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Radyolariyle memleketin her 
tarafından İstanbul .e İzmir 
istasyonlarını oürüısüı dinler. 

L nL : 13 - SA n : U39 İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGR 

siniz. Bütün çeıiUerl gelmiştir. 
l\BDUl,KA D[R ftlE~ltŞOGLU 

Katırcıoğlu Han lstanbul ı 
lımır .l.c"ıtul: &HEL.ı. Konak ll•Tdaıu Ackara Pala• altın~ 

::MALATYA'DA MÜESSİF BİR HADtSE OLDU 

Başmuharririmiz Ahmet Emin 
Yalman1a suikast yapıldı 

Atılan kurşunlar, 

el ve 
Başmuharririmizin 

ayağına isabet etti karın, 

1 - · - -

Başbakan, yakında oy 
vereceksiniz, dedi 

Mütecaviz tutulamadı Meııdeı•es. dedi ki : «Haııgi partiyi ltlalatu~'da 
isterseııiz oıııı iktidara memleket hastahanesinde Malatya 

sabaha karşı 

getireceksiııi%» 
~ ıuctolu .ljaııı..ı' riİii 

bir ameliyat yapıldı 
lJtirri)·et \'C demokrasi yolunda uzun ~·ıUardır mucadelc 

t'den ve memleket menfaatleri uğruna kendi hayatını cömert
çe harcayan Başmuharririmiı Ahmet Emin Yalman. dün saat 
23.30 da l\Ia.latya postanesi civarında n1eçhul bir şahsın si
lfahlı teca\·üzünc ugramış ve muhteh[ yrrlerind'-'11 oldukça 
cirldı ~ckildc )·aralanınıştır. 113.disc gerek .'\nkarada ve gerek~c 
j5t;,ınbulda duyulur du.ltıln1aı çok geniş bır he)ccan ve ıstırap 

Malatya 22 - Ba§bakan Ad· ı • 
nan l\tendcres hilkümct meyda-ı 
nını dolduran 15 bine yakın Ma
latyalının sık sık alkışlarla kes· 
ti~i bir konu~nla yaparak de
mışlir ki: 

•- Parti mücadelelerinin 
üziıntülerjni yüreklerinde ta~ı
makta olan ~izlerin bu ilzüntti· 
terinizin en kısa hır zan1anda 

1 

bertaraC. cdilmeı:ıini .başta gelen 
vazifclcrinıizden saymaktnyız. 
Parti mticadclclcri, a:yırıcı dc

) <ıra1nH§lır. 
B<ışrnuharririıniz .\hınct Eının \·aıman·ıa birlikte yurt 1 ğil, fakat ayrı ayn ı::,likametlcr-

1 Df"\·amı Sa: 5 Sü: lde) 
ıl~\'('Jerıni hazırJaınak ür.rre giiney do~u vil3yct1erimizde 

tetkik sc)·ahatine tıkan mu- 1 -o--

harririmiz l(en1al .\ydarın M d M 1 t c H p 
hiıdlSe hakkında dllıı ~ece mü- en eres a a ya 1 • 1 
tcaddit telefon görüşmelerin· 
de bize Yerdiği malumata gö-

~~i;l~;:a ııı ıekılde cereyan et· fe<kilatını ziyaret etti 
Demok al l'arli ~t.latya ıl ., 

kon;ı·c ı~de. ~ı.ır bulunmak 
ı De\ am ı Sa: 5 s u: 3 deJ ---Son dakika : 

1 
C. H. P. /ilerle hasbihalde bulunan Başbakan
' dan, Ma/atyanın muhtelif işlerinin halli rica 
· edildi ve kendisine bir muhtıra sunuldu 

11• ~uf Jf• ~ırımi::d't" 

MalalY•. 22 - Vila)'elten . on-ı nıişlrrdır. llu nıryaıırla. )lalalya 
ra Beledıye~i ıiyaret eden Oaş- da hır ('ımcnto fabrikaı.ı kurul
b~kan llendercs biliilıara De· ına31 talrp _E"<lilnliş, )JC'ndC'res ?u 
nıokrat Parli,·r ~onra da Cun14 na ~u §rkılde crvap \·ern11~
huri:.rt Ilalk Partisine ~itıniş· tir: 

('un1hurba'}ka ıu 

Cnınhnrbaşkanı Bayar 
düıı şehrimize geldi 

Haç~ azarı ın11 :\ . Emin '\ alnıan 

Gece yarısından ~onra saat 
ü<:e kadar de\aın eden 51kl 
ara)tırmalara rağn1cn nlüle· 
C"aYiı ~·akalannıaınıştır. 'l'aki
lıe şiddetle deraın olunmak.· 
tadır. tir. lfalk PartıMnde samimi~·et· •- Etudler ikınal edilmişse 

ı,. kar:ılanan ~lendcre!', il idare \e miıshrl netıce \·rrmişs.r elden 1 

Yekpare bir 
Türkiye 

VA7. \' : 
Ahmet Emin YALMAN 

tıaıığ 20 - Çapakçunın nasıl 
l"i ~ir ~·er oldugunu görnıeğe 
"";.nıı '.''<'<ti bt" ncdpnbrri merak 
dl 1)0rdum. Şimdi artık öğren· 

nı . 

tll l!if.anbullu bühin ınuJıalif \ e 
h Ustakil gaı.elrleriı:ıin başmu
k •trtrlrrinin E l oizı~ Isl i kliİ I nıah. 
"ttı rı. inde manevı lşkcnre1ere 
~tuz b ı rakı1d ı k lan s ı rada~·dı. 
t ~hkt'mp a1.as ı ndan ,\ li Sai!l bir 

tı n bana drnıifiti ki: 
~'Hakkın da. ,fnıecek kararı 
t blt.a ir a rdeliın: _C'apaktura 

ithalat ve ihraeat 
arasındaki fark 

1 Yayınlanan bir istatistiğe göre, ekimde ithalôt 
1 milyar 279 milyon, ihracat ise 795 

milyon liradır 
A 

Ankara, 22 - 1952 Ekım a· 
1 

1931 senesinde ise on aylık 
yındaki on aylık ithalat \"C ih- ithalatımız 878, ihracatımız ise 
racat durumumuz istatistik Ge· f.56.2 milyon liradan ibarettir. 
nel nıüdürlüılünce tcsbit edılmiş 1951 senesinin ekim ayında l 
tulunmaktadır. a~·lık ihracatımız 84,8 milyon, 
Bun;ı göre, ithaliıtın1ıı 1 mit • .,. ithalitın11ı i:;e 106.2 mil~on lira 

.'ar ::?79 milyon 900 bın lira, ih· İ olmaıuna rağ:mcn 1952 ckir'n ~ 
r;;catımız i.ı:ıc 795 milyon 800 bin 1 yında ithalat 135.1, ihracat 
lıradır. (Devamı Sa: 5 ~ü : 7 •e) 

Rusya Hind teklifine 
t11 ı ıı;u rette nefyedılcceksin.• 

> .\ tat\lrklln müdahalesi \e o 
ı:'"·· mahkemenin sa.mı bu h . . " m edı· y 
d··ban ı\\"Oİ Dogan' ın <:esur \'e UCU or 
~llthlirı.t nı ucadelC'~i nellte"iinde 
r•a keme hrnimiz hakkında h•· ı 
di~~ kararı ' ~rdi, Al! s_aibin teh- Birleşik Amerika da teklifte bir değişiklik yapı/-
da. do~ru çıkmad ı . l akaL ara. . • .. d k 
~ i•çen ıü nler esnasıııda ben masını ıstedı . Dun Kore e ızıl/arın 
ı::•kçıırun nasıl bir ı·er o l du·ı hücumları püskürtüldü 
'll lt ' e oradaki bır menfa ha· 

littı1111 n n a!tll jt"e~·eeeginl hay·a. 
de ea nJandırma~a çalıştım. 

~~ zamanclanberi hayalimdeki 
r• ':'tl i, korlione mihnet ,.e ce. 
h~~l•ri ile hakik ı ("apakçuru. 
l't unku adi) le Bingohi muka· 

!ıt t't k b •. • tfı Jt • mf' imkanın ı u ma"'ı 
ıı.u v hlt>dim. Bu, ancak ~in1di 

·es f'r oldu. 
lirtapaktur, m('mleli;elin en ı a. 
"ll ~anza rah , e n_ zindr ha\·ah , 
Itri "ra1ı1ı , ('n guJ('r 'uzlu ,·er
h01 tı dt'n birhli r . Burada ga)et 
l1~ \ p, 'itki insanlar la kar, ıl aş. 
tıı .. ; h ~ 1Yarrtintl kıça 'k_('smrğe 
l~f'l(ll r o l dutuına üı i i lduın. Ge· 
la11111 fitn(' '.'l'ııi ;,olun tamaın· 
t-:ı:t ~'t \ rı.i l esb·f,. hu:-at.ını tek. 
l'\ı 11'ar•t t'lntı:'~İ bor<: c;ayı~o-l!ı , 

kurulu .zaları ,.e parlılilerle ta. ~elen ı·ardım e>ir~cnomcz. ~·a- Celôl Bayar, Meclis Başkanı ve 
nışmıştır. kat hiı. pren~ip olarak hu o;::ibi K d . b I . . Bayındırlık Bakanından 

hakkında izahat aldı. Menderes Halk Par!ılilerle de tc~ebh!l,lorin kıırulu•ıınu husu- ara eniz Ö geSlnln durumu 
burada bır hasbıhalde bulunmuş ~i sern1a\rye bırakınış bulunu· ı 
tur. Silz alan partililer ~falat~·aya

1
1 )Or111.. ı-;g<'r siı fabrika i~in lü ~ . Cumhurbaşkanı_ Ce~;iJ . Ba)·ar, Cun1hurbaşkanı kendisini gc· •••• ••••••• •••• •••••••••.___. 

ait nnıht<'lıf ı:ıese~eler ü~C'rı~de zumlu nlan srrn:ıay~nıı~ bır kıs- '· unan Kral ve Kralu;es..ının ha· tıren vapurda B. !\J. :\1. Başkanı ! BUe~UD· • i 
durarak bazı ışlerın hallını ı~te ( llevanıı S.ı .• 1 . .Su 8 de> ııranda mcınleketımızc yaptıkla Refik Koral tan, Bayındırlık Ba· .

1

: .., : 
rı ziyareti iade etmek maksadile kanı ,.e Vali ile görüşmüş ve bu ! : 

B b k • • J • Yıınanistana gitınck üzere dün meyanda Refik Koraltanın Kara- ! : 
aş a aııuı soz erı >abalı şchrımizc gelmiştir. denize yaptığı seyahate ait ma· ı : . : 
•• • Cumhurbaşkanı Pendiklc Vali lümat aldıktan sonra: ! GAZETEMiZ : uzerme tefsirleı• IC Boledi)·e Başkanı Prof. •-Bu kış ben de Karadenize : : 

Ciökay, llaydarp::ışa "arında B.f\1. bır seyahat yapmak istiyorum ... : : 
:\l Başkanı Rrfik Korallan, Ba· demiştir. : 12 : 

Siyasi mümessiller. altı ay sonra seçime 1 )ındırlık Bakan.• K~mal Zeylin- Müteakiben, Kemal Zeylinoğ· : : 
1 o~lu. ?ılı11etvekı1lerı, Emnıyet tundan Karadenizdeki yollar hak : : 

mi gidiliyor sualini sormaktadırlar Müdiıriı. Birinci Ordu Müfettişi kında matumat alan Ceıat Ba- : SAYFA : 
ı • Baransel, generaller, Palrıkha· yar, llaydarpaşada in~a edilecek ! i: 

Rvn11I il• ac,,, ı.ıfoı ne müme:ı;silleri, Ka~:makamlar, rıhtım hakkında da izahat almış. : : 

\ııkara, 22 - Bü)·ük lıliJJetl nı ve bunun dcmokrasiınizin kök 
!ıılccli.ı:ıinin açılı~ına tekaddüm leşıniş bir an'anr.si haline gel
eden günlerdenberi 1954 seçim· me.sini istcmektedırler. Bu ara. 
lcrinin daha e\·yeJc alınıp alın- da bir daha scçıln1ck ~ansını 
maroıca~ı etrafında türlü tah- kendilerinde göremil·cnler şe
nlinler \ c miıtalealar ileri ~ürül- çimlerin değil erkene alınması, 
müş, !akat bu hususta vazıh bir mümkünse bir iki sene daha uza
kanaate varılamamıştı. Dcmok- tı1rna31nı temenni etmrktcdirlcr. 
rat Parti millet\·ckillerinin bir Du vaziyelle srçimlerin crke
kısmı seçınlicr i n e\"\"Cle alınma- ne alınıp alınnıayacajtı hususun
sına taraftar göri.ınmcktc, fakat da nıüsbet bir hükme varılama
mühim bir kısm ı da fc\·kalitdc ını~tır. Sn·as nutkunda ınuhalc
bir hal bulunmadı~ı müddetçe. {et dılcdiği takdirde hcıncn sc-
ocçimlerin zamanında yapılnıası- 1 < Dcl a nıı Sa: 5 Sıi: ldc) 

Bir Yunan askeri 
heyeti Belgradda 

---------' 
Türk askeri heyetinin katılacağı toplantıda 
Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiyenin muhte· ı 
I mel bir Rus peyki taarruzu karşısında savunma

ları meselesi görüşülecek 

Alına, 22 - • .\lina Attika 
bölgesi a. keri komutanı Tu~ge
ncral Kris1os İoannou'nun baş
kanlıg:ı altında bulunan bir \·u
nan askC'ri heyeti bu.!:!Un buroıdan 
trenle Belgrada hareket etmiş· 
lir. 

tında hulıınan 'l'urk a.ı,ked he
ytiti de iştirak edC"ccktir 

Yunan hryeti asrıca Yu.c::o~lav 
a~keri Cil;ilim ~ıstcml<'ri lir<'rinde 

1 

tetkikler yapac..ık. r,ı;ti1iın nıü<'s
~rselC"rıni zıyarct cdccrk \"e Yu
qoslı.ıv askeri lidcrlrriyle tanışa
caktır. 

Y t'rıi 6 a kanlm-

D. P. il idare kurulu başkan ve tır. Cumhurbaşkanı salı günü sa- ! : 
ül·elerl, Şehir ~ıeclisi üyeleri at 16 da «Savarona• yatı ile Yu- • Müvezı:iiniz.den : 
tara(ından kar$ılanmıştır. nanistana müteveccihen hareket : : • • 

Tren, bayraklarla donatılmı ş edecektir. Bu seyahatinde kendi : Poz.ar ifôvemizi : 
olc.n ~ara 'ırerken, vapurlar ve ıın e kızı Nılüfer Glirsoy Kütah .. : : 
lokomotıflcr duduk ('almak sure-ı ya .1J11Ptvekili Ahmet 'Gursoy, ı = isteyiniz ! 
tJy1e Bayarı sel3mlamı~lardır (Devamı Sa. 5. Sü 8 del ~•••• • • ••••••••••••••••••••••••: ...... "'- ------ • • • 

SPOR: 
---·- .. ,, - .. - ,, ,, .... 

Feııeı•balıçe • 1' efa 
btıgiiıı karşılaşıyor 

... .... -· .. 

··-·· 

bhıgoı - . 
.Q 11 ıı yaretin bende b ı rak· 

\eni toplanal" Gunry Kore askerleri bir kampta \ erilen 
ta limatı dinler lerken 

hattrtı ıh intiba. yalnı1 <11ah:-.i bir 
,.~l danı,n ta1flenme~inden iba· 
tlın .ı f'tılrfir. Bin~Ohi. bunun ar-''.illn 't .tuo.noıtd p,,,. ltt ~ll unrelini zh·arf't edinrf', 

Yunan aı;;keri h<.>seli Belgratta 
\.'ugoı;;lav liderleriyle Yıınanis. 

•tan. Yuf(oı;la\ı·a \·e Türkiyenin 
muhtemel bir Rus peyki taarru
zu karsısında müşJerek savunma 
plinları üzerinde konuşmalar ya
pacaklardı r. 

Alıııa, 22 (,\ ... \ ) - Kabinenin 
trşckkiilü e.ı,nasında burada bu
lunmayan ve )'ahut hasta yatan 
Devlet Bakanı Panayoli.5 Kane
lopu1os, Sanayi Bakanı Aristid 
Pronopapa\"ahs. Bakanlar Kunı
lunda mC'mur DrYlf"t Bakanı Pa 
nayotıs Sı(na~·o<. '.\lucia{aa Ra 
kan ~·ardımcısı r;,..nrral Tlim:ll'ıt 

"ı 11 ~~t .. , ""ilım 1cı Türle biia. Londra 22 - Ru!'=ya bugiJn 'ı re hücum elmiş, bunun esas iti
hir ' h artık bımamiYlf' ~-ekuarr Hindıstan tarafından Kore harp barı ·le Amerikan takririnın,bir 
llt:uru :tı l f' ':11-m ı ~. ~ar~ • Garı> e!iirlerı me.sl"l~!lylf' ılııli olarak t~slat::ı old~tı:unu ilerı ;UnnU~-

tlııı "f:ul:1 n ~ilinnı1$, hii·lsunulan \P halen Bırleşmıs :\lıl 1 tur. Ta5s AJansı llınd planı h~k. 
< Dt , amı Sa: 5 SU: 7 :e) !etlerde mtizakf'rE' rdilen takrı· (De \ amı Sa: 5 !S li : 3 1r ) 

Bır müddet evvel Atinada baı
lanmış olan Yunan - Yueoslav 
asktri görüşmtlerine ~imdı Be\. 
gratla beklenen ve General ~Tit
hat .Akçakoea·nın başkanlığı al- (De,·an11 ~a: Ş Su: 2 del 

Oun mulıtthf ı;;-t:tdl a rda rı o re"iyone1 li c maçların a de\ anı rdı1rri,. C.01lataıı;.:1r'*" - Ka"itmpa$a ile 
1 

l • l berabf'rt" ka; ını5 ll r. Revko1 da .\dalt>ti 1 - O ' f' n ını .. fır. ''1 ~tların t;ıf il11t ı \f' dıgt'r c;pnr 
h abC' ıl eri ~por Sil_,.fac; 1 ndad ırL Re~iın (~ a l atasara~ • Ka..,ınıra'a nı.-(' ı ndan bir ınrunüstüx. 
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IGONON YAZISI 1 

Dünya iklısadiyalının gidişi 
endişe uyandırıyor 

Komüııizm 

yapanlar 
propagandası 

ınahkimı oldu 
A m e r 1 • ...._ bir taraftan ay. 

ka BJle- ( YAZAN : 1 rı ayrı )ardım- Gercek mecmuasında komünizm propagandası yapmaktan 
fİk Devletle. , 1 da bulunu ken. ıno.k Esat Adil .:\Iü.stecabl ve arkadaşlarının İkinci Ağırcezada 
ri, incir ltha- Dı• • KelllÔf TOSlJN dl<'er tar !tan .devam eden duruımaları dün sona ermiştir. Avukat Esat Adil 
litına aıt ıüm onlar da muh· l\'e Atım Bezırci ı sene 4 er ay hapse, birer sene Emniyeti tJmu-
rük resımleri .. :...--------------------d-d-

1
-.-•. ....! ç d.Jlılbu~lbarı mıye nezareti altında bulundurulmaya, Reşit ?!Ienteş 1 sene 6 ay 

nı yQ.laelt.ıııiş bulunuyor. Dani- \"e sonrasında kavuşmuştur. A- ma e erı, .. ı 'l :nan a tr ır , • 
marka da, fındık itlıalatınd:ın nıerıka ile alıcveıri~te bulunan 1 . t in 1 kl d B 20 gün hapse mahkum olmu~lardır. Sanıklardan Hasan Tanrıkut-" .. erıne em e ta tşara ar ı. u . , . 
aldığı a:timrilk verı:tslnl jki mı,, memlc-k tler, istihsal mekaniı- gaye zımnıııdaki tedbirlerden la Sa~ıh A~bı_ıran _da ber_aet etml~lE'rdır. . .. 
Ji.pe c;ıkarmıs. İncir ve fındık, malaruıı tamir ve inkişaf etti- olmak ÜTere. aralarııulaki alış Esat ,.\dıl l\lustecahı ve arkadaşlarının Sosyalıst partısı ku
başhca ihra~ mallarımız arasın- rip, mallarının vasıf ve fiyat- teri.ş nıanı:ıl:ırını h:ııldi asgari- rar:ık, komünizın faaliyeti gö&termeterinden dolayı haklarında 
da bulunduklarınclun. bu h-\'8- larını, dünra piyasasında reka· ye inctır"r"klcr vcv.ı tan1am{'n 11tılan dayaya ela yakında Atırcezada başlanacaktır. 
dislerin bııi :rakından ilgilen- bet edebilecek bir seviyeye U· kalı:!ırac· klar, cn1ti;ı, sermaye 

dirdiğine şüphe yoktur. Fılhaki laıtırdıktan ıonra ise, Amerika \'e '3ht<ların srrlıe,tço mübade Kuyuda bulunan Savcılıgwa 
ka. incire ait karar, Türkive ve satma gıkıntısını hlssetmeğe lesini sağlıyac klarclı. 

ı HAVA~ ~AXiY•ı; 
ı·e~ilköy l\.lcteoroloji istas

yonunun tahnılnlerine göre; 
buı:::ün şehritniı \"e civarında 
ba,·a, genel ol:ırak bulutlu 
\·e aralıklı yagmur yagı~lı ge 
çecektir. Rli1garlar cenubu 
g11rbi )·onlerdt'n, ill(leden son 
ra da 1;lm:ıll garbi l"e şimal 

yünlerinden orta kuv\·etle 
ec;ecektir. S\lhunette mühim 

1 

bir değişiklik olmıyacaktır. 
Dun, günün en yüksek sı

caklı~ı 15.8, en rlii,ük sıcak
hlı 8.1 "antlgrattır. 

KÜÇÜK HABERLER 
Yunanistanın dolar dövızi kay- başlanuctır. •ı h U l' h • nl ., .ı.• ln a p cını u mc~:ı zma ( B' , f _....._ ___ .._............_ ....... 
naltlannı epeyce mutcessir e- lllrbln ve harp sonrasının ile l•l•di , e ya•dıma mazhor- esef morg il lf emaye Dr. Ml' nnıER B.\YK \N 
debillr. Halbuki, bu iki memle. en blıyük m!lstah311i ve ihracat- memlek•tlcr, bu ; !evi ' güç- ÇA~.\KKALE'\E GİTTİ 
ket Amerikadan yardım gör- çısı .Amerika oldul!:undan mah- ı • • d h I " K ld ld lhb ld eı "mcme.c • a a r yaue o a lfl 1 afi yapl 1 iki gündür fehrimız<le bulu-mekt~dir ve bu yardıma muh- reç J(lİ('liığuniln de en zıyaı\e zamankı mrnf:Jaflrr ııi flU tıne-
Uçtır. onu müteessir etmesi tabiidir. rek a t ı. +tf::ı.r. l'l3n, mPy\·C'1C'- nan Birleşmiş ltlilletler Vesayet 

.A.merikada, İsvitreden ithal Bu Hı barla, lilletlerarası 5er- ri!li \C'Itr'IP e ha ladı; A\Tupa Ha köyde, ltlahlül sokak 12
1 San~·er ı;avcılığına. yeni biri ko.nseyi ~iyast mıntaka mütehas-

ediJen saatlerin de gümrük res.- beıt bir mil badele mekanizma- memlek t•CTi is•lhs 1 mrkanfz- numaralı e' de oturan 75 yasla- cinayet ıhbarı yapılmıştır. sısı doktor llııanımer B;-,·ka.1 
minin arttırılmasına dair ya- .sının kurulması iç-in harp so- mal3nnı h \Tel Vt'rlr• l:Jır gfir~ rında ~Iıkail Gabay ı minde bir Ka ımpa~ada Denız Eğilim di.ın Ordu vapuru ile Çanakkale
pılan te$ebbUsler Trumanm ve- nunda sarfr.dılen gavrctlerde atle tamir ve ını i • etıirdile1", adam, bir hafta önce kayboln1u~ alayında Gedıkli üstçavuş Fevzı ye hareket etmiştir. 
tosu ile önlenmı tir. Bir kaç Pn bü)Jk hisse Amerikanındır. bazı~· ··Iıor':fıı Y nir!f"'n k·ırdul~r. ve cesedi dün kuyuda bulun- Develioğlu. babası 69 yaşların. Mumail ''h iznıni .ailesi neı~ 
ay önce. )"İne Amerikada aynı İşte-, tarıhin ilk rlera ka\dPttiği ihrar .. tçı rlrrı r,i"'clilrr ve nuıştur. Ct'sedi nıuayerıe eden da J\.1t>hmet Ziya Develio*lunun dinde gf"'çirdiktE'n ve Ankarad;ı 
mE!aldeki bir karar, İngiliz oto-- bir ,uınül ve minada lıli!letler- • belki gı-r !"> t , kki edılerrk _ adalet doktoru ölünıü şüpheli Yeniköyde Tekke ~oka~ında otu- baıı temaslarrl3 rııJnnduktan son 
mobil ve bLıı;ik1etlerine karsı ar;ısı bir tf"'ı;;ebhüs olan A'·rupa· diln\'a plva !tn 11 .\merikanın g.örerek morg~ kaldırılmasına ran ü\·cy annesi Adile tarafın- ra N(>vyorkt:l niiny:ı Or~anil~s
da bahiJ mc\·zuu olmuştur. Bun nın kJlkındırılma!'iı programı- r~klbı old·•ti!r, K .. .,,, buı:iin. lilzıı!"". gus.tcrm_ıştir_. dan zehirlPnrrek öldilrüldilğünil yonunun daimi karargahındaki 
lardan 5u netice çıkıyor ki, A· nın di~r b:r ismile ?ıtarshall .ı\.vrupa 'f"'df··p Rirl rtin~ rı~hil 1 • ı_ıad:~enın bır. c_ınayet olması iddia etmektPdir. \'a1ireı::ine dönecektir. 
merikada, ıümrük resimlerini Pl3nının, mucip sebeplerinden m"mlek "t>r ara ıncl:ıkl nlıırı;yf>-; ılıtıa1alı kuvYetlıdır. Savcı yar- l\tehn1et Zivanın cesedi morga F:Rzt•tttT~ı Kt~J TCR 
yilkseltmeğe doğru kuvvetli bir b:ışlıcası. bahis mevzuu Jt3'.\'1'Pt- riclercl". li':ıPras,·on h dtJinin dımruı A:r.iı Erkü tahkikata el kaldırılmıştır. DERXF.Gt ,·t:RT 
temayül me\"cuttur. Dünya ti- teri tahrik edrn bu zarurette yfu:i"' 7""i P çı' r;Jmış oTm:ısını, ko}:muştu~·· Orhan Eyüboğlu Paris'e ll\"Şı\ F.TTiREC'F.K 

Kunuri Savaşı 
Yıldönümü 
Perşembe günü 
Kunuri 58\'BŞının yıldönümü 1 

mUnaschctiyle l\lilli Savunma · 
Bakanlığı Ankara, İımir ve İs
tanbul temsil büroları tarafın
dan törenler tertip edilnıi~tir. 

Şehrimizdeki tören ) irmi ye
di kasım peraembe iünil saat 
1:5 te EminıinU Italkevlndc ya
pılacaktır. Du toplantıda Kunu-, 
ri savaşına iştirak etmis olanı 
ı·ükı::e1< rütbeli bir ~uba,·ımız 

sav - hakkınrla harita üzerınde 
izah2t ,·erecektir. 

,\yrıca törende Behçrt Kemal 
Ça~lar bir hitabede bulunacak . 
gece de radyoda tem il büro.ı:;u 

ba~katıı bu savasla al.lkah bir 
konu•nıı V""'"l'.l:lr"ktır 

Motörlü nakliye 

araba!arı 

El arabal3rının kaldırılmasın
dan sonr3 bir firma belediyeye 
müraraat ederek ufak motürler
le işliyen küçük n.ıkliye araba
ları vermeği tekh[ etmiştir. 

Yedi ~·üz kilo\·a kadar yük ta
şıma t.1k:ı:ti 0 1 a:-ı bu ıırah~ ı ••ıı 
miati 1000-1200 lira ar3undadır. 

Ekim ayı içindeki 

kaçakcıfık 
caret ve iktisadında Amerika- mUnclomiçtir. Harp l('nde toh- da. M'" '"11 pı• ın ~ m• vı!fo Kımsesız Çocuklar Yurdu d · d ı · k' gi iyor Erzurum Kültür ve "Yardımlaş Ekim ayı i~inde k:ıt;akçılarla 
nın işgal ettiği mevki nazara rıp e i mPmiş ve gittıkçe in 1• kı,·ctleri!:!;n h.:ı(1 nda zikre•ıne- Kı'm esiz çocııklara tahti~ e- t • 1 u J 1 d 2"0907 ı· 
al d kd 'rd bö' 1 b' f t ki 1 I 6 ncı •.ube mu"dilrü Orhan. nıa DernP~i stanhulda bir y-11~· apı a_n ın c e e e ;J ır.a 

ın ığı ta 1 e, Ye ır te- ıa eme r. 0 an mu:ı11.am s- lidir. cJilmrk Uzere Etibanktan alınan 1 1 k k d 
..::1 ·• "b' ı· 1 t l!hsal makin s' .. t · le E'. u·poglunun Parıste tetkı.kler hi_nası. inş;ı 5 ı için 1 ~ımn. arnesi ı e-:='erın.r e .. _"' e ' 1 tl c .•d. '.1• 

1 t d b·ı •ı d h 1 1 nJ . •- k " A .k Eu h~,·ırh t"c"hbüs 6 ., \.·apmak üzere Fransaı·a go··nde- nı t~dıle k.arar \"ermı•tır. .mıı., gum. ru. nıu :ı. lza. e~ ı .ı I ma)wun ne gı ı ne ıce er ev· e ıne mu1 erı • a-'arlı kOmür te·isleri binaları- 1 · · · k h f t k 
i e e ı ece5 a a y a aşı- mın ewue l-'=P, merı anın ye- ' nın bu ic.e elyrri•,li bir hale lf· · <l 

1 E d . J · rtt 'h t r' d h ki b' · dl Il""1f..11anıı·or "' rilece•inı· bildı'rmiştik. Bu Y'~rt it. ıı:nb11Jrl11 o· p·.an Er . ~rs.ın n ... -~ · . •, •• c. .lc..e: J 
ır. n ı~c erı a ıran cı e. ın e ve a ı ır gaycsıy . ra.ıtına çaJıcılmaktarlır aı; ı Jh b J d 

a -nt tema ·ütün, ve belki tle da- Ancak, yardımdan tok daha Ancak, n• ı·aıık ki, tt'.'e~sus Şehrimizde bulun 3n Amerika· Orhan E\·ilpoglunun Pariste ıurumlu gençlere tahsis edile- ·
1

~ 5 3 ~u.r.C'y u c. "rın e; e- . 
fih . 1 .h t, 1 k ld • .. ·1 . 't 11 k .. t cektir 1 ~ım o}: ıcın1e. 260 kaçüçılık 

1

. 
ha "kuvvetli olarak, baska mem· m ım 0 ancı e onun yapı- eden sulh ve refah yolunıln Iı miitrh~ssıs da dün milli eği- Da. 16

1
1 Egun __ ere aıt yor ud ucred 1 • \"3kaq t -b·• fl:di' ~ıs olup. 70 ~i 

leketlerde dP mevcut oluşudur. ma tarztdır: Amerika, bu ga- t:ı•ı !thenk \'e havas na ıtyalc uy- tim miir!Urti ile buraya giderek aım ncu~en ara ın an 3 · ı mU!3rlPmP.H getmi tır. 
İngiliz hlletler camia.sına da- yesine emperyalist yollar ve va- durma~·ı ha is menfa t) .. i, lr 1 tetkiklerde bulunmuştur. ka:u~. edı:mıAştır1. k d h 1 Bir lranlı sınır dışı edildi Bu ola)"ları~ sonunda: 3'27 ka· 
hil df'\·letler bile, anavatana sıtalarla ulaşmağa te r.bbils '"e daimt ol:lrak telife bir t.irlil Bir otomobil kazası . ,_yupoıt u ra ı !:onun a şe . , . , . . . ,..,k('ı. 7 siliıh, -ırı nlermi, ile 
:kar,ı, gümrfik resimlerinden gayret E'debilirdi. Fak3t, 15ulh- muvaffak: olamıyan hlr ~ok drv- rımııden ayrılacaktır. Celal. Pı~ıdet ısmın~e ,t:an te- ?.50907 lira doğerinde 38-l kilo 
bazılarını yükseltmişlerdir. sever nlvetleri ve uzağı görür- ıetıerln haltı horekrtl•ri, ıars- oldu Sarhoş şoförlerle bealı bır sa.bıkalı ıehrımızın muh !ütün. JQ pak•! ';;ara. 77284 def 

İki, Uç senedir. ara sıra ku- lil~ü. kalkındırma programına h il' - b l mu"cadele telıC yerlerın<!c, kabadayılık .. ,har. fer s'ıgar•, k"rclı, 6". ç1kmak. a ın mt>y\·a vrnıır' aı:: 1" Şoro··- f,teı'Yanos Kocaman I· 1 k " ah " !aklara çalınan dünya iktisadi başka bir veçhe vermiştir. Kal· • h ıı ı kt ı ' roççı 1 ve h.ı.rmlık h>.d."e.erı 725 •ram ro, kmak ta,•ı, 3 k'ılo 
~-an a"'acını :ı ;1; ıım:ı a< ır. dJresı·ndekı' 3821 pla' k.• numara· b d k ' buhran haberleri. sürüm sıkın~ kındırma mekanizma$!, sırf, B' ile' el b ı b '~ Seyrüserer ekipleri tarafın- yapmış, uyuz rn c.,tlı~ı reı.a- 1 ca~. :SO lı.trP •lknllı"ı l•,k'ıler, •. 6" 

· ır 1 srne en er• $U veya u lı k•, nıyon .'lı·k.•lı· duı·a•ınd•n l d 1 l J J ,, ., tısı ve işsizlik gıbi be1irtılerle, Amenkanın ou vPya bu ~ekilde ı k t' b l " ..,,_ " " " dan eece kontrollerine de\·am: an ırı mauna rat;men us :.ınm_a. - kil,, rihre, rno gram ••ans, 1510 
k re! - l d m.em r. e.1. 11 • &11• vry~ . 11 .m•

1
• geçerken Su"re.Y)'a Kip lsmı·nde 1 t C 1'1 P d t 1' yer yer teyit edıldikçe, buhra- l ya ımına ıore kuru say ı, t k t f ı k t edilmektedir. Ekipler bilhası;a mı~ ır. P.•. ıs.ı ,. cv,·e ı<ı ~un 

1 
kilo ipekli, ~3~ kiJo '"'linlü. fJ3 ki· 

· t l • · •.ı . gu!?lrı.ı arı t' rını yu s
1
e bı'r anıclcı·e rarpmıştır .. Vır ya h d t h ed 1 k ! ' nı ıiddetlendirmekten ba;ka - yardım daım o amıyaca.,ı ı- t ~ rl d ı h b .. !O ~arhoş ve ehliyetsiz olarak olo· u ~ı . a:ıcı ı ere rana sev- lo p:ımııklıı, 1:>30 kilo f'lhi··e, 39 

bı·r ı'•e yaramıyacak olan güm· rı'n ortadan kalktı•ı •aman, l ın~ aır ll)U ~.n a er :r, ,ralı olarak hastaneı·e k::ıJdırtlan b'l k 11 r·· J ked1ln1ışt1r 
" .. & " fed k.Arl ki t 5 ı 5 mo ı u - n~n şo or er üzerin- · /kilo. t.ııra.ı, 70 .. 7 kilo ve 233! adet 

rük dııvarlannın yükseltilmesi mezkOr mekanizma çôkPhit:;d.. a · 1 a er,; u.; re en nı - 1 Sı.ireyya Kiı> ölmüş, şoför y-ıka- d d . n 
bl bır lk ı.<adt Llı•nk hava ı a- lana: ak, tahkıkata b3'.1ınm:,·tır. e urm;. ' ' ır. Türkiyede bir veterinere çeşıtlı gum•cık eşvası, rno kilo 

keyfıye!i, korkuları bir kat da- Bu sebeple, yardım, kalkınma d ilk l f ı ı ı Son bir hafta zarfında bu şe. •eşitli vi.Yerek madrleol. 26~ baş 
rasın a y se •n a o ıı •es er Od • 1 I b h d ' 

ha arttırmaktadır. yolundaki ilk hızı temin etmeli den haıka bir şev de ildir. un tanzım satış arı kild• araba süren yedi şoför SO in ayvan üşüyar I ke•im hl'·vanı. 7 kıl~ 330 gr•m 
?tlilletlerarası miibadele \"e asıl inkişaf. Ayrupa millet· Sulh ve refaha J?tiflircn ~til b 1 tf'!shit erlilmiş \"e ehli,\·etıeri alın. A k . ) urı.ıshırııcu marhle, 16896 lira 
••ı· 'rmı'nl /lmen'ka lerı'nln •ar•ıtıklı sıkı lşbı'rlı'•i • ' · · aş ıyor n ara 22 CT \ Tarım ~ A w & letlerar;1s1 scrbeıt bir miib:ıde- mıstır. 1 ·• · - . değerinrlc Türk Ye y~bancı pa-
TahRkkuk ettirmiştir, ile gerçektestirilmeliydt. Bu lr mf'kanizmasının s mpfyonu De tediye bu ;ıy başından iti~ Şehirde 197 otel var Bakanlığı ~·eteı ner. te?lu.IAtını :·ası, 51 canlı \"e 7 matörlü ta-

Aınerika Birleşik devletlerin- fıkre istinadf"n, pl~nın mpkaniz- olan A.Il n('vlC'tlttindc. lıUkQ. b:ırC"n odun tanzim ~atı$l.1rına genltletml)e karar \ermııtır. Ra &ıt aracı yal:.ılınmı tır 
de. gUmrük himayecilill 'rnası bu karsılıklı ııkı işbirli~i- (Dr,am

1 
~a: 1 Sü: 1 df') b;.ışlıy:ıcaktır. Orm:ın isletmple- Bf'lPdiye Ne:şriyat ve İst ıtistr· kanlık, bu maksatla 1953 )'ılı · 

ye ermele mUsait maddi ve nı 'tlıyacak bir ıckli ve ma- rr: rinden alınan odunların hec!ell mildtlrliı~ü tarafından şehrimiz bütçesine mııhim mıktarda öde- •••••••••-
mlnt\'l bir zemine .sahiptir. hlyetle kurıılmıııtıı. ~larshall ) mutemede teslim edilen miklara otelleri hakkında tertiplenen an~ nek koymuşlur. Verilen malıi· H R 
A.B. Devletleri, ?ılillletıerarası Planının, bilhassa tiraj hakları ... RPi~llllllllii.llf "Öre ödenecektir. Belediye odun ket nE'tlrf'lt'rine göre 1952 yılı mata göre, h.\Jrn memle, pı:111iz- f BEDEN 
serbest bir mübadele sistemine mt'k.:ınizmaıııl bu gayeye hiz- ,. tanzim s:ıtısiarında kön1Ur satı~- ba$ında Eminönünde 114, Bey. de. mevcut bulunan 600 vete-
ancak. İkinci Dünya h>rbinde met için mUkemmel bir role lorı gihi şehrin mııhfelif yerle· o~lıında 45, Adalarda 11, Bakır- r!nerin her Iıirine 1~0 bin hay- TRENÇKOT 

1 

sahipti. rinde bayilikler aı;mak' suretile köyd~ 2, Brşiktaşta 1, Sarıyerde \'an dil.şnı~ktecfir. 

~
~s c H AU e- Progranun .«•. Y••I yapacaktır. 18. Kadı köyünde 10, Üsktidarda Ziraat .Fakültesindeki Elhamra Terzihan.,lnln pmsal 

-: Ba~ka turlu ıdl. 4, Fatihte 2 olmak üzere 197 otel fiiz İngiliz, Alman İtalyan hol 
____ .....:.•_::_::::.ı 1 te~bit edilmi$tir. Bu otellerin hôdise c;esitli hazır trençkotları ı.g5 programa göre, Amerika, Kanuni Sultan ~·~~..,l!_~H-A-_l'ı-.B:-· yatak sayısı 8,537 dir. 

Paraz" yapmar -- A\'rupa __ memleketlerine Silleyman'ın <) '°" MU ~ p.ok' k"I .. h • Ankara 22 (T.A.l - Yönetme- boy ve 60 bedene kadar her be-
--- gı ıstan u tur eyeh likte, i tedikleri tadil3t yapılma- den ,-e bo:v icin me\'cuttur. 

·LÜKS BUICK OTOMOBiL 
• 

ROMAYA UÇAK' SEYAHATi 
(!Ki KiŞiLiK VE BiR HAFTA iKAMET DAHiL) 

} MARSILYAYA VAPUR SEYAHATI 
(IKJ KIŞlıJK BiRiNCi MEVKi GiDiP CWl.E) 

ve 

~ZENGİN PARA IKRAllllYELERI 

• 10 ARALIK AKŞAMINA KADAR 

41 ©>©> LİRALIK 
Bir Ht11p Açtrmuı, llts;ıbmıı \"ıru ÇottJtınız. 

GIŞELERİMİZ 9-18 KADAR AÇIKTIR. 
GALATA IZMIR SiRKECi KADIKÖY 

Sirkeci Yeni· _ 
postane l!ey. Kadıkoy Pala 

• !ııhzırbaıı altı •'o. 5/7 
Bank>lar Cad llimarkemalet. 

No. 48 tin r<:ad. No. 28 
S. No. 5 

Tel: 44668 Tel. 5710 Tel: 29702 Tel: 61912 

~---·--------------"'~ 

muzaffer p.,,,;ı yapmaz geliyor dı~ından 7.ıraat Faklllf•si öi!ren· El.R.\,IRA TERZİllA'\ESİ 
Bir müddettrnberi memleketi- cileri derı,Jere bugiin de Jtirme.. Beyoğlu tstiklAI Caô 258 El orduları 

4 26 yıl el'vel bugün, 23 ka-
sım 15?6 da Kanuni Sul

tan Sülf',·man kumanda ın
dakl Türk orfluları ~fararls· 
tan 'iE'frrindrn ı~t:ınhula 
dônmUşlrrdi. C'ihan paı1itahı 
Sultan Sül.-~·man, ıa'?G ni· 
!lanınd:ı :Ytiı bin kl)lllk bir 
ordu ile sefere çıkmış, sayı
sız şehir ve ka1plrrl frthr· 
derf'k 2!l a,C:u .. to~ta tarihin 
en hih·iik iınha R3\'a~1arın· 
dan blrln<"l l\fnlırıçtR kazan· 
mış ve 20 F,~·Hılcle 'fa('aris· 
tanın merkcrl Budine glr
mloıı:tl. 

DAVETiYE 

Çocuklarımız 

BEKi ile VIKTOR'un 

eYvelce \"e r:ıh;tt .ızlıktan 
ötürü tehir ed:lmiş dü~ün
lerinln hu kerP, 28 kasım 
l!J~2 tarihine düşen CU~tA 
~ünil saat 15 de Galata Bii· 
yük Hendeklcki NEYE $A
LO~! sina,,.oğunda yllpıla· 
cağını bütün akraba ve 
dostlara bildirmekle sevinç 
duyar, merasimi sereflen
dirmelPrini rica ederiz. 

Uay Simon Benarrlf'te \·e Eıl 
Hay . fisiın U.\Lİ \·r Eşi 
İstanbul Kasım lfl:i2 
Tel'. adresi: lllZBON ! 
tan bul. 

Hu, Kanuni Sülr\'manın il· 
çüncil ,;rfrridir. UirJnrl "' .. 
ftrl olan l:i'!t ılt Drh~radı 

a1mıı. iklıırf-.lndr rrtdn .. 11 

ft'thf'drrt'k ordularını ınuzaf 
fer kılmııtır. n"r.nE:'ıiT< 1 ı _Tebrlkler Sinago~cla. 

- Hakkın var Dclplıine .. . 
Gündüz 1::özüyle daha iyi olur . 

Delphine üst kala çıktı ve 
Be3trice'in senelerden beri ka. 
pah duran odasına girdi. 

Bu odaya o karlar nadir gi
ri1iyardu ki, h:inrle cereyan 
eden facianın havası henüz da· 
ğılmamıı cibi itli. 

Heatrice öldükten sonra kar
deşlerinin hit birisi onun oda
sındaki rı;ı·aya el sUrmemiıti. 

Karsıla~abu"ccklcri korkunt 
haklkatleıı urkmtlılerdı. Bu 
yüzdeıt ellcrıno gcçebllı!cck 
olan cuz·i mıras payından bıle 
,·az geçıniilerdi. \".1u masası
nın \·e koruolun çekmelerini 
kllıtlemı kr, dolap1aki elbise
leri de fakirlere daıt-ıtmı lardı. 

Delphine"in elJnde tuttuğu 
anahtarlar. yazı maıa ile kon
soliın anahtarl.ırıydı. Çekme
leri birer birer açtı. Dır tane
sinin dibinde çocukça bir ıaf· 
fetle kutuların allına saklan. 
mış bir tomar mektup buldu. 

Delphine onlara el sürmeğe 
çekiniyordu. Uıun ve ince par. 
maklı elini kAh uratıvor, kah 
eri trkiyordu. Fakat buna bir 

t.ürlU karar veremiyordu. 1'1· 
ha,·et ntıp okudu. 

Bu okumaya o kadar dal
mııtı ki. iki saat geçti ini fark 
etmedi. Daminlque aşağıda 
bekliyordu. Kız karde inin bu 
gecikmeslndE'n dola ı cnrli.ieye 
dil.stil. Bin zahmetle yukarıya 

kadar çıktı ve oda kapısını vu
rarak sordu: 

- Ne oldu? Nerede kaldın? 
'Yoksa rahatııı mısın? 

- Hayır. 

- Scnı aşağıda bekliyorum. 
Gel artık. 

Dominique sun günlerde bir 
az daha kolaylıkla yürüyebili
yordu. Dclphine biraz sonra 
a he~ inin yanına gitti. Do
ıninic;uc bahçeye çıkmıştı. 

Yük.sek :ığ;ıçların altındaki 

bir taJ nrada oturmuş karde
sini bekli)ordu. 

- Ne buldun bakalım? 
- !\Icktupları ... 
- Onunk.Jeri mi? 
- E\·et. 
- llarp meydanından post 

restanta gönderdiklerini mi? 
- E\·et. 
- Ya. Ba<ka bir şey yok 

mu? 
- Var. Tahmin etli~imlz gl. 

bi birkaç mektup mils\•eddesi 
'"Pldum. 

mizde ntisafir bulunan Pakistan- mi«lerdir. Dün aksam ve bu ;;1. h~mra Han sa.td3ki merdı\•en· 
lı profe~ör ve öğrencileırden bah bütitn pror~ ... Orler öğrenci~ den birinci kat No 1. TAHSİN 
müteşekkil kültür heyeti bugün. Iere anloşma teklif etmişler, f•- KAR.\KAŞLJ. 
'\~aıo,·adan vapurla sehrimlze ge · k~t her drrası~da redde~ilmişle_r -1~~~~~~~~~ leıreklerdir. , dır. Talebı:ılcrın hep!'ının verdı· _ -~~-
He~et ı·arın saat 9.30 da Cum- 'g; cernp şöyledir: ( füz hakları- . ,--TAK V 1· '"'1 --... 

huriyet lbidpı::ine çelenk koya- mız tanınmadıkça Fakült~ye ~e- 1 1,. l 

C'ak ve buradan sırasile \"ali ve ,-am_ etmemr~e bayrak .u~erıne 23 KASt~ı 1952 ı 
di~er ze,,·atı ziyaret edecektir yemın erlen Türk gençlerıyız. Bu P.\7.AR 
------------·- tekliflerimiz kabıı! edilmedikçe AY 11-GÜ!'i 30-K\Slıl 16 

MEVLID 

~1uhterf'm babam Ye aıt:ıbeyim 
f;tanbul Barosu avukatlarından 

NIJRt:LLAH KORAL'ın 

vrfatının 40 ıncı &ününe tesa
dü[ eden 2~/11 1952 salı günil 
Si~li camiindP ikindi namazını 
müteakip mevlidi şerif okunaca
lından akraba, dost Ye arzu e
denlerin gelmeleri rica olunur. 

O&Iu ve Kardtıl 

- Bu kadarı k.ift mi? 
- Tahmin ederim ki kAfi 

gelir. 
~ Pel:.lla! O halde yazdık. 

tan sonra bana 2östttrirsin. 
Dominique ıtır ağır nefes 

alıyordu. Halbuki Oelphine'in 
nefesi kesilmiş gibi idi. 

Artılarında yine uzun ve de
rin sUküt devresi oldu. 

N'eden sonra Daminique ko. 
nuşmaıa baıladı: 

_: Belki de bu lı bize (Ok 
süç gelecek ve pahalıya mal 
olacaktır. Fakat bunu yapmak 
vazifemizdir. 

Ailemize ve kardesimizin ru
huna bunu borçluyuz. Sen de 
benim &ibi dil$ilntiyorsun delil 
mi .. 

Delphine gayet sert ve ha
lin bir stsle~ 

- Evet. ben de senin gJbi 
düşünüyorum. 

Dedi. Bu sesin garip Ahen-
9'İ Drtmini,,ue'i ürküttü 

yeminimizden dönersek, bızim Rl'1111368 _KASIM 10 
milliyetimizden de ıüphe edılebi HiCRi 1371 - Reblülevvel 5 
lir. Onun için yeminimiıin mu
kaddesliQinl bozamayız. \'e hiç 
bir taviz mukabilinde anla~ama-
yız. 

Sıhhi Hamur ~fayasıdır. 
ÖRNEK . ! ~ Y.\ T. \O. 

Tel: 41961 - 43226 

Va!iiatt Ezani 
SABAH 06 ~2 02.10 
ÖGLE 12.01 07 1~ 
İKL 'Dl H30 09 45 
AKŞ_-\)! 16.45 12.00 
V \TSI 1821 0136 

l-"L~!~S~A~K:__.....;0~5~.l~l.....;.....:..:122R 

(11d11 "' '"' ı. 

Doğan Kardeş Yayınları A. 
ş., çocııklarımıza l"C 

gentlerımize eğlendirerek 
bil'i \"ermek \e onlarda 
•ara~tırma merakı· nı uyan
dırmak mak!>adıyle ·Altın 
Basamak• adı altında )'eni 
bir &eri ne~retmeğe başladı. 

Bu SC'rinio temel mevzula· 
rını; macera hikal·t'leri, spor, 
tabiat, bilmediğimiz 5eyler, 
pratik bilgiJer, merakLı buJr 
ıııacalar \·e daha birtok bil
ınemiz gereken 5t.yler tc~kil 
etmektedir. 

Serinin ilk kitabı 176 say
fadır. Tabii bundan sonra 
y·ayınılanaeak olanlar da ay
ni ft•rma \·e ölçiide ola<'ak, 
ya\·aş ya,·aş bir bil~i hazine
si nıeydana gelecektir. 

Eser, temiz, ~adc \·e herke
sin anlayabileceği bir üsllıp
la hazırlanmış bulunmakta
dır. 

Kitaptan aşa~ıya nakletti
ğim bend başhhlan, ne 
ehemmiyetli ve ayni zaman· 
da ne merahlı me\·zulann ele 
alındığı hususunda bir fikir 
,·erecektir: 

.Kuzey Kutbunda heye
canlı bir macera•, ·Bir ıam 
me!'elesi•, .ıtayalinlz kuv
\etli ıni?•, •\'erden uzakla
şan bir insanın ağırlığı ne 
kadardır?•, ·Bir yıldırım kaç 
11ara eder'?•, • Yef)·üzündekl 
ilk iıı~anlar nasıl bir hayat 
~ürerlerdi?•, •Güneşle lel 
graf çekiloruz•, · Dokuzdan 
biri•, •Deprem neden olur':'•. 
•Bti~uk du\ar •. -Ruzl3 ateş 
yakı,·oruı•, •Bilmediğimiz 

!.IJOrlar•, • :\tom nedir':'• ·U
çu un öncüleri l\lontgolfier 
kardeşler•. •Yanlıs bir he
sap., •Gelin, kukla oynata
lım~. ·Kuze~·e doğru uçuş•, 
•Sihirli sa:ıtılar., .ua,·a ba
ııncı. Eğlenceli birkaç de
nC'Y•. •Kömür Ckara elma~) •1 

•Acaba hangi ip kopar?•, 
•Başıboş ge1.en hay\·anJar 
ara!.tnda dolaştık•, ·Sayıla

rın aziıliklerı., •Otomobil · 
den önceki taşıtlar•, •Ay ni
çin hazan daha büyük göril
nUr'!• •Elektron1ann dansı•, 
·F:lt>ktri~ln çekiş ,.e ıu,ı., 

•Bir top meselesi•, cKiğıt
tan uı;ak modelleri•, • )ler
rek alhndahi mucbtler•, 
•.\tom kuvvetindrn faydala
narak uzayda bir )'Olculuk•, 
.tş başında., •llareket•, · İlk 
hedt'f•, •Ayın mucizesi•, 
•Gezt'genler 31emindr•, ·Se
ter görü)oı um?•, . , renüs'e 
iniş•, .uıa ~ılamıyan I\-ler
kür•, •)Iars muamması •, 
·Dı.in:y3.l3 fF,niiş• \·e kitapta
hl muhtelif bilme<elerln ce
,,·apları. 

Ben bu kitaptan şimdlllk 

birkaç bend okudum. Hem 
hoş \·akit geçirdim, hem de 
bilmrdigim bazı seyler öl
rendinı. Bu itibarla · Altın 
Ba~amak• serıqnın. ne~ir 

ınak!'iadında aC"ık l a ndı ııı gib i 
ya lnız çocuklar ,.e genç1t>rtn 
değil, herktsin okumaktan 
ze\k duyacağı kitaplar serisi 
olacağı kanaatinde'.'im. 

Sadun G. SAVCI 

OS KELb!EYLE 
tnıritt('rt'tJt>ki komünist par 

ti çöziilüyormuş ... 
:\Io~ko\·an ın eli yetiş mez ki 

bağlamağa çalı~!'iın! 

TATUSERT 

Sıhhi Han1ur ~Yayasıdır. 

Pilli re Cereyanlı 
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lngiliz - lran 
Petrol ihtila fı 
Ve Türkiye 
Kalıirt\ 22 - •El ~ı~riı ı:a1r-

teı:;inin btı.'tün verdiı!i bir ha· gradda göriışn1elerde bu-
brre ~öre Türkıye Dısişlcri Ba- tunacak l ardır. 

* Türk, 'Yunan \'C '\' ugos· 
fa,· a.!ıkeri hr) etleri Bel. 

kanı Prof. Fuat Köprülü ilt" An· * Çin Hindinde Kızıllar ı n 
karadaki ingiliz ve İran Büyük taaTruıunun dr1·am etti-
F.lçileri ararnnda yapılan gö- ği bildil'i lnırktcdir. 
rüsmclcrde İran - İngiliz petrol * UNES('O genel ba!5k.anı 
lhtilifında TUrkiycnin tavassutu 1 Jainıe Torrrıs Bodct bu 

1 
lınkinları ~özden geçirilmiştir. ,·aı!Ce.ılnden istifa et.mit· 
Gaz~r Türkiye D~işleri Ba- t• 

k . 1 I~ 
~nııun her• ili elci i1e yaptığı 

~örüşmelcrin ümit verici olduf!u -----.------

Çbt Hiııdinde 
komünist taarruzu 
llanoi 22 - Üç koldan taarruza dcvam,e~cn kon1üryist. Vict. 

minth birlikleri gitgide' hayati rhCJlltyll) eti haiz böl:clcre yak· 
Ja~maktadırlar. ' . Bu taarruıJarın inkişafından anlasılrlı.Cına göre ko111ünisUc.- . 
rin yakında başşehir llanoi'ya k;ır~ı bir harekete icçmcleri de 
ihıirp.ll dışı değildir. '~ · ., . 
DUşmanın Sonla bölJ?<'sinrlrki ·İil"rlrmcsinc rağmen bura~a\d 

Franı;11 birliklerinde so~ukkan !ılık hüküm bÜrrn~kl<' ve muha. 
rtt"bolcrin neticesi hakkında Jıc-r kes UnliHi ~tirünmektcdir. Fı:an. 
sızlar Sonla'ya karşı i'İrişilen K:>nıüniı;t t;ıarruzunu durdurabile· 
ceklerfni sQylen'tr-ktcctirler. . # · 7: :Ff~uıa "'ılltr11'.a t1 a n. Y:\faı rrı ~\Sliyor • ~ 

PariF2·2· ,.(Af>.) .t·'...... 0Jİfrlrl"'için idck"i h'°arİ, ~ F'ran\a~·ı ikti.sadcn 
$?eniş ölçüde sarsmakta olduğunrian Fransı1 n1akamları Birle .. 

F • B f Şİ"k .:\mCrikanın bu harbin mair '.lrl:ırını çok daha verimli bir 

Teşrifine intizar 
İçlşfrrı Hakanı Et hrm !\Trn· 

rlrrr~ Hakan oldu olalı, 

.\nkô'lrarla bir hafta oturdu 
Jn u. oturn1 arlı mı hiluırın, 

Mü t ruıadiltn ~arkta cloJa. 
. ıı-'o r , he m dr ~·aln11 '·il:iyrt· 
, lerdf' d(. cl('ğİI, ka7alarda, na· 
hilrlrrdr. köl· lçrdf' ... 

Simd i Elo&1.1~ôa, l<\rtn ' l a· 
l al~·a,·a .ıtid<'rek... , 

,~an i si:dn anlıy:ıcaJ(ın·ı7 

Sar klaki ;\o,;avl<; rluruınunu 

hi11~l" mahall in(!(' trtkike ça
l ı«tı~·l)ı". 

R:ıkanda11 rir:• rdc l iın , 
~n,· ı r r~'rr yo1u tliiı;rr<\l\ tlö· 
n ii~l<': hir clr h~n1 Sarıycre 
n ~r::ıyı\'tr'>r ... 

Jh"nt~ -n~r-l i nlrıdrn-it~mı 

, ~:a rlil~k i -k•vır-r k~d:rr Lf.tkl· 
ke dr(cr hi r .vrrclir rlf' .. . 

ECYET Gfn-ısl"I 

llııesco 

Bııskaııı 
~ 

lstif·u e tti 

Pari!\ 22 ..... Jaime Torres Bo-

j 
del, btıfi.ııı U~F.SCO Genel di· 
rcktörLıı:::ündcn ısı ıfa etmiŞtir 
Genel dırrktör" teşkılatın 7 ınci 
yıllık kongrcsindrn 20-400.001 
&olarlık bir ·btitc;enın kabulünü 

1 istemiş ve bu, ,t~lebi ;-t•ctderlıl. 
mi~tir. J. T. · Bodrt. bu reeldi 

l .
prol·esto maktınu.'l<ia Gi-nel di· 
rçklörlt.ıktcp .arrılmışlır. , t . 
. Arap 
1 Me1J1J~~,le(i11.e. 

BU SALI AKŞAMI 
~lersiının en müh.m Süper fo~ilmlC"'r rlr.., Rrnkli 

. 'h .· .1- .. 1". . 
, • ....-~Qr.ıi.jıaaıl~•~ıı~ .. -·. • 

··s ·1J7NI ~·~-··· 
Tür~· Kopyası (j,:anbııl) 

!Bero~lıı) 

na işarrt etmekte ve elçilerin 
~.iıkômctlcri ile muhabere ettik 
len sonra tekrar. Köprülüyü zi
yaret edeceklerini bildirmekte
dir. 

evzı Ol epe şekilde karıılamosını istrmek lrdirlcr Bir Fransız transaİ lanti iji 

On ögreht:i 
Gönderilecek 

' Franf.a Amerikava verdi~i· izahatta llındiçinide daha geniş 

D P Haysl'yet rniky'asta Amerika~ yardımı elde rdcmedi~i takdirde Avrupacla tehl ik e atlattı .ı ,,,, • 
- • b Ankara, 22 -· Bu'.vu··k \J·ıı t 

TAKSIM FERAH 
0--- sil~hlanma programında bazı fedakarlıklar yapmak mec uriyc- NC'vvork 22 { \~KA) _ Fran· · 1 e -- D' •ıd• tinde kalaca~ını açıklamıştır. ~ız Tr~n.;;ı.tlantiği Libertr \t· ~1eelisınin çarsamh:ı ;.:iiııııkü IOI' 90 lık katil ıvanına verı 1 lanliktc büyük fırtınalarla bo~ıış lantısında, '1illi ~:ğitım Bakanı 1 I 

·• A ·' ·•• B b k p· ' Toprak Ofisi Haymana tuktan sonra zan1anında ;elnıiş· Tr-\·fik ileri hir !'ö1li.ı soru öner- ... .. .,.__ 

Sinemalarında birden ba?lıyor 

Bu akşanıdan itibaren 

ık 1 h 
1 ac a an ınay ın 1 Çcsi mün,,rboıi~lr Camiülrz ,W 

1, yı apse Ankara, 22 - Ordu mılletvc 1 <ubes ı·nde 87 b in liralık lir. her'e talebe gönrl·-rilı·p •o·ncl•ı·il · ~. d · ,. Gc-mi bu seyahatinde ~aaıte "' ~ 
kilı Fevzi Boztepe, uura a ıntı- s·ır teklı'f ı' ıueınesi hakkında lıir konu--nı:ı 

t k 1 b. t d b ir su iistimal 160 kilonH•trr- sürrıı le esen riiz· -. 
Sinemas ında RE NK Li ATLAS 

M hk A ld şar e mt' ·te o an ır gazc c c yapmışı ı. a um o u bazı başhekİmJrrin hastaneleri ~ara VP 20 motroye yakın yük- 1 o 1ar a k can landı rılan 
. hususi çiftlikleri haline getirdi. K b 1 d'ld• .'\nkrıra 22 CT . ..\.) - Toprak seldiktP dal~'1lıırla nıüc.:dclc et Bakan, konuşnı:ısını mlilr:ıkıp 

Ge('.en yıl Üsküdarda Toptasın- ği mütaleası ile bir makale yaz- a u e i 1 \1ahsulleri Qfiı;;,inin HaymRna Şii niiştir. Birçok yotcul:ır \'C nülret- kendisini ıiy;ır<'I rdt'll İl1ıhi\:ıt 
da feci bir cinayet olmuş Emin mış ve Sağlık ve Sosyal Yardınt A.ııori"'"' ı~rrıı besinde 87 bin Hralık bir suiisti- tcbattan baııl:ırı ~·~ralanm111:l~r- , Fakiiltc:-i öğronril<'rinclcn hir 
Gürgüvcn isminde 90 ya,ında ı Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstün- . , nı~l hAdi.sesi n~cydana cıkan.lı~ış dır. GC'mi si.iv;ırisi Jae qucs Levc, ~rupa 1952 • 19:};{ dC'rs yılındı 
bir adam ka\'ınbiraderi 65 va- d .. . ff . d t t . r tk· Parıs. 22 - Başbakan Antoınr- tıı. Veznedar ıle gece bekçı!ıne ue ~aıttccilPrr \'erdi;.::i bcy:ınatıa mc1un olacak ö.ı?rrnriı,,,:dı·n hıc 
~ır.daki Veı·se.1 Kızılarslanı b~lta ı ta~ ır ısı a)ad av~. ekmış_ı .. ıl Pinay, dün gece 19:53 büttcsi derhal işdr-n elçektirilmiş ve h3. 40 saat ctcvam eden fırtınanın olma1sa a - 4 kisiı·i .\ran mC'ın 

En nıüthiş bir fac:a 

(H.\LLS OF ~10:-i'J'EZL !.\) 

CeheııEıeın Ii.öse~i 
" 

1 

ara ara~ın a muna asaya \O , h •k d .1 · ·· d .. ,, .. b. t k ı· ı rr · !'kal tm·ı;;tir ı ı· · · 
ile kafasına vurarak öldürmüs-,a•an ,.e bı·r kısın1 doktorlaı·ı·da: .a.l\.·ın a ıerı sur u""u ır .e. cıse savcı ı"a ın ı e ı~ . ~emid·e· bir·"·Y ı tahribat yaptı·,ıeketlerin ... rröndrrerek li11::ın ti·'. ' d k j .. ~ l Bu film kadar nıuazzam bir e eri anc·ak ,\ıneı·ikan 
HL Cinayrte srbep: ortak olarak' müteessir etti<'•i ileri sürülen h;i ,· lıCın p.arl:ı.mento a_ 214. e ar~ı C:ını sovlPmısıır ren.,~l<'rine taraftar olctu~un·ı ~ 

s:n:: 

1 1 

,.., 304 ov1a kabul edılmesıne şahıt macılık ıilemi nıe) dana ~etirebilir .\rti tleri· 
şlettikleri maha11eblci dükka- 1 dise, D. P. genel idare kurulu . . ~· . s c H AU a- - ~öylemis \'e bu hllS!l!'U !!ilriicomı•· 
nı.~d~. ·ve~~elin eniştesi Emin tarafından ele alınmıştır. t'ki gün olmuşt~r. . . :- ~ A _ i q. M f.\MJ;\f'O\;:\~ iizere Talrhe Orrnf'J:!,ıııc..!rn \'C' 

Gur.rıuvenı aldatması ve onunla devam eden müzakere s nund.:ı Teklıf çok çocuklu ailelerin ~ W l,}\Jc;J lJ (,:_jt.;Jt,,:J~ f'akültt'den beş ki~ili'< bir tır) c 
bu hususta münakas:ı etmesi idi. 1 genel kurul Boztepenin u şe. yıllık ı;::elirlerini arllırınamak J • \r 1 .· • . tin Bakantıı;a ı:elmelC'rini isti.' 

RICH ARD 
REGl~ALD 

W 1 O '·1 ARK 
Bir sen('denberi devam etmek kildeki hareketini parli disipli- hakkında idi. Sosyalist ve komü- Radyoların sahıdı · · ıc r• 1 Ekşıtm!'z. miştir. 

te olan 90 .. yaşındaki k~ti~in du- nine a~·kırı bulmuş ve partiden nistler bu gelirlerin arttırılma- 31 ARAL 1 K Blkanla ö~rcnt'ilrr ar,ısınd ve GARDl::Eı\ ve bütün 
ruşma:sı dun sona ertruştır. Sa- ihrac edilmek üzer• kendisinin sını ve bu tasarının gece seansı yapıl<\n konu1>n1a ~onunda, B:ı 
rıık önce 18 sene hapse mahküm yüksek hay• yet divanına veril- yapılarak müzakeresini istemi~- kan. bu yıl Fakült<'den ın,.ıun -\meı ik. n Bahri ve -?l.mu~. bu ceza tahrik sebebi mesıni kararlaştırmı~tır. Boıle· Terse de. Başbakan buna muh~lc~ 1 . · olacakhırchın 10 ki!:'ınin .\rap 
ılr 12 seneye, yaşın faılalı~ı ve pe, önümüzdeki günlerde parti fet etmış ve.tasrn oya kondu~u YfLBAŞf KEŞIDEMIZDE memleketlerinde birer s«n• kal 

~~=-~N~ akli mln·azcnesinin yerınde ol- ha)':;İyet divanına çağırılarak din zaınan ekscrıyctı h~ıuın etmıstır. n1alarını \'C bu suretle lisan bil 
rnama!iı dolayısile 2 seneye indi-. leneccktir. General De Gaulle taraftarları 
rilnliştir. -o-- bu oya iştirak etmemişlerdi. Baş 

Emin Gürgüven kararı oku- Dunlop Lastik Fabrikala- bakan Pinay, moelis gelirleri art-
~·an h8kimc: tırmayı kabul eUi~i takdirde ka-
•- Yapma h!kim bey, Üskil- rında iş saatleri azaltıldı bincden istifa edeceğin i bildir-ı 

dar Ceırıerine yollayın beni, ne Birming:h:im (İngiltere) 22 nıış bulunuyordu. 
olur, Sııltanahmede gönderme- (.\ P.) -- Dıınlop !istik fabrik3'ı Judy Garlandın bir km 
):ın. demiştir. 3400 iştisine dün fabrikada sim-

-O- - dilik .Yeteri kadar i~ olmadığı n ı oldu 1 
Hitler'in sığınağı re gayri muayyen bir müddet 

için de haftada yalnız dört gün Santa ~fonica (California) 22 
yıkılacak çalıştırılacaklarını bildirmiştir. (A.P.) - Dün ~oce burada Judy 

Fabrikada 9000 i~çi çalışmak· Garland'ın bir kızı dünyaya g•I Berlin 22 (l\'afen) - Hitlerin, 
Berlinde İngiliz isgal kesiminde 
gayet sa~lam bir sığınağı ~&v· 
cuuu: takat bu sığınak o kadar 
~ağJam yaprlnt ıştı ,ki, bllnu yık· 
inak rnilmkün olmamİştı. Sığı· 
n'dk tamdmiyle betondan yapıl·' 
nııştır ve yüksekliğ:i de 30 ırnet-: 

tadır. Yeni tedbir yarında n iti· m ıştır. . . . . .. 
haren tatbik mevkiine konmak· Ayrıca öğrenıldığıne gore Jın~ 
t d •, ı 1 fowell il e hemen ,hrmen aynı 1 
a ır. ... ' • ' :ıtlerae~pı~ ·kı t e\·Ut ısalribi ol· ı 

• uştur. ; · 11 
' ~ 

P AK 
Jane Powe\l ·~art Ste.ılon ile 

1 
' ·• J, Gar!ıırtd'da Siı.~yrt -i le evli 

• · ' dirleı~ . ' J 'f' · • 
t@dir. ' 

lar ve .ineilizler llitlerin sı~ı
na~ı süratle yıkılacaktır. Çünkü 
bunun bu şekilde kalması bir 
an'anenin yer etmesine yol aç-

_____ .::BA=llBA=ll!.:0;;:.S.;..Fİ=Lh' Londrada beklenen Rus 

VEFAT 
htıştır. in~iliz teknisyenleri. ci- Tüccardan Ethem Sallının ha· 
Var evleri ha!i>ara uğratmamak bası 
lnaksadiyle !azla dinamit koyma 11.\ F l Z ıı t:ssO SALLI 
tnıştar ve bu sebeple de sı~ına· ıtakkın rahmetine kavuşmuştur; 
kın esas enkazı olduğu gibi kal· . ee_n~zesi 23 kasım 95_~ paz.ar .JtÜ· 
"1ıştı. Fakat bu sefer de yeni na- niı o!!"le namazını muteakıp US· 
tiler ortaya bir şayia çıkarmış- küdar ):'eniramli şerifinden kal
lar \"e ·İniglizler llitlerin sı~ı· i dırılarak Karacaahmetteki aile 
na~ını yıkamadılar, o sı~ınak kabristanına defnedilecektir. 
liitler kuvvetleri yeniden do~un Çelenk "Önderilmcmesi rica O· 
~Ya kadar kalacaktır• demişler Junur. ::o 

dır. Şimdi kuvvetli dimanitlerle 

•ığınak havaya uçurulacaktır. ~ ~tS'IJl!)@)f]J@ 

<? ~C\'\J&@t!,)(~ .. Hazmi Kolaydır. 
~ OR"IEK ~IA YA T.A.0 . 

.ıhi Hamur !\fayasıdır. 

'ı'ENI SABAH 

ll Ü'llYA SA(;A MI 
K.\YJYOR? c 

Uiinya n ın ~ağa ve:va sol a ,el· 
d işi n i lnee llyen başmakale 
IİİY !e b l ıı .. ktedlr : 

Tel: 41964 - 43226 

müzisyenleri gelemedi 

Londra, 21 (A.P.) - 6 Rus 
müzisyeni ve şarkıcısının bugün 
öğleden sonra Londrada Krali· 
yet fe., tival sarayında verecek 
Itri bir konser, artistlerin P.1os
k(;va dışına çıkmaya mu\·affak 
olamadıklar ı için tehir edilmiş· 
tir. Konseri tertiplemeye çalışan 
İngiliz . Sovyet Dostluk Cemiye
t<. 

tSovyet artistleri, kontrol il
müı dışı nda sebepler dolayısile 
henüz gelememişlerdir-. şeklin
dl• bir tebliğ yayınlamıştır. Ay
nı artistlerin sa lı gü nü di~er 
bir şehirde verecekleri konser 
de milddetsiz olarak geri bıra
kılmıştır. 

• ~tısırda General Necip, Su
riıodo albay Çiçekli, ispanya· 
d:ı. General Franko, Arjantin
de General Perron, Amerika
da General Eisenhowcr. Yu· 
nanistanda \lareşal Papaııosa 
bakarak. behemehal aı('min 
ıa2a kaydı~ına hüknıetmek ta 
ra.ftarı dt"~iliz. Çünkil en ~ol· 
cu memleketlerde de !\to~ko
Vada 'lareşal Sta1'n, Pekinde 
~taocetun~ birer askeri dik
t~törHik kurmuşlardır .. '\.'ike· 
r.ı Şeflrrin iş başına gelmele
rı ~ağ ,·era !tol da,·ası de,ı!il, 
•hırf milletlerin muayyen ruh. 

TE~llZ LİKTE SiLSİLE! MERATIP... .ıa•"'"""''' 

aııerinin bir neticesidir. Se· 
limlerdrkl bu te,,hürler dün 
~·a QerGinli~i ile de ilgilidir.• 

AKŞAM 

~ı :s PROP \ GAN ll.\ SlNA 
·'< K \RA ÖRN EK 
\" eenı e tt in Sadak P ravda l(a· 

1:t t.- lif ttde çı kan bir vaııya tc· 
rtı a'iJa !j:Un !a r ı yaım~ktadır: 
\ • Harhin ertesinde ilk yıllar 
; hlerika ile anla~nıak volunu 
,.utan ve bu suretle ,\ vrÜpanın 
".aınıı kaltıca~ın ı sanan Rus· 
~a, Atlantik paktından ve Ko
~~ harbinden !ionra bu ilmi~ 

...;,n boşa çıktığını gcirünce 

şimdi Batı .ı\vrupa devletle
riyle anlaşmak, Amerikayı bu 
suretle Avrupadan ayırn1ak 
si)'·asetini denemektedir. Ame· 
rika en Cazla Türkiycye gü
vendit!inc ve Türkiyen in A· 
merikadan ayrılmasına imkan 
olmadı~ına ~öre, BITT.ı Avru

payı Türklerdr-n so~utmak, At 
lantik paktı içindeki mevkiini 
zayıflatmak hedefi ::!ildillüyor. 
Türk ordularının, Amerika cm 
rinde Frano,;a Ye i'unanistanı 

i~~aı edecekleri haberleri bu 
iya~etin mane\Talarıdır. Bu 

kadar ı;ocukça propagandala· 
ra kim inanır? diyeceksiniz. 
Komşularımız, bu ~ibl ahmak 
ça haberlere inanacak millet· 
!er bulundu~unu !'>anacak de· 
recede ~aftırlar. Yahut propa-

J:anda ilmi nde onlar bizden us 
ti!dırlar \'e dünyayı daha iyi 
tanıyorlar da bizim haberin1iz 
yok.~ 

YENi ISTANBUL 

ı\ÇlKSIZ 

nCTÇE 
!\(, Nermi ba ııJ makı le !linde 

bli tçe at ı ğın ı münaka~ a ede· 
r'k şöy le d,m,ktedlr : 

·Açıksıı bir bütçeye doğru 
2itmek istiyorsak. ilk önce 
-.af!lam bir [iat \'C maliyet PO· 
litikasiyle. !?Örünmiyen sızıntı 
!arı önlemekle işe başlamalı 
yız. Bu yapıldıktan snnra. c;ol< 
tutumlu davranmak işi gelir. 
Biltçe açı~ını kapatmanın de 
miyeli m de daraltmanın biri 
cik )·olu budur.• 

100. 00 
Lira Kazanabilirsin iz. 

Şube \'e aJan~larımızd a hesab atlın nıı. 

Gişclerimizden lıahat. isteyiniz. 

BU • KEŞiDE 
Lale Sineması sa lonunda Noter ve h alk 

huzurunda ya pılacaktır. 

• 

~ 31 Aralık 1952 Keıide•inde ' 

Türkiye Kredi Bankası A. O •. 
I\fes'ut talihlinin tercihine aöre 

ISTANBUL - İZMİR reya ADANA'dl 

BAHÇELİ BiR EV 
veya karşılığında evin bedelini veriyor. 

lslanbul 
Beyqğlu 

izmir 
Adana 

Bu keıideye iştirak için 

Büyük Postahane karşısı 
İsti k lal caddesi !\o 339 
Büyük Kardiçalı Han 
Özler caddesi 

156 Liralık bir hesap açınız. 

Hesabınız varsa arttırınız. •••••ııııl' 

HQS MEMO · ister inan - ister inanma! 

gilerini arttırn11 larını muvafık 

bulmuş \"c bu hususu tetki\,;. ed~. 

C<'i!ini belirlıni~tir. En1salindcn fı;liiııdür 

, ......................... 113111UZ!.'!!m ... ..-S8m--.-rıımlll~ 

Galatasaray TURl\UAZ A · ıe Sv.z Salonu 
~hrn11an1 Progranurıı sa)gı değf'r 111ii5tpril('rine- '-U'1ınakla Ş'"'rrf d11~<1r 

. . . ' . ' " . 
' 

' ... • • 

A l tın Sesli \ ıldıııınıı Se~le ('h~i l eı Sanatı.J.n Gf'nç Se. Sanatkirı 
Perihan Allııııl•i 80ZERI n:ı \l ~A lll:'< m I \1 t lilt llİllTA:\ 

Ostad . A ijya zar idares inde muazza m fasıl. 
llA~lİT D!KSES - sı:;ııiHA COŞAR \f:C.HI fUK\ı\Y - SF \11\nl!\ P!J><,\R - Eli 
CÜ~IE1'1 BAT .. ~.\\ - IS\I \İL ŞEN~'ALAH - SAi.IH () Al\ n:ızı \SLA!\GİL -

CEltAL CÜMBCŞ - PARISKO \IAKSUT - ,\~CLn:·ı ı;~:z~::-. 

jçfi Ke!<.ltkı.ı l 'oı;tad 
OsUıd Kı•man i ~F.l. \ 11.\ lllll \ !'! '\ \ H 

NECA TI roK\AY SEMiHA C ()~_\R ~aıı \ t' .... ,i,le 
Ur r Paza r Saat 15 den il ı haren nıu<trı•ı m lç\u~h \ ile \1 tint"l<'rı 

VE NİHAYET T UR 7.'IN StAT 2~. IJ H~ "------- Te l 49087 

Fransaya gidecekler ıçın seyyah çekleri 
5.000 * 10.000 * 20.000 * 50.000 

TURK 

franklık Kupürler 

ICAREI 

Bu crklrr Pıiln~a Ceıayir: T u· 
ntı'i \ (' r·ıı~ ıçinılır 

J'° Ti~ hjl21 ff"'n fll:fttf1h\IJ ';ııhe 

mize miirat·aat olunnlalıdır. 

~KAS 

.. 

' 
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!KISA .LANLARi GENERAL ALİ FUAT CEBESOYtue 
'· · ··· · ···· ······~················································· 

!PAZARDAN PAZARAl 

Zenginin parası... RENK ~IAGAZASI nı ~nulma· 1 ''İll \l,IK .\P.\RTDI\'< - B.e· ı ~t.A-.....,V' ""~<,.~6'1ı..-' 
yınız. Eğer iyi ve ucuz gıyınmck yazıtta . ).1ımar. Kemalettın 

~r, büyük zararlar 12 b in lira s~- isterseniz. ~ ;,aha~ı:;~lnda De;ın~~u Ju ·~~~:,.G r Ce he 1 kuman ani ıg" ın 
k h 

.
11 

• DAK TERZl'de ısmarlama elbl· çe içinde her kalla denize a p p • 
Banker nasıl milyoner olmuş? - Dahili isti r a z ta vı erı - se, palto. trençkotlar s-10 tak· nazır ıevkat;de manzara ve kon· 

Donanmaya erzak müteahhitlig" i _ Senede 6 gü n ça lış, 359 gün sille. Tel: 49267. ıorıu 40 orıoıı apartıman toptan 
veya kısmen k iralıktır. Daireler d d 1 1 r 

sırtÜstÜ yat! GÖMLEKÇi J>ANIWte 1'marla· 4 ve.> er odalıdır. Sofben. tele a e ' r 1 1 m ·. 
ma ;:?ömlek, pijama 6 taksitte. ron teşkil3tı me\·cuttur. Ayrıca -· 

~~~~~-~ Y A%ffH: E. T • Beyoğlu Parmakkapı fmam So· t.1\0 m. hık ('şya dt>posu, ~araj _ 
kak 4. mahalli vardır. Hastane, otel \·e 

A dan:ı'dan gelen bir :ıat or.a. 
daki büyük kazançlardan 

bir me-('Jh;te 
bahsedisordu. 
Geçen sene, 
ba,ta pamuk 
olmak üzere, 
muhtelir m;.ııh 

sulün Çuku-
ro,·aya mit. 

yonlar te-
min ettiğini, 

bJrçok yeni miJ~·onerler peyda 
oldu~nu .Oyledikten sonrı 

d•di ki: 
- Bu sene ,·azfyet pek pır. 

lak df!ildir, pamuktan ıarar 

edenler toktur. Bu :ıarar ÖY· 
le ü~ beş hin lira rleğil, yü1 
binlerte, hatt~ miJyonlarca lİ· 

rıdır. Adına'da bir dostumun 
~·anhanel\lnde otururken içeı·J. 

)• müteva1.i kıhkh biri girdi; 
pamu.kt:ln, tt>ltlktrn bahset
mde baıtadı. Bu sene 600 bin 
lira kadar ıarar etmi~. G•çen 
"~"e hunun iki mlsllnl kızan· 

dığı itin ''ağlık 0J5un?ı diyor. 
du. ;\tiJ\·nnlar ka) bedenler de 
1 armı1. Herkes ı•l,cek 

rararlann tıkarılacağuu 

edh or. 

sene 
Unıit 

12 Bi'< LiRA 500 
BİN LİRA OLUYOR! 

Bu soz.lf'r üzerine bir para 
lı:ıh~t a~ıldı. Oturanlar fa. 

len zat dedi ki: 

lanın.Jılr kaç 
~ene f('lnde 
nasıl milyon. 
!ar kazandı· 
~ından, biı. 

.\ilk !!itr\·tt !I· 
hibl olduğun. 

dan bah•edl
' or1ırdı ... A. 
dana'dan ge. 

- ZJraatle u&rıfarak para 
kar.'.l"m"gı, ıerl·et ıahl'bl ol
ma~ onlarım. Fakat bir takım· 
Jın ha\adan para kazanıyor· 

lar Buna ıışmımak kabil d•· 
til. llf .. eu Adanada esason 
ztnıtln olan bir ı.ıt birkaç 5e. 
ne e\ \"ti lZ bin Ura-rı, sokağa 

-o--
1,. -

·~'·. #~tr 
~-··' 

..... 
i ,,.,.ı" 

nun bir hlki· 
yesını anla. 
tayım ... Kırk 

l>ts &ene ev· 
\·el Stlıtnikte 
mt"murdum ... 
Burada Sa\·ul 
)fodyano i.s. 
mind• zen. 
ıin bir ban~ 

grr peL. nıeşhurdur Bankerin 
Ş('hrin en fert'Clİ )·erlerinde 
hanları, apaı·tmanları. ,.·ine en 
,ert:fll .emtinde sara)· gibi bir 
konağt ,·ardı. Atları, arabalan, 
ya,a•tışı revkaliİde idi. 

Bu adam vıktiylr be. pıra· 

sızmı~. E!ii:ki hir do-,tu bir ıun 
nııııl 1enı1in oldugunu sormu!;. 
Banker hayatını şu suretle an. 
latmıı: 

.Ailem rakirdi, param yok· 
tu. Bin bir zahmetle bir lira 
birlktirtbilılhn. Bununla köy 
köy geıerek yumurta tof'lama. 
~a lt şrhre gelirin fi~fm:tJa 
ba'jladım. l'arı aç, )'arı tok ya· 
"ı~·or, ~trına~·en1i arttırma~\ 
catışı\ordum, Rir ~rntrlf'n (~1 .. 
Jı ç111ı~~rak bir liravı nn lira 
~·apahilıliın. F;t\;at n.ı~ıl? .. A· 
nan1dan tm(H~im ıı.fıt Adeta 
h11rnuından l'f'ldl~. On liranın 
bfr kı'l"n11 ıh: kf'nı1inu• hlr el(f'k 
!ltıhn ııhlım, hu 1un.-·•1t" ~·ayı 

~·1'""'""" kurtuldum, t~lml de 
ıf'nı,ırttim. 

BiR ARABA 

SATIN ALlYOR 

B irkıç ıene daha uğra~tktan 
sonra ıernıayemi ~uz lirı 

~ ıpabildim \'e 
J..üı.;i.i.k bir ara 
ba ıı;attn al. 
dım. Kö)·ler
drn yumurta. 
dan ba§ka 
'jt)lt"r de top· 
luyor ve şe

hirde sahJor· 
dum.\'lne tok 

)Orulu,ıu-, çok uJ;raıjıyordum. 
Fakat birkaç ıenf' l'\·veline 
nJ!thf'tle ldf'ta rRhalhm. 

Be. "ne de bu suretle ça. 
lışhm, &erma:ıt·em 1000 lira ol· 
du. O uım"n kendime bir )'Bf· 

dımrı buldum, köylere onu 
ıtönclcrtnej:e hnıııhuhıu. Ben ıı:e. 
hirde bankerlik yıpıyordum. 
tc;im $tlltlkce grnl~lh ordu. bin 
liranın önüne bir sırın kolay· 

sene faizler altın olarak öde· 
nln('f' ra~~t bir kal daha arth, 

Fakat tok geçmeden harp 
ıuagliıbi~·rtin1iıle n('tİC('lendl. 
Jlükiımet dahili istikraz falı. 
lrrini, altın ~iiyl"' dursun, kA· 
tıt ile dahi Ödt'yrmi,·orıln. Ru 
\atiyrt kar!jllitnfla yüz lirı lık 
tahvillerin kıym<'dl yrıH J:uru. 
şa kadar ilü~tü. Tamam bu es· 
nada ztnginin '>iri 7000 lirayı, 
Adtta feda rder !!ihi \·ererek 
100 bin lirıhk tıh,·il satın ıl. 
dı; hf"rk~ bun:ı ~a~h: ~rara· 
sını sokata atıyor• dC(lİ. 

İ'itikl.il harbi 1.afrrle netice. 
J,.r,.rf'k ~=-hili ıc-tlkr;t1 fııhleri 

ki\~ıt para ile ödtnm('!(' baş· 
la~·ınca tahvillrrin kn·mrli ~:iik. 
!'eldi v~ Jüzii yiiı kuruşa ka· 
dar çıkh. 7000 lirayı 100 hin 
liralık tahvil sahn almı8 olan 
7at 93 hin lira k;ı7and1. O 7a4 
mrtnut 93 hin liraıııı .. Ru~iin· 
kü kr~·mf'fine rrörc yarım mit. 
~on eder~. 

DONANMA YA ERZAK 
)!ÜTEAHHITLİ{;İ 

B ir Jt:11k:1sı, ıehrin ıuraınnda 
lt'1rıııınrlı aldı!ı ar5ılarla 

kısa ıaman· 

da bir mllyon 
lira kaz.anan 
hir 1atlan 
bahsetti. Jlrp. 
ı..i parının pa· 
rayı çekti. 
find• hlrleş
U. Bu !tirada 
söz Jin1anı

mııa a;l'ltn Amerik;ı,n filo'5U· 
nun t>rıak mütr11hhitlltlne ın. 
tlkıl etti. Biri•! sonlu: 

- 33 bin dolarlık çek ver· 
diklerine ıör" bu. mühim bir 
iş olarak, değil mi? 

Eskl memur buna ıu re\·abı 

\"errll: 

atar ıtbi \·ererek, şehrin yanı ca ko) dum. Onctan sonraki 51· 

başında çok !'enfş araTi satın fırlar hen \Orulmadan kendi 
almış. Şimdl bura'."I mühim ~a· kendine na~ıl geldi ben de ıa· 

- Bugünkü \'aıj\·etı hilmem. 
!akıt eskiden mllhlm hlr ı,t1. 
Setiinik'te Peter~on adında hlr 
1ngillz , -arch . l~l fücil fnıtilb 
filosuna trzak miitrahhllliğl 

yapmaktı. lntlltere'nln Akde. 
niı filosu ilk ,., sonbahar ma· 
ne\·ralırınrlan sonra srn«'df' iki 
dda bu limana gelir, ilçer 
Jtiln kalırdı. Pl'terson bn miid. 
det 1"'rfında harrı gC'ntflr>rlnr 
arz.ak verir, ka1an<lıA:ı par:ı ile 
bütün seno rahatça geçinirdi 
SenedP altı sun ra1ıct, hütiin 
se1te rıhıt et, parlak ı, drğll 

mi! 
nayi mıntaka"ı olmu,. Bu ıat 

aldıJı ar11lnin ,-arısını 250 bin 
liraya s.ıtmış. Gördünüz mil 
işi? ... 

Dinliyenlerden biri: 
- OlablUr. .Para pıra:rı 

çeker!ı 

Dedi. Bunun üzerine bir zat 
ıunu anlattı: 

YU'1l:RTACILIKTAN 
BA:-IKP.RLl~t: 

- n otrudur, hakikaten pa. 
ra parıyı çek,r. Size bu-

Günün yazısı 
w~ 

D ünya iktısadiyatı n ın 
gidisi endise 

uyandırıvor 

şıyorum! .. 

DAHiL! iSTİKRAZ 
TAHVİLLERİ 

B ir bııka ut ta unu anlat· 
tı: Birinci dünya harbi 

r' 

e~nasında bü. 
küme! bir da· 
hlli istikraz 
.~~rtmiştl. 

uıd e beş 

faizi al tın ola. 
ra k ödene· 
crktl İstik. 
raz büyük ral 
b•t cördü, ilk 

Mecllıt•kllerin hepsi bu tı l 

belen dl: 
- Sen•de 6 ıün çalıı 359 

giln ıırtiistO yıt, oh ne lhi! 

Dediler .. Sonra ıııra bu işin 

ne klr bı rakacaj:ını hesap etme 
ğe ıeldl, Darplar. taksimler 
yap ı ldı; fıkıt netire t ahmin 
cdildlll kadar parlak çıkmadı. 

Bunun U1.erine tekrar milyon 
kazananları ıed l dl! rtle3hur 
sözdür: Zenginin pırısı zU
ğürdün ('eneslnt yorar! ... 

1 Okuyucu Fikir 
Ve ŞlkAyetleri 

Bir münakaşa 
hakkında görüş 

tt:ı t, ?tt ·M;Zt.?!JZfA 
SEYHAN !\'AKLiYAT LbJt. 
ı1'ED Galata ambarı: TC'l. 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24t80. 

mür ... -.esata da ch·crislidir. 
~1üracaat Yukarıdaki adres

le Cevat Y.ır;ır 

GÖZTEPEDE Sı\TIUK. konfor
lu köşk fc\•ka13de manz;ıra. ~tü·. 
racaat· \loda Beşbıyık 18. 

9 YIL ÖNCE Adanada do#an SELhtlYE Harem İskelesi so. 
Seyhan Ambarı bugün 9 şube, 
30 acentası ile memleket nakli· ka~ında No. 13/15 17 No. Bah· 

çelievler satılıktır. Tel· 60644. 
yat hizmetindedir. 

iPOTEK ~ll'K'\BILI BÜYCK 1 
~ P.\R\Y\ .htiyacımız vardır. 
ŞOF'ÖRl,ERE MÜJDE _ A Tahim Bozkurt Emlak Telefon 

hasır döşemelerimiz 83532 
merikan 
gelmiştir. 

!ı1arpuççular 

han. 13. 
Büyük Şişeci 

l'ERALTI SU araştırmaları ır· 

teziyen kuyu sondaj isleri. Pos. 
ta Kutusu 3025. 

ITh!AT nIA~AZAS!NDA her 
nC'vi inşaat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçe~me No. 
49 Taksim. 
1-- -

l 
lTh!AT ll!AG.\Z.\SIND \N oto 
sahiplerine müjde mik: 1ı kırıl· 

maz oto camları takılır. Tel: 
83564. 

BOŞ YERE 
lSTIRAP 

ÇEKMEYiNiZ 

11.\Ll("TE DENiZ KE'<.\RI 
3500 metre fabrika arsası. Boz. 
kurt P.mlak Telefon 83532. 

•tfilfl'«"lllm 
5D Kll,0 pomat veya boya ka· 
rıştıran n1C'lanjör satılıktır. Te
lefon: 22217. 

ııı,,.ıııı•mı1 
'TAKSİTLE c:orarı tilrnir makine. 
IC'ri atılır BilmiycnJ('re öğreti· 
lir. Scl,·rlli Beyo~lu Tünelbaşı 
Galipdede ı:ı. 

T.\KSITLF. Kı\llYOL,\ 'f.\KI· 
ıuı - Yor;::;ın \'erilir. İzzet E
yüpo~lu, Çarşıkapı Işıklı Han 7. 

•Baş, d iş , 
ağrıları n ı 

adale, sinir 
tesk in eder 

Mideyi bo&· 
... ~ ka.lbl 
... bôbre-k· 
leri yormuı 

• Bayanların muayyen 
zamanlardaki sancı· 

larına karşı faydalıdır 

GRiP 
4 saat ara ile gOnde 3 adet alınabilir. 

Yaptığım tahkikat neticesin de Moskova Büyük E lçiliğine 
daha evvel tôyin edildiğimi, fakat tôyin keyfiyetinin ben

den ve mebuslardan gi zlen di ğ in i öğrenm iştim. 
- 262 -

l\tustafa Kemal Paşanın 
İkametgahında ya~ılan 
Toplantı 

Bir müddet va;onda istira· 
hat ettikten sonra ~fu~ta· 

fa KemaJ Paıaya haber yollı· 
)·arak kabule hazır olup olma
dığını sordurdum. Yanında 
Fe\·zi (rahmetli !ttareşal Fevzi 
Çakmak) Paşa. miralay İsmt't 
(sayın İ met İnönü) \'e m:ra 
lay Rf'fet {şayın General Refet 
Bel(') Rej·Jcr bulunduğu \'C ba
na intizar f'ttikleri cevabı g:el· 
di. Bunun üzerine \'agondi\n İ· 
nerck Paşanın istrısyondrıki i
kan1cl~f1hına f'iltinı. :\1Uz;ıkere· 
lC'rinc karıştım. :\fiizakerc mev-

f 

zuu. ben ayrıldıkttın sonra J~!t_~~~~[,~ 
;:arp cephrcıinin alaca~ı şekle 

ve idare tarzına dairdi. Büttlrı 
_::!~rp Cf'phesl "'imal \'t cenup 
adltırı Jle ikiye ayrılıyordu. Si· 
mıılcle;.i isnıt't neyin \'C cenup
taki de Refet B~ \"ln kumanda· 
sına \•crıliyordu. iunrt Bey Eı'
kf1n• ftarhiyei Un111nliye. Refet 
Bey de Dahıliye Vrkf\letlerini 
nıuha[aza edeceklerdi. Garp 
rppht>!! kumandanlığı ,·ek3.lct 
IAC• n .,., •r-..:k . C'"'Ph"nin ~erl 

hizmetlerini :\lilli ~lüdaf;ıa \re. 
k!letı Uzflr!nP :ıl::ıc::ıktı. Cephe· 
nin rn ınlihim kU\'\·clleri f<;. 
met Beyin vr. 12 nci knlordıı i· 
kı !\iİ\';ıri kllV\'Ctleri Ilrfet B~· 

)'ln emri altına gireC'rkli. F'tıv
zi Paşa a.vni 1am.ıncla F.rkanı 

llrırbirci lTmumiye Vekileli ve 
kili olaC'aktı. 

Garp cephesine verilmek i"· 
tı?nrn bu \'eni c:eklin cl.Jha e\'· 
\'t'l k:ırarla$lırıldı~ını anladını. 
Ru ~rbl'Ptl'n arlık mii1:ıkere.,·.-
:ı.rışma.~1 fayrlalı J:örnırdim. 

Yalnız dii~manın herhan~i bir 
•:ı.arru111 karşısında alınma'ı 
icap e<len LedhUlcre dair nok· 
taf naz:ı rı mı c.ör1crl im. Cpphe· 
nin kıı haslırınad~n daha çok 
kn\·,·rtlf'nmesine rhf'nı.rni)"et ve 
rilmrsini rictt r.ttim. Bundan 
sonra yrni \'azifrmc ;ıit işlere 
\'r haıırh~a brışlamak üzere 
müs~adcı i!'.l i,vrrC'k a)·rıldım. Bu 
surrlle mu\'afakatimi tekrar 

• bildirmiş oldum. 
~to~ktn·a rlc;illğine rli\ha 
F.\·,·rı t:ı)·in edildiğim 
\nla')ı1mı~tı 

Moskovaya h::ırekttim ~ünü· 
ne kadar ~Iu•t•fa Kemal 

Adana ml'bu"u '.\lersinU 
C•m•I Paıa 

Pa:~a ile daimi temas halinde 
b"lundum loap ettikçe Anka· 
ra:nın ~·eni dahili !lıiya~eli hık· 
kındakl !i:Cirlerimi ktndlsıne 
ıı:ö\·lfuj:m. ek-;eriya hlınları hÜ'ili 
nU tclikki etti. :\feeli' muhiti 
ile trma.(Jlf:('ldi~im 1am:ın hil· 
mefii~im hazı hAdiseleri de öt· 
renmiş nlchııu. 11 ka,ımrta he~ 
;ıltı n1rbus birlC'şerf'k ~feC'li'I 
riyaıı;etlne hir istizah takriri 
vernli~lerrlL Bunda" Ermeni~· 

t::ın harekeline ha~lanm'.'lzrl,~1 

e\"vel nı için ~fecli~in muvafa. 
kati alınn1arlı0,1 ve ~trı'ikovayA 

bir büyük rlc:i tayin olunma~ı
nın ~ebepleri soruluyordu. f:ı;. 

tiz.ah t~kririne H~rici)e Veki· 
leti ,·ekili ~luhtar Bey ce\·ap 
\'erirken i~irn söylemtk,izin bir 
büyük f'lc;inin '.\\n<>ko\'aya ta~·in 
edildl~ini "{f'C'li~r hildirmi~ \'!" 

elçf tJ~ iui keyfiyE"lınin hükiı· 
m~tin alahi~·etf dah!linde ol· 
du~unu da sözlerine ill\'e et· 
ınişti. 

Bu ma!Cımat üzerine bükü· 
met mehafılind• yaptıAıın l•h· 
kikat netice~inde bana mallı· 
mat verilmeden daha ka<ının a· 
yının b11şında f\1osko,·a büyük 
elçiligine tayin edildi~imi, la· 
kat la)·in keyfiyetinin benrlrn 
re mebuslardan gizlrndi~ini 
anladım. llalbuki yeni \aziftm, 
Ankara istasyonunda 21 ka.!:ım 
5abahı ~ıustafa Kemal Paşa tı· 

rafından tebli~ olunmuştu. On 
beş gün ev\'cl tayin edildllim 
halde uzun müddet bend•n glı 
li tutulmuş olmasına ı:ok hay· 
ret etmiş, fakat sebebini o zı· 
man ö~renememiştim. 

l\tersinli Cemal 
Paşanın anlattıkları 

Q ~ünlerde ö~renemedıtim 
bıı ııarip ~izleme hldisl!!SI· 

nin dülümünü ancak iki yıl 
son.a çözebil:ıiştim. 1922 de 
~roskovadan :.\nkaraya döndü· 
ğ:üm zaman Ali Rıza Paşa kabi· 
ne~inde Harbiye Nazırı olarak 
bulunan !\teniinli Ctmal Pa:şa 

ile karşılaşmıştım. CPmal Pa· 
şa hlaltadan avdet ettikf('n son 
ra ,\dan<ı. n1eb\1'iU sıfatile Bü
yük ~lillet ~fecliı.ine .qirmiştl. 
Kt'ndisini Kon)·adan ayrılrlı,Ct 

tarihten. yani 1919 ba~ında.n· 
beri ~ôrmemiştim. Üç sen•lik 
bir ~aybubetten sonra tekrar 
karşılaştığımız zaman uzun U• 
ıun ctC<rtıesmiş \'e konu$mUŞ· 

tuk.,Bu arada. 1919 ekim •Y'"· 
da birinci E-.kişehir hareketi· 
ni müteakip tımir cephf'5i mil

li kumandanlı~ını ilzerime alzrı.1 
ma neden mAni olduğunu da 
sorınuşlum. Cem~ı Pa~ı:ı. blnt 
aynen ~u cevabı vermişti: 

•Sultan Vahidcddin, Damat 
Ferit Paşanın istifası üzerine 
.\li Rtıa Pa~a.ya sadaret vaı:ife. 
sioi verirken, An~dolu ile an· 
J.aşnıac:ını bazı şartların ila.sın.ı 
l!!Jik rln1i:. bu arada ?iizin tek· 
rar kumanda başına ;::etirilnle· 
rnenizi vt :'lfu5lafa Kemal Pa· 
"adan d(l;ima ayrı tululmanııı 

hem kendisinin \'e hem de İn· 
1!ilizlrrin istrmiş oldutunu .. \
li Rıza Pa~a pad'şahın iradrı,f 
olırak bana tehlif: etmi~tı. AY
ni ramanda Harh:ye N"azırlı ı 

razifcsinr brı~ladıt:'ım ;llnı1ıtl'l 
itib;cren İna:iliz kumandanlığı 
da bu müşterek talehi bını 
sık sık tekrarlamıştı. Bu ,·ızi· 
yet karşıc;ında. ne yapabilir· 
d!m? Sizin Solıhllye gidorek 
İzmir cephesinin milll kum.an· 
danlı~ını üzerinize almanıza 
mani olamazdın1. Bunun için, 
hemen Ankara:ııı·a dönünüz, siıi 
t~ki kumandanlık makamına il 
de ettireceğim diye hahor ıön· 
dermiıtim. Raşka tilrlil hare
ket edemezdim.• 

(Arkası \·ar) 

(Pı:1o;ı 2 nrld") 
mı-tin poli•ik1"ına r:ı~ıııı>n. ltk 
tük maddrlert> ait de olsa. e:üm 
rük rt"!llmlPrinin arttırıJma~ı 
'·ı-va arttırılm:t.c:ına te,ebhüııı e· 
dilmrc;i, h;ızı ikti"adi mC'nfaat 
ıümrf"lrrinin ıirmokr:ı~i cephe· 
sini nıülf'e~c;i .. f'rl{'CC'k bir kuv· 
v'te c:=-hip olrluklarının rlrlili· 
<fi" )faımafih, Amrrikanın 

dilnra c:ulh ve refahınclaki ro
}ijnün df'ıtf'r ,.e mahivetini ııın· 
lımamış oları ve~·a ~nl.::ımak jc;. 
lPriııe ~elmiven bu mPnfaat 
1Urnrı.olrrinin, ,\mrrikanın oo
li ikaıı;ına tım1m"n h3kim ola 
('1k: hir ku\·vrtP ~;lhin ohnaları· 
rıa. bunrl:ın hö\·J,. irnkAn bulun
~<ll-!ıitı krtn~?tındrvlz... 

KıııHoprak Hat boyunda otu. 
ran doktor t\ li Rıı.a Ofultürk· 
ten a1d1iımıı bir mektupta, Sağ. 
lık Bakanı Doktor Ekrem J[ayri 
Ü•tündal ile Ordu milletvekili 
Ft\IZİ Boı.tepe arasında geçen 
münaka~aya temaırı edilmekte
rllr Bn miinakaıı;a Fevıi Bo1te
p("~ln, hastahanelrrin Jyi idare 
eftilm('diği hakk ı ndaki bir yazı· 
ıı;ı il1erfne ('ıkmıştı. Okuyucumuz 
diyor ki: 

meliyiz kl yalnız tababette de· 
lil, her şeyde Ve her yerde bir 
IAkaytlik mevcut ve içtima! te. 
ganüt çok azdır. 

,, o AKIL - Sİ NİR 
___ , 

Bövlt> olm:1lc:l'l beraber. "unu 
da ilA\'e rtmrli··iz ki. h:ıkikl 
sulh vr ref~h vnlıı nlan \fillet 
1,rara ı '-trhf"c;t miiha.drlf" ni7'1 · 
mırı:ı :ırkırı h::ırC'kPt rtmr"'r. 
devl'"tlf'ri 1orlavan h:nı fimillr 
r;n k11vvrtini de trıı;lim C'tmC'k 
}.\?ımrlır. 

Bu AmillPrln nrlrr nlrlu~ıı 
rnı vr hıınhır;t k::ırıı;ı nP P.ihi tf'd 
bltlf"r rliic:!JrıÜlf'hi1ıı,.~Aini rlUter 
bir yazıda ;..,.,h:. ralı~~r:ıtıtıı. 

Dr K,.mal TO~lT' 

Cabuk Baya•lamaz. --
ııo liradan itibaren 

•Gazete sütunlarında iki me
sul vatandaşın karşılaşmasını 
kendimce muhakeme ettim. Bir 
tabip &özü ve bir vatanda' 5ı· 
fatiyle her iki vatanda;,;a da hak 
vrrdim. 

F. Boztepe çok haklıdır. Ve 
kendi.sini bir ~abotajcı de~il. bir 
iknı:C'ı olarak kabul ettim. 

Evet Bozteptnin iddiası hili
fı hakikat de~ildir, 

F.n milhimnıl brnce gec;irdiıi· 
miz harplerin ilraıtı olarak ka· 
bul ediyorum. İnsanlarda setkat 
ve merhamet, vazife aşkı \•e in· 
sanlık duyjil:usu az ve çok tered. 
diye uCramıs menfaatperestlik 
almış yürümüştür. 

Bugün bol parası olmıyanlara. 
bir lelAkel karıuınrlo, tevekkül 
den başka ı:are kalmamıstır. 

Evet mrmlekt>timiıde Jtörüııür. 

Bunu ispata hacet yoktur. Ef· 
kArı umumiyenin dıli bunu ıös. 
tcrmektedir. 

Herkesin her ~eyi kendi ı~vi· 
yesinden seçcC'eği pek tabiidir. 

Vatandaşlar arasında ne ıe
niş zaviyelerden görebilen ne 
kıymetli elemanlar vardır, Gö
nül ister ki her mrsul mevkie 
öyle vatanda,ıar reisin ki hem 
meslekdaşlarına ve memur ar
kadaşlarına ve bütün personele 
vazifenin maddi ve ruhi biltiln 
icaplarını .ııevi'.İ \." e şevkle ifa 
ettirebilecek bir cıayı;ı:ı, se\"gi ve 
itaat yaratsın. ~fC'm1ekt>timi1de 
bütiln kusur ve ihtiyaçları ccz
rt bir suretttı SC'('erck. başara. 
bilmek iein ı:ok ıtnis bir zeki 
il• birlikte bilgi ve görgü sahi· 
bi olsun•., 

Gecekondu inşaatı 

Büyükdere U7.un SC'vimH !tO· 
kak 87 numarada oturan K!zım 

Karakaştan atdııımız mcktuptı. 

bu sokakta 2.1 ıUndUr gocelerl 
de\•am eden ırcekondu inşaatı. 

nın bulundu~u. bu hal ıııııı 

makamlara bildirildltl haldı 
dr e"kiyt nlshrt erlltir~e eok 
,., h•rrı nek ı:ok ilerleme ı~iklr ıllkıdar 
dır. Fakat ıunu da ltira.f et. tadır. 

olunmadıtı yazılmak· 

Hastaları. Alkolikler. Toksikomanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla teda\'İ edilmektedir. 

Bakırköy İncirli As!altı No. 51. Telef: 16 - 184. 
Aluayenthane: Fatih Fevzipaşa Cad 25011. , ---, 

Eksik memleket ilavelerinizi 
famamlavınız 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası tükenmls olan yurt 11Avelerimiz1 veniden 
bastı rmağa b:'l"i l ;ı ıh.fımııı haber vf"rml5tik. 1 numa ra lı 

Bursa, 2 numaralı İzmir, 3 numaralı Antalya ve 6 numa 
rıh Hatay ilıl\ielerlmbin ikinci tabı hanr1anmışhr. 

Ko ll eksiyonlarında bu dört ilive eksik olan okU)'lleula
nmıı bunları matbaam ııdan te<larik f"debilirler. nariç
ten her lllve için on bes kurus Ü7('rinden Posla pulu 
ıtOnrlererılerln adrt!iiiine lliveler yol1anır. !\tevcudu kal. 
mayın Çanakkale tı. Çınakkal e Zafer. Ankara tı ve 
rekirdd llhrlerlmlzln ikinci tabı tamamlandıkça. oku. 
v11('ıth1ır1m111 haberdar ttmekt~ drvam rdeC'f'flı. 

LÜKS APAllTMAN bAİAfLl/Jİ 
MUJTAKİL KONFOALU EVL~IJ 
LÜKJ OTOMOIİLll'R 

.. ClllJİJ CIJAFT.. ~EHİZ NIJTIJJ;U 
20.0IJIJ • f,IJIJO, .flJIJ , 1f0. llJIJ -
L{QALIK /JA/JA İK/JANİYELl"/Jİ 

f5tJ Ll~ALIK lll'fAI> .4,CTIRAIYLARA Nt1/lf/!f !l'R,4)1/YE )/. WI 
•• 
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Başliakanm sözleri 
üzerine t f lrler 

( Başı 1 inride) malara başlamak gcrrkmektedir. 
~me gidiJebıleceğini söyJr}·~n .Bu kadar kısa bir drvreye bu 
a~bakan Adnan J\lcndcresin faaliyrtin nasıl sıgdırılabileceği

dUnku Kayseri nutkundaki •Türk ne merak cdılmektcdir. 
hltlletinin huzuruna yeniden çık Diğer taraftan rnillel\•ekilleri. 
ttıak ınukadderdır. Eger aklımd1 1954 tahsi...,atının ödenmesine 
en Ufak bir ıi..iphe bulunsaydı aralık başınrla ha~lanacağını da 
bu kadar kat'ıyctle ı;öz ıöyliye- .soylentt'ktrdirler. Bu tahakkuk 
ınezdim. Çünkü :1ltı ay sonraki ederse, yani 1954 tah!lsatı öde· 
lnahcubiyetin acı~ı o kadar hü- nir~e daha evvel Sf'çin1 yapılma
l'_ük olacaktır.• sOzleri üzerine sı imkansız hale girecektir. 
~•Yası mahfiller dikkatle eğilmiı Bu iliharla akla ikinci bir ih-
Ulunmaktadırlar. timal daha ııc!ınektcdır. Bugün 
Baıbakanın bu bf'}"anatını mil- memleketin muhtelif böl~elerin

tdeakıp bugünkti :rıtalatya nutkun· de on bir milletvekilliA;i münhal 
a da yarın yeniden sandık ba- bulunmaktadır. Böyle geniş sa· 

ııııa gıdıp reyJerinizi vereceksi- hada yapılacak hır kısmi seçim
tıız cumıesı bu dıkkat \'e alaka) 1 de aşağı yukarı memleketin umu 
bır kat daha arttırmıştır. Sıyası mi na~z.ını yoklayacak mahiyet 
lllahfıller altı ay sonra mayısta taşıyabılır. Acaba ).fenderes, altı 
•etirne mi gıdiliyor sualini sor- ay ı-onra mil_Iet ~uzur~na. çık
llı.akta, fakat buna \'ilzıh bir ce-ı maktan kısmı ıeçımlerı. mı kas
\'ap bulamamaktadırlar. delmiştir~ Bilindi~i gibi geçen 
. Eğer altı ay sonra umumi se- sene kı~ml seçimler Parti l\1ec-

ıııne ·d ı k b t d 
b. gı ı ece se ıu a sonun a !is grupunda çok aı bir rey far-
iltee çıkarıldıktan .Bonra bu hu- . . . . . 

•usta parti ?ıleclis grupunun ka- kı ıle reddedıJmışU. Bu ıtıbarla 
tarını almak ve Anayasada vade- bOyle hır karar grup tarafından 
~ tadılit için derhal çatış- da derhal be~nebilir. __ 

'felefoıı suııtı•alı 

lt\tbt tnahalJe~ine konulan 200 abonelik telefon teııi"ah dün 
ıaat 15 te işletmeye aç-ılmışhr. Resim açılıı töreninden 

.........._ bir görünüştür. 

Başbakan, yakında oy vereceksiniz, dedi 
d ( Baıı 1 incide) Bu kadar kısa bir zamanda 
eıı dahi olsa memleket menfa- kuruıup gelışen demoKratıl\. re. 

:tl•rini ve müdafaasını esas jimimiz türlü tahrikat, !rrt mü
~ası ·ve böylrce birleştirici cadeleler ve dünya şartlarının ı 
~ lrıası icabeder. Eski hltıraları, arzettiti nez:ıket içinde, eğer 
trt; mUcadelelerinin Uzilcil ta-• Türkiyeden b, / a bir memleket. 
~n•rını unutarak, ileriye ba.1 le olsaydı, b 1ki de <amntılara 
bı il l',l!!ni, mesut ,.e müreffeh' IJ!aru.ı. _kala~ılırdı, Tıirk. mıl.le~ı· 
b r _T~rkiyenin inşasında gaye nın, kö~HlıünUn ,.e __ ş~h.ır~ının 
.lfhtı etmek kararını tatbık sa~lam ve realıst goruşildur kı 
f01undayız. Bui"ünkü nazik §art· müvazenPyi tutmuştur. Yeni ida. 
(~r altında Türk milletine ya- renin ~ayidar olm_~sının en ~~s
lb.hn da budur. Esa!ıen Ti.irk Iı temınatını. Turk mılletıntn 
n illeti, tarihınin her devrinde bu a~duıu•u leıkil eder.> 
tie .ıarnan icap ettiyse rnemleke. 
o1~Cı~ dOvüşmesini, çalışmasını, 
bu e_sı~i ve onu kurtarmasını 
.,, 0~1ıtır. Böı·lece, varlığını bu 
htkkarek. toprakların tizepne 

Bir Yunan askeri 
Heyeti Belgratda 

etmı•tir 
Bu . ' · ( Ba$ı 1 incide) 

tıı irnkktıd~rın partizan olmas~- ı tos bugün Kral Paul'Un huzurun
~t•· . ~n lOktur. ~lıllet ekserı- da anrlltmi$ltrdir. 
iı ·~~1~ reyi ile, ~ill.i irade ile 1 A~nca Jorj Eksindiros Dev
zı;~. i na &•len hır ıdare. bır 1 let Bakanlı•ına Devlet Bakanı 
-•u-enın b. h h"k. · • ' ti • ll' ıa sın 3 ımıye- Lambros Lambrinides Deniı Ti-

•en""b ta_~akkümü de~ildir. Esa- ı caret Bakttnlığına ve Kontt:ıntin 
tetik. U~un me\·cut ~lan demok:; Kalliyas E'itim Bakanlığına ge
?tdd sıstem, partııan idareyı tirilmiş bu suretle kabine ta-
01111 eden, nehy \"8 inkAr eden mamla~mıştır. 
kırın ınıııı hudutlar haricine çı· venilelo•'un tenkidi 
\lıtı;J'," uğraşan bi~ ld~r•?ir. Atina 22 (AP.) - Eski Başba. 
•oz hür •.l~rı~ basın hilrrı)rUne, kan ya~dımcı~ı Venizelo~ bısına 
~'"Uk rıHtıne oahlp oldukları. verdıjti bir deme~te G•neral Pa. 
lu;'ti 1ıtillet rı.ıecli_sınin mil1Pt pagoşun ackerl komutanlar ara
"1u1 ~~ lam manaııyle el koy. 11nda de~işiklik vapmasını şid· 
tıi 11 Ulunduğu, mılli mürakabe- detle tenkid etmiİtir. 
Q,,.'~ IJ·ı l•kilde ı,ıedıli bir Veniırlo• demiştir ki: 
!t~rde t'&rtiıilın hır idi!ıre ta- ·- B:ı komutanlar araıı:ın<la 
tİ.lttı~r trlılemez. Eğer idare.. par- cletişikTık )·apılması herhangi 
ta.l).d ık _r\·dasına dlııerse, va- bir kadro işinden ziyade .ı;::eniş 
lta ..._aı ıoyler, basın yazar, :'ılec- çapta bir tartı hareketi gibi gö
tl'I k oııuıur ve idare partiıansa rünmf' e başlamıştır. Jtalbııki 
tdıı~'a. zamanda onun bertaraf bu askerler vazifr~inin ehli in· 

lt "sının ~·olu bulunur. sanlar olduklarını hirc;ok kere-
lıırt~snetsıı olarak ıleri ıUrUlen !er j~pat etmiş kim!elerdir. AY· 
bııtu tan idare iddiasına. karşı rıca • ·ATO komutanları da bu 
llınh,~ ~ .. ı.ke!te partızan bır sulm'l>rıllm memnun oı~ukları
bı.ıı11n 'Cet yapn1ak istiyenlerin nı muhtelif vesilelerle be1irtmiş-
kUndüdUJlunu ıüylemek müm- !erdir • 
~itti r. Daha dı.in memleketi 
l;İt -~~n bir te~ekkül, partizan 
~U.teh ıs olarak jdare rdcnlcırin, 
tıi11 . aııi oldukları tabiatleri
«.tilt,ı~aplarını muhalefette de 
lııan '"•k muhalefeti bır par. 
ı.,ind llıuhalefet haline getirme
ıı,,~ ~n cidden korkulur. Par
d.t:fa kır muhalefet cına ılsa bir 
b•ltik azaya geldi, iktidarı kay
:~ oıı' onu her ne pahasına olur
"'tırtıd un .Yl'nıden ele geçirmek 
t, rn'r• esasından harekete ge
~'llt t Uhalefettir. Bunu gözden 
tı:ı!tiıtı lHrn.amanızı bilhassa rica 

ı. • •11;1 . 
"<l.lJrtı ırade·ine bovun efmek 
:• •ki i~lir. Son •eçi.,;lerden be
"'tıidetı: Uçuk ıene &t'tli. Yarın 
• '1~ı~ •andık başına eidecek 

lı ~. . r1nuj viırfceK:siniz. H3n
'ı 'hı·· 1 l liıt 1 . sterseniz onu iktida. 
~'~tıtt retıreceksinıı. Şeriatin 
ı· ı,~ :•rmak acımaz, asıl fe. 
,{ bir k•lletın iradesinı bir be· 

1 ııı,lıtedlza. bir felAket teliıkki 
ııı"'ııı•k ır. Böyle dHıüncelere 
,11.ılıaıı('fe ıcabeder. Alf'mlekette 
~r Olsun t _h"'. ne paha!una olur. 
>ı\~•nıı •ktıdarı elde etme~i 
h; tuıa~'n tek madde•( ola· 
ı, hr iel ~a ondan memlekete 
ıi .dota mez. )lahzurlu akıbet. 
1ır2iiııun~sa ıtıf",uliyetlerini de 

· e tutmaları !hım ge-

Rusya 
( Daşı ı incide) 

kında ~unları yazmı~tır: 
ıBu pl8n harp esirlerinin zor

la tasnifi \·e alıkonulmaları 
prensıbine da~·anmaktadır. Bu 
itibarla 12 Ağustos 1919 da Ce· 
ne\Tede aktedilen bu konudaki 
mualıedeye aykırıdır.• 

Rusya harp l'SirlcrJnin \"alan
larına zorla iadelerini önleyen 
Amerikan teklifıni kabul etmi
l·eceğını şımdiye kadar defaatla 
bildirmi!/r. 

ı\merika plinda degişiklik 

yapılınasını istiyor 
Nevyork 22 (AP.) - Bir hil· 

kUmet sözcüsü bu ~ün Birleşik 
,..\.merJkanın Kore harbine son 
vermeğe matuf Hint plcinını an
cak bazı IJdıUU. kabul edebile· 
celi h:tkkında harp esirlerinin 
vatanlarına zorla iadelerini ön· 
liyen teminatı ihtiva etmedikçe 
BirleşJk Amerika bu pllnı kabul 
etmiyerektir. 

Çinlilerin bir taırruzı 
hazırlandıklan blldlrlllıor 

Seoul, 22 (AP.) - Çin kızıl

ları bu sabah ıafakta Avcı sırt
ları tepelPrine hücuma kalkmış
larsa da bu taarruz. bir saatlik 
çarpıomadan sonra Güney Kore· ı 
lıler tarafından püskürtülmilş
tur. 

Başmuharririmiz 
A. Emin Yalman' a 
Suikast yapıldı 

( Başı 1 incidtı) 
üzere :\falatyaya ,:;:-elen Baş

bakan Adnan A1endere'i fere
fine belediye tarafından ı;aat 
20.30 da bf'Z fabrikasında bir 
ziyafet tertiplenmiş ve bu ıi
yafrte başmuharririmiı ,\h
met Eminle birlikte di~er ga
zeteci arkadaşla-ımıı da daYet 
edilmişlerdir. 

Ziyafet devam etmekte ikrn 
başmuharririmiz salondan ay
rılarak otele dönmek fstemiş 
ve Kemal Aydarla birlikte 
postahanPre do~ru ilerlrmiş. 
lcrrhr. Ahmet Enlİn \"alman 
postahaneden telefonla İstan
bulu arayarak, Başbı:ıkanın zi
yafrttcki konuşmasını ga1e .. 
t<'mi1.f' bildirmE"k istemiş, fa. 
kat yorgun olması dolayısiyle 
bu işi yanında bulunan Ke
mal Aydara bırakarak pasta
haneden ayrılmı~tır. 

KPmal Aydarın postahane. 
de ve tPlE"fon başında kalma
~ı üıerine ~:alnız başına soka
~a çıkan Ahmet Emin, bıraz 
ilerlediktPn sonra beyaz par
d<'o;;illil meçhul bir şahı la kar. 
ııJaşmıştır. l\lcçhul şahıs Ani
de Ahmf't Eminin önüne ge
Çf'rck elinde &iılerli~i o;;illhı
nı ateşlcmi5 ve başmuharri
rimizi muhtrli[ yerlerinden 
oldukça ciddi şckilrlc yaral:ı. 
mıştır. ~Teçhul mütrcavlıin 
hu anf s;ıldırma~ını gören ('İ 
vardaki bir bekçi d!' derhal 
~ilAhını çekerek mütf'ravize 
afpş rtmrğe başlamış ve fa
kat failin son derece ciirPtkar 
hareketi karşısınria bir kena. 
r:ı ..-:inerek kendini siper rt
mıştir. Rıı durum karşısınrla 
Ahmet F.m!tl doğrudan doJ:ru. 
ya failin silAhına hcdrf ol
muş \"e müteca\·izın sil.ihın
dan çıkan mermih•rden biri 
Ahmet Eminin karın nıı.hiye
sini sathi şekilde yaralıyarrık 
cildin bir kısmını tahrir> et
mE"k surrtiyle tekrar vilcut 
dışına çıkmıştır. 

Di~er iki mermi Başmuhar
ririmiıi aya.ıiından yaralamış, 
bir kurşun da eline isahrt rt
miştir. I\Iüteraviıin attı~ı di
~er rnermilt'r Ahmet Emine 
rastlamamıştır. 

Bu kahbc tecavüzeı uğradık
tan :ı-onra .Ahmet Emin •Bek
c:l, bekçi- diye ha~ırarak yar
dım istemiş ,.e vücuctundan 
kanlar akarak biraz daha ilrri
lemrğe mu\"affak olmuştur. 
Fakat takati tükenen Ahmet 
F.min, ol<'l bilişit:indeki i~ 
Banka!ii'.ı önüne ı:eclince yere 
<Hismı.iştür. Tam bu esnada h&
diseyi oldukça yakın mesafe
den müşahrde eden foto mu
birimiz :\luo;;fafa Baykı'll'la ga
zetemizin şoförü ~Iehm('t der
hal Ahmet Eminin yardımına 
koşmuşlar ve kendisini oto
mobile koyarak derhal memle
ket hastanesine kaldırmışlar

dır. 
Hadic:e kısa zamanda şehre 

yayılmış \'e tecavüı.dcn haber
dar olan Başbakan Adnan ~lC'n 
dere~ ile İçişleri Bakanı Et
hem I\IC'ndere5, B3şbakanın re
fakatinde bulunan Bakanlar ve 
di~er zevat derhal hastaneye 
giderek Ahmet Eminin ihti
mamla tedavi<:i hususunda a
lılkalıl:ıra emir ve talimat ver
mişlerdir. Başmuharririmizin 
yaral:ırının cidcti bir tehlike 
arıetml'diği )"olunda verilen 
teminata rafmen Başbakan 
Adnan ::\Tf'nd<'res derhal An
kara ile ten111sa gC'çmiş ve Hl
zumlu cerrahi rnüd:ıhalenin 
)'apılmasl ic;in Ankaradan as
keri bir uc:akla iki hekimin 8· 

rele ~talatyaya gönderilmesini 
emrl"tmiştır. 

Hadise Ankarada duyulur 
duyulmaz umumi bir heyecan 
ve ıstırap u)·andırmış, Adalet 
Hakanı O•man Şevki Çiçckdağ 
ile, Ankara Vali~;i \'e Emniyet 
Genel ~lüdürü Kemal Aygün 
de uçakla gece saat 0.4~ de 
r.talatyaya hareket etmişll"rdir. 
ı\ynı uc:akla Profesör Doktor 
KAmil Sokullu ve Profesür 
Doktor Recai Er~üder de ~fa
latyaya gitmişlerdir. 

?t1alatya valisi ve emniyet 
müdürü, failin yakalanması 
için ~talatya şehri içinde çok 
sıkı bir aramaya geçilmesi cm 
rini vtrmişler, Başbakan Ad
nan °"ıenderes te failin her 
ne olursa olsun yakalanması
nı salihiyetlilere emretmiştir. 

Gece yarısından sonra saat 
2 de )lalatya vilAşetıne gelen 
B;ışbakan, tahkikatın seyri ile 
bi1ıat meşgul olmuştur. 

Gecenin ,qeç ı:;aatlerinc ka
dar ?'\lalatya ile yaptıı:-?ımız te
lefon temasları, h3d i.!'ryi ay. 
dınlatıcı malOmat elde etme
mizi mümkün kılamnmıştır. 

Geç saatte Malatya ile yap • 
tığımız başka bir telefon gö. 
rtişmesinde Çanakkale millet
vekili Emin Kalafat, başmu
harririmizin yanından geldi
ğini, sağlık durumunda muci
bi endişe bir cihet bıılunma
dııını, su dakikar}1 dahi Baş
bakanla birlikte tahkikatın 
seyrini takip ettiklerini bil
ciirmiştir. 

<:d (;J~"'J~@)~ 9 P> 
Çabuk Bayatlama! . • 

ÖRXEK ~!AYA TA O. 
Tel. 41961 - 43226 

Amerika Cumhurbaşkanı Dwl.!( ht D. Eisenhower Dısişleri Bak anlığına ıetirilen John 
Dulles (!olda) ile .)·a ptığı son görü$me de 

Foster 

Tı•ııman, Eisenhower 'e 
gizli evrakı tes im etti 

üç ciltten ibaret olaıı evrak arasında birincisi Ortadoğu
ya ait meseleleri ihtiva ediyor. Eisenhower çeşitli işler kar

şısında hayrette kaldı 

e~~N DEVAM Menderes Malatya 
Yekpare bir Türkiye C.H.P teşkilatını 

Ziyaret etti 
( Başı 1 incide J 

lün bün.)·enin mü~terek damar. 
larında ayni kan dolaşmağa baCJ. 
ıamıştır. C Başı 1 incide) 

Bu hakikıt, meşhur Dersim mını temin edebilirseniı karşı. 
io:;vanlannın sahnesi olan ·run· . ma JZtlin ve işin ıerisini barı a 
c~lide en dikkate J.iyık ifadC'sİ· bırakın.• 
nl bulu~·or. Burası 1in11ti Türki-I • lalat ·ah Halk Partililer -çill· 
)·,nln en sakin, en munis, rn İ yetin okul ihtiyacı üzerinde de 
kendi haJlnde ,·rridir. L.\tlf dağ. ôurarak, orta okulun k~fi gel
larh·}I> \·e istikbal hesahına med:ğini, ilk oku11arda çıfte ted 
\·aıadettiği lnkişaflarla Türkiye- ri:t:ıt yapıldıtını, bu vüzden ted
nin İ\\'h;-residir. Bilir mi!l;lnlı ki risatın \·erimli olmadıtı gibl 
TunceJinln ıı;ekiz ceıar\ ind•ki taleh"lerin çok !tıkıntı çektik.len 
me,·kuf \'e mahkümların )'tkÜ· n. !Öyledıler. Buna bir hal çare
nu kırktan iharctfir'! si bulunmasını istedılPr. ~len-

Bingöle gellnre hiç bir zaman deres. gprekli tedbirlerin derhal 
kapanmı~·an {Grnç) :rolile mem- rle alınaca~ını \•aad etti. 
ltketin ıtentlryolu Ştbekf'"ine Ba~ka bir dilek olarak. ıarnl
bağlanmıstır. Bnra'"ı ilP F.la 11 t zonun şehrın icinden alınmast
arasındakl 150 kilometrelik ı;;fın· nı talt"p edPn Halk Partililer, 
dart Devlet şosesinin bii\"Uk kıs- tıtılatvava ait sulama mevıuunda 
mı tamamlanmıştır. Gt>lecPk se- mühim · di1~klf'r dt ileri sürdü~ 
nr ikmal edilmek üzere yalnıı 1 lf:ı Son olarak Akcada~ı kaza
\·hmi üç kilometre. ,ka1mı$lır: sının )'rni Karayolu güztr.ı:ı;5hı
Bu da yapılınca Bıngol mlllı ııın hıricinrle kalmasile iktisadt 
bünye lçfndt tam reriri. alacak· f"hemmi,·ctinl ka,·btdectjini. bu 
hr. Şimdiki boz~ık seryıs )"O· J )"<•lıın hrh,.mahal kaza için~n 
lund~ bile her gun ta~ım tıkım ~"'tirilmP ini taltp ettiler. Bl!!-
otobusler. kamyonlar ııı:U, or. bakan • dnan l\Jfl'ndtres bu dil(ll'k 

• 1 JPrP müshet ce\"ap vermiş ve 
Kendi kendıme so~uyorum: ".\lalatyanın dertlerinin ve dlvı-

Acaba 1947 denherı ~eı;f'n ;~rının halli jrin hükıimetin bil
bf!ş ~enelik kısa ıaııı11.nr!a ,- .. pvr- tiin f:l\'retile calıı:acatını söyle-
nt bir Tiirlı.f,·e rne~·"an:ı t'"li'iği· miı:tir. · " 
nin acaba., k~"ımız !ar\.ında hu- Halk Partililer ~Ienderese ıy
ıunu,·onıı. K~'-meoth ~\mrrllı.an rıca bır muhtıra sunmuşlardır. 
tetkik ,.f' jh•ısas arlamı Doktor ·--
''ax Thorrıhurr. l'l-t7 clf' .\l'"lf'· ı .., 
rlkAd•kl rirMlnri a<ır \'Bkft he- f umhurbacakanı 
ısrbına mern1Pketimi7 hakkında "' 1 
bir 41'tÜd \'arıhtı ,,,. hir tt""r n•s
rettttti zaman ~ö,·le dt>m\ıı;ti: 

ııTürkirr. bir ftk varlık d•.lildir, ı 
münakale, llcti"a"i iihf'rık ,.,,. ıa-

Bayar dün 
Şehrimize geldi· .t11oe"2tıd Pr~"' 1 fınrtan tas\·ip olunmu~lur tün bu hab~rleri gözör / le tut. \re bakımından bir coı ıl11t11'tk, 

\·a,ington 22 - Cumhurbas., İkinei cilt ihracat, ithaltt, in- m::ık ve Haberalma te~.:illtı ile mr\ı.il AlemlerdPn m!irP\:l-Prtir11 (Bası ı i.Jlcide) 
kanı Trumanın ıeneral Eı~enho· ~;ın ,ı;:ürü ve petrol me,·cudu gi· yakından tema!ita bulunmak Bu si;z 1947 dP rlnı!:ru itli. nu. Yunanistan büyük tlfISi ·Contu· 
Wl're Birleşık .\merikanın siya. bi mer-<'lclPre _dair '"m.~tü~at !h- !arttır .cün do.Rru drı:t'it.Hr. Kar::n·oll3rı. ma3, Dıitileri Bakanhtı umumt 
setıne dair ıon rlerecede mahrem tiva etmPl<ferlır, tTçuncu cılt, J. F. Dulles de Koreye gidecek ha\"a ~.-hl"J.r,.inin tam'1..,ht11mı•ı. kAtibi Cevat Acıkalın. Cumhur· 
ma!Umat ihli\·:t eden 3 cilt e\'· hilha~~a mPmlrkl:'tin iç bün)·e· N'el"york (Birleşmış ~lilletler) 1 siyasi inkıJinlar .'.,. di '~r ~nıil; f:ıa~kanlığı umumi k~tibi Nurut-
raK \·erdi~i h-.ı~ün Beyaz Saray. ~ı \"e iıl~ri t,.şkilAt.l::ı il!;:iliriir. 22 (A.A.) - Bırteıık Amerika- ter, beş stn• icıruft Tu·~ 1"'"' 1 l.ıb Tolon. Huıu~t'k.altm ?ı.iüdilrü 
dan aı;ıklanmıştır. Ei!l;enhowPr ç•,ltll i3 karşıt;ında nın müstakbel Dıthltri Bak_a- ~:ek~are, ~.indt bir ha~· )..rı'"':1""·; rıtret Belbe'z; :BaŞyiV~T 1u.\'ı?ıay 

Bildirildi~ine göre bu e\'rak Il:'lyrrtP rllişmilı nı John Fo~ter Dulle~. dün Btr- ~ep~enl b'.r Atrr;ı ' 1r toH hr.ı \'arlıay :·Jıırettin AlrıkartaJ. 'ğa. 
günü iünilnc tutulan ve icap \'aşin.ttton 22 <AP.) - '.\1er- leşmiş ~filletler merkezini zıya. Şfmnf hro_rmlrt. bırrtrn bu mıııı 7 ra, Deniz ve Ha\"a kuV\'"etle.rin-
ettik~·r. gö7.dt'n geçirilen notlar· kcız ll;ıhrr :.ima tl'şkilAtında egi. r~li zıra~ında gaz.etPcilerdPn bi· tam _inkılabın, ıc::ıf1l1!1.rı"~ u,·~a~I c!er. üç yavtri, mubahı kı1ias1 ko
dır. Bir stlzcii hu r,·rtıkın Eisrn. tim görC"n ve !l't:-ıjları biten me- rinin sualıne ce,·aben general kalı~or. :\Taıhe aH rlh n Hı) at mutanı \'e gaıeteeiler re:f,..ıt e· 
ho\\·cre grc;rnlerde Trumanla murların huzurunda ~öz alan EisenhowPre Kore spyahatınde l 11 rınd ı 11 biraz sı~·rıl•r!l'ık. bunu~ drceklil;'. ı ,. • f 
yaptı~ı müli\k:ıt r-ıra~ında tevdi Ba.~kan Truman rlün ıece şun- refakat rdec"~ini sö~·ltmiştir. da ııındı.~1~ 1.'dan çok kolay ola· 
edildif::ini açıklamıstır. ları söylrmiştir: Karede Els(!'nho\\'r lçln emniyet calını gorurilı . 

Beyaz Saraya &öre bu rvrak •Sir:cşik .\merika Cumhur. tedbiri alınııor Ahmet Emin YALMAN 
ciltlrrlndPn birı ferdi mrmle- başkanlarının ne kadar çok sa· . 

Bir kız intihar etti 

ketlere ,.P. Orta Doğu &ibi cağ- yıda mC'sele ıle karşılaştıklarını Seul. 22 (A.A.) -,.İyı ~abe_r 
rafi kesintlere ait meselelt>r ih- hiç kimse tahmin edemez. Blr l alan "bır k~:·nakt~n o~renıl_dığı
tiva etnıektedlr. Xotlarda bu ke. kaç gün e\\el bu meseleler hak. ne iore, Guney !'ore potısı ki· 
s·mıerd h~ll" takip edi· kında yeni başkan F.isenhowere rı~ıklık çıkartabılecek vasıfta 
J~n ı~vasctleri~ ana hatları bilızi \·erdim. F.ısenhower bu ka· !elfıkki C'd_ilen baz~ kimseleri 
hrlirliln;lştır. Bu 51 ~,.l~etlrr dar çeşitli j~ kar~ısında Adeta ,e-<-nroral Eısenh_owerın ~eJahatı 
Cumh.urbaıkanına. de\"letin <'n hayrete dı.iştti.• '\ırcı~ında h~pıste tutulma"~nı 
)·ük,.ck \;t ari heyeti olan )1illi Başkan Truman bundan ~on- f ... mınen hugün burad..a b~ıı ıh
c:uvP.nlik Konteyi tar.ırınrtan ra Ttferkez Haberalma tf'•kı!Atı· ti.v~rl tr\'kıfler yapmış bulun· 
tavzi ·<' rtfilmlş \"P başkan tara- nı U7.Un uzadıya methetmiş , .. e m.ı;ctadır. 

bu teşkilAtın kcndi.!tine dünya. Diğer tarartan polis kuvvetle. 
1 nın nl"rrslnde olursa olsun bü· rinin arttırılması ve re~mt mU-

c HAU 8: tiin hidiseleri bildirdiğini söy. e"'"eo:;elerin etrafında ciddi bir _ ==-- ı lemiştir. emniyet tertibatı alınması glbl 
Başkan Trumana göre her birçok emniyet tedbirleri de 

Radyoların şahıdır. hanJ?i bir karar \"erm<'k iı;in bil· alınmış bulunmaktadır. 

Deııize devrileıı otoınobil 

Diin sabaha karın Baltalimanında bir otomobil kaıısı olmuştur. ' 'eniköyde Köybaşı cadde~lnde 
115 sayılı rvde oturan Galatasaray ec1ant'sl !l'.ahibi Ce\·at Ahı'ika , sabaha karşı 3.30 sıra larınd a 
r\"inr 1:itınck üzere Taksimdl"n, ı;o!ör ~C't'del Şenolun ldaresindrki 8182 plAka sayılı arabaya 
binmiştir. Ruınelihisarına geldikl<'ri sırada, Krmaltttin camii önünde şorör dir,k\Jyona hlkim 
olamamış ve otomobil denizl' uçınuştur, Sulara gömülür\ı.en kapıları açmağa mu,·affak olabilen 
Crvat Ahıska ile şoför kendilerini dışarıya atarak kurtulmuşlar ve civardan y,tlşen balıkçı· 
lar tarafından denizden ı;ıkarılm ışlardır. Jta ı;hınrye kaldırılan şoförün veordhU iradrye göre ya. 
nında bulunan muavini kurtulanıan1ışlır. l\fuavlnln boıtulrluğu anlaşılmaktadır. Savcılık hldtıe 

etrafında tahkikata başlamıştır. Resi mde otomobil dcniıden çıkarılırken gbrUlüyor. 

Tuı·ı11ı ıız11ıuıılurı 

Tarım Bakanlığı tarafından ter tiplf'r.rn tr~lmıil 'l..u"'"-H srır.~ ermlıtir. Resimde bu kursa iftirü 
eden tarımcıl.u· söı ülu) or 

Dün u;t 21.1~ te Otakçılar 

lth 1 At 'h t Çiniliı;eşme sokak 10 numarada a a ve 1 raca oturan 20 yaılarında Seviın Kil-
çükşahin ağal>e,•lsinin odasını 

ı Ra" 1 lnrhh•\ girerek bir tabanca almı~ ve 
110.8 e ~ıkmıştır. 19~2 rY'_hnın on ah.•ı;ltmıttır 1 

a~·ında, ıhracat ve ıthal~t ara·ı Ba11:ından a~ır surette yarala-
sındakı fark 484.1 mı1)'ondur nan Sevım hastahanede ölmüş. 

Hububat ihracatı son on ay- tU • 
Jık derre zarfında 230 mılyon r --------
200 bin lira olup. get;en erlt'tl 
a\'ında P a.Yhk ihraç tutarı 199 
n"ıil ·on 100 bin liradır. Bu \'3· 

ziyete göre. eylOle nazaran 31.1 
rnilyon lira gibi bir artış görül· 
mektedir. 

!$ liJ2Ç,'J5l@)~@ 
Hazmı Kola;:dır ---- - ----~-

Hububat ihracatını sırasiyle 
152 milyon lira ile pamuk. 113.2 
milvon lira ile tütün ,102,3 mil· 
ron~ lira ile madenler takip et- Kongreler 
mektedir. Geçen F-ene ekim ayın 
da pamuk ihracatımız zn.3 t ;.Hün 
10.8, madenler tse 6.4 milyon 
lırayı bulmakta.dır. 

--
,\,TUpa \·e Dün~'a federasyo

nu fikrini val'lna c'miyetinden: 
( tm •tını ·n · r ,~ n~u:nJ • h"y•\ 

1 a11ı·,1 l A~atıi: l~~l J'.l•:ı?",.•ı ri• 
aii ııat iT d11. Fhh·•k•"I 4 bnrıı '\"'a• 
kıf Hı111hti T in' o'.!aıı aı;'.onund• 

1952 ~eneci ek·m ayı !=:onuna 
kadar on aylık ithal listemizin 
başında 360,6 milyon lira ile ma 

raplat-akur kineler yer alm:ık•adır. Bunu 
ıgJ.5 milyon Jira ile mensucat 
maddeleri. 128 mılyon füa il• de Evlenme 
mir, çeolik takip etmektedir 1951 
lr on ayında ise hariçten ithal Ankara 22 (Hususi) - Baş
et~i~imiı. makineler tutarı 194.~ j bakanlık mib;teşarı Ahmet Sal.ih 
mılyon lıra. men.!:ucat m~rlriPle··ı Korurun kızı Bınhan Korur ıle 

ist, 1~1 .. 900 bi~. liradır. İsa_li!itik ı S~ker ~ırketinde Ki~ya mühen
lerımır.ı ntetkıkı geçen ekım a· dısi Alı Fıratlının nık.\hları bu· 
rındaki 110 milyon 800 bin lira 1 gün Ankara eski Halkevi bına
Jık ihracatımız Türki''f" f'rnı'1,11r: 1 sında icra kılınmıştır. Gece de 
~·"ti kurulu~undanbPri ilk d"fa Ankara Palas salonlarında dil
ı:-örülen en vüksek hir r:'!kamdır , ~ünleri yapılmıştır. 
f'iJtr taraftan en fazla ithalat' :Xık.1h'a \·e dü~ünde Bakanlar, 
tz bıılıındııO:umuı . ~eml~ketl11r 1 millet.vf'killeri, hükı~m~_t e~.kAnı 
~.rao;;ında 330.4 m1h on lıra lle ,·e ıerkin bir dal"et'ı kutle:;.ı ha
B.atı .. ~ln:ıanya, 235 mih·on ZOOI zır bulunmuştur ?"'n_ç evlılere 
hın Jıra ıle A B.D. vE"r almak! a· ""'" ıı sa~n11t1Pr dılerız. 
dır, İhr:tcatta Lı;e 189.A milvonla 
,·inp batı Almanya, 133 milyon 
7()0 bin lira ile Franta \'I!! 117 
mil nn 400 bin lira ile A.B.D. I 
~Plmı ktf'ı 

11 ~~~~®&@ 
'1ide··i eksitmez. 

~~ ~r-:G-ff =-A~l:I=~ 
~v-~=- - ~-U_D~ 

Emsalinden üstündür. 

i lôveıııi%deki bul11ıaca11ııı 
lıalledi 1111 iş 
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~~SCH_AUB; 
110 lir ıdan itibar<'n 

'.\ e isterseniı 
( What You Wıll) 
Komedi Z Bölüm 
rııın: w. Shıt• .. 
pe't• Ce•.reo: Or
tı.ı.n na.rııa Sıhrı ... I 
•• koJıı:ı: Moh.tıı:ı 

ı Frı11111ı km· 

• • • '-· 
t t 11,. tam ] ı da T r' 4 •& 

MIUl\U:R K\R\C'.\ 

.. 

t li aılı•ro 

llELSİ:\ Kİ 9JZ 
f'l. raz.ar nııti· 

ti\ d&.. td&rtl•r 21 

Cı-:amt-• ılııınlı 

tf'ın .1lh llı'.ic ı..::nl 

1 ıı. r rı 

ra it ••• aJ;ıım:an tt:n.tll 

•nıı-1 ıt~ım ıırı •• C'A!11ır-

tH • ı e<ıı ıalı~J • tııuı lL 

isT \'Bl J. BELEDiYESi 
~F:lllR TJ\' .\TROL.\RI 

aı :1 d• 

IJR "1 KIS'll 
~(J:'i KOZ 

Yazan: 
:.tıchel Duran 

T ırKcesı Salahaddin İrdelp 
r. "ton: 4..!157 

Pazar ~ıınleri 13.30 da :'tloıtinc 
C'umartr"li '<' ('ar~aınba günleri 

11.30 tla ('oc:uk Ti)o•\lto~u 

Gışc1c saat 13 de atılır. 
:Pt. arteal aıı:ıam a ı Dram lı:ıamıoıJa, 

Salı ••1• an Ko:nedl tııauoda 

t ti\ ,.-ok ar 

! ll 1 '\ İi ' Ü B Ü L İJ M t: 
( F kl 1 1Ikev1 1:>1nasında) 
Tl:llUKF.1.1 nö:>.El!EÇ 

\'azan: l'rıestlev 
'Tu ktrsi: Tuııc Yalman 

Prrc;emlıt', fıımartesi, Paıar 

c,uncluı. ,e Pa1;.1r akş:unı. 

\'f'ni Se:-ı Oprreti 
Her ak am s ıt 

:!l de 
Cumartesı Pazar 

15 de ~!atine 
Carşamba 15 de 
Tenıil!ııt:' m tinr 

ITIR .\~PETLİ R\Zl\:El 
Re>il Operet ~ perde 10 Tablo 
Yazanlar I\cşid Baran. Bclığ 

Selon• 
lluz : .Satı Lir 

Ttl· 49369 

Yeni Ne~riyot 

cfsı, "' n: TlRK Jl.1.ERİ,DE 
1 ITl'Y\ET TESKİL.\TI 

\ ı ; K n.., .\KL.\RI 1 

.. ' • il ~il' ... 
r • 1"11PL• 

nııl"ı1-'· .. b il•· 

•1• 

& 
& 
& 
& 
4 

' ' & 
' • ~ 75 Senelik tecrübe mahsulüdür. 

··~ Otıposu 
JAK DEKALO Vlt ORT 

Parazit ~·.apmaz, tatlı !lit~li \fi' tmsılinden Ustündilr. 

Uçaksavar Alışları Hakkında 
Deniz Eğitim Komutanlığından: 
as ıad Topçu Okulund n aşa •ıda a ·e tullori yazılı 

ıaha ıçinde 2S-:ll Kasım/19j2 tarihleri .ırasında uçaksa\"ar ı~ 
tı~ları yapılacaktır. _ 

2 _ ,\tışlar ö leden eHel 09.00 · 12.00 "' ogleden ıonr~ 
13 .30 • 16.30 arasında yapılacaktır. . • 

:l -- :\tışlar jrjn hudutlandırılmış bulunan saha tohlıkelı 
oldu~unclan. atış günleri belirli saatlerde Dı. \'e ha.va \'IS.ıt~l~
rının mezkUr saha dahilinde bulundurulmamılarının temını ı· 
Hın olunur. (18485) 

.\ = .\:ı 
Tul 

B Arı 
Tul 

c - Arı 
Tul 

.\t ıı ••hası: 

40• - 51' 45" 
25• - 59· 40" 
40· - 4ll' 45" 
29• - oo· oo·· 
40• - 45' 30" 
25· - 48' 30" 

BiR TEKNiK ELEMAN ARANIYOR 
\ ntan tehassı:oa )ardımcı oıa ·ak talı.,mak. Ülere, 

rnakıne \.'e oılhassa atölye tezgahları alılt ve edevatı n:ıevzu-
1.ırında bil~i sahibi ve bunların satışında ~·.ardım rdebılccek 
\lmanta \C Türkçe bilen bir )!AKİNE ~!UHENDlS! . \'eya 
yukarıdaki evsafta bir ELE\J.\"'.'; ·a ihtiyac; vardır. Il~ılılerın 
Iuzumlu malün1atı havi resimli n1üracaatlar1nı P. K. 1823 
Galata adresine yapmaları rica olunur. 

Turkiye Umumi Mumısslli 

ADEM KARADAG 

SAYIN DOKTORLARA 
Yara'' Pan umJnl ır ıçin kullanmakta olduA:unuz 

PE:>.lclı.tsı.t St;LFMllT TOZU 

PENICIL 

~~~~~~~~-

ÇOCUKLARIN 
HUYSUZLUCU 

BlCAKLARIN 
ARASINOAKI 
KIRIŞIKLARIN 

TERLEYİP 
PİŞMESİNDEH 
İLERi GELiR. 

fr~S~CcHkU=lt 
Pilli vt ~•reyanh 

1 LAN 
3/10 19j2 tar'hındo Haydar· 

paşa lisesi S. 4 Xo. 2687 öğre?ci 
1 Hakkı için )·atırdığım 186 !ıra· 
lık taksit nıakbuzumu kaybet
tim. "Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü )·oktur. 

\'elisi: Çengelk9yünde Cemile 
Yavuz (Kasım) 

1$ ~&~6-\@)~~ 
'!ideyi ekşitmez. 

ÖRNEK MAYA T.A.O. 
Tel: 41964 - 43226 

\lüesse~t'ınizde trzgi.htar 
olarak çalışan :\lthmed 
Sür'ün vazifesine son veril
miş ,.e bizimle allkası kal
mamıştır. \lüessesemizle 
münasebeti bulunanlara bil 
gi edinilmesi arzolunur. 

,\nkara Demir Ifırdavat 

Linıiled Sirkeli ~lüdilrü Ke
mal Öıdedcoğlu ------

Raif Ferit Bir 
Verem •e Oabill U;astalı.~ 

Jarı &hitehasııır 

~uayenebane lleıı~ıa~ 
J"ramvay Cad. Em.nıyet San 

.11;1 vanında No. 12. 1·eı : 

"'"D'1 1 
114J95. Muayene 17.19 ~ E• 
Vali l\onağı Cıd No 33 
Ba~~ran A.p Kat 1 frlefon· 

lıı ...... Tm•m'm'm"mlamrm•mk.ıl'm"m"'mam'•iıııitiein'iiıiamr •'m'i'"mdmılmmmii•t .......... ~ ~ 

• • 
MARKASINI TAŞIYANDIR 

DİKKAT: 
Lambalarımızı 

balastımızla 

kullanınız. 

4 
misli doyonır 

4 
misli ışık verir 

4 
i ktisadidir . 

_ .... . , \f 
. ,,:,, , .. '· 

Merkez Bankası lstanbul Şubesi 
E. C. flüoresantları ile teçhiz 

'•'' 1, , . .. . edilmiştir . 
' l lı1 • ı "·, .' ı ı. , ·""' 

-.:..~-ı·l.t,ı: r.··~' 
1 ~1,_,.·, 1:· ·"} ~· ... r; .. "';;· .. , ~·t •' ' ''• 

, , ';..·"··~,": ... , 4> .... ı, 

de C01'STRUCTIONS ELECTRl9UES de CllARLEROI 

Türkiye Umumi Mümessilı : .,.~ .. ~·'" -·,.\ 
;.i .... ' ' • ~ 

AHMED KAPANCI · .. ~ 
istiklal Cad. 354 Telefon: 43943 Telgraf: FAKPAN- ist 

İZMİR ŞUBESİ 

Yeni Manifaturacılar, 1331 .' sokak, No. 7 - Telgraf : FAKPAN - İzmir 

SIHHATv~KUVVlT 
ViiZIM YiiZ SAF 

Reklamda yeni 
bir cıiır 

\'atın lllıneılık Ye reklamcılılı: bakımından çok mühim bır 
te6ebbuse ı:irmiı:ı bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kısa ilan seklinın ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu il:inlar 

hem c;ok ragbet ı:örmcktc , .e hem de 'erenler iı;;in çok fay. 
dalı olmcktadır. 

Tasnif ttdilmiş kısa ilanlarımız hcrı:,i.ııı gazetertıiıin muay. 
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
i şe s;:-oı e tasnif edilmıs olacaktır. 

Bu il:inların şekli \C i.ıcreti fÖyledir: 
10 kelime~·e kadar bir ay müddetle neiredilecek olan 

ilanların aylı~ı 20 lira. 

GUn a~ırı \·eya 15 ıt.l.n ne~redileceklerln aylık Ucreti 12.5 
lira . 

Haftada iki gun ne~redılenlerin aylıtı İ$C 8 liradır. 

On kehmeri ıecen il~nlarda her faılıı kelime ıtin günde 
20 kuru!'! alınır. 

Bu Memleketin Ampulü 
GENERAL. ELECTRIC 

YE 
piyasada satın al•· 
bllece!linlz en listlin 
ampuldlirl 

Feı·kallde muvaffakiyetınden sonra 
\"e t.;mumi .\rzu üz.erine 

SON iKi VEDA SUARESi 
BÜYÜK SÜRPRİZLERLE 

24 Pazartesi \e 25 Sah 

KORDON BLÖ Salonlarında 

Almanca Bilen Raportör Aranıyor 
Ticari me\ıuata a~ina Ye bu husus\akı muhaberat~ 

tedvıre muktedir almanca bilen tecrübeli bir raportör ara.~ 
n1aktadır. Fransızcaya da ,-uk.u~_u ~l~nlar terci~ edi_Iec~k~r~ 
İ steklilerin Elibank ~ene! mudurluğil personel ışlerı müd 
lilğünc müracaat etmeleri rica olunur ( 18523) t1' 

Hu 5ay ıd 4 t'tlt.ı ıı:tlt'rıoı tıılen uhu.- .-deıı me:o. uı mudur: 

~IELllJ VENEI! 

f\'A1AN> Gatetecl1ilı "" Mıthıarıhlı r >\ Ş. 

lmtl••• <0hlhl · ~f'l/A 'lı KORll' 
VAIAN ~IAT8AASI 



llEJlİLİ'R QAZET'E İLE BE1lA11E1l 'PARASIZ ------=- ------------

[AMERİKA ~MEKTU~ 
New~ YÖrk'un ''lef on 
kuruş,, luk ~azaları 

:'\ew \·ark'un • htt5 on kuruş• in k nıağaıalanndan birinde a1ışve riş cdenl("r 

N e\v. York (Kasıın) - Dün- budak 5armıştır. Bund:ın da an ler, selofan kutular ic:ersinde 
~·anın ('Il büyuk ma~aı.a· laşıldığına göre bıı teşkılat mıl takma .saçlar, her nevı firkete 

larındaıı bazılarının .NE'\"yOrkla yontuk bir iştir. Beş on kuru~a \'C ~aç kıvırına aletleri \'ardır. 
hulundugu malün1dur. Bu ~c- satılan mal .senede muazıanı :\lutfak pçrası satan bölüındP 
hirdc alış ,.<'riş nısbcll gaJet kar getirir. "!\tillctlerarası bir cicili bicili b~rdaklardan, catal 
~ük,,rktir ııalkın al;"ıka:ıını çe· ôhrcte sahip ve bundan bir hıça:::a. ufak tefek tl'ncerel<f're 
kebi1nıek. para 5arfetmesın1 kat; sene rv\·el sinema aktörü kadar ev kadınına yarıyan tür-
temın rdebılrn<'k içın cazip rş.- Garv Grant'dan Oo"anmı, ol;ı,n lü ~<'Y bulunur. Bunların ara-
j·alar birbırı ardı sıra piyasaya Barbara Ilutton, ... \\"oolwoıth• ~ında c;armısak sıkma. soğan 
tıkar, hrr an \'l'O! n1odalar icat mağazalarının trk ,·ariçj ,.e sa· cliln1P. 3ll'tlC'ri, Anıerikada kon· 
"dilir, ::'llağaıaİar gt>.ı alıcı mal- !ııbidJr. Bıı dukk3nl:ırın k3rın· .-.er\·<' hol oldufu ic;in. teneke 
larıa dolup ıaş3 r Beş nltı kal , dan hE'r ene eline gr~·en para- kutu a('araklar Yrlha~ıl akla 
Adeta bırer küçük şrhir ,-e~a •un hududu yoktur. rıayc.lr ~C'lrn vera :::clmiycn 

h~ uk mahallr addcddcbılecck fiirlü n·tr ıı,·ır ;;özf' carpar. Di-
N C\'yorkun her mahalle indo 

rltikk.inla.rdan birini gezıyor
duk. Bırdenbıre :;:ıölü para tan 
tatarının &atıldı~ı )·ere ilişti "" 
t>line- naylondan yapı1mıs şef· 
fa( bir bozuk para ('anta~ını 

alarak su sözleri sö)·lcdi: 
.,_ Bunun tıpa tıp eşini İ-;

tanbuldaki Parfun1eri mağaza
larının birinde sekız liraya :.a- f 
tıyorlar • 

Blt sözleri işittigim zaınan 
do~rusu bir hayli hayret ettim 
ci.inkii para c;antasının fiyatı 
,·irnü dokuz sentti. Yirmi do
kııl srnU rrsnıi kurdan hesap 
rdip Tür~ para'itıta çevirirsek 
hunıın takribC'n doksan kuruş 
kadar C'tligini anlarıı. Bir li
rayı ôahi ~ecmcz. Demek ki bu
rada kiın:,tnin itibar ctmt>dit!i 

1 
hu çanta }çtanbulda sekıı mis
line satılı~·nr. ı 

:'\<'\)'orkta alış veriş bah::ıin
rır dain1a n11işterılerin haklı ol
duğu ~örlenmt>kle beraber bu 1 '°' prk de do~rn değildir. Bil· 
yük m;ı aıahı.rda bilhassa beş 
on kuruşluk dükiinlarda ~atı
rılar in. anı bir hayli üırr. DUn 
yanın rn fena satıcıları Nev
)orktadır. Ga)'('t .vavaş yava$ iş 
~örür, bir pakrti bağlamak için 
dakıkalarra vakit kaybeder. Ba 
"Tan da canı iııtemezsc isiniıi 
;:Ormeı ve hiç lüıumu yokken 
başka bır jşl<' meşgul olur. 
:-..-cticedc bir müddet sıra bek
ler, "<}"ra satıcının keyfini bek-' 
IPr, bu da hittikten sonra para 1 
hozmasını hckler. nihayet pa
ket vapılmssınt bekler dükkfın., 
dan ('lkarsını7.. Aldığınız ~ey de 
mcsrl.1 bir diş macunudur. 

B•ş on senlLik dükkanların 
bır ku.uru da insana fazla 

para 1ı3rC'atmaııdır. ;\Jeseıa. dis 
n1acunu almôk üıcre ;:irdiğiniı j 
hu dükkQnlarda tezgahtan tez
s;ıiha. dolaşır, şu da vart bu dı HiZMETÇİ BUHRAN!... 

11'lağazaların huhınduğu bu ıe. 

hirde <'il ufagından en buyü~ü 
ne kadar dcgişik dükkanlar 
lardır. Bunların içinde, bence 
"n ho u. halkın ufak tefek ih· 
:iı-a~l•rtnı tcnıııı eden mağaza. 
3 rdır. ti '\.'ooh.,·orth ,, \·eya o Beş 

0 n sC'ntliko yani brs on kuruş 
1uk ismini taşıyan bu dükkan 
lcırın en bü\·ük husustı;eli ucuz 
c.sya satmaktır Dükk:i~lann is
lllj beş on ı;cntlik olmakla be
~aber buralarda beş: on scntten 

ra:stlı)abılec-e ı,iı he• oıı 
kuruşluk dükktınlar. tnplu 1 • 

neden, nlutfak c~y3.! ına, sac ve 
:uı bcı;,:1l;ırınti 3 •1 ay.ll\k:..bı ho· 
,·asına, oyunrakt:ın çocuk veya 
kadın çam:ııı;ıı ır!:ı kad:ı.r hC'r tür 
ili ufak tefcık ucnı cışyayı ~a

tar, Dükkanın icı rcın:z3rE"nk. 
çeşıt çeşit .,ı.,larla dolu oldu
ğu için giil('l bir maaz:ıra :ıırze. 
der. ~Jağ:ı.:anın bir tarafındaki 
trzgihfl, karrıınız acıktığı tak· 
di·dı:o, sand\'İÇ yer ,·eva meyva 
suyu itersini:t.:, Dii'<kAnın 1t;-i 
ınsım kısım a~Tılmış '•::-..:.'l,hlar
la doludur. Tu\·alet kumında 
ııcuz fakat i~f" P<'k 311 yarıyabi
' şçg" b2 1 ' ar ı zb112 1 2r J.scm 

er bir kt ımda musluk tıpa-

51ndan, çi\-ı)e hadana fırçala· 

rına. boJ!l'.\3. ıambaya ampule 
astlanır. Yalancı müce\'hcrat 
kısmınrl>, : ık bakı şta gözil a
fan fak'' a,lınrla pek kavaf isi 
olan, i~neler. ~·liıiikl?r, klipe· 
ler, ı:ı:.rrdanlıklar ~atılır. En pa· 
ı~21ı ve me~hur hir dükkin t3-
r::fınd:'in ortaya çıkarılmıs ~a-
1ıici bir mücevher derhal kopyc 
ı>dılir t·e on on beş kuruş:an, 
'°ı!"ş altı Iira~·a kad.ir ~atılır . 
llunlardan bazıları eminim ki 
l<tanbulda ateş pabasınadır 

Jiızım derken hiç lülumu olma· 
dı~ı halde bir >ürü işe )'aramaz 
incik, boncuk, şunu bunu alıp 1 
çıkarsınız. 

Adam - Ah sevgilim, demek yemek pişirmesini, s amaşır yıkcımasını, ütü ycıpmasını, 

mesini biliyorsun ha? .. O halde seni altmıt lira aylıkla tutuyorum ... 
ortalık siipür· 

eı. on dolara kadar eşya bul
llıak kabildır Bu dökkanlar 
.\tnerikanın J;er tJrafına. her 
f'l\:aletine, hrr 5ehr1ne bir Ö· .,, fr ' 7,t, 1 7 dm' da' 

a·~•nlerde fstanbuldan ıeni 
79tm;5 bir zbb 3bıml 3 bu 

Beş on scntlik dükkfınların r•••••••••••••••••• ·••••••••'-
nuişterilcri arasında en fakir ' 

tabakadan, \'izon kürklü kadın- ::.· B u G u·· N =:. 
!ara kadar her türlü halk var-
rhr. \Vindsor düşesi bile bura- : ikincide: Kadın ve moda : 
lardan alış veriş etmiş ve ken· • • 
disine en yakışan tülü bir do- : liÇ"üncüde: Resimli fantezi : 
lara bu dükkıin1arın birinden ! Dörduncude: Hlki3·e ! 

•, ft("c:incide: Tarzan • 
aldığını :ıöylemi$tir 1 

~ : Altıncıda: S11or • §ara fRI!'GB!'(. 

unları bu a ·ıecek mısiniz l 

. .l:'Ösleriyor? 
Su1tanselin1 türbesi 
Inönü ibıdesinın kaidesi 
Napolyonun nıczarı 
Su tcyzi rnerkczı. 

ti 
- llu aktör, Jlimi temsil 

t'dl or., 
Haınıeı . 
Jııt Stıar 
Oı•llo 
~appl•·n g 

• 

2 - Bu muazzam binalı ha
kalım tanılabilecck n1isinb':' 

Brooklyn hastane 1 
Birle:;;mİ$ :\Iilleller bına.;ı 
B. B. C. radyo~unun mcrkc.:zı 
:'llünih"tc sergi sarayı 

3 - Ru resiın ı,ite ıırk la-
baııcı olınasa gere~ .. 

Linda D.ırncl 
Gülistan Güıey 
Sevim· Ba;:.ay 
Hamiyet "\"ücesc:ı. 

. ~ . ~' 
~t',,l'"'l4ı 

--·~ J ''"' ~"'l ,, 
,,,rtg "~ .v "' 1 

U" .., } O.. '\ 

··w.'fl .,ı~ l!. ~ 'l'. :'ıı 
•1) ""'.l "ı' "U J .,. ,, 

.•"':i'.''11 \'l "UP ,"ı 
ilf\. 't):'ıı ... ' \ ...... ~ ;'\ ·~ 

l "1 • '11 ,,, · ·~ il • ' 
"'.l 1 ,. ..... "°1 'b. ! ' 1""'1\l, 

\l~ '\\I .0.\1~\;ı &! 'l;j '"'l.'j :ı.: 
~'' !!fi' . ı '-fı ···~ 

4. - Bu araip kı:ıaret , ~ize 
ne~ i halırlatı) or. 

llindu heykelı 
Palı aço 
l\.arnaval nıaskarası 

Ortaoy.unll nda Ka,·uklu 

•.\"\ ..,~ ,· l')\j-" ~,,.ı. 
:ııı ' ' ':ol' "~"İl • l Y"l J ..::. • "' ' '>• 1 'l• "I' ) • ')11 
'ı ·' ~ \'\\li . ' ·'-ıı' :'\. '-111 ,·, 

' ~· ~ ~l\'l ~ ~ l~ ı 1l •• . l\~ıı· t' ~ 1 ~1:rı .1 :ı.;\'.'}l l -
.. ,. \ı ""-\ \ 11• ~"'''t\'l ~ . ~ 

\,.,,, \ l . ..n ı 

~~a!i~~-~ ~ı\1 ~\\ l '~*;ı . 
:: •' ~· . 7 - Bu re~im sizce neyin 8 - Bu muntazam sırali\r- 9 - Bu milli kıyafet .kimlt-

nesidlr! dan ne anlı:lorsunuz! re ait o1ab1Hr. 
Büyütülmüş baykuş gözü Kumaş deseni Yunanlı 
~lıkroskopun• üst adesesi Pamuk balyaları İspanyol 
Radyo llmbuı • Tank birlikleri İtalyan 

;) - lukarıdaki cihaıın nr 
olduğunu bİJi)or ınu~unut? 
T!'m~ıli insan nlıdc:-i 
ı:ınme basma tulun1ba 
Oton1obil n1olöru 
Had ar ' 

s::d:llili..:5',.,-
JU - Hu k.oprunun üstünden 

getmiş olamaz mısınız? 
Unkapanı köprüsü 
San Fran~isko köprü~ü 
('eüncü .\leksandr köprü!'ü 
Valerlo köpıtisU Otomobil fart Sürülmüş tarla İskoçyalı 

Bu ısuallerin dogru olan ce,·apla rını bugunku ili\-emizin beşinci lliıa)fasında bulacaksınız. 

~llnNllyor 
Bu 111ikdara, 

• 
radyoaakı sıyasi nutuklarla asayiş hakkında 
'erilen teminat dahil deqıldir . 

.\ltın arayıcıları 1 
H aber aldıAımıza göre, önümüzdeki günlerde 

biri GünC'y Amerikaya, öteki de Orta Af· 
rika~ a olmak ilzere iki müteha!ijsıs heyet yurt 
dışına gönderilecektir. Bu heyetlerin, gide
cekleri bölJ;!clcrdr altın madeni aray:!rlkları 

söylenmektedir. Buna da !-irbep, ~1crkeı Ban
kasındaki altın .-.tokunun tükenmesidir. 

* Yeni ders programlan 

Mılli Egilim Bakanlığı, der~ kitaplarındaki 

flizuli bahisleri program dı~ında hıraka

caktır. İlk olarak •Fuzuli•, edebiyat kitapla
rından cıkarılacak, fakat •Baki• baki kala
coklır Şeyh Galib • in de şeyhlilıi ağır bas
ını$ ve galıp gclmi~lir . 

* Şahe~er Hln1ler 

GC'ı:en ak;;ıam Bryo~hındaki bir ,:inemada 
toplanan halkın büyük kısmınrla zchir

lp.ıme al.1.m<'tleri ı:ö- ~------
rlilmüştür. Digcr bir 
kısım seyircilerde de 
mide bulan(ı:-.ı, karın 

agrısı. baş dönmesi 
gibi araz müşahc,dc 

l'
0

diln1iştir. Soruştur 
ına netice~indc •Son 
Ge{'f' • filminin ~ösle· 

rildıgi anlaşılınış ve 
kazazedeler, Son Yar 
dım hastancs'ıde t~da\1 İ allına alınınışlardır 

* l\çık ınuhabere 

A nkararla Ticaret Bakanlıaınd~ • 
acıklanmasını i::ıtMniye, mevki 

okuyucumuza: 

i.&minin 
sahibi 

156.ı tarihinde !\J~;:silvada basılan ·Dün
ya Ticaretinin İstikbali• adlı eserin 134 ilncü 
sayfasının, 17 n~i .satırının, dorduncil kelime
sinin, beşinci harfinin ne harfi o1du)'tunu so
ruyorsunuz. Yaptığımız uzun incelemeler so
nunda bunun kil• harfi olduğu aglasılmıştır 

Durumu ~aygı ile arzed"r· memleketin eko
nomik durumuna karsı ,c::ö~terdieini1 vakın il· 
ı;::ıden doları teş""kkilrlcrimizi tekrarlarız. 

Müthiş l>latlstik 
t slanbulda bir aünde 215,783 bacak ha\'aya 
kalkmaktadır. Bunlardan 2117 si varyete 

yapanların, 11.579 u çifte alanların, 21,292 si 
Beledıyenin u~ramadığı sokaklarda yuvarla
nanların, 18,742 si karısından dayak yiyenle
rin, 24.113 ü rlc Amerikanlaşmağa özenerek 
maı;aya pabuç da)·ayanların bacaıtıdır. 

istanbulda bir günde 218.616 kişinin beli 
bükülmektedir. Bunlardan 163.315 kişinin be
li hayat paha1ılıfnndan, 11,856 ki~inin beli 
romatizmadan. 7,764 kişinin beli hamallık et
mekten. 24.343 ki~inin beli ihtiyarlıktan. 

12.885 kisinin beli de lla~·darpatia garında 

hükün1et ricalini karşılaınaktan bükülmektedir. 
istanbuld:ı bir ~ün-

de baş ve diş ağrısı 

yüzUnd<'n aspirin yu 
tan tarın 5a)·ısı 1R3.9!l1 
dir. Bunhırdan 33,742 
ki~inin, Ankara \"C İ\· 
tanbul radyolarını din 
lemrktC'n, 12.414 k -=ı 

nin ycrlı filmleri sry
retmcktrn, 7,194 kişi-

nin cina)·et lı<ıbrrle· 

rini okumaktan, ;j.881 ki~inin gecekondu ruh
satı alınak ıçin Brlccliye koridorlarında pi
nrklC'ınPktrn, 2.114 kişinin göçmen evlerinin 
rutubctınden. 8.44:J ki~inin klilkson yasağın
dan, 2.517 kişinin karı koca kavgası seyret
n1rktcn, 1,113 kişinin Balıkpazarındaki ara
bacıların münakaşa~ını dinlemekten bu ağrı

lara duçar oldukları anlaşılmıştır. 

İstanbulda bir günde 213 kilo sakıt çi~
nennıektedir. Bu miktara, radyoda söylenen 
si:v-asi nutuklarla, asayiş hakkında \·erilen te
minat dahil deı:!ildir. Bu 213 kilo ~akızın 1&8 
kilosu $!'.ICtrlı. 27 kılosu da ı:ıcır. ızdır. Bu sa· 
kızı çiğneyenlerden 34,218 kisi lalnıı eYin
de, 124,761 ki~i umumi yerlerde :sakıı patlat .. 
maktadır. Sakız patlatanların 14.762 ~i !İnl!

mada. 1.172 si baloda. 13.661 i Edirnekapı dı· 
şında, 2.886 sı da Tarlabaşına rı\·ar sokaklarda 
bu işi )·apmaktaôır 

f Yukarıdakl haberler baştanbaıı ı.ıa ,. 
nydurmadır.l 
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nu re>lmltrıleki nıodrllcrıt., ilk bakı ta büyük bir değişiklik 
göze ı;arpmaı. 'Fakat biraz incelenerek olursa, bir çok husu!il· 
)etler farkcdilir. T.ay.,ör yakasııdır. Rellrr de, geçen seneki 

kadJr sını.sıkı de~iltlir. 

·~ 

l:'ukanda resmini ı::önlü oiniiz!'ib·ah elbisenin )akası, İskam. 
bil kAJıllarındali kupa hiçiınint)rclir \·c çok atıktır. Şapka 
da kumaı \r)a li.arlifcdrr.dir. \ ıizc ,-akı"afak ıckilde, yana, 

öne, )ahut arkl}I yatırılJhilir. , 

Bu açık renk ell>i .. enin de etek kı!tmında, zarif bir ~ekllde 
du~melenMf~ bir bolluk \3tdır. Şapka arkaya doğru yatık 
şekilde giyilmiştir. lle)etl umumiyt~il<", z3rif bir kıyafet 
~ tcıkll etmektr~ir. • 
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Zahmetsizce 
zayıf lamanın 
praf ik çaresi 

z:ıy1flam:1k zannedildiği ka- l:ım:ık hem kolay, hem de ra 
dar güç de· il. Dunun lç,n hattır. Du elektrikli kutuya gir· 

gllnlcrcr, haH:ılarc:ı aç kalını- dikten on dakika sonra tatlı sı 
ıa. ht·llık olunca'> kadar yol caklı ın tesirile vücut terleme. 
)·iir[iınl" •e veya jin1n:ıstik yap- ğe b;ışlar. İnsanın sırtı, beJi. 
maya lilzum )Ok, Hah:ıt bir kalçaları tizerinde ter danılaları 
minıle. in üzerine manarJk sı. birikir. 
c:ık \'C faydalı bjr clrktdk 1~1 ı 
aUı.nda teri iye trrliye ,·Ucutta Bu kutuya g'.~mcd.cn C\'Vt!l 
birikmiş olan Zl'ilirlC'rl ,.c yağ· tartılan \ucut ıle bu kutu 
Jarı eritmek rnünıklindur. 1n. dan çıktıktan sonraki \'ilcudun 
san tdc:ıl «Hc;Utrrc erişemezse ağırlığı arasında dört yüz a:raır. 
bile hiç olmaza ince \'C nıif dan bir kiloya kadar fark ola 
bir vllcuda az çok 13Jılp olabi- bilir. 
lir. llu terlcnıe faslı bittikten son 

Döyle elektrikle zayıflamak ra dinlenmek ve bir kahve iç 
usulü bir çoklarını korkutuyor. mek ne katlar tatlıdır. 
Am.:ın kalb yorulmaz mı? vo. lirle ondan sonra clektrikL 
kunmaz mı? gibi SU.llJCr !OrU• bir aletle yapJlan m.ısaj VÜCU 
ı·orlar. Bunu muhakkak ki bir du taptaze ve caıılı bir bale ge 
doktorun nezareti aHında yap. tiı·ir. 
mak ve ifrata \'tırdırınamak ld· Bu tedavi için uzak menıJe. 
:ı:ımdır. \"Ucutta biriken yıı lan kctlcre gıtmete lüzum yoktur 
terliyerck eritme usulü tok iyi Buroda da ıayıllaınak mümkün 
netltrter veren bir ıayıflam3 U· dur. Fakat bu tedaviden sonra 
suhldUr. Hcsinıdc görUldil ll gi 4 vucudun kaybetti i mayi mik· 
bi kuv\ctli elektrik ampullerı 4 tarını su içerek tekrar almanıa 
nin temin eltili h:ırııretl örtü ğa \<! faıla yenıek yemcmeğ4 
altında muh f. ıa ederek \:Ü· de dıkkat etınclitlir. 
cudu 1-rlcl nck s yr ındc z~yı!- R. E. Y. 

\. J 

Kikunyu kabilesinin reisi, danslı bir ii)"inl dağıtmak istediği içi111 teşkild.Uan biri tarafından 
öldu!'ülnıüıtil. 

Cı:llak danslarını asak ettiler_ ~ire~ 

Mau-Mau kabilesi 
beyazlara ölüm saçıyor 
Ormanların gizli köşelerinde çırılçıplak soyunarak ve· kan 
içerek yemin ediyorlar: «Bir Avrupalının kafasını kesip ge
tirmek üzere büyüğümden emir alır da bunu ya mazsam, 
jf;:ı~fsİ7liöimi kendi h;ıv11t mla ödevf!c ni .e yemin ediyorum» 

Jack Scott adlı bir komutanın 
idaresindeki •iliihlı 4000 lngi
Jiz aşkeri, Afrikanın göbeğin· 
de renkli ve korkun(' bir mace~ 
ra hayatı geçiriyor. Hani • llaz. 
reti SUleymanın Hazineleri• ya 
hu! da ·Kartallar Utmadığı Za
man• adlı filmlerdeki gibi bir 
ıey ..• 

1\fısırdan Kenyaya nakledilen 
bu İngiliz askerleri Nairobi'nin 
350 kilometre uıaıındakl yük· 
S('k Rift yayla~ında, :ı:en"in bir 

bölgenin orta yerinde yaşıyan 
I\tau.I\tau'l:ırııı pe$ine dü~müş
tur. 

Operet tiyatrolarının balele
rini akla getiren bu P.Iau.I\lau 
adı; ~imdi, Hint Okyanusu}·la 
Viktorya gölü arasında •Kara 
Cennet• denilen bu mPsut bril
grdc yerleşmiş 40 bin beyaz in
sa.na, cinayet Ye kan saçıyor. 

ları ateşe vermek surrtile or
talığı dehşete salmışlardır. Av
cıların vahşi hay\•anlarci karşı 
attıgı sil~htan gayrisinin sesini 
duymıyan ve en sakin bölge dl· 
ye tanınan Kenyada, iki ayd3n 
beri büyük bir dehşet hüküm 
sürüyor. 

ln~iltere hükılmctinin nılls
temlekeler Bakanlr~ı müstesarı. 
Kenyadakl bu gizli le kilfilın 
karıştırdığı işlt'rden !iırf protes
tan papazl::ırını mesut tutuyor. 
Çünkü, ~fau.~fau'ların. ananevi 
bayramlarını türlü vahşi dans
larilc kutlamalarını. bu protcs
t:ın papazları yasak etmişler. 
Zenciler de bu fıdetlednde;ı 

vazı.:etemeclckileri i~in, ~izli 
gizli toplanmak lUzumunu duy. 
muşlar. Yakalan:ınlar ceza gör· 
müş. Fakat onlar da bu İ$len 

vaza:ctmenıişler. NE-ticede be· 
yaz]ara karşı ~on derece zalim 
davranan bu I\fau-fllau'lar mey. 
dana ('ıkmış. Birbirlerine bil· 
yUk bir sadakat yemini ile ba~
lı olan f1Jau-)1nıı'lara k:ır,ı sa
vaşmak, brya1lar itin gerçekten 
çok zor oluyor. 

narak hususi törC>nler yapıyor· 
lar. Cemiyete katılacak olanlar 
itin yapılan bu törende, n3m· 
zetltt bir araya toplanıyorlar. 

Ilepsl tırılcıplak soyunuyor. 
llenüz yeni kesilnıiş bir koyu .. 
nun, yahut da keçinin ılık ka
nını iterek her "I\ltıu .• lau su ye 
mini tekrarlıyor: 

1 - •Bir A\'rupalının kafa
sını kesip gPtirmek üzere büyU
ğümden emir alır da bunu yap· 
ma?!.am. itaatsizliğimi kendi hı 
yatımla ödeyeceğime yemin edi
yorum. 

2 - Gece cağırıldığım zaman 
b:ıııa verilecek emre itaat et
ınczscm, öldilrülmeği kabul e
di;·orum. 

3 - t\1au.Mau'Jarın sırrını a
çıklarsam kafamın koparılması· 

nı kabul ediyorum. 
4 - Gccrle;·in çıplak iken 

çağırılırsam bu da\'ete tıplak o
larak koşmayı kabul ediyorum. 

5 - Lğer bir yabancının bir 
A \ rupalıyı soyduğunu görür
sem, kendisini ihbar etmek ye
rine ona yardım ctmeği kabul 
ediyorum. 

6 - Başkanın vereceği her· 
hangi bir emre itaatsizlik eder· 
sem öldürülmeyi kabul ediyo
rum. 

7 - Bu toprakların Kikuyu 
kabile.sinden başkasına ait ol
madığını bildi~im için bu uğur· 
da mücadele)·i vazife sayıyo· 

rum.• 
lıte Mau-Mau'ların bu kor· 

kunç yeminleri yüzünden, İngJ. 
liz polisinin Kenyada bunları 
yakalaması kabil olmu~•or. Son 
günlerde Kikuyu kabilesinin 
başkanı ile beraber 130 Azası 
yakalanmıısa da teşkilAtın ele
başılarından bir çoğu, yüksek 
Rift yaylasının içerlerine \'e or
manlara kaçmaya mu\•affak ol
muştur. Mau-Mau"lar. İngiliz 
polisinin elinden kurtulmak i· 
çin, \:ahşl hay\'anların barındı· 
ğı mağaralara &aklanıyorlar. 

Bu gizli te~kilatın elebaşıları 
yakalanıp, cemiyet zararsız h1-
le konuncaya kadar •Kara Cen
net• de, yani Kenya"da yaşıyan 
yerlilerin \"e A\·rupalıların e
peyce zam3n daha, korkulu ıı:ün 
ter geçirecekleri anlaşılıyor. 

çe,·iren: Gelengül Tayluro!IU 

Du 1\Iau.Mau'lar, bir buc;:uk 
milyon A1ası bulunan \'e İngiliz
leri Afrikadan kovmaya yemin 
etmiş olan gizJI Kikuyu kabile
sinin bir parcasıdır. •Afrika, 
Afrikalıl3rındır• parolasile is 
gören I\Jau.rııau'Jar son günler
de- 43 Anupalıyı ôldilrmllşlrr. 
beyazlara ait kliseleri, sanayi 
tesi,lcrini, klüpleri ve sinema· 

Bunların yeminleri de olduk 
ça ilgi çekici... Kenya orman 
Jarının, be~·az ins:ın ayitğı bas. 
man1ış gizli köşclcrinrle topla· 

l\lau-:\lau'lar aııanf'\"İ <lan~IJrınd:ın \'aı~erınemek icin beyazla
ra kar~ı İsJ an etliler. 

,,,_ ... , .• •t 
...~ 
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Qku.yuc_uı.arımııa, umumı bil- 6 
gılcrını kontrol etmeleri 

için 20 ~ual soruyoruz. Bu su
allrrin cr\·aplarını kendi ken
dinize bulmaya çalı:-;:ınız. Do~
ru oJ;ırak bulduğunuz her ce
vap için brş puvan kazanacak
!Ci1n11.. F.f!cr ·irmr sualin Jcar
şılıj;ı olarak bulduğunuz sayı

ların tutan 70 ile 100 arasın
da İJ;c umumi külti.ırünüz ku\'
vctlidir. Yektın 40 He 65 ara
sında ise bilı;;ıniz orta derece
dedir. 40 dan aşa~ı ise bol bol 
kitap okumanızı tavsıye ede-

- Paseta: 
İspan~·a Başba1':anıdır. 
Bir kiı:!;ıt eyunudur. 
Sıvas işi ağızlıktır. 

riı: 

1 - Koçu: 
Bir c!=iki ıaman arabasıdır. 
Bır Yunan adasıdır. 
Bir koyun hastalığıdır. 

2 - Kılaptan: 
iranda bir şehirdir. 
Sırma teldir. 
İşkembe temizleme makl
ne!=iidır. 3 - i\)'·andon: 
Sa)·ılı fırtınalardan biri
dir. 
nunenmiş erik hoşafıdır. 
Rumların dini perhizidir. 

4 - Kopana: 
D<-nizaltı kablosudur. 
Lüfer balığının bü)·üğü

dtir. 
SU~lenmi~ Sicilya dilberi
dir. 

5- Topik: 
Llıponyada bir köydür. 
Ermenilerin bir yemeği
dir. 
Dünyanın en büyük te
lcskopudur. 

7 -.Şalom: 
Jpekli bir Jtint ~:ılıdır. 
Yahudilerin sellmıdır. 
Karın ağrısı ilAcıdır, 

8 - Sofyan: 
Ermenilerin palriğidir. 
Alaturka musikide bir u
suldür. 
Zerdeyi koyulaıtıran mad 
dedir. 

9-Po: 
Japonca •C\:el• demektir. 
İtalyada bir nehirdir. 
Rize ça)·ının mahalli adı
dır. 

10 

11 

- Sekant: 
~taymundan gençlik asısı 
ı;ıkaran adamdır. 
Şeker hastah(:ının ilicıdır 
Bir matematik terimidir. 

- Şir-i penı;e: 
Yavuz Sultan Selimi öldü
rcn hastalıktır. 
A!rikada aşkın ilk safha
sıdır. 
Safranın yol de~iştirmesi
dir. 

12 - · Batarya ile ı\tes•: 
Errol Fb·nıı"in b\r filmidjr 
ıtare:jal Roınmcl'in harp 
t3biyesidir. 
Süleyman Naıifin bir e
seridir. 

13 - Ortoı: 
'Yumurtlayan Çin horozu
dur, 

. nara. nın bir n1uharebe-
1iidir. 
Bir tcşit taştır. 

14 - Dadaloğlu: 
En iyi Malatya kay.sısıdır. 
Bir halk şairidir. 

15 

16 

('çüncü Selimin veziridir. 
- Tr•vatorc: 
Salolı bir omlcttir. 
Aylıksız sirk bekçisidir. 
•Verdi nin bir operasıdır 

- Kortiıon: 
Çapkınlık eden erkek ti
piclir. 
Romatizmanın harika Ha. 
cıdır. 

Ko\'boyların bc)·giridir. 

17 - Obua: 
Bir musiki aırtidir. 
1·aita konferansının baş
kiribidir. 
Orn1an koruma kanunudur 

18 - Sen ~artelmi: 
hleşhur Jspanyol hurması
dır. 

19 

Bir katıiam gecesidir. 
Şekspirin bir eseridir. 

- Tef('nni: 
Anadoluda bir kasabadır. 
Kurutulmuş portakal hu
Jasasıdır. 
Sorbon üniversitesinin feıı 
fakülte.Sidir. 

20 - Sünbülc: 
Sultan Rcşadın türbesidir. 
Bir bürcün adıdır. 

Kl'al Faruk'un ""özdcı.idir. 
1'ukardaki 20 sualin doğru 

ce\·a plannı bugünkü ilivenıb.in 

be~inci sayfasında bulabiliNl
nlı. 

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

~ Eğlenceli satırlar ! ı 
i 1 - Bindim erik dalma ................ yedim ü- 14 - Turnalar uçun, ............ geçin. i 1 
: ıümü 15 - Lüferin en yağlı 2amanı ••...... .... di.ir. : • • : 2 ('ıktık açık .......... on yılda her savaştan. 16 - İçişleri Bakanının soyadı ............... tir. : 
i 3 - Kurt ......... köpl'kl~rin maskarası olur. 17 - ............ ayına, on iki ayın bir sultanı ! 
: 4 - Dünyanın ekvatordaki çevresi, ...........• derler. : 
: kilometredir. 18 - 1stanbul Şehir Tiyatrosunda ............... : I : : 
: :5 - Karmen, ........... nin bir operasıdır. hiç eksik olmaz. : 
: 6 - Şehir meclisi ............ nı yasJk etmiştir. 19 - Büyüten adesenin pratik adı ......... dır. : 
! 7 - Türkiyede yeni •......•.... ter 1954 de ya- 20 - Daha iyisi ......... sağlığı . : 
i pılacaktır. 21 - Koğ: bostancı danayı, ~mesin ........... . 
: 8 - Gelecek ekimde cumhuriyetin ......... cu 22 - Kiğıthaneye de gitsem aman, tutamaz-
! yılını kutla)·acağız. sın ...•..•...•.••• : 
! 9 - Haftada iki lJAve veren gazete ......... dır. 23 - .4.tatürk ...••.••..... .. 1919 da Sam~una ('ık : 
: 10 - Filmciliğimiz bu gidi:jle ............... • mıştı. : 
! 11 - Ah alan ............... geçti. 24 - Dünya .....•.••.••... müsabakasına yakında ! 
!: 12 - Battı balık ............ gider. başlıyoru2. ·:,l [ 

13 - Pastırmanın iyisi ............... de yapılır. 25 - Yağmur yağıyor, seller ... . .. .......... .. 

: Yukarıdaki satırlarda nokta ile gösterilen yerlerin doğnı olan cevaplarını bugünkü ilıivemhln • ı • • 
: beşinci sayfasında bulacaksınız. ! 
~ ····································•·••·•••••··•••····••···•·•················••·············•···• 
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,----------------·------------------------~_,,. _____________ ............. ~~-, 
RESİMLİ FAN TEZ! 

Ana .yüreğinin masum tanıdığı kaatil 

. ..•.•...................• ························: . 
• . . . Sevgilisi • • 

ıeııı ... _,. 
• • • • . • . 

1 - O akşam kliipteki oyun 
geç saatlere lı.:adar sürdü, Ray
ınond boyuna kaybetti \'<' Balık
çılar Bankası müdürü boyuna 
ka1.andı. 

2 - Klilpteki kumar pnrti!'İ 

bilince Raymond da soltnğa fır
ladı. Daha sonra Balıkçılar Ban 
kası l\Iüdürü a~ır ~ğır evine dog 
ru ilerledi. Yollar bu akşanı ço.-: 
tenhaydı. 

3 - Yarını snat sonra tele. 
fon 2abıt<ıya bir cinayet hab:-ri 
\'eriyordu. Odaya giren tah:ırri 

mrmtırları banka müdürünü 
<·ansız buldular . .l\faktulün göm
leğine kanlı bir elin i1.l<'ri çık
mıştı. 

4 - Odanın içi şöyle bir göz. 
., den g<'çirilince, ölüm sebcbiııi 

: belli edecek deliller de kolaylık 
: la görülebiliyordu. Yerde bozuk 
: paralar, oyun fi!'leri, iskan1bil 
• k:iğıtları darmadaj!ın duruyor· 

du. Fakat maktulün üstünde 
kıi_ğıt par3 \·c cüzdan ('lkmayı~ı 
cinayetin para için işh'ncliğ:ini 

gösteriyordu, Kısa bir tahkik.ıt 
brınka nıüdürüniia o aksanı ku
n1arda ('Ok para kaz<ındı~ını, 

R:ıymond'un da mahvoldu;unu 
ortaya cıkardı. 

. . 
• • 

5 - l\alil. banka müdtirüniin 
C\"İnc arka du\"31'3 bitişik ele!~ 

trik direı!ine tırmanm:ık sur~

tile girmişti. Kaldırımın iistünc 
l5stik ayakkabılarını da bırak-

•························• 

n11ş. fakat ka('arken. bunları ih
timal tcliışla giyememişti. Bun
ların. o akc;:am kumarda tekmil 
parasını kaybeden J\aymond':t 
ait olduğu kolaylıkla anlaşıldı. 

6 - Fakat katili bulmak ka-

• • • . 
• • • . 
• • • • . 
• • bil olamırordu. Bütün yollar, : 

bütün geçitler, göz altvıa alındı. : 
7 - Nihayet sabaha doğru 

rıhtıınd:ın gC'miye uı:ınan bir 
\"İnç köprüsünün üzerinde sanık 
y~kal:ındı. 

8 - Gcn~·tcn bir dC'likanlıydı . 
ilkin inkfıra yeltendi. Jleyec:ı
nını ,(!izlemek iı;in üs~üste siı;!a

r:ı i<;-iyerdu. Aleyhindeki dc1il 4 

IC'r birer birer sayılıp dökül
dü. El izleri, karşılaştırıldı. 

Yolda bulunan ıastik ayakkabı
lar kC'nrlisine giydirildi. llerş:'y 
taın:ımdı. O vakit dC'likanlı, 
ı;:!Ö7. ya~ları içinde ~U('UnU itiraf 
etti. .ı\lire isminde bir gar.;on 
kııı scvdigini, ona hediye al
mak için kumar o~·nadığını, kay 
bC'dinrC' de bu cin3yeti işledi 
ğini süylC'di. 

9 - F.llerine kelepçe takıldık 
tan sonr:ı~ı belli ... Sorgu, nlu
hakrın(', hüküm ... 

10 - Onun suçhılııj:,,ına h!
J;l in:;ın:ını:ı~·an tek in~an, an
ne:-;i. .• Elinde bir df'met ('içeldc 
haftanın üç dört günii oğlunıı, 
mrzarına gitiler ve onun için 
hfı.1:1 dua eder. 

• • . 
• • • • • • • • . • • • • • . 
• • • • . 

. 
• . 
• • • • . 
• • . 
• : 
• . 
• • • • •.......................•. 

• 

• •• 

. • .... J 
" .• 

. --,. 
httıtı Yukarıda gördüğünüz iki folo.ıtraf, bir bakıı;ta hirhirinln ı~nıanH•n ayni gihl aiirünüı. fl :ıı 
llı d hu iki rr~lm aritsında tan1 8 çeşit f~rk v:.rdır. fl e\oim1eri muka~c,.r ('imek ı;ıırrtilf' bıı fıuJ.l an 

e bulabilirsiniz. Eğer bularuaısanız, ili\emizin 5 inci sa.>fasındıki •Cevaplar• bak1nız. 
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VATANIN tLAVBsl 

OŞMEMO 

Giresunlu Himmet 
Ç~deAt k:;- ~e 

ca G(L r.t'at. " 
l 

• 
Rodin de\·rin ıınatkArı olsaydı 

inıan, Oüşilnen Adam'ının 
ilhamını burıdın aldılına hUk
med!bilirdi. Yeraltı insanı, ço
tu kere ic Alemine dönük gözle
rıle. durgun yüzüyle hariçten 
ıelenlerı ekseriya aldatır. Daha 
çok para almak .. DU~ilnen ada 
mın tek dilşUnccsi budur gibi 
gelir in!."lna ..• İlk anda kendi i
tin böyle dUşilnülece~ini o da 
bilir ve buna &üler. Soran da o
lur. Çok para almak•. Peki der, 
fıkıt niç-in"' Bu niçini cer:apJa
mız l~te .. Ce"•P bulunmasını da 
istemez. Yalnız bu hepten ald.ı· 
nııa hazan katıla katıla güler .• 

Çogu zaman bu güIUıU de göre
mez.o;iniz. Çünkü ruhuyla de gil 
!er o ... Paranın burada kilıt 
kıymetini kaybetliıli umanla
rı da bilir. Kar yağar, yollar ka
panır. Cebi para doludur. Fa
kat yine de düsünür. Heykel 
gibi durarak düşünür, oturorak 
di.lşUnUr, gezerken dü~ünür, 
hıtti konuşurken, gülerken bi-
le dilıUnür. , --, 

[KİTAP DÜNYAMIZ] 
<<Atatürk İstiklal Savaşında>> 

Yazan : O K TAY AK BAL 
c•çen l ıllar içinde Cahil KU!ebl'nln ·AtıtUrke Ağıt. adlı 

tok &Uzel bir a;iirıni okumu~tuk. Bu me\'zuda yazılmış ti· 
ırltr arasında en unutulmfyacaklardan biriydi. Fa\J:ııt ntdtn
.. , KUlehi. ılirini hu halde bırakm1tr1r. del}:iştirdi. .n bir ıılir 
haline ıelirdi. işte •Atatürk lsliklll ~ ... aşında• kitabında bu 
urun ııiri buluyoruz. 10 Ka:sım Hl~2 günü Amerikanın Sesi 
rırl,>o:sunda talının Atatllrk oratoryo~u da bu ı;;:Uzrl ıilrden 
~ıknuıtır. G.-nc bPstecilerimiıden Nevit Kodallı ile Cahit KU
lebi'nin müşterek eserlerini kendi radyolarımızdan da dinle
yebilmek umidinde oldutumuzu Sb)'lemck isteriz. 

c.ı.hit Kulebi, yeni neslin en tanınmış, en dejcrli şairlerin-
dttn biridir Evvelki yıl Varlık okuyucuları araıııında •En 

beQ.Pndiliniz ıair" • anketi neticesinde Cahil Sıtkı, Fazıl Hüs
nil ,:ihi şairlerimi1rlPn ı:;onra ütUnctiltiğü Külehi'nin kazanma. 
ıt. onun grniş Unfinü ve toııladı~ı tlf•\·ti,·ıi gö'lternıeye rrter. 
5iiirlıarindeki cana yakınlık, inrt>lik, sar ha,ıııa~iyet; onun halk 
ısıirl kaynağından ht~lenmis oldu(?unu belli f'rliyor. Ger('ekt!'n 
KOlPbl lle halk şiirinin b:ıtlıea c:;ıirl.-ri ara!llında blrlı yakınlık
lar ıôrmf'k mümkündür. Zatrn kendi~i de bir ~ilrlnrle K11raca
oı111n'a •bacanak• diye seslenerek, bu yakınlığı kabul etmek· 

ttdir . 
1946 da .,\damın biri •. ıorıo de ·Rilz~ar. adlı eserlerini 

yayıclayan Külehi'nin ·Atati.lrk İstikl.\l Sa\'aşında• sı drıha 
çok bir destan deneme~i sa,·ılmalıdır. Şiir bastan ba,a okuyu
ruyu h•ytcanlıra ıilrüklr'"ect>k bir ruh ve m1nı tasıyor. Htle, 
·Bir ıun kıra h•ılutlar ıöklerimitde konaklamıştı , ·Bu ~erer 
de millet padıılhl.~ra seslendi· parçalarında ve baştaki ıirlş 

kısmında milH duygunun l•lenişinrlekl bı~kalık. ·enilik. her 
c:e•it dar ve ba~it ıörüc:l•rden uıaklı!lı;, övgü ·e dtt;er .. İsttlAcı 
kur ·ttleri •gökyüzündeki kara bulutlara. benzeten ıair sonun
da söyle der· 

Gök ~·üziJnde karı kıra bulutlar 
lla)"ın mı hı)"ın! 

Bir a:tin ırllr heıabını ıorırıı 

Bura1arda durmayın. 

Başka bir yerinde de, lstiklAI vı hürriyeti uArunda her 
'tyi göze almış ~ir milleti söyle konusturuyor: 

Biz blllrlz bitim lıltrimld 
İsimiz klrnsPdtn sonılmamı$hr 
Kılıtla, mızrakla, topla, tüfekle 
Başımıı bir krre tillmemtşttr. 

y enilik Yayınları, geçt!n ayJarda ya)·ınladtğı Salih Bir!lel'in 
•Şiırin İlkelrri• nden ıonra •.-\tatilrk İstiklll Savı~ında• 

ile i'.·dnci e!ö.erini vermiş oluyor. Öğrenrliıtimize göre bu yayın
larda l'iurullah Atac, Suut Kemal Yetkin gibi tınınmıı dene
mecilerimizin kitapları ile Tarık Bu~ra \'e Naim Tirali'nin ye. 
ni hikl 'e kitapları da tıkmak üzeredir. Yenilik Yayınlarına bı 
şarılır dıler ve Cahit· Kül•bi'nin •Atılilrk İstikHI Savııındı• 
~ını bütün avdınların, hatt.l bütün okur yaıar halkımızın oku
ma~n·u dileriz. 

Himmet bir ıec~ yarısı mem
leketini terketmiş, bu dıe ba
şına ıelmiıti. Bu yerin harita
da adı yoktur, kitaplar da yaz
mıı. Onu buraya atın sebep de 
ayni ıdi. Ekmek parası. .. Fındık 
çoktan onların karnını doyura
maz olmuştu. Bir gün ... Belki 
bir gUn. Fakat o gtin gelmedi1 

gelmiyecekti de ... O da göç et
ti. ~tayası fındıkla yoğurulmuı
tu. Onu ara aıra öz.lemi)'or de
t:ildl. lı~ıkat ona k111yordu da ... 
Kendine ihanet etmiş bir sev
gili gibi içerliyordu ona... İlk 
aylar arkadaşlarile arasında dü
şünce birliki, hayal birliği var
dı. Fakat bir gün mınlakanın 
hududu dışında kalan her şeyi 
unutu,·erdi. Ondan sonra ne dil 
ıündilRünil pek bilemediler o
nun ... Bu düşünce, fındığı, fın
dık bahçelerindeki sevgiliyi, 
denizi ve uzun günler anayla 
babayı unutturduğuna göre mut 
hlı bir şeydi. Fındığı yiyen 
kurttan daha müthiş ... 

Ocağa ilk girdiği gün koca 

koca dağların küçük küçilk di
rekler üzerinde durduğunu söy

lemiılerdi. O bu laflara gülmUı 
til .. Tı\'ana diktiği gözlorile, il- , 
zerınde duran dağları bir anda 
drlerek bir ,.y görmüş gibi gü- ---------.----.- ----
lümsemiş, Allah, demişti, bun- ~ı, dert ortağı bu Jkı hemşerı yadan çıkınca dbrt tane aspirin 
tarı durduran Allah .. Direklerin de az konuşuyordu. Ayrı vardi- alarak odaya ko~tu. Belkı de 
riyazi ifadeı;i bu Jnanış öni.lnde yalarda olmasalrır da durum arkadaşı coktan ayağa kalkmış. 
o koca daQ:lar gibi çöküvermiş- pek deS?işmczdi. B_ir bakıma fat tı. 
ti. Onun bu saflı,tına gülenler 0_ la konuşmağa d:ı ıhtıy:ıç yoktu. K;ı.pıdan .scrinknnlılıkla gir· 
nu unutmuş, !akıt o, bu gülen Çünkü yüzler ayn~ şeyi söyler, di . . Fakat aldann11ştı. Arkadaşı 
leri unutmamıştı. Ondan ıonra gözler ayni şeyi dı_lc. getirirdi. kendıni bilmrı yatıyordu. Ateşi 
iki göçük oldu. Ölenlere, yarı- So~bahar .ı:::_clmışlı: B.urada gene fazlalaımıştı. Kısa bir 
!ananlara acıdı, ,ı:ıllnahlarının af mevı;ımler tabıatta hıç hır de- müddet tereddüt etli. Hayır, o-
!ı itin eizlice Allaha dua etti. işiklik yapmazdı. 'Yaz ı;ıcak, kış nu doktora ,götllrmiyccck, kcn. 

llimmct pavyonda yatmıyor- s?ğ.uk dcn1ckti. Baharlar ~u. i- disl iyi pdcc<'kti. Allah vardı.. 
du. Ayda OJ1 liraya kulübC'm~i kısı arasında kayboluvcrırdı... Onu u~ndırdı, zorla iki aspirin 
bir oda kiralamıştı. BekArdı Da,:Clar, iki tarafta hrp da.ıltar yutturdu. Yatırdı, odada no var 
.Ayda aldığı paradan on on beş \·ardı'. Bir tarafta çıpı.ak .silı;il.e- ıa üzerine örtlü. 
Jirasını, mahsul oldu~u sene lrr, dııter tarafla ıozun ıılabıl- Htfsta bayı;:ın yatarken o ci. 
zengin bahtelerindc talısan a- digine .çam ... Sonbahar gel mi~- vardan çorba aramaCci çıktı. 
na~ile bahasına gönderiyordu. ti, dökülecek yaprak yoktu ki.. Bulamadı . llcn1en çatının altına 
Geri kalan da kendi~ine yeti- i'alnızca rüı~arıar üşütücü rüz· ateş yaktı. Yağmur ha!if ha-
yordu. F.~ki bir kilim üzcrinr girlar csmeğe başlamıştı. Ar· fif çıselıyol·du. llakkaldan bula· 
memleketten gelirdiki )·atakla kaınndan kış hemen geli\'crlrdi. bildiklcrıni aldı, becerebildiği 
yorganı ıııermişti. Bir kenarda Ya~murlu bir gündü. llim. kadar bir çorba p:şirdi. Zaman 
C!ö.kl bir sandalya, üzerinde yan- met vardiyadan tıktı mı arka- zaınnn doktor aklına geliyor, 
mıs yarım mumlar duruyordu. daşı giderdi. Odada karşılaşa- az p;.ıra alınanın nC)'C mal ola. 
Otuı vıtında yoktu, ama o ka- mazlardı. O gün eve gelince cağını rlü ünUncc tasavvurun. 
dır ıö teriyordu. Kuru bir yU- hemşcrısıni odada bulciu. Yol. dan vaıgcçıyordu. 
ıil. ıuhhath bir vilcudu \'ardı. da kış için hazırlık yapmağı, Akşama kadar ha.stada bir i· 
İtki itmezdi. Ara sıra kahveye hatta kazaya innu·~l dü~iınmüş· yile~me ,gOrülmedi. Yemek }'e· 
giderdi, 8C)'rtk olarak oyun !'ley- tü, !akat bir anda hrr ŞC'yl U· ınck istemiyordu. Ate~ ... Çayır 
rederdi. Arkadaşları ıorla bir nuttu. Arkadaşı hastaJanmı~tı. çayır yıktjordu onu. Gene 51 . 

kaç defa ıincmaya göti.lrmjlş- Alc~i vardı, yatıyordu. İlk önce ~·ıklamağa baıhımıştı. ~1emJe. 
ter, onun çıplak kadın karşısın miihimsemedi. Fakat ~aa..tler i- ketini, mcınlcketteki şeyleri scı 
da. öpüşUIUrken utanmaııına lerledikçe ateş yükseldi, llas- yıklıyordu. ,\ra su·a, başım, ba 
kahkahayla ~illmü:slerdi. Ve ta, cayır çayır )·anmağa, ~ayık- şım, db·c de inliyor, kC'nd!ni 
düşUnrcdrn uzak gülüşlerdi bun lamağa başladı. Himmetin ilk sag-3 ~ola atıyordu . Karanlık ba 
lır ... Ona derviş Hiıumet diren aklına gelen aylarca cvvrl al- sınca mumları yaktı. Korkma 
ler de olmuştu. O bunlara kız-- dı~ı Aspirin oldu. Ucmrn bula- ga başlamı st ı. ~lumların du~.:a· 
mamış, fakat gülememişti de.. rak hemşerislnc yutturdu, ken. ra ak ettirdi~i titrek göl,ı;ı-clcr 

di yorganını da örttü: İçinde onu iirperli)·ordu. Ya iyi olmaı 
Altı ay kadar sonra bir hem-

ıerisi gelmiıll. O da bekAr
dı, o dı fakirrll. Ayni mahalle
nin çoruklarıydiler. Anasından, 
babasından, denizden. balıktan 
\.'e fındıktan haber iletti. Bunla
rı dinlemez göründü ama, can 
kulaJile dinlemişti. 

Arkadaşı sarı benizli, çelim
~iı biriydi. hk günler işi a~ır 
buldu. ~tcmlekt!t ha:sreti , 11essi1 
tik onu korkuttu. Himmet onun 
katacağını, bunun da açlık de 
mek olacağını anlayınca odas1 
na aldı. Aı zamanda ona tesh 
etti. Bu uturda içki içti, oyun 
bile oynadı. 

Çok düşünen insanların az ko 
nuımrn tabii idi. Düşünce orta 

hata bir korku yoktu. Ya ısıl- sa? Bir an korkuyu )·enmcğe 
madır, ya ü~ütmüştUr diyordu. mu\·affak olarak arkada~ını zor 
Saatler kanaatini kuvvetlendir. la uyandırrlı. kalan aspirinleri 
dl, hasta sayıkltımaz olmuştu. yutturdu. Ah, bir terlese diyor. 
Terleyince ateşi de dilştli f'im· du, hır tcrlec;e açıılacak, bir ~e. 
met gece vardiya~ındaydı. Vak. yi kalmıyacak ... Fakat saatler l' gC'Iince gitmek istemedi, fa- korkunç bir sessizlik içinde i· 
kat arkadaşı iyi olduğunu LÖY· lerliyor, hasta ne terliyor, n<' 
liyerek ısrar edince gitmeğe de ateşi düşüyordu. Gece işe 
mecbur kaldı. gitmedi. Yağmur da şiddetlrn· 

o cakta çalışırken hep dalgın 
dı. Aklı evde kalmıştı. Dü· 

şilnilyordu. Onu doktora yötilr. 
se, doktor istirahat verecek, iş
ten kalıcık, aybaşı da daha ız 
pıra ılacıktı. Allah onu iyi •· 
derdi Hem milhim bir ıeyi ol
madılına da inanıyordu. Vardi. 

miş, fırtına çıkmıştı. Köhne ku 
lübe bazan sallanıyor, çatırdı. 
yordu. Bir nedamet hissi yavaş 
yavaş ruhunu doldurma~a ba~. 
lamıştı Hele bir ara hasta, dok 
tor diye sa,·ıklamata baflayınca 
sanki benliti bu hhı::in çengeli 
ne takılı\'e?"mişti. Ölmek. mem 
Ieketten uzak, bu dağ başında 

ölmcık ... B~1nu düşününce vil· 
cudu buı kesiliyordu. Sabah o
Ju,·ersc. Gün doQ:uverse.. Bo. 
yuna bu kelimeleri heceliyor. 
du. Hemşerişini doktora ı::ötür
mete karar vermişti, 
Nihayet sabah oldu. Gökyüzü 

bulutluydu. Ya~mur hafif
lemiş, fırtına da alabilcliıline ! 
~idrlelenmişli. Gün do~arkcn 
hasta iyileşir gibi olmuştu. Sa. 
) ıkhın11,>·ordu da. llimn1et de
rin bir oh çekti. ı\ma gene ele 
korkuyordu.Dudaklarında renk 
kalmamıştı, bacaklarında bir 
krsiklik \'ardı. Kaybetmediği 
tek şey~ ümidi) di. Allah onu 
iyi edecekli. Günrş bulutların 
araı;ından henüz görünmuıtU, 

arkrıdao;ını kaldırdı, giyinmesi
ne yardı metti. Kendi C<"krtıni 
de ona vermişti. .. Yola tıktı
hır. Rüz~iır fasılalı olarak ıo;\ık 

lar çıalı)·or, hastanın. \"Üıli dur. I 
nıadan değışiyor. llınımctin ko 
hında zangır zansır tıtriyordu 
Hinın1elin yüzü de kireç gibi 
olmuş. kalbi küt küt alma~a 
başlamıştı. Fırtınayı duydugu 
hile yoktu, Korku, ölüm korku 
'U bütün vücudunu sarmı tı. ı 

Dispansere girdikleri zaman 
hasta bitap, bir killçe gibi Jiaıt
dalyC'.)e yığıldı. \'arım saat ıon 
ra gel<'n doktor durumun vaha 
metini anlamıştı. Himmet olup 
bılcnleri anlatamadı. llastal;ırı. 
dı. getirdim işte, diyebildi .• e- i 

den korkmuştu, neden her şc. 1 
Yi 8Öyliyemcmişti? Bunu bilmi. 
yordu. 

Biraı sonra, yavaş yavaş göz
den kaybolan beyaz arabayı sey 
rederek odaya do~ru .. llerlerken 
o menhus düşünce, ona qcr şc· 
)'İ bir anda unutturan düşünce 
!(afasına saplanıvermişti, 

1 

Ertesi gün hastanrye git- ! 

nıcğc hazırlanırken ölilm ha.1 
berini getirdiler. İşte o andan 
itibaren l-limmet öldürücü bir 
düşüncenin esiri olmuştu. Bun 
dan kimse haberdar değildi. Bu 
dil$üncenin onu kaç defa ôldü· 
rüp diriltectlini kendisi de bil 
miyordu. Halbuki arkadııı bir 
defa ölmüıttL 

~i14E ~icDE,. C''4SUS"4\M 
lfA/1$1 fT•-"' • G:... o,...,._ 

SEV!RS W. % 
TAIÜ .'!- Al.Ti 
IUIPTA iWEL 
4Ft._lk'TAN Ni!/:. 
SiNiZ lt'(JJ(l.IYOR. 

tt@?Uf4?:tttt»~ 
Bu nasıl pehriz? Yirmisekiz Çelebi 

D ivan edebiyatının sayılı şa- Mehmet Ef. Cevabı 
ırlerınden ve Sultan Ikın .. 

ci ~lahmut devrinın mümtaz 
§ahsıyetlerindcn biri olan Ke-

• 
, çccizade İzzet J\lolla, nükteleri 

ile de şöhret kazanmıştır. Eıı
prileri hAJ;l süylcnmeJ.:tedir. 
·Bunlardan bir tanesi hakika~ 
ten gi.lıeldir. Şaır geçinenler
den bir zat, yazdıgı bır manzu
ı:ı:ıeyı İzzı;-t J\lollaya göndern1i~. 
l 1stad nıanıuıneye şöyle bir 
soz \"ermiş. bunun deli saçma
" kabilındtn abuk sabuk bir 
şey olduJ?unu görmüştü. Şiiri 
(!) getiren uşaga: 

- Beyfcndi oğlumuza ben · 
den selim söyle, bir müddet 
perhiz etsin! 

Drmişti . Cevabın inceli~inin 

farkına varmayan }air ( 1) ka
lem pehrizini mide pehriz.i san 
mış, sade 5Uya torba \'e ıapa 
rejimıne başlamıştı. Bir mi.ld
det sonra yeni bir şiir ( ! ) y-.~ 
ıarak yine uşağı vasıtasile tak· 
dim etmişti. İzzet ~lolla bunla
rın da aynen eski~i gibi deli 
saçması olduA:unu bir göz atış
ta anlamı~. tekrar pehriz tavsı
yesinde bulunmuştu. 

Bu ~erer uşak: 
- Aman e1t"ndimiz, beyfen

dinin ptlhriı ede ede ayakta 
duracak hali kalmadı. Acaba 
başka bir tavsıyede buluna
maz mısınız? 

Diye sormuştu. izzet Molla 
gillerek ıu c•vabı vermişti: 

- Peki, beyfeıldi pehrlı e
diyorsa, bu herzt"leri kim or. 
taya cıkırı or? 

5 etaretname:-i ile meşhur es· 
ki O•manlı diplonıatlırın

dan, fikir \'e devlet adımların· 
dan Yirmistkiı Çelebi Mehmet 
Efendi, Paris Ecfirliline tayin 
olunmuı ve 1720 •kim a)'ında 
vııif<'~i ba~ına gitmitti. \"tnJ 
Osmanlı sefiri şerefine tertip 
edll"O bu re'mi kabulde ıık 
şık ıiyinmiş Fransız kadınları 
~tchmet Efendinin etrafını al
ınışlar, hareme ait bir çok au· 
aller ~ormu~lardı. Sefir, zemin 
ve zamana uygun cevaplar ye· 
tiıtirmekle meıgul oldutu 11-
rıda, tanınmış Fransız eahın
~·etlerinden biri de konuşma
ları iştirlk etmiı \'e teıddü-

dil ze,·eat hakkında olur olmu 
şeyler söylemiş, Çel•biyi pek 
müşkül bir duruma ıokmuştu. 
Bir Rn ııelmişti ki, Mehmet E
fendinin artı!t sabrı kalmamıı. 
kadınları kahkaha lle ıUidU
ren, fakat tanınmış şahsıyeti 
de su~pu.s eden aşaQıdaki ce· 
\·abı \'ermişti: 

- Biz ~lüslümanlar hane· 
ml1.e lüzumundan !azla kadın 
toplayarak kendimizi Adeta ra 
hatsız ediyoruz. Kavga gürUl
tU hiç ek~ik olmuyor, ıizin A· 
detiniı hakikaten tok güzel. •• 
E\'lerinizde limit ederim ki çıt 
çtlcmıyor. Çünkü bir tek ka
dın alıyorıunuı, onu dı ar•· 
dıJınız zaman dostunuzun e· 
vinde buluyorsunuı - * 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

<Çıpru kelimelerin halledilmll ıeklllerlnl, buıilnkU ıaıetemlzln 5, el sayfasında bulacaksınız( 

Soldan sağa • 116 - Utçu bir sanatklrımız (bir !Ak; Nişane. 5 - Zamanın kı-
• ad, bir soyadı); Tamburcu bir sımlarından; .?\.litoloji tanrısı; Ya-

};· 1 - Ses sanatkArlarımızdan , ;c;anatk.1rımız (bir ad, bir soyadı). rı (farsça); Zeybek aeası; Para 
ır kadın (bir ad, bir soyadı); 11~ - Ça1ış~a me\·ıuu; :Qir edat: işleriyle ilgili. 6 - İsim; Kaya 

Ses &anatkArlarımızda bir er- 'D~renme; Bır erkek adı. 18 - partası; Arkadaş; Parsel. 7 -
}:,_k_ (bir ad, bir sov~dı). 2 - ~ır ~a~·la s.aYı};;ı.: Dünya ve Ahir~t Bir sporcu; İşaret sıfatı; İmpara
Alınık: Soylu; Bır uz~·umuz; Cet. ışlrr~nı • bırbırındcn ayırdctmış torluk devri Bakanı; Bir mefva; 
3. - \yirmi beş kuruş değerinde ola~, Ufa~ ~a~ara; Arap hart- Birli. 8 - Yaka\·~ takılan husu
bır İspanyol glimüş parası; O za- l~rınden bırı. ~9 - Ses ~anat- st işaret; Bir nota: Zeval bul
ltıana kadar olmayan bir ~eyi ya- k~rlarımızdan bır kadı~ (bır ad, muş; Sanat; Bir hayvan yemi: Vi
Dıp orta"a koı·ma· Yüz (f )' hır soyadı); Ses sanatkarlarımız- !Ayet 9 _ Olabilirlik·, Ama·. 
lk · ' arsça • d b. k k (b. d b' ı IYUzlülük. 4 - Kemancı bir an ır er e ır ~ ' ır ıı.?Ya_- Ters: Verme (araJ)ta); Tantal 
anatklrımız (bir ad, bir soya- dı): 20 -:: II~~ret nıdası; Husn.ü t'isminin kimyevi remzi. 10 -

dıı_; Cilmbüş'cü bir sanatkarımız tabıat; Kor; Odeme. 21 - Bır Baba kardeşlerinden biri; Sat
(bır ad bir sovadı) 5 _ ır n.ıda; Çağırma \.~a!iiıtalarından bı- rançta kjşe düşmeden yapıJrımı
l'tnk: Aç,ın halini. bilm~ren; ~!ülı~ rı. 2~ - i."ayl~ tambu:cu bir sa- yacak hamle; Kötü. 11 - Kısa 
'~bibi olmamanın par~ crzası; n.atkar~mız (bır ad, bır soyadı~; zaman; Fayda; Bir balık; Nefiy 
a,r içecek. 6 - İşoret sıfatı; Nefoslı sazlardan biri. 23 .- Bır ifade eden bir öntakı; Bir çrşit 
l\uvveun aksi; Uzak işareti. 7 - renk; Dulla! (arapça'. crn_ıı); Bır resim cedveli. 12 - Donuk; Ne
~anuncu bir sanalkflrımız (bir soru _edat~. - 4.-:; Egrı: .~ıut~alll~; fer; Nadir; Ansn:ın; Fırka. 13 -
~d,,bi r toyadı); Kemancı bir sa- Bır sınır ıllctı. _5 - P1Y11nıst bır Akıt; Önerge; Gizlenme; Bir er. 
a tkArımız (hır ad. bir ~oyadıl. sanatkarımız (hir ad, bir soya- krk ~dı. 14 _ Çünkü; a.tarifetlı 
~-- Bır mu"ikl ~Jetı; Bir nota; dı); KPmancı bir sanatkArlmız bir böcek; Bir binek; Yapıştırıcı 
\· ır ınevıım: Facia. g - Bir hay- (Bir ad, bir soyadı). bir madde. 15 - BuJa~ık (fars. 
ı:n: Alın yazısı; Binanın kısım- Ça); Onbaşıdan sonraki rütbeli 
llırından. 10 - Ses sanatkarları- Yukarıdan a•agv ıya: erat; Nazi Almanyasının hücum 

1
. lZdan bir kadın (bir ad, bir 50- Y kıtalarının kısa adı; Fena değil. · 
,~ 1 l; Ses sanatkarlarımızdan bir 16 - Bir musiki işareti; Bir •a-
bt1 e_k (bir ad, bir Boyadı). 11 - 1 - Barış~ \"orıunluktan me- ."I; Fe~~tc::ı. 17 - Eski askeri rüt-
l'a Slı; Ozan; Bir nota. 12 _ A- calsiz; Parnıak; Bayrak. 2 - B:1- he sahiplerinden biri: Kilisenin 
bın babası· Aı·ı vu\.·ası· Bir i- }ıslama; Gelin (ara''""a): N:ıpol- hoykotu; istimbot; İkametı::ah. 

t•c k ' • 1 I"~ 18 ' k" la e ; Yemek; Sahip. 13 - Ses yonun sürü1dü~ü ada; Bir mev- - Jtla ınf'! kullanmadan yapı-
lık·•tkArlarımııdan bir erkek sim; Kuzunun feryadı. 3 - Ayır- lan her türlü iş (iki kelime); 
kiıı ad, bir •oyadı); Turk musi- delmeye yarayan şey; Bir beytin Zarf edatı; Güzellik; Gelecek; 
tn1

. nıakamlarından biri. 14 - iki parçasından hrr biri; Hasis; Gramer terimlerinden biri. 19 -
tıı.. dışe; Büyi.ık baha: Sudan mah- Zamanın kısımlarından. 4 - Bir Zemin; Sürdürme (arapça); Ab-u 

Ilı. 15 - Ad· İşlek· Hamız •ift ba• (ı'kı' kelı'me)·, Bı'lım·, Ay- hava; Aile rrkanından biri. 20 -
,. ' ' . ' ' -.... U.-urlar; Ceylan; Yüz. 21 - Eo-

' kiden tiyatro sahnesine verilen 

S O r U 1 a r 1 n ad; Bir içki; Anma; Dahili. 22 -
Bir çiçek; Bir erkek adı; Sebük
tekin oğullarının devlet merke
zi. 23 - Tavu~un başı; Mezruat; 

• Şebeke. 24 - İpekli bir kumaş; 

C e V a P 1 a r 1 
Cinsi !Ati!; Bir devletin başşeh-

81llvemlıin birinci sayfasında 
b Ul\ları bulabilecek mi~iniz'?• 
t •~lığı altında sordutumuz &O· 

}l•rın doğru cevapları ıunlar-
1.1ır: 

~ - İncinü Ablde•lnin kaidesi 

3 - Brooklyn hastanesi 

4 
- Se\'im Başay 

:i - Karnaval maskarası 

8 
- insan midesi 

'1 - Jül Seıar 

8 - Otomobil farı 

0 - Pamuk balyaları 

10 - lskoçyalı 
- Sanfransisko köprüsü. 

* da ılll,rnizin ütiıncü ıa~·fasın-
tu~ •Bltgintıi yokla),nıı· ıti-
1111 1Utda &ordu&umuı 20 soru-

ıı kı111Iıklan aunlardır: 
1 _ B' 

ır eski zaman arabası-
2 dır. 
3 - Sırma teldir. 

- Sayılı fırtınalardan bl-
4 ridir. 

- Lüler bahtının bilyütil-
~ dür, 

- Ermenilerin bir yeme· 
6 !idir. 
7 - Bir kiaıt oyunudur. 
8 - Yahudilerin &elAmıdır. 

- Alaturka musikide bir 

0 usuldiır. 

ıo - İhlyada bir nehirdır. 
11 - Bir matematik terimidir. 

- Yavuzu bldüren hastalık 
ı2 tır. 

- Süleyman Naıifin eseri· 
13 dir. 
li - Bir teıit taştır. 
13 - Bır halk ıairidir. 

- •Verdi· nin bir opera-
18 8Jdır. 

- Romatizmanın harika 1-
17 !Acıdır. 
la - Bır musiki Aletidir. 
lQ - Bir katHAm gecesidir. 

- Anactoluda bir kasaba-
(() dır. 

- -Bir bilrcUn adıdır. 

lı * d~ ~t!tnfıin üçüncü ıayfasın-
İltnceıı Satırlu• baılılı 

altındaki ibarelerin boı blın 
yerleri ıu suretle doldurula
caktır: 

l - Anda 
2 - Alınla 
3 - Kocayınca 
4 - 40.000 
5 - Bize 
6 - El arabası 
7 - Seçim 
8 - 30 
9 - Vatan 

10 - Kalkınamaz 
ıı - Uskudan 
12 - Yan • • 
13 - Kay.er! 
14 - Yayladan 
15 - Eylül 
16 - Menderes 
17 - Ramazan 
18 - İhtillf 
19 - Pertavsız 
20 - Can 
21 - Uhanayı 
22 - Araba 
23 - 19 May15 
24 - Güzellik 
25 - Akıyor 

* 
111'-emizin üçüncü sayfasın

daki birbirine benzeyen foto!· 
raflar arasındaki farklar 5un
Iardır; 

1 - Ön pllndaki aj!acın en •ai 
daki yaprakları. 

2 - Sağ taraftaki otobüsün 
farları (önünU aydınla 
tan llmbaları) 

3 - Ön pUnda. sagdakl a~a 
cın •ol dalı UstUndekı 
budak 

4 - Sıt üstünde, ön pllnd• 
ve sol taraftaki parıltı. 

5 - Sol taraftaki kamyonun 
farları 

6 - Sol taraftaki kamyonun 
şoför mahallindeki karan 
lık pencere , 

7 - Ortadaki apartmanın ı. 
kinci kat penceresi. 

8 - A:yni apartmanın birincı 
kalındı rnlı olan tabelA 

ri. 25 - Namazın başlangıcı; Bir 
memleket; Bir et yemeli; Kara 
parçası. 

~VRANA TEVt"kKPUE 
'Pek 4~,i. f/#Vô,.çıo • L'JGI>/. 
• 8v .PFJ( ,..1R1P 811! llıJ(,,iyç, 

()JI! 4 00 Yit. GVVGL J(ı '-'-' -
b/S'llCRH A4VAN/R /"' 

* 

• 400 >'il. EVVEL 1-İAl.Vl'W. 
lt')fll'"lEl!ı; "(.GIVI OVNY,,,. 
i>A, YAN/ Ç"VN5Y AMZ~I~ 
J:",//M, SERl'lr A~IYORL,41! 
~I Br/N.t,-'~IN t/V .+fEŞ. 
J.IVRV IN-t',,'.!AR/N 8"'f1, 
PGRI/ .l,')/iFl l'"RANcısc() 
PıZZA.P'10 ;,/Jl. • 

--

fL.,.·ı 

"4Z.•5ı;ı: 

$ .. 
D .. 

-ŞEt<E f<'•M,BA< NE ~VlOVM vC.vR 
C,E rı~\R ı 

·-

# 
• 



c 
t 

l 

k: 
1 

d 

• 
ır 

y 
6 

ııııııııı•ı ... . .. 

• • 

BUGUN DOLMABAHÇE STADYOMUNDA SAAT 14.30 DA 
' 

Fenerb -
Vefalılar, Garbis' siz olarak sahaya çıkacak, 
yerine Şükrü'nün oynıyacağı söyleniyor 
Şeı•ef Stfltlıaıtlıı Beşiktflş, Beyoğfusııorltı oyııııyoı· 

n1.1 u 1 l>olm bahçe 1 dıııd.ı 
ı: ~ 1-t 30 ja i"c':lcrhah~·c • 
\ ttfa, ~eıcf ~t.ıdınd.ı ~aaı l ı rle 
BI? ıktaş • Bt·~o lu Spor Fencı 1 

.ııta<tında aat l 1.30 ria ı.,tan
bu S)ıor Emnı. C'l k .. şılaşa· 
c lardı 

l t>n<·r \"~·ra 

lldf nın rn ınuh ın ı.. • şıl.. 1 
ı Dolmab h.;e sta nda )a

P lacak oı 1 F<'ncr >ahC'c • \<'fa 
maçı~ . l ıg lıde ı Fenerbah· 
çl"dcn beş JlU\ l f::ırkla uçüncu 
':ı y('t c bul _ın..ı l \

1cfa. bu,iin 
Fencrbahçe kar~ısında hır $CY· 
ler apabılmek ıçin butun ı;ay
n ~ı orta~a ko)arak oynaya 
r kt·r f'~kat h1h:um hattın<!a 
Gar'llsın 'okltıf:·ı. &<'ı;'C"n hafta 
hı cdıldıgı ıbi hu h:ıfta ela 
tıisst>dılcrcktır Garbi.sten mah. 
rum \f' ıl hrva.ı: hiırum hattı. 
J.: 1\ \etın n en a1 clort c binni 
la\b<' 1uş lir .ı.::ol çıkarına im~ 
k tnı da o nı bette azal nış bir 
h • ır 1 

So_, IC'ndığ ne ı:or "'antrfoı da I 
\ efalıfar c kı saıı• :ioı ları Şuk
U\..ı O\ atacaklardır 

n ' ~un ger<"k defansta. grrrk 
l:ıul"l.lmda Ft'nl'rb<.hçl" takımı. 
\"efadan hayli k~1v\ctll bır n1aıı 
zar arzctm ktedlr T·'enrrb:ıhçr. ı 
rn k ıvvf't1ı rakiplerinden biri 
ol 1 lle~ikta ı <>rnpı)onluk ~·n. 
lunda beş puv n ~en bıraktık· 
•:ır. sonra. Vefa kar~ısında kö
lt -:ıır netle<'! Iarak, : Urüdüğu 
Yolda ksak h·r \'ıJ.ıhcte du)me 
m<!k tçın bu~l\n ı::ayetle te>m· 
kınlı bır o~un çıkaracaf!ı nllt 
hokkak!ır 

İlk bakı-;ta ıerJ.ı:inın kf'fesin~J 
<lf" ~·enf'rbahc;cnın a~ır hastı~ı t 

tri11,.lm<'ktedır Normal o~·ıınu- _ _ . .. . 
n 1 (ıkardığı tak irrle 5 hadan Teknık l nıver!o,ıtede dun yapılan basketboJ n1açlarında şu netı· 
ort..at:ıma ikı gol f rkılc a "'alip celcr alınn11 tır. ,\nadoluhisar 4.>, Tunel 41, Deniıgı.icU Pa,abah· 
(" abılır - çt~r hukmf'n galip, Yeşildirek 5:1, Sullantepe 28, Galatasaray 

, u""ası nluha k kı a hav 86. 1. tanbuh.por :?6. Re im Galatasaray • t. tanbulspor matından 
nı ı; b" ı t 1 .. t . 

ı cc• n 5 .balar ~rçırecek \'e ır ens an ane) gos erı)'or. 

o oısbctte de zc\·klı hır cere· 
\30 tak•p edf'CP fır 

Ur~ikta"i - fi<')oğlu S11or 
Şeref S!adııı1a .aat 1 l de 

B<'Şı taş ılc Br.>o hı Spor ov
n ):3C.ı tır Bcşiktaşın bu nıatı 
kazanı11<1 an<;ı ve ımkanıarı tok 
k ıvvet1idir. Fakat bu, n1a~·ı Si 
'ah • Bc)aılılar kolayc:a. kaza 
nacıtK, dt>nıt>k de~d,hr. 

Rcyoğlu Spor. gerek fener 
hahc;e gereksr Galata~aray kar 

1 •nda ('lk<.ı'"dıi!:ı O\'unl.arla CC 
l n hır raı..:ıp olduğunu go~ter. 
mı 1 Bugun de neşık• c:a kar 
"'I goz i!oıdurucıı bır O\Un tıkar 
m ı bek'enr.biUr 

Beşıktaş deri i toplu l:nr O) un 
la bu maçı oldukça r ~at ka
zanab:lır 

ı~tanbuh.por Lnınh rl 
Fener stadında -SJdt 11 30 rla 

f ~Jobuls~rla Ernn.yet oynıya 
ktır Bilı7'di~i g.bı Emniyet 

hugune kacl:ır \·aptı0 1 )Cflı m.ıçı 
da kaybetmıştir. BusunkiJ nuı 
tı kazanma şansı da za~·ıftır. ,\la 1 
~·ı ber':lbcre bitir-.r hatta ka· 
'ZJnsa clahı kl.ı· nıan<.laki duru· 
nı 1nu bugt.n ıçın dutC'ltn1esine 
ııkan \'ok ur Jlalbukı i tan
ulspor · di ıne ncızJ an hay 

1ı kuv\ctli "ıır "zıvettedi ve 
;1ı..nma ıht m . de .. ok Caı· 

1 dı . 
\mator Ririnri hunıf' nıa(·lan 

Bugun " d.• Q,30 da Fener 
starfınfla Istoi.nbı.:1 por ı-;mnı 
\et anı or tak m ı k .-;ıı aşa
cak ardL 

--o-

Bir kaleci macta • 
Sigara içti 

\nk.ı d 2".! ( l' .\ ı .\nkara 

GONDOZ GöZOYLE 

Yumruklar 
patlarken 

Yazan: GÜNDÜZ KILIÇ 
ın_g:ilterede hepınızın- pek ıyi tanıdığınız Sunderland takı-

mının bır lig maçını se;,.·rediyorduk. Sundcrland'lı santrahaf 
rakıp sa.ntrafora biraz haşince cıkarak başının yarılmasına se
bep old•ı. ır:ılk oyun bitinceye kadar bıı kazaya 5ebebiyct \'e
rerı o\·urcu\ u her topa \'Uruşunda ı:-.lıkladı durdu. Böylece 
ka di lllle olmı~"J.n dikkat-;izcc ~oıpılmış b~r sertli~e kar~ı İn
giliz hıtlkının protestosunu takdirle görmüştük de bizde olan 
hadıse1crlc l:ıya IJyıp iizUhip durmu~tuk .... 

r;.?\:Cn ıki haftada en yeni mi.sa1 olarak stadlarımııda res 
ıncn yıınu klar konuştu durdu. Hele \'ela • i~tanbulspor ma
~·ındakı J·umruk \'efa ı-antra[orunun bir göılinü pek vahim 
surrtl·• ıcd('liyi\·crdi, Top oyunda iken atılan bu yunıruk icin 
hC'lkı ı-.ır kazaclır filan diye tlüşünmek isterken sonradan işit~ 
tikil·rinıiz hi1: iıdrta afallattı. Mei:er bu hcidise evvcldC'n pa. 
1.:ıı lıklı olup ı.:inıcli dcı adeta bir kahran1anlık hikii~·csi gibi ct
ıatLı 1nlatıhr duruluyorn1u~. 'Yalan doğru tetkiki bize ait 
d(' ıl (;el'!rlrlıın bu ıhbarlı yumruk hir ll\allı !utbolcunıın 
ı;:oı.111111 kaparken bari Ceza heyctimizın artık ,g:öılcrini falta'.'>l 
gıl>i a na "nl ) arayl\·crse •..•...• 

İki hak•m 

j kı h flarlır üstü:-.te Şrrc! tadında antalöl' l.g maçletrını idare 
ed<':n n· y ı.akem bu re:;mt karşılasmalara bir komedi, b:ir 

liiu""'Jlil1k hJ\a.<ıı \'Crınek için elinden ne 'elir c csrigem.Jyor. 
T"\C'Ddısındr hu ciddi \·azifeye karşı • i.ster gelirim. h.ttr gel
n1('m. i ter <·m dr ~·arıda bırakıp giderim. bana da kim-;rciklcr 
hnşcsrıt ).:ıpamaz ı::ibılerden iddialı ,.c anuraııe tabiriyle 
pİ!!itonlu bir hal var ...... 

Senclrrcc cv,·e\ :l\lccidıyeköy stcıdında e ıne aı ra'.'>ILınır 

hır he:ıdbecik c-ereyan C'tmb;ti. 1\lJç oynanırken liahay~ bir k:ı
dıncıgıı &:ırerck hakemin yakasına yapı~tı \'<' orıu tartakla
nıot~a başladı. Oyun durdu. ~~ha komiscrlrri fililn ıcoahaya 
iİ}L~tiHl"'r .• ·ihayet vaziyeti anlıyabildik de bol bol da ~ülU~
ınU~tük. Bu h.tnımcağıt hakemin karısı imiş, lfcr hafla ken
d~inı C\dc )3lnız bırakıp ma~a ko.;;an J;:oea~ından rlan1an rli
\ cırrk "' h:ıft:ı krndısini salıvcrmcme~e azmetmiş. Fakat \'37.He 
a~ıklı<il hakem hır pundunu buhıp ı·arı~ını oda~a ı·.iılr.\·ip ~1 4 

'ış rak .stad' on1a ko.::mtı:) gelmı.ş. Kadıncağız rla komşııl11ra 

bagırıp S<' lrnt'rtk kapıyı ~çtırarak blltun cinlrri b;ışın:ı U~1i~ 

tnuş hır halde maça yrtı1iP sahaya fırla~l\rrmı~ 
}lcrşe)·e raemen saha)·a. sevdi_ i hakemliğınc kotan o ha 

kcnı bize ne kadar empatik gclmişt 
F1k;ıt hic; fiehep iz istediği zaman sah.ı. a s:ıren ~tedi • 

zaman da nr.adan SJ\"tSl\.cren ha~e!J1 i~r ı..· • 

1 Dün yapılan -j 
ı Greko • Rome 
Müsabakaları 1 
lslanbul, Eskıt•hır. Ankara 

\'} İzmir tak1mların1n işlıraki 
ıle yapılan Greko - Romen ~ü. 
reş müsabakaları dün ilindüz 
\'e gece devam etmiştir. 

.\lınan teknik neticeler aşa. 

tıdadır: 
52 Kilo: 
Ahmet Bilek (Eskışehir) Hik 

n1ct (Kocaeli) ne tusla, İbra
him Atmaca (İstanbul) Kadn 
(İzmire) tuşla, Ahmet Bilek 
(Eskişehir) Kadir (Ankara) ya 
tuıla. İbrahim Almo (İstan· 
bul) Hikmet (Kocaeli) ne tuş. 
la. 

.17 Ki1o: 
~Jelih Errn (Ankara) ~iya

zi Öksüz (Kocaeli) ne tu~la, 
Süha. Karman (E~kı1ch1r) '-lu. 
ammt'r C İı.mir') e Hti(ak1a. 
Ktn1al Demir~üren (İıitanbul) 
Xiyazi (Kocaeli) ne tuşla, Su· 
ha Karman (Eskiıehırl Melih 
Eren (Ankara) :·a ittiCakla, 

62 Kilo : 
Hasan Bozbey <Ankara) Ali 

Akgün <Eskişehir) c tuşla. 

Sen•t Elma. Clstanbul) Salih 
Canözf'r (İzmir) "" tu,la, 

67 Kilo: 
Tevfik t:ysal (E.•kişehir) 

)ıiu.;;tafa Kalkcsen C İzmir) e 
tuşla, Mehmet Oktav (İstan. 
bul) Çetin Bo~nak (Kocaeli) 
ne ittifakla, 

73 Kilo: 
Bekir Büke (Ankara) Ah· 

met Kandemir Cistanbul) a it
tifakla. Hikmet Bay•al (l\oca.1 
,Ji) Nadir Saı?lamoğlu (Eski
şehir) e ittirak1a, 

74 Kilo: 
'Iuammer Varboz (İstanbul) 

lluhlis Tayfur (İzmir) • itti· 
fakla, Neca\i ~Iortül (Kocaeli) 
Faruk Kocol (Ankara) ya it. 
tiCakla galip felmişlcrdir. 

~lüsabakalara buı:ün de de· 
vam edilecektir. 

Dün Ankara' da 
Yapılan 
Kır koşusu 

Ankara 22 (Al';!\,\) - BU· 
,gün 19 .:Uayıs stadında iki maç 
arasında (Hüseyin Albayrak) 
kır koşusu yapılmış ve ~u ne· 
ticeler alınmıştır: 

Küçüklerarası 3000 n1etre. 
t - Liıtfi Renda (H T.l 10.8 

2 - Vural Eren <H.'f.l 10.12 
3 - Yu>uf Erdek (ll.T.l 

10.13. 
Büyüklt"rarası 5000 ınetrt': 

ı - Ekrem Koçak (K.G.l 
16,1/10. 
2 - Yusu! Akkaya (H.T.) ı 

l 5.41, 5/10. 
~~~~~~--~~-

karşılaşıyor 
... 

a 1 , ....... »Sa ray .. ·:· 'lC: .... ·paşa 
diin ı • ı berabere kaldı 

Sarı -Kırm ' zılıl fırsatları 

kaçırdı. Hakem oyunu çok kötü idare etti 

r, müt addit gol 

Beykoz dıı 
Profeı.yonel kümenin Gala

tasaray. Kasımpaşa maçı dün 
)fithatpaşa stadında, 6000 se· 
~·irci önünde, hayli ka_>gan bir 
sahada oynandı. 

Galataıiaray: Turgay - Naci, 
::'\:ecmi • ~\li, !\tuzaffer, Robcr · 
İsfendirar, IIikmrt. Reha, HU. 
sr:ı;ın Bülent. 
Kasımpaşa: ~lchmct - K~nan, 

,\lı - İsmail, Çetin. Sccck't • 
'fay)'ar, Dursun, 'lisbah, :'\ejat, 
Ka) han. 

Ua-ken1: l\lu::ıtafa Lüvculürk. 
Oyunun ilk de\'rcsi aşağı 

yukarı mütevaıin l?Cçti. Bu 
devrede iki taraf kalccilcrlne 
ı>rk i~ düşn1cdi. Turgay bır 
kurtarış, ~lchmet iki kurtarıs 
yaptı. ~Iehnıedin ikinci kur
tarı~ı devrenin bitmesine Uç 
dakika kala oldu. Çok mlisaıl 
\'3Zi)ctte ve kaleden tlç nlctre 
mesafede topu önünde bulan 

Aılıılet takı 1ııı11ı ı-o 11ıağliip etti 

Kasımpaşa kalecisinin bir kurta rışı 
çok ılcri ~·ıkınış bulunuyordu. ı;:ol .kaçırdılar. tardı. Oyunun .sonuna ~ad~ 

Hıkmet ağları deleeekmi;çe•i· '-'""""~ 
ne bir ~üt çekti. 1''akat ani 
yaylanan ?ıfehmet bir )-umruk
la topu çelmeğ:e muvaffak ol· 
du. Halbuki pliı.sc bir vuruş, 
yüıde )·üz golle neticelenirdi. 

İkinci devrede Galatasaray 
bır iki dakika dı!<iında ildeta 
tek kale oynadı. Fakat bece
riksizlikte birbirleriyle yarış 
eden Galatasaray muhacimlcrı 
bu eıi<.'i baskıdan beklenecek 
neticeyi alamadılar 

Oe\'renin yirnıi ikinci daki· 
kasında :\Iuza!ferin kcndı.sine 
\'erilen topa da\Tanamıvarak 
kapması ve ters a\·ak ka.lması 
lli ·baha bir hr~at - hazırladı. 

O sırada Turgay da kaleden 

!\Iı.sbah uzakça mcsa[eden to. Hakem, profe.syonelcc fa"·uı. Adaletliler Beykoz kaıesı f 
pu kalt köşe.;ine gönderdi, Tur- lerın hiç birinin farkına "·ar- zorladılarsa da neticeyı dt#

1 ı-
~ay ta biati~ le yetışemedi ,.e mamakta bliyük bir kabiliyet lircmerh' ""T, Oyunun bitnl~~-
Ka..sımpa~a bir gol kazandı. gösterdi. ne on dakika kala hakem, ': 11 
Otuı saniye sonra Galatasa. A. Bt\llTİ\'AR Jetli Necmiyi, yan hakeınınıı• 

ra)·lılar, Rehanın ayağiyle bu --u- - şikiyeti ilzerine oyundan ç 
gol• mukabele etliler. Beykoz - Adalet kardı. ııei' 

)fa~ I • l berabere bitti. Dün Şeref stadında mahdut Maç, bu suretle l • O rdi· 

G;:ılatasaray hücuın hattında 
biraz muva!fak ~ayılabilecek 
1olnız Reh•'."dl. Diğcrlel'i, he. 
lr ikinri dc\·rede fırsatları öl
dürmekten başka bir ,.ey yap. 
madılar· ile değil tonla 

kozun galibiyeti ile sona e 
bir seyirci kütlesi onünde ve Dünkü ikinci KüıTI• 
yağışlı bır havada yaptlan Ada· 
let • Beykoı n1a('ını takınılar 
şu kadrolarla oyr,iılar: 

Beykoz: 
Halı! . ~lehınel, İ>met • Ha· 

.sJll, Leon, Jlilmi • Hasan, Zi
)'a, ~u.sret, Tekin. Zekeriya. 
Adalet: 
Erdoğan . Fahri, Salin1 - Sa
liıhattin, Halı!, Rahmı, Erol, 
Ilalit, .Necmi, Orhan, Salim. 

Hakem. Cihat Ergün. 
İlk devrede iki takım da 

göz doldurucu bir oyun çıka
ran1adılar. Sahanın çamurlu ve 
kaygan olması da top kontro· 
lünü güclestiriyordu 

Karıılıklı gelişi ~uzel hil· 
cumlarJa devam eden deı.:re 
O • o ~ona erdi. 

ikinci de\ (e ba~tan sona ka. 
dar çekişmeli c•reyan etti. Hü· 
cum te ·ebbüsü Adalette o\m•· 
sına r:ı~mrn. Be\'~ozlular yir
minci dakikada Xu:-.rçt ,·asıta . 
siyle bir eol kazandılar. Bu 
~ol. \·aziyeti itibari\.·Ie oldukça 
şüpheli bir manzara arzedçn 
bir ~nldü. 

maslan 
Şeref Stadında: ,o 
Unkapanı üstün bir ııyun~ılP 

sonra. Ortaköyü 5 • 2 maJ 
elli. 

Fener stadı nda: . tıt• 
Elektrik, Alemdara huk!ll ır 

Demirspor da Ililile 2 • 1 
lip gelmi~lerdir. .- r• 
Fenerbahçe . \ rera (ı\lll•t01aı' 

Diln Vefa stadında y~P'1eıi Fenerbahc;e • Vefa arnator ~ 
arasındaki maç 2 - O Fenerblit 
çcnin galibiyeti ile sona rrı1l 
tir. !" 
Uluslararası Kayak yarfj t111 

rma davet edildik ~~ 
Iı.ı:. maçı .. ına bugun lr) ~layıs 

stıdı ic '" J'ıalar nda de
vım ed 11 1 • Bırınci klime 
n1 tlar ıd I>r n, poı. Harp O 
c ın ı 5 ı ~ara,..uc .J1ndar

nagu ın J 1 2 m t; ıırı itmiş 
t Oı ... e k mc 1n ı; ında 
f ınt> H icı. 5 ı ı-:mnt)et Cc 
he > 1 • O. ~lam • Mall•peyi 
4 1 ') enmışler l\eçiörcnle 
K 'ıl 1a l 1 berab•ı• kal 
m lf'riır Bu matta KeçiOren 
k lec sı ı.ara çmıstır Bu ı-il• 
ı:'f'n h kem kcndt!inl'! ihtarda 
bu.u~'Tl.,)toa m('cbur kalmıctır. GalJıfasaıd.\'Jn \Pgane golu Kasunpa a agiaı uıu• 

Adal•! 1 • n mdliıp vazi. 
~·rt, diısünce O\'Un ariamakıllı 
kllt"tı. Rerkozlular bütün gay. 
retlerini müda!a:ıila tontamt!I'-

Garmich (A.lnıanyal 22 ~· µ· 
KA) - 22 ve 25 ocak 195 1,o 
rihleri arasında yapılacak ~,,., 
Uluslararas1 kayak yarışfl'l~00tl 
na Alman Kayak Feders•l dl 
tarafından Türk kayakçııarıdır· 
da\'ct edilmiş bulunmak~edt· 
Bütün masrafları Alman ıııtı,. 
ra'iyonu tarafından kar$~ d' 
cak ,.e Türk kayak ekibİP 1~*' f
katılacağı bu müsabakalar bt' 
niş. slolom, büyük sJol~~n 18 
yanlar için 10, baylar ı~ı ırıl' 
kilometreltk mukıvemtt Y 
Jarı "ardır 


