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Meclis 
<<Gerilik bahsinde müfrit hareketler lô:yık 

oldukları akıbete uğrıyacaklardır. }} 

Bayar, iç ve dış siyasetimizin 
geniş bir bilançosunu yaptı 
''Harp heyulasını zihinlerden sildirmeyen 
endişeli vaziyet tasliye olunamamıştır,, 

Seçimlerin 
Tahlili 

1 

A.11&dolwı .1ıavı ı . . 
.,~~=[·ıı.;.rbu;::~~~~;§~~:ı MECLiSTEN iNTiBALAR 

YAZA~ : 

Ahmet Emin YALMAN 
A nkara, 1 - Birkaç \lat 5Gnra 

1'fel' li5 a('ıl acak, Cumhurre
lı i miz.in ~tnt'lilı: n utkwıu dinli
~·ecejiı. Bunun hıUında buıiin~ 
'1t n act" le )'aıı '.\a1ıcak ' e tele
fon la ıa1f' tf'lt bildirecek '.\· trde, 
rikir yüMJtmeği yarını bırakmağı 
tercih tt lim. • 

Dun D. P. nln ltdi• ~rupu 

toplandı. hn •n• M•cli•l idare 
f'detelı;. h t:)'flt: a li. ada \ 1ar1•1 u.~ 
bit et t i \ 'e part inin '1ec liJ grupu 
idareciler in i fitt t i. Grupta <'tr e+ 
J·a n eden ~e1;im l erin mi na ı n ı 
tahlilden grçirmtği fa)·dalı bu
luyorum. Bugünkü ı aıımı bu 
nı c::.·zua ha .. redt'C'<"gim. 

Seçlınlnd• dikkı li çeken baı
tı ca nokta, parti gru punuu top
lan lı s ı "da iktidar halkasın a ya
kın un~ ıı r la rla tf'n kidri unsurları 
arasınfla bir tarpışma oJmama~ 

ııd ır. Tt"nkld<: ilerin başkan ada-ı 
yı diye teUkkl t dlien Fen! Lftt
n Karao::-.ınanoğ lu. bir ada~·ltk ı 
mücatlrltsi kabul etlerf'k ) erde 1 
~n}:ara~·a hilr tt ll'lem i lir. Oa 1 

ha lld h:ıı fl a nı ürtdtt grlmi:·t<'eii 
de söylf'n ilor. Grup rtl"il H::i için 
tenkidcHtrin nan11edi ,., ı l au 1 
l stanbu l millttl- eklli. yl.l k~k nui 
hendift En\·rr Ad.ıkı n , adi) ol~ 1 
nıad ığı nı seçimlerden e\ ~t i belli 
etmi,ti r . 

at I~ de Türkiye Bü)·ük .Millet 
~feclüıinin dokuzuncu döneminin 
üçüncü toplantı yılını açarken 
söylediği nutukta demiştir ki: ,. 
•- Türkiye Büyük Millet .Mec 

lisinin dokuzuncu döneminin ti· 
çüncü. toplantı yılını acıyorum. 

Geçen yıl, aıiz. memleketimiz 
İ<."İn, geniş bir çalışma yılı oı .. 
muş, alınan iklısadl ttdbirlerin 
iyi neticelr.ri, ıUr'atle elde edil
meye başlanmıştır. 

Bütün bu gııyretlcriıt önümüz· 
deki yıl. daha tok inkısal ede
ce~ine, daha ileri ve mı.ismir ne
ticeler alınaca~ına muhakkak na 1 
ı:ariyle baknıaktayım. 

<De\ ;amı Sa: 4 Sü: l de) 

Ankara, 1 - Büyük )tillet Meclisinın ~·eni teşrii de\Tesi 
bugün Cumhurbaıkanı Celal Bayırın senelik nutku ile açıldı. 

~Ieclis fevkalade günleJ-jndeın birini yaşıyordu. Cumhur
başkanlığı locasında muhterem Re~lde Bayar üç zarif kadın 
misafiriyle yer alnııştı. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral 
Nuri Y3mut JoC'anın sağında, Üniversite Rektörü, \"argıtay. 
Sa)·ıştay ba~kanları solunda ~örünü ·ordu. 

SefirJer locasında La\·ri~ef dııhil, bülün bü~·ük ve orta 
elçiler mevki alm.Jşlardı. !\fccJis salonunda hemen bütün mil
let\·ekiUeri vardı. l\lubalcfet sıralarında İnönil hariç, bütün 
Halk Partili mill,.tvekilleri göıiilü)·oı·du. Bakanlar mutat yer
lerini almışlardı. Bar.ıları bu sıralar dışında kalmı~, gandalya
lara oturmu~lardı. Bu vaziyeti ı;:örtip kabinede beklenen yeni 

ID•vamı Sa: 4 Sii: 4 del -
Başbakan Yııgoslavyalı 

gazeteeilerle görüştü 
Menderes verdiği beyanatta Türk - Yugoslav 

çok kıymet verildiğini söyledi 
dostluğuna 

nutku ile açıldı 

Cumhurbaıkanı Celi l Bayar, l\lecJlsi açı ş nutkunu söylerken 

silôh T ruman, C:isenhower' den, «eski 
karakterlerini sarsmaya çalışan adam» 

l' aıı .Fleet'iıı 11ıektııbıııııı esi ~ 

A.•1G1Jıı&ttıl Prt11 

Cincinn ıtl, 1 - Ba~kın Tru. 
man dün verdiği seçiın nutkun
da, Koredeki askerlerin yakın 

ıamanda vatana dönm~lcrinin 
mümkün olduğunu Miyliyerek 
•eski silih arkada~larının karak
ter ve -vatanseverliklerini jjars- ' 
maya çalı~an adam• di~·e v:tsıf
landırdığı General Ei~enho,,·er"i 

~lddctle ilham etmf:tir. 
Truman. Eisenhower'in Gene

ral \ ran Fleet tarafından yazıl~ 
rnış bir ö1el mektubu propa~lln
da mC\"lUU yapnı~o:;ını ha~ retle 

ı [)e\ am• S. 3 Sii 5 de• 

-Kored~ -tepe 1 
~av aşları 

Devam ediyor Cumhurl)'etçi Parti adayı 

--~ 

veı·ıııiş 

1KABiNEDE 
YAKINDA 
~EGİŞİKLİK 
~LACAK 
Başbakan, bugün
lerde bir basın top

lantısı yapmaya 
karar verdi 

Ankara, 1 - Büyük ~Ti' 
lf't flftı<"lio:;i tüzük gerc~inrr 
Curnhurbaskanının cıc·ıs nııt 

kunu mütE'akıo t;ıtil rfevre~ı 
ne ;?irmekfC'dir Ru itihprlı 
\terlisin öni.imiin1f'1d -:-ar 
-.amba \·cva pazsrtr!l'ı piir.i; 
forılanmacı kll\.\·rtle muhte 
mrldir 

Kahin('dt bekl<-nen dP~i 

.;ıkliklf'rin de hu"?ünlPTl"' ı·• 

.;ırlilf ttmPsi hih·Uk hir ihtı 
mol dahilinclPrlir Sim:-1 .~ ... , 
dr.ti rek Rak:ınl~r \'P~ 

\'P'Tl<'rİn('I !:!('f('C'f'lc F;hH\'('f 

lcr f'trahnrla Hirlii tahnıııı 

lrr il,..ri .;;iirhlmro~trrlir S• 
::ı:nd.ı kat·ılPSl'lli«: hiC'" hil Cf"\ 

yoktur l\nr::ık k~l·innrfp ~a 
pt\::ırı\c hıı ıii'ııcın] -c;i\' ı 

mnhfill,.rı ı.·p Atr(·li'" ,,mıım1 

hE'YE'linı trrr:lnı"n !::timi ı 
rrlc-rf'o!ıı lrH,vrtle tahn11n o 
J1111m 1~ tachr 

•Oi!rr tarall:ın ın:ı.,ılıı 
kaynaklarct;ın ö!"rrnrlıı!ımr 

,qöre, Re,.ha\:an \ri.,:ın \len 
rltrP!i bııgünlrrrlP t--ir h.::t.;ın 

to~la
0

nı:sı ~;ın.1c·"°kfır' Rıı 
toplantıya n111~· lıf m ı"'a ıl 

f Dr\.'ilmı (l:t 't .. 11 i f\f! 

İstanbul Üniversitesinıle 
derslere ltaslan«lı 

Dün yapılan törende 
sitenin inkişaf ı 

Rektör Prof. Gürkan, Üniver
hak kında malumat verdi 

f~tanbul Cııh·"rsitesinin bil· 
tUn fakliltrlrrınde 1952 - 1953 
der:; yılına d:ın ~abahtan ıtil.Ja. 

ren başl.-·nmıştır. 
8u nıtina~ehrtle Fen Fakülte

sinin biiviik konfercın'1 -;ıJonun
da ,.,~pılan törend<' Vali 'e Be· 
ltdİY<' He1şl\anı Pı-nl Gök<:ı~". 
.\Jillı r=tıtın1 nıürillr!L tstanhul 
Cni\'<'r~itesı rek1lır ~t> profesör
lerı. A nkaı » r 01\.'PI ... ıı "::.İ tem~il
cisı. kon oıo~ı~ı. P:ıtr:k AthPn3-
goras \"l' bli) ii~ On ö~reuci top-
1uJu~u h3tıı bulunmuştur \l<-ra
ı.ııııt• hep bır a~ııdan söyl 0 nen 
f:;lıli.J~I mar,ı ile b ;;lanmıs. mü
ll·:ıktbl'n Rektör Gilrkan ~eni 
ders 'ılını a('ı., nutkunu sö~·Je-
ınic;tir 

........................... __ _ 

Tard ı r. 

Şunu Mrhal lll n • delim ki D. 
P. lidtrl ltlnde uyındıltaı 

Devamı Sı: 5 S-ıi: 5 «e> 

Salı günü neşre 
başlıyoruz 
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jGONON YAZISI 1 
•• 

tl•l,ljfjl•JI 

Biraz farklı Universife a~ılırken 
t} n ive r· ,--------YAZAN,--------, tin Mkim ola· 

s 1 t e • ı , madığı bir mu· 

Mürakıplar dün lıalde 

teftiş yaptılar 

" " anı [ H Av A~ Bir eroinci 
VA'ZIY8Tl' 

Satış yaparken 

A merikada Demokrat par-
tinin Cumhurbaşkanı 

namzedi Ste\•enson bugün 
Illlnols valisidir. llllnols'ln 
Chesttr haplsanesinde mah
kO.mlar isyan etrnişlrr ,.e ele 
g•~irdikltrl }Od! gardiyanı 
rehine olarak koituslarına a1-
mıE1ar. fionrı ,·ali ile görii'
mek IJtedlklerinl ve ıayet 
\·alf gelıntzse gardiyanıan 
ölddrectkltrinl bllıilrmt~ltr. 
Bu.nun üztrine vali Stevrn
!iOn ııırçlm kampttnyacını ke
!iPrek hapltı:aneye .R"itmek zo
runda k•lmıı. Mahkümlarla 
vali n,. .kcnusmu$1ar~ı k:o
nu!'irnuşlar. l~yan sona ermtı 1 
gardlı-anlar kurtulmuı. 

mit. Rektör BtırJıaıı Apat•dtn hit içinde maa 
Ord. Prof. U !esef heder ol· 
Dr. Klzım ls- A \'UKAT makta ve tam 
mail Gür- mAnasiyle se-
ıun·ın natku ile aç·Jmış bulun- Jediaidir. Rektör Gürkan, bu mere verememek•edir. 

Jemleket davalarını 
Ele almak Iizım 

maktadlr. Haıır bulunduğu· nokt;:ılara temas eden sözleriy
muz açılış merasiminde muh- le Üniversitenin esas vazifE>sf· 
terem Rektörü derin bir ze,·k nl belirtmi' ve Üniversitenin 
ve heyecan içeri.sinde dinledik. memleket menfaatlerini allka· 
Değerli bir ilim adamı olan dar eden iki mühim me.selesi· ttzerinde ehenlmiyetıe durul· 
Klz1m İsmail Gürkan kendisi- ni te~rih eylemi' bulunmakta· ması lAzım gelen diğer bir 
ne Ms vekarı "" gü,el konuş- dır. mesele de, Ünlversltenin

1 
k
1
en-

mas!ndaki cıddıyet, berraklık Kanaatimizce, Üniversite ho. disinden beklenilen ilm aa~ 
ve serbesllik He ÜnL,.·ersitenin caları öğretim '·azi.felerini, cok liyet ve çalı:malarını memleke. 
muhtariyet ve istiltlAlini biı.- az bir istisna ile, kendilerine timiz.in ihtiyac;ları üzerine tek· 

s:f etmesindeki Jilıum ve za. 
ıat ş~hsında tecessüm ettirmiş kadar intikal etmiş olan bil- rurettir. Üniversitemizin mev· 
tir. Şurasını belirtmek lsteriz gilerJ talebelerine mUmkUn 
k: muhtariyetten beri vazıfe gör olduğu kadar nakletmek sure- cudiyet sebebi, sırr ilim ya
müı olan Rektörler, Üniversi· tiyle lfa eylemişlerdir. Bunun pılmm ihtiyacına bağlanamaz. 
teyi hakikaten temsil etmek neticesinde talebeye .tıml tih· Memleke'imiz içinde bulundu. 
kudretini haiz eahsfyetlerdir. niyet• a,ılanamamış ve • 11mt tu me$ele1er bakımından, Ü· 
Fakat, t,lih K~zım lsmıil Gür· metodla çalışma usulil• öaret! nlverslteden fayda heklemek
kana aıTıca muhtelif toplantı Jememiştir. Böyle olunca, im· tedir. Bu !avda; içtimai, lktı· 
ve merasirn!er ve tf"maslar do· tihan usulleri de, sadece tale. ııadl l'e daha birçok memlej:et 
Ja:yısiyle Üniversiteyi temsil benin bilgi hamulesini yokla- meselelerini ilmt anlayış ve U· 

kudretini ortaya koyacak va· ma gibi geri ve basit bir sis· !ullerle halledılm•s!n~ekl ta· 
kaların tezahilrilne 1mk3n ver- teme inhisar etmiştir. Ell&rin· ruret olarak kendisini göster
miş ı:e netice itibarile onun de tl'niversite diploma!ı oldu· mek!~dir. işaret etmek isteriz 
tamarunda Üniversite mubtari· ğu halde birçok kimsenin ha· ki. Unlve••ltemiz, bu memle· 
yet b>kımından daha karak!&- yattı arzu edilen baıarıyı gös- k•tin kend'slne has davalariy
ristik bir vetheye sahip olmuş. terememe: inin ve yaratıcı faa· le yak:::n.,·::ı ve derjnden me~
tu"- liyellerde bulunamaı,P mUn- gul o!m•:n•ıtır. Kollek if bir 
Şüphe yok ki, ilim bir mem- hısıran memuriyet peıinde koı ilmi ç;lııma ile hal!edilmesine 

leketin en kıymetli varlığı ve m;ısının sebebi budur. ihtiyaç du :.lla:ı metele ve d:ı
bazinesidir. İlınl çılııma ve il· Di~er taraftan; Ünh·ersile nlrnm,,, muallakta bırakıl· 
mt zihniyet. zamanımızda. mem ö§:retim mensupları, nıurıyyen mıştır. Bu ma:ı.ıarfSi)·lr, Üni· 
1 k t. 1 k' f ük 1 1 derslerlnl uıulen hatırlamak versitemiz, ha\ı·ada duran Çin 
e e ın n ıca ve Y -::' me e- reııimlerinden fark ızdır. Bu 

riniıı başında gelen bir Amil· ,.e bunları talrbeye takrir et. nıiJlet. t~niversıtenln terlkki 
dir. Bu unsurdan mahrum olan mekten ll"rı geçemt"ylp, ken· 
cemiyetler daima geri k'1mış- dilerinl ilmi araştırmalara ,·er- ve lnklıaf eıme 1 için hiç bir 
1 d k 1 kt d 1 mekten uzak kalmıılardır. E•• fed>ltlrlıkt n t•kinmlyor. 

~:ı::r:~en:n~:~ a ır ar. ~it: ç;l~ı~~)o:a~ue':~a~İmıı~~:;: ve~s~~~i~a~~l~e~~~r~~:.a?.~:: 
Esas vazifesi buralarda ilmin araJtınc.ı m•· nın içine. hemh!I olmak sure· 

M ht R ki .. ·· t !odları _ maale.<ef _ hlklm kı- tiyle, girmesini beklemek hak· 
u erem e orun açış nu kımızdır. 
kunda. ikl milhjm nokta lınamamıştır. Hoc.alarun ın k 

Üniversı'te ile temasları, kUr· Kıym•tll llim adamı RP liir 
bilha 0 sa dikkatimi•i çekmiı!ir. KA,ım İsmail GUrkonın, nutku 
Bunl;ırdan birinrj~f. Ünh·ersi· ~tide drrı \·ermiye inhisar et· münasehetiylr fjzpı inie dur· 
tenin sadece bilbi naklini te- misti!'. d • ı · h ıı· 

'••zı·ı·et bo"yle olunca·. "'ni· u.sumuz me enın a ı :ro· mine yarayan bir foksi ·on icra u 1 d ku uı b. l h" 
t"ersite hnra~ı ve talebeı=:t ara.· un a vve ır ro e sa tp 

etmeyip, yeni buluşlar ve ke- olahilPce~irıP kanii7.. Fırsat 
~itler suretiyle bilinen haki- sında ilml çalışmanın müşte- buldu~umuzr:la, l.iniversiteyle 
.katle .. i ortaya k'lyabllm•;l lü- rek ttm;1~ı ve esası da. temin 

l ve vazedilememiı·. !eminer faa alikah birçok hu·usl<ı.ra ayrıca 
:rum ve zaruretidir. kinci•i ise, temas edecel!Jmizl kaydeder. 
ün!rersitenin saf hir ilim mil· liyellerl dahi canm bir hava Ü . 't . 1 1 e.sFe~Psi halinde kalmayıp, 11· içinde \•e s,aat doldurmak su- nıverı:;ı rmı7 ın ~·c~ ç_:ı 1 ma 
tnl faaliyet ve ç~lı .. maların retirle gecm s• r. t~te; bu hal. yılının memleket•mı7. lçın fay-

ho"a 1·ıe talebe ara•ında ijte· dalı , •• hayırlı olmasını !emen 
m•ml•ketin hu•u•I ijıtıyaçları- c • ı d ı 
nı da hedef almasını iktiza e''· den beri mU1ahede edılezelen rrn ~

boşluğıı tevlı! eyl•miıtir. 
--:-1 !'Mire olarak; Üniversitem!- ( ---------ı 

H A N 1 M E L 1 il zin gciıe çarpan manlarası 11· "~!ilJllllAlll!1"11 
min haşmetinden uzak ki1lmış '::t 
ve CniYerıite, Heri garp mcm· 

H A N 1 M f L 1 ı leketleri Üniversitelerinin fa•· 
liretıerlni ancak tak'.J)e gayret 

1 
eı:len bir m Uesse~e hU\·t)'etine 

H A N 1 M E L bUrünmfiıter. Ün! ·ers!temi• 

11ASmELİ 

Büyük-ten kUçOğe 
Küçükten büyüğe 
Biltiln ail•nin O.rglsl 
SAYI 58 ÇIKTI. 

İstanbul TAN ~latb11n 

ilk yerli çocuk filmimiz 

Göçmen Çocuğu 
Pek yakında ? .... 

bu hüvi"etiyle dahi kinıil bir 
\'arlık olamamıştır. Hukuk ve 
lkU•ıda taalluk eden nazariye
ler ve yeni eıı::ac:lar; tıbba ve 
fenne mUtedair keşif ve uıul· 
ler aradan çok zaman geçtik· 
ten sonra ancak Üniverslteml· 
zin mı!Omu- olabilmektedir. 
BugUno kadar elde edilen ne-
ticelere göre, Üniversite, lfse· 
lerin bir derece üzerinde ka· 
lan ve talebelere mesleki bilgi 
vermekten ileriye ıeçemiven 
bir mekleptir. Filvaki, tlnı
ver!liite ö~rptim tiyeler! içinde 
çok kıymetli ilim adamları 
mevcuttur. Bunlar parmakla 
gösterilecek kadar aı olduktan 
başka. ilmi meto~ ve ıihnlve-

HER AY SONUNDA BiR ÇEKiLiŞ 

ZENGİN PARA İKRAMİYE ERİ· 
ve 

APARTMAN DAİRELERİ 

Uyvar'daıı 

Levenz'e 
289 yd tn·rl bugiin, 2 ka-

sım 1663 te Sadraıam \'e 
Serdarıekrem Fd.ltl Ahmet 
Fa!ta kumantlasındakJ Türk 
ordulan A\·u,tul")·ada Levenz 
ıehlr ve kal .. inl fethetmiş
lerdi. 24 tylulde ı·~ .. ,·ar'ı alan 
~enç Sadrazam, ordu(oihını 

hldırarak llk lhlarda boyun 
eğmemiş olan l.f'venz üıert
nf! yürümü' \'C üç gun sonra 
bu kale teı-llm olmuştur. 

Sadrazam Pa1a mera!lilmle 
şehre girt'rken, tozu dumana 
katarak dörtnala grlen bir 
1.'enlçerl :zabltl atından iner 
inmez, Fiııl ı\hmcl Paııya 
daha mühim bir mUJde ver
mlıtı: 

- ~lastafa Paşa kanleşl
nlz, duanız bertkAtıyle Ne
ograd kaleslnl teshir elınlt
tlr. 

Filhakika Kaplan Mustafa 
Pa$a, )irml yedi gUn ıüren 
bfr muh;toııaradan ıonra Ne
oı:-rad'ı ele geçlrmeğe mu
vaffak olmuştu. 

TCLBE!\TÇl 

\TilJyet emrine bağlanan Belediye mürakıpL~rı dün sabah
tan itibaren buradan aldıkları talimata göre vazifelerine başla
mı~lardır. 

Saat 8 30 da Vilayette toplanan mürakıplara dün kil yapa
cakları mürakahe mıntakası J.:apalt zarfla bildirilmiştir. ?.1üra
kıpJara dün jJk ol:ırak Hal ve Küçtilqıazar mıntıkası veriJrniştir 
Ekip halinde on dört mürakıbın sJbahın erken ~aatinde H!l \'e 
civarında gorünmesi hakikaten orad;ıı bulunan seyyar satıcıları 
şasırtmış Ye hit de memnun etmemi,stir. 

Bir ara mtirakıpların fl'tiket sormasına ve fiyatları kontrol 
etmesine sinirlrnen kırk elti kadar satıcı bir aray~ toplanarak 
memıırlara karşı gelmeğe çalı~mı~larsa da bu hal çabucak ön
lenmlitir. Ve mürakıpların tefti1leri normal olarak devam et
miştir. 

Bu semtte dünkü yapılan teftişlerde sekiz kabzımal etiket
sizlik ve faturasızlıktan mah"k~meye verilmiştir. A,·rıca dört 
kabzımal temizll~e rlayet•izlikten, beı kabzımal fahiş fı;attan 
ceza görmüi1errlir. Elli esnafa da ihtarda bulunul-mu"tur 

Bu şekildeki kontrollere gece ve gündüz dEvam edilecektir. 

T aşkömürü yerine 
K k kömiirü 

, Ölümle net itelenen . 
iki vesBif kazası 

Yeşllkoy Meteoroloji hı-

tac;~onunun tahminJerlne 
gOre huı:i.in &ehrimiıde hava 
sab;ıhlf'~ in kısmen bulutlu 
if'Çe<"ek, bulutlar i'ığlf'den 
sonra artacaktır. Rüzgarlar 
kuze)·den orta kU\"Vette e5e
cek \·e sağanak halinde ara
lıklı ya~ıc;Jı geçecektir. Sı
cakhk derrcesinin biraz dlit
m,..,I muhtemeldir. 

Dün Şf"hrimiz ve ch·arında 
ha\.·a umumiyetle bulutlu ,.c 
araltkh yağışla gE"çmi~hr. 
RüzgJrl~r günry )'Önlerdrn 
kuvvetlice esmiş. gunun rn 
~ üksek sıcaklık derecesi 19, 
en az 11 olmuı:;tur. 

----·~------------..: 
KÜÇÜK HABERLER 

İÇ il A Ti.AR KIŞ 
TARİFESİ 

Denizcilik Bankasının ie hat· 
lar için tanzim ettiği kıs tari· 
fesinin tatbikınf' 20 kasım 1952 
den itibarcın başlanacaktır. 
D. P. OC'\I{ 
KO'\GREl.ERl 

Bir milridettenberi te\'zl olu· Dun şehrimi•de ölümle neti· D. P. ocak konkrelnine de-
n3n kcık ki:imürlC'rinin gazhane (f'lenen ikı vesalt kazası daha vam edilmektedir. Ocak koncre
n1amu!Atı oluşları bazı kimsele- olmu tur. ı lerinin hitamtnda ilçPler derhal 
ri mrmnun bırakmamaktadır. Kadıköyünrll'n Yakacığa git- konsırelerini yapar<1k1ardır. Bu 
Ilıı kimsPler halen te,·zi olunan mekte olan Ali Kalıpçı idaresin-
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C'ilmltrlf'n olar:ık D. P. Akhıyık 
kömiirlerin ı:azlarının alınmış el de"ki 149 Kartal plakalı halk O· i .oı;emt oca~ı yirmi bir kasım CU· 
ri.ıığunu \'f' kalori bakımından da tobüsü, Cevidik tsta~yf)nuna ge m;ı giinU. Kf'merhatun emt O· 
Zonguldak könıiiri..ine na.taran ki lınce, otohü~ten inmrk isteyen, ca!ı on iki aralık c;:ar,amhil, Kıı .. 
fa,.Ptsiz huluntJu~unu iddia et· rrılculardan 13 yaJındaki Nuriye n1çe~me OC'::ı~ı da on ile kasım 
m~kte ve haksıılığa mAruı bt· Tokatlı diişmlis ,.e başı arka te ııerşemhe ~iinü yıllık kongrele .. 
rakıldıkl~rını ıöyl,..nt('ktrrlirler. kerlek altında kalmak suretiyle 'ini yaıııca"klarr:lır. 

DUn, b•ı mevzudo alakalılarla ez:lmiıtir. ntR f'O(;RAFY ACI 1 

görilştük ve ıu malQmatı verdi- Nuriye kaldırılriı~ı Nümune GEi.Ot 
ler: ll.1c;tahanr~lnde illmüş ve suçlu Tanınmış Amarikan coğrafya 

•lılonbulun kok kömilr\l tah· ;-0för yakalanmııtır . eılarından Prof. !\icolas Hel-
~isl 100.000 ton civarındadır. Bu Bundan başka dün saat 11.15' h~ırn <tün rhrimize '"P.lmi~tır. 
ınikdarın 4()---50 bin tonunu se· de Beşiktaş \rıldıl Po::.ta Cadde Prof. Hf'lburn, memleketimiz. 
h,irdckl D<>lmahahc::e, Ycdiku1e !ilndrn ~eçmPktP olan Ali Şiş- r:le bir !ene kalacak ve Tiirki ·e 
ve Kıırh;ı~::ılı G:ıı.hanelPri temin man idaresindrki 102 p13kah be ıirai cn~rafrası üzerinde tetkik· 
etmrktE"ıiirlf'r. lıTiitchakisl de Sö lediyp otobüsii de 6 yaşındaki lf>r ,:;ıo;ıcakhr. 
mikok , .• Karahiik fabrikaların-1 lhrahim Errlo~an isimli çocub LO!'mR \ BEl.FOIYE 'IECLISI 
dan temin olunmaktadır. ilin•· çarparak ölümline sebep olmuş- RASKANI GiTTi 
t"nnlryh iRtanhulun kok kömürü tur. Bir miir:ldeftP.nheri memlt-ke
ihtiyacının yarı~ı 7.rın1::ulrlaktan Şoför yakalanarak hakkında timi1r1p h11l11rıi1n I,nndra hPlt"rti· 
vr ·an ı da dahili f;ıhrikı:ı.lardın takibata başlanmıştır. ye mecli~i başkanı Byliss dün sa 
elde roilı oklooir. Bu u111n ••· Dolandırıcı )arın mahke· -, 11rakla memleketimizden ar-
nelerdir b ı şekilrle yanılm<1kfa- • .• rılmı~tır. 
dır Ve daima Galhane kömiirün mesıne dun başlandı 
~n şik:lvct olunmaktadır. llal- Tanıdm ettikleri sahte vrkA 
btı'kf c::ok cUt'i blr am,.lly~ far· letnamP ilP. bir k:ldından 2!\.000 
kınrlnn ba~k:ı hiç bir hııo;;u>Jlye· lira drılanıiıran r.tuhlttin, Halit. 
tI olm:r.r:.ın 7"1nc:ulrlak kömilrli fr-mtt, Fa11ı, Nahirlf', Fikri. Tah· 
ntin. G:ızhtıne kiimiirlerine na7.a· llİT' VP Hat..kının mtıhi1kf'mPlt>rine 
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ran kalori ü.itUnlü~U sa<l('ce. C?'o 4 (Hin 2 nci Aıtır <:eza. ?o1ahkrme
d0r. Sönta k('lk kfin1brif jhntl'.' f't- Sf'1rJ'" rlP m erli1ml ir. 
ti imiz irin bu • durun1~ d1lttii- D 1 ı ru~m;ı do -vanın tetkiki İ· 
~iimüı !<ldiası rl• ,·arit dr~iMir. çiıı bışkı ıoine bırakılmıştır. 

Zir• 1039 >enrsınde çıkarılan bir Beş Milletvekilinin 
VPkillrr heyeti karan iln kok 
kömüril ihracatı mrneriılmiştir. dokunulmazlığının 
F..sasrn blHlln i'llihsal "rkO.nu 300 
hin ton oldnkuna göre ve bu 
mikdarın memlP.krt ihtiyı:u:·ının 
çok asaıısında C'lhhılu J?İ')7İlnİi· 
ne ahn1rsa bu iddianın ı;üri.iklü· 
ğU m,.rdana cıkar,., 

Bir oskeri heyetimiz 

Parise gitti 

Tuğgeneral Eşref Anar baş
kan!ı~ında bulunan 15 kişilik 
bir asktri hr ·etimiz dün uçakla 
Parise gitmiştir. Askeri he ·etl 
miz, Nato merkezi ile temaslar 
yapacaktır. 

kaldırılması istendi 
' Ankara, 1 (Anka) - HükQnıet 

tarafından ?ıh;oclis Baskanlığına 
gonderılen b r tezkere ile beş 
'filletvekilinin muhtelif sucJar
dan dolayı adli takibat yapılma· 
sınL temin maksadilP dokunul
maz~ıklarının kaldırılması isten
miştir. Dokunulma1lıkları kaldı
rılmak istenen )fi11Ptvekil1eri 
ıunlardır: İsmail A~kın (Bile
cik). Behtat Bilgin, Sadık Giz 
Cİtmir), Kılınçlar Oluş), ve 
Kırklareli 'lı'.'.etvekil! Sıtkı Pek. 
ılptır. 

TüRKIYE iŞ BANKASI 

AKSARAY AJANSI 
YARIN AÇILIYOR. -

Burhan Felek'in 
Atfını dava 
t~e ıllresçinin Olimpir;ıtl;ır3 

iştira' ettiri1me-n1esi meselesin 
den çıkan münakaşa esn asında, 
Kem•! On:m gazetesinde hazı 
neşriyatta bulunmuştu. Bu ne~
riratttt Burhan Fell'k; kendi!<inin 
hayatını orhıd;ın kaldırn1a1< tein, 
başkalarını öldilrme fiilini ikaya 
alenen tahrik rtıi(!Jni iddia erle. 
rek, avukatı Burhan Apaydın 
vasıtao:;ıyle Kemal Onan aleyhine 
kamu d5vııua açılmaı::ı ic:in Sa,·cı· 
lı~a müracaat etmiştir. Savrılık 
Kemal Onan hakkınrl• ademi fa
"kiıı kararı vprmrsi ÜlPrinP, Ko 
c.aell Afırccza mahkemesinde 
yapılan itiraz.. mahkemece uygun 
görtilmU,, ve do"ya dAva ac;:ılma. 
sı lc;:in FOrJ?u hAkimli~ine sevke
dllmiştir K•mal Onan"a bu suç
tan dolayı 3 &eneden 5 seneve 
kadar ceza verilmesi istenmek
tedir. 

Münakota sonunda 

çıkan kovga 

Bakırköy Osmaniye Dlldamı 
sokak 20 numarada oturan Tur· 
han Tanrısever, aralarında tı· 
kan bl rmünakaşa yüzünden Ab. 
dülbdir ismindeki şahsı bıçakla 
yaralamıstır. 

Yarah hastahaneye kaldırılmış 
ve kaçan 11uçlunun aranmasına 
baslanmıstır. 

• • • &ibi, tam .oyuna ıideceği ta· 

29 Kasım Keşidesi için 

man Ray'ı kue:ıtına almak is· rr · 
terdi. 

Kurt'un arzu dolu gözlerini 
de hatırladı. Annesinin ıalla- · 
nan bir koltuğu vardı orada o· 
turur, diklı dikerdi. Bu koltu.1f' • 
ğu da üvey annesi alıp öteki !i. / Q 

Yakalandı 
Dün şehrimiu:le yine büyilk 

bir eroin satı~ı işi meydana tı
karılmıştır. 

Titnınmış eroin satıcılarından 
Hafız Ragıp Atakanın son gün
lPrdP. tekrar faalıyete geçtiği öğ 
renilerek takip edilmeye baş
lanmış.tır. 
Nıhayet dUn sıbah. Hafız B&

yoğlu Sakızağacı Caddesi Kilise 
Apartmanının 5 .numaralı daire
sinde satış yaparken suçüstü ya· 
kalanmıştır. 

Eroin satışı i~inde Hafıza yar
dım eden Kör ~luharrem de ya
kalanmış ve ele geçirilen 1 ki· 
lo kadar eroin mü!=adcre edile
rek eroinciler hakkında takibata 
ballanmıştır. 

Kore'ye gidecek 
. yedek subaylar 

İstanbul. 1 ()!illi Savunma 
Tem~il Bürosu) - 36 ncı dönem 
mezunu Yedek Subaylardan Ko 
reye gidecek a~teğmenl"r 4 ka
sım 19.~2 salı günü Ankarada bu 
lunı:ıraklardır. 
A•te~menler Ankarada 28 in· 

el 'Iümen emrine girecekler ve 
oranın teshil erlf'.'crj!:i ~ünlerde 
KerP,·e SP\·kedilecE"kl!:'rdir. 

Hiı:len Korede bulunan Yedek 
Subaylar ise yE"ni a~teğmenlere 
işlerin] de\TettiktPn ırınra yurda 
dilnecekler ve terhis edilecekler. 
dir. 

Bir katil mahkOm o1du 

B•lıke<ir (Hu<usl) - Bigadıç 
l{ırca köydı:ın 31 ya$ında Haıı::an 
Akdr.mir, tarlaya hayt·an ~irme
~i yüzünden kaynanaıı::ı Fatma Ça 
kırı tırpanla yarala~·arak öldiir· 
mf'.'kfen sanık oJarak A~ır Ceza 
.'.\f;ıhkemesinrlE" yargıl11nmakta i
di. Hasan Akd,mirin muhakeme 
.si dün bitmhı, \'P katil 4 sene 
8 ay hap<e mıhkQm olmuştur. 

Milli Savunma 

Akademisi asıldı 
İ!=.tanhul, 1 (~tillt ~:ı\'unma 

Temsil Bürosu) - ıımı ~avun
ma AkadPmisi dün 1 ka~ım 1052 
gabahı yapılan bir törenlP açıl
mıştır. Törendeo TUrk \·e Amerİ· 
kıtn ri.lk:;ek rüthf'li subayları ha
llT hıı1unmuşlardır. 

Türkiypde ilk defa kurulmuş 
olııın 1-ılilli Savunma Akademi
ı;inrle vük"Pk rUthrll kurmay su
ba .-lar ve l\tilll Savunma ile il· 
~ili Bak~nlıkların rnüm'°'ssileri, 
nıemlekP.tin ~·ük&Pk sa,•unma me 
self'leriyte il~ili meyzuları tetkik 
C'clrcr>t.:-lerdir. 

YENi GELEN 3.30'LAR 

tngiltPrenin bUrUk kupon ev 
lerine hususi surette 5iparis e
dilen 3.30'luk kuponların Reldi
ğini K.B.K .. Sayın 'HiştrrilE>rine 
bilrlirmektedır. KB.K. la~ata<ı· ı 
nın Kupon Dairesinde, kı§lık 
zengin koleksiyon tamamlann11ş
tır K.B.K. Kumas ıta~azası. "Ye
ni Postahane kara1sı, ~timar Ve
dat Caddesi, 11 numaradadır. 

,--TAKVl1'1-""'I 
Z KA~I 1 1952 

PAT.AR 
AY 11-Gl:S 30-lllZIR 181 
RllMf 1~68 - EKht 20 
HiCRi 1311 - SAFER 13 

SABAH 
ÖGLE 
IKl'.'!Dİ 
ı\KŞA~I 
YATSI 
hl SAK 

Vııı:at1 Et.ın' 

06.30 01.25 
11.58 06.~2 
14 45 09.40 
17.04 12.00 
18.37 01.32 
04.52 11.47 

Gu:tUııııtu 1A'M'"1.,_ ...... 
.. .,.,,.. ..~. .U\l_... • 

.. ... ..... 
'""''*· 

Gaze~elrrlmirtte buna •Fah 
rettin Kıarlm Gökay1a na11rt• 
filin gibi isimler nrillyor. 
Vlılua Sultanahmet Ce11evi 
hadl,.•\yle Chest•r Mdi•.,I 
arasınıt.ı han bt1nzPrllkter 
nr ımı lklnrl<inl birlnrt•l
ne ~nazire• saymak yanh$
tır. Zfr;a lklnri~lrıl'fr mabk(un 
lır ull ile görüşm•k ı.te
misltr '' onun hapi~:ınrrr 
J"Plme~Inl ~aırt kocmuelardır. 
Ilalhukl birincisinde valf 
mahkfımlan t,.ıokin etmek: 
J('irt kendi f'!tfl'•i~·te rınJınn 
aracına girmiştir. H"rhtl
dr hidl•rltrdp, benzertl.lde-re 
r~tmen. ha:ı•ll rark \•ır: va. 
Jimlzin h:ıkkıf1t yendvt1llm. 
1' A PJ KOOPERATIFJ.1'Bİ 

Diinkil ıazt"tt>lıııırı'IPU hlrln-
df"· hir h~her gfirdürn: Bf'ffl!
'"''"'ı «iftlhfl" 1!P"i'"IPyİp ya
~11ıttakl'I otan iıı;tanb11l !if'h
rinln ~ınırl:ınnı clzmf'f", hıı 
'ltnırlar dı..-ınrta ın,aat:ıı izin 
l·e-rmrmef P kır~r ,·rrmls. 

Gertekt•n de 1stınb~l t•h 
rl, nHfuıı;f)·le nisbPt tıiilemt
yerek drN'rede geni!ilPmfs
tlr Vt" rl~h:. rla 1tenl1j)f"m,.k 
f1:;th'l;ulıntJ.~ıhr. Bu yaY11mı
da, 'ion ),llı:ırd:ıı Jıı:undatı Ttı 
fi1~Ti)"Pt ıö~t•rrn rııuhtPHf 
yapı krın~era.tiflerfnin ro1il 
büJ-·ül(tiir . 

Sthlr, lü111mıı;ııı :vrre ge
nl,ledl~ço Iı•l•dlytnln ~ ... 
sılııı~tıih J(iic1iik1Pr artmakta
dır: TPmlzlik, a'·ı'lınl~tma. 
kanaHr:lllil'nn, ııu, rltkfrik Te 
~alr~ blrrt ıehrln vıvıtmı. 
~n·Je mrb~utan mütPnı"fD 
nt'lrık '2rtm•1'"f;ıdır. Jf~lhukl. 
blll~~;(I ılbl, B•lrdh·t,.,lr 
J:Pnlıı;ltml'mls bir t"tanbulıın 
hll• unıumi hizmet ve lhtl
yaclııınnı karınlamak bakı
mından pek d,..• ztngtn oltnı. 
,·an hlr bütçeyle çahşmık 
zorur111.:1dır. 

Bıınrt:ıın Fonrı ~autlar•~ tıo. 
hilhaıııı;a l'lpt knnp,.rıtınrrt
nin $f'hlr sınırlan trinfte 
blok ln51ıııt yolunu trrclh 
P~ertk Brledlvenln ıımnml 
hbmrt lmkAnlannı kolıylaı
tırma1"rtdır. 
Ruıün 1.tanhıılda b>her 

niifns:ı ışıtı yukııın iki "1.Pt
re kare yer dü~mll!kf•dlr. 
Oii11\·anın rn bü\"Ük $thir1e
rlndt hile bir m•f"P kar.v. 
h., on v. hattA d•h• fıİ.ıı 
nüfu!IJ lı=ıbet rtmektedtr. 

f'!hınbul kıular yayvan bfr 
~thrln unıumt lıh!mp.fJtırif1, 
•n 1.•nrln belediyeler dahi 
güç )"tti~ir. 

Sorlun r. Cl\\'CI 

ON KELİ'll'.:YI.E 
Ustan,tlu'"ıın haba~11'1 sö. 

tüm vok, fakat k•n~l•I ppk 
:cemice hareket etti! 

TATLISEltT 

Acele ediniz 
Garanti Bankasının büyük ik· 

ramiye ke~iMsi yaklaııyor. Yüz. 
bin lira kazanabilirsinit. Hesap 
actırmakta ıc~le edinil. 

ne kadar gülünç buldu. Yiye • 
ceğl sey, o a~ır ve mid!'sine o
turan pe)-'Tlirli bOreklerdi. Hem 

de onları pabuçları &.;'ırak 
almıftı. Bebtnln ölilmün• roğ
men tğer pabuçlar çekmede ol
saydı, eve dilnmek belki de da. 
ha kolay olacaktı. Fakat bun· 
im düıUnmek delilikti. Bir 5 KASIM e1Yalarla götllrmUıtü. ~ 

Cincinnati'nin buğulu ı'ıkla
rını, ceviz ağaçlı tepeden sey. YAZ'AN:O FANNY HCJltST · ftEZZ' ~N ~ r " ... L u ... u bıhçede oturup orada güllip 

ÇEViREN~ rıt "' ~.c. '"" '-" •~lenenleri seyreden, sonrodan 

Akşamına Kadar 

Bir hesap açtırınız. Hesabınız varsa çoğaltınız. 

GALATA 

Bankalar cad
desi No. 48 

Tel: U668 

SIRKEC:I 

Yeni Postaha
ne meydanı 

~luhzırbası S. 
·o: 5 

Tel: 29702 

KADll<ÖY 

Kadıköy Palas 
Altı !\o. 5/7 

Tel: 61912 

IZMIR 

ıumar Kema· 
!ettin caddesi 

No. 28 

Tel: 5710 

retmek ne güzcıldi ..• Ren lo- · 
k.antasının kalabalık yemek sa- -
!onunu da batırladL Burası da. . 
ima güniltfilil idi. Sonra oku· mak icap edi)'ordu. Amerıkalı. 
duğu mektep ve köıe ba~ında lara baş··ıurac~.k~ı. Kahve ren· 
kızları bekliyen o~l:ınlar ... Bir gi tweed tayyoril v~ ~ynı renk
gUn birisi, Bay'dın bakire o- teki şapkası hal~ gıyılecek hal. 
liıp olmadığını ıcrmuştu, Fre- de idi. R.1y'ın kendıne mahsus 
da'nın, gebe oldu~una dair uy. Ii;·akJl_ı bir tavrı da va~~ı. 
dıırduğu yalan nay'ın bayatı- Dilenrı !Jnmrıı~:ırdı. Onun ı~ın 
n:n btitün SC)Tinl değiştirmiş- ancak~ tGUç bır duruma düş.. 
ti. <Geyik) otelinin önünden müş bir \atandas yardım isU
sü lü ve· güzPl elbiı::f'lPrle gec::- yoro diyc'.lilirlerdi. 
tiği tam•n herkes Hay'a takdir. ütle vakti uıkudan uyandı. 
le bakardı. Babasının şarkı Uütlin tece devam edrn baş 
söy1E>diği toplantılara gitınesi- 1ğrısı gcçmi..,ti. Her türlü te-
ni ne kadar severdi. Sonra şchbü.ı;e giritmC'ğe hazırdı. 
\Valter'ip. bir sepet ic:lnıie Be- ,\ı.Tupa oteline öğle vakt . 
beyi nasıl getirn1iş oldu:unıı )•emek salnnu kalabalık iken, 
dUşfindü. Aman Yarabbi, gali. gitse mi d•h• iyi olurdu? Yok. 
ha ı1ne hafifçe h•ykırmııtı. ,. otrlin kayıt defterine bakıp 
\~oksa u\·kuya mı dalmıştı? Bu. tanıdık bir isim mi aramac:ı 
nu bir daha yapm;ımalı~·dı, Be daha muvafık idi? ikinci fik
bP artık ·oktıı. llir daha geri rinl tatbik etti. Fakat hiç bir 
grlmesi de iınk&rr:;ızrlı. ~:ina itme rastlamadı. \~aklile 

Ray'ın geçm!ıi değil, bun· Pl:ıut ismini taş1yan b!r aile 
r!Jn sonraki günleri düşünmesi tanımı~tı bunlar, Cincinnati'nin 
'Jıımdı. Bun~n için p13n yap- en kibar ,.,. Zl''ngin ~ilelerinden 
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biri idi. Fakat buradaki Plaut
lar onlardan mıydı'! Bir de 

Dreyfw;lar vardı. "'"\caba bunlar 
Fransız mı, yoksa Amerikalı 
mıydılar? Bu~le inıanlara yak· 
taımak kolay d•Rildi. Amerika
lı "Yahudiler cömert olurlar, 
fakat belki de bunlar Fransız 
Yahudisi idiler. Bir çok isim 
daha okudu. Kimisi Fransız. 

kimisi İngiliz, kimi•i İtalyan 
ısinıleri idi. R}·an, Ponscar, 
Levy ve5are ... 

En nihayet kapıcıya doğru 
} ürüdü ve f>n tatlı bir tarzda 
gülün1~iyerek: 

- lllme Levy ile görU~mek 
istiyorum. Dedi. 

- lltme Levy ve kızı bu sa. 
bah Parise ,:ı:itti1er. 

- Ya ... Halbuki bana daho 
birkat gün kala<'aklarını söyle
mişlerdi. Dedi. Bundan sonrı 

\fme. Ponsı:ar \'eya filme. Ryan'ı 
RÖrmek i tiyorum.• diyemezdi 

ki.. Gayet vekarlı bir eda ile 
oradan ayrılmaktan başka ça
resi yoktu. Ba~ka türlü hare
ket etse, kapıcı bir şllyden şüp. 
helenebilir, onu belki de boh· 
çacı kadınlardan biri sanabılir· 
di. O anda aklına bir ~ey geldi: 
Bohçacılık :yapsa, hayatını bu 
suretle kazansa ne iyi olurdu. 
Fakat sermaye bulmak lAzım
dı. 

O gUnU çarçabuk geçti. Garip 
şey, açlık du\·madı. Bul n1asa. 
farında ögled~n sonra oyun oy. 
nanmazdı. Fakat bahçede tah· 
ta sıralar vardı. Burada hic bir 
şeyi yeyip içmed10>n ve oturma 
parası ödemeden ı.·akit geçir
mek mümkUndü. 

Yalnıı başını böyle bir bah. 
çede, bir sıranın üstünde otu 
ran bir kadın hakkında her· 
kes acaba ne düsünür"? Diye 
Ray'ın aklından bir ıeyler geç. 
ti. Yanında duran çanta~ınıa 

da blr ölü ·e ait sen hatıra O· 
lan bir çift pabuc.u odasında 
bulamıyacagı için geri dönmek 

aşınmış köşe~rini boyamışıtı. istemiyen bir kadın, deli değil. 
Yüzü de hiç durmadan Süitim- dir de nedir~ 
süyordu. Her halde göze çirkin LA.kin eninde de, sonunda 
gelecek bir hali yoktu. Başının do odayı dönmek ve giyinmek 
titremediğine de emindi. Ara IAzımdı. Gazinonun kapısına 
&ıra baş ağnsı teplyordu. fa· il.ln asılmıştı, •Bu akşam Bul, 
kat onu fazla rahatsız edecek RulPt, Bakara• di"e yazılı olan 
kadar kuvvPtli drğildl. Her hal ilAn, zaten her akşam asılı idi. 
de hütün g•ce ba~ırıp uyku u- Fak•! o akıım (Bul) kelim•si, 
yum:ımış bir katlına benzemi- s:ınki Ray'a a~ıca işaret edip 
yordu. çdırıyormııı gibi idi. Her hal· 

Geniş omuzlu, dar kal~alı, de bunun bu tarzda gözüne 
zayıf ve biçimli bir vUcudU çarpmasında bir hayır vardı. 
vardı. Yüzü biraz buruşmuştu. .. .................... .. 
Fakat bu da. ona avrı bir asa- Hiç de fena durmuyordu. Te· 
IH ,·eriyordu. Velhasıl bir ha· vekkeli de~ıl, ,zugürtlüğün ı· 
rabe"e, fakat tamamiyle tök· dını zariflık koymuşlar• diye 
memek için kendini tutan bir bir Atı sözü vardır. Pulları 
harabeye benziyordu. dökülen Boleroyu çıkarıp da 
Güneş batmak tizPre idi. Or- yalnız tül elbi~eyi giyince es. 

talık serinledi. Yemek vakti vap Adeta başkalaıtı. Bu elbise 
~·•klaııyordu. Eve dönmek., hiç kol•ıı• ve cok dekolte idi. 

dinlenmek, yemek ve giyinmek O mevsim, moda. bunu tCap etti 
l~zımdı. .. \~emek ve giyinmek .. riyordu. Bütün Amerikalı ve 
Diye düşününce kendi kendini (Devamı var) 



İngiliz temsilcileri 
İrandan ayrıldı 

"" ı, p, •• 

Tahran. 1 - Dıs iıleri Baka
nı Fatcml'nin buJ:ün gazrtecile
re bılWrdi,C:inr. gôre İn~iliz ma~
Jahıtgtızarı Gcorge ~1iddlC'ton, 
Londrıva döncrkf'n Başbakan 
Dr. ~I~!ar1dık'ın İns:iliı mi11€'ti
ne hitaben kalrme aldı~l bir me
gajt beraberındr. töhirmeyi red· 
detmi~tır. ~tıddlcton, bu sabah 
elçilik perı;onelinin ı-on mPrısup

larıYle birlikte bir otomobil ka
file~ivle Tahrandan ayrılmıştır. 
İngili~lerJ buradan Irak'a götü
ren kafile 36 motörlü taşıttan 
tnilteşekkildi. Kafileye Irak hu
duduna kadar İs\·içre orta elçİ!l>i 
\.e konYovu korumak için iki 
kamyon doıu~u İranlı asker re
fakat etmektedir. Kafileye 8 ka
dın da ı:iahildir. 

Tasıtlar saat 5 ten az sonra 
ıehrin a)·rı ayrı kt!~imlerindcn 
hareket etıniş ,.e kJfileyi teşkil 
etmek Uzere Tahranın 45 kilo
metre dı:sında. Karap köyü ya
kınlarında toplanmı~lardır. 

--o-
Bir çocuk annesini 

yaraladı 

- Çaı;amba, 1 (lltt·u,il - As
len Rizth olup Çar~ambanın De
ğırmenbaşı caclde~inde oturan 
beşikc:i öınE'r o~lu 17 yaşlarıncla 
Osman Küçük, ınnc~i Fatme ile 
para me~elt'!iinden dolayı müna
ka~a etıniştir. Oşman Küc:ilk, ta
bancasını c:"'ktrek öz annesini 
yaralamı~tır. 

-o--
Ye,ilay, Milli Gençlik 

Komitesinden ayrıldı 
Yeşilay Genelik ~uhr~d 22 nci 

yıl normal koniresi dün saal 
ıs te Etıbba Odası salonunda 
toplanmıştır. 

Kongreyi Gcnc:Jik ~ubesi bRŞ• 
kanı Avtckin Ozan ac:mıs .. Ata
türk \'e. vatan ~ehitleriınizin ha
tırasına sa\'.5{ı duruşu yapıldık
tan sonra, kon,R:re ba~kanlı~ına 
Yeıilay genel başkanı Şükrü lla
ıım Tıner l!il"C:ilmi:slir. 

Calı•ma raporunun müzakere
si ye idare hevetinin ibrasından 
sanra, gPnet ~rrke1in istc4ine 
u,·ularak günrlrme alınmış olan 
.)·eşil.ırıy Gençlik Şnbc!ii• nin 
Türkive ?ılilli Grnc:hk komitesin
d•ki üyelık "!atının dovam edip 
ttıniyece~i mtselP.~( ı,irtrletll mü· 
naka~alara ,.e gürültülere yol 
açmış, nttiC'ede, Türkiye lttilU 
cenı;lık komite~inden ayrılma 
kararı alınmıştır. 

C.H.P. Galata ve Eyüp 

ilçe kongreleri yapıldı 
C. H. P. Galata , .• F.yilp ilçe 

kongreleri dün y.-ıpılmıştır Hrr 
iki kongrede konuşan C. H. P. 
il idare kmulu başkanı İlhami 
Sancar, .o. P. nin di.Q:er parti
lerle olan mUnasf'betleri bitim 
anladığımız Rihi ahlAki bir yolda 
olmamaktarlır. Bunun için parti
liler, etraflarındaki kimst>lerle 
parti meselelerini ~örüşürken 
müteyakkız bulunmalıdırlar.• dc
mi~tir 

* ingillt>r,nin iran nıcııo;;;Ja
hatşeüzan dün Tahrandan 
ayrılmıştır. * Korfde tepeler için ya
pı lan ~avı~lar de\·am et
mektedir. * 1 'ka .. ımda Rirlt ik .\n1r
rjkada )"apıJarık olan 
Cumhurhaşkanlıtı &etim 
ltrl için partil('rıra"iı 
propaı:andıya devım o
lunmaktadır. 

M. P. İl İdare 
Kurulu Başkanı 

İstifa etti 
Milld T .. rll i f,tanh•ıl fi h•s· 

kanı f"mekli Grnrr:.t Alil fltrr. 
~ağlık ı11ırunı11nun mÜ"AadC'sizll
l!'ini ileri !tilrerrk hu ,·aziff'"in
den ::ıyrılınıştır. Ru \'fl7İ •pt kar
şı~ınrla ikinei haşk;an Fehmi 
\!ııral birinrl haşkan liC'filrııiş \'t' 
ikinci baskAnlı~a da AkiC So. 
tuk~u. ırtirilmiştir. 

~tillrt Partisi 11 idnrr hryeti 
nin hrlirltitdnr J:!ÖrP, ,A.ıiı 11 
ff"r'in hu ioıtifa,.ının hrrhan~i hir 
'liyast hiırii~e itf" k .. t·j~·yrn al5 
k11!'11 olmayıp tamaml'·lp "'iıhhi ~f'· 
heplrr,. rlavanmaktarhr. ~itrldm 
.\zfı flter. partldı:ın ı~tıfa f"tmr
mlştir \'e ~arlree fiill vaıi!e~tn 
drn ayrılmıştır. 

lıonolu borçlar 

.~nkara. 1 (Anka) - ~laliyr 
R~kı:ınlıtı hiitl"e kanunları ilP hil. 
k0mrtt> verilrn kı~a vırlPli bono 
kııl111nma rrt1d~inin umıımt hir 
kı~mını hu \"11 kıılhtnmAmAya ka. 
r11:r \"f'rmicfir. Rakı:ınlık hu hu
,.u~ta trtkik\rr yanmaklarhr. llll
lrn mP\"<'\lt honoln horçlarrlan 
önrmli hir kı'lmı tiıhvil cıkarıl
m:ık !l:uretiyl,ıı kon'lolidr edilC't'tk 
tir. 

iki lcardeş hapiste müna· 

vel:w.ı ile ya'.aca'ıc 

Xevynrk. 1 <Nafen) - ı\n
thony "Paolıllo ,.e Andrew Pao~ 
lillo adlarında iki kardr,, Nev. 
rork mahkemesi tarafından ver
~i kaçakçılı~ı dolayısıyle hapse 
mahküm t'CHlmişlerdir. Fakat 
bunlar birlikte hrıpsr. girdikleri 
takdirde, 125 işçi çalıştıran ve 
çamaşır yapan fabrikalarının ka
panaca~ını lx>lirtmidru-, müna
vebe ile hapse girmeyi tekli! et· 
mişlerdir, 

!ilkim, mahkumların hu ta
lcplrrini kabul etmiştir. ilkönce 
Anthony bir •ene m!iddelle ha
piste kalacak ,.e o çıktıktan son
radır ki ,\ndrC'\V hapse ııirecrk 
ve mahkı1miyetini tamamlıyacak 
tır 

!!AZARDAN PAZARA ~ 1 i.~tanbul 
Universitesinde 
Derslere başlandı Satıcıların dili! 

< Baıı ı incide) Eden, harpten 
uza~ız, dedi 

Rl'.'klör bu knnuşma ... ında eı. 
rümle lfni\'rr~ıtttnin i'P('Pn yıl
riaki faaliyetınden rtr,ıflıC'a bah
~"tmiş, ~r('en yıl lC'lnrle trrlriı; 
heyetindrn rınrkliye ayrılan Ord. 
Prof. Tel'fık S.1~lam'la Prof. 
Tah~in Öz'r (inivrrsilrnin tc~"'k· 

Bal kutuları, Bayrampaşa kuzuları, değirmen taşları - ll<iılere takke ne 

demektir ? - Kaynana - Damat münasebetleri - Annik Dudunun oijlu ve 

damadı - Hangi Artin'ine ? - Fazla modernleşmiş olmasın ? 

Lonrlrfl. 1 - Birka(' giin !'ionra kısmi ~~çim '.\·apıtarak olan 
Ili;h \\~Ytkembc'de bu~ün konuşan nış İşleri Bakanı Eden de
miştir ki· 

• - Bugün harptrn bir ı;C'nc ry,·rli~ine nazaran daha ziyadf' 
ııza~ıı. inıüllcrrnin ı1ünvanın hrr tarafındın hürriyetlerini Ye 
b"rıcı muhaf1za ctınek istryrn millr!lt'r ara~ındfln do~tlar edin
mc·i gcrckli_!in(! inanmakta~·ız.• 

Fdrn 1\mcrikahlnr ~lhi srrlın miicadrlr ... i ya1nynr 
Jli~h Vycornhr, 1 C \.P.) - İngiltrre nıs İşlrri Bakanı An 4 

thor.r Edrn bu sab·ıh, ::rl<'rt'k hafta bir ara ~eçiıne sahne ola
rak bu schirde ~luhafazi\kar parlinin mcb'us aclı:ıyı John Ilall 
lıc~;ıbına .:\mrrikan stıllnfle hir SC'<,'im kamprınyasına ~irişnıiştir. 

İngilfrrcnin 1 nuınanılı diplomatı ı;;abahlanbrri ka!iAhayı doltış
makt.:- pazar ycrlt'rinrlr, meydanlarda rcya halkın toplu olarak 
hıılıınrluğu digcr mahallcrdr nutuklar vern1rktC'rlir. F.clE'n'in, 
raJ!mıır allınrla, h;ı':'ı ac:ık kasahı:ı mc~rlanında hir halk .ı:rununa. 
deml'<: vrrdigi .[!örülmiişhir. Konu~m;ılarında hilhtt~"'a İngiltere· 
·nin mali durumunun ve millC'tlerarası manzara üzerinde dur
maktadır. 

«Adana»vapurıında 
Kaçak eşya 
Bulundu 

Hıı,,af Jfu11111ılrfmirdtn 

lzmir, 1 - Giinoydoğu Akdr
niz seferinde dün İzmire ~rlen 
•Adana• vapurunda kac~k eşya 
bulunrlU~lt ihb:ırı üzt'rİnC! araş
tırmalar yapılmış, ambarda bir 
çuval dolusu, kime ait otduıtu 
anlaşıJmıyan iprkli kadın ve er
kek eşyası bulunmuştur. Araş .. 
tırmalara bu sabah da devam 
eden mrmurlar, •.Adana. nın alt 
kat safralığında allı çu,·aı daha 
muhtelif rşya bulmuşlardır. Bu 
arada meydana çıkan 80 erkf'k 
ipekli ı;:-ömlcği, yüzlerce kravat, 
naylon kadın camaşırları ve di
ğer eşyanın değeri 10 bin Jira 
civarında tahmin edilmektedir. 
Vapurun İstanbula hareket r-aali 
olan 14 e kadar araştırmalar ı:;o
na rrmr<IH!:indrn, safrfllık mü
hürlf'nmiş ve tahkikata İstanbul
da dt'vam edilmesine karar ve
rilmiştir. 

Bir Amerikan Ticaret 

heyeti Türkiyeye geliyor 

Nevyork, 1 CA.A.) - Başkan 
Truman'ın Yrrdiı?i direktif ilrt'
rine A,•rup:ıdaki çalışm~ ,.e eko
nomi şartları Uz('rinde inrfllPm('
lt"r yarıaC"ak f'llan hf"yrtr. Tir:lr"t 
Bakanı Chatlr3 ~:ıwrcr h:ışk:ın
tık etmektedir. lleyet dün Av
rupaya milte,·cccihen )·ola çık. 

mıştır. 

Mısır Sosyalist 
Partisi Başkanı 
Serbest bırakıldı 

Auorirıltd '/'rı" 

Kahire, 1 - ~tısır Sosyali~t 
Partisinin marttanbC'ri muhake
mr rdilrncktr olan lideri Ahmet 
JIUseyin hııgün mu,·akkatrn hür
riyetine kavusmuştur. Hii~eyin , 
bu ;\"il iptidalarında Kahiredf" 
patl<ık Yf"rcn karJ?asalıkları kış. 
kırhnaklan ı;:anık olarak tnuha
kE'me edilmcktc:·di. Dilvava ha
kan a. k<"ri mahkeme bus::lin so~
~ alist liderJE" diJ!'l'r !i sanığın tah 
li~ rlrrini emretmiştir, 

Bununla b<'raber duruşma de
vam C'dr<'ck ve bundan sonraki 
rrlse 10 kasımda yer alacak
tır. 

IHlseyin, ötedcnh<'ri sabık Kral 
F .. ırıık \'e Faruk rrjiminin en 
kuv,·rtli bir dilsmanı oldu~unu 
da iddia rtmf"ktcdir. l\larlta du
ruşmasına h:ışlanıldı~ı ıamAn 
savcılık }lt.i!l:cyin itin idam ce:r:a
sı i~trmiştir. 

Feride Faruk aloyhlne dlva 
açıyor 

Kahiro, 1 (T.H.A.) - Mım 
~azetrlerinin yayınladıkları bir 
hahrrP 2öre, ~ahık l\lısır Krali
c:esi l:'eridr, Faruk aleyhine ol· 
du~u gibi onun hatıralarını nes 
rt"dt>n Ampayrr New:ıs adındaki 
inıtiliz Ra1f'tesi alrrhine de bir 
hak;ırct dAvası acmaya karar ver 
miştir. 

1 

kürlerini ifade rttiktrn ı:onra 1 
Ünh·rr~itcnin ~·urt içi ,.e rurt 
dışı faaliyC'tll"rini, fievahatl("ri 
t;niYerıı;itrcl<" toplrtnan 'inilletler~ 
arası kon$:rrleri ,.e diı;:er leşl'k -
küJlerin çalı~ınalannı tebarüz 
ettirmiştir. 

Konuşmaı;;ına rJr,·an1 cdf'n rck. 
tör, (inivrr1;itrnin hrş fakültesi
nin Bryaııtta toplanını.ş olrlıı~u
ry,u1 bina ~ıkıntısı k?lmadıt::ını. 
Unl\'rrsitenin faküllrlrrindeki 
kitapların csa~lı ~urctt~ tan1im 
ve takvi)'(" <'rlildiR:ini. ilmi t~lış
maların nlillctlcra.r<lsı sahacl:._ 
miihiın mr\·ki kazandıgını hrliıt
mi~. ,.r. ilnıi düşüncenin h•tiklA
linin fardalarına trın;ıs <"ttıktrn 
,.:onra, öl(rE"nri ve ö~rrtim ü\·cle
rine ba*arılar lC'mennisiyle ~yeni 
der~ yılını ac:mı.ştır. 

Töreni mütrakıp Vali ve Be
lrdi_ye Ba~kanı ,.e di~er daretli
ler rektörü makamında ziyaret 
eder~k yeni ders yılıru tebrik 
etmi~lerdir. 

Amerikada 
~eçimler 

< Rışı 1 lndd•l 
karşıladıaını bildirmiştir. 

Diğtr taraftan Los Angeles'te 
den1rçte bulunan Gl'neral Van 
Flerfin eşi, iki yrni Güney Ko
re tümeni meydana getirmek 
için il~ili J\nu·ril\an makamların 
dan izin isttı1iAini fakat bu iznin 
vrrilmC'di~ini bildiren kocasının 
mektubunu Ei,rnhowcr'e \'l'.'rmiş 
oldu~unu ~öylemiştir. 

İstanbul, yer yliziinde se_,·,·ar 
~atırı~ı en bol olan Eehlr· 

ıtır. Sokak· 
farda alda ha· 
·ale gelml 

,.<'n şrvler sa· 
l:-tnlarla kar· 
,ılaşır· 

"ınız. Bunlar 
dan her biri 
ayrı bir ma· 
kanıdan ha· 

(ırarak ne ı-.ıtlı~ını ili.n edPr. 
Fakat doğru ... unn :ı;övlemrk t3-
lınt ~f'lir~p rlilll"rinrlf'n anla· 
rnak için ya o dili bilrı1eloi, ,·a· 
but keran1rt 11ahlhi olıı111k 11· 
11mdır. Sattıkları ilr ba#ırd;k· 
ları ara!liında çnk defa hlc mü· 
na .. ehet ynktur. Bir )abancı, 

sr~lnC kulak vrrrrek, fi('y~·ar 
,.:~tırının ne s.attığını kabil de· 
ğil anlı,·amar, 

1'1Jsat mi tc;trrclnlr?.. 11tfrı 
bal kutnları ... Ral kutusıtnun 
k::tvun de1n,.k o1rl1ılurnı bir ya
bancı nf"rPden hllsin? Kurahl
"eler rte.,·ln<'e de k:ırpu111n kA .. 
tedildi~ı;lni na'lliiıl anlAııııın? .. Ban 
~atıcılar kuralllyr~ i de yeter 
hulmı~·arak: ·F.llnl mi krı;tln 
b('':' ... \'a.v glıll cah:1h doktOTIJ 
l'a~·! ... • diye bağırırlar! 

·Rekçl sopaları•. ;\·ahut •ha· 
dem badtnt!• in 1'alata1ık, •gÖ· 
hektfltr var• ın marul oldcğu· 
nu bir. hihri7, fakat yah:ıneı na· 
sıl anlıc;ın? ... Bu _-.ırip !iatış 

hırıındın hirkac mi\al d3ha: 
Ka~·mak kaymak (Yo&urt), ti· 
hal (dut), dringtl dringel Cmuı· 
mula), bal akıYor (incir), Bay. 
rampaşa kuruları (en.ı;:in;ır), 

degirmtn tasları (iri domıtrs), 
ıirrya ku7uları (torik) ... tn~an 
dü'<ünı<;e fhıha hlrcokl:ır1nı bu· 
hı.hillr. nb. yukarıda d:ı ıııö,·Ie· 
digim ı;ı:ihl, h•ınların dillerin· 
d•n pekAlA anlarız. 

İKiZLERE 

Ba)'Bn Van Fleel demecinde 
kocasının mektubunu Eisen
howcr'e verrli beş gün olduğu
nu ve Cumhuriyetti parti adayı
nın bu mektubu propagandaya 
vesile yapmak istemediğini söy
lemiş ve Vı;ın Fleet ile Eiı~en
howcr'in çok e ... kl iki samimi ar
kod•ı olduklarını l!Ave etmiştir. 

Bayan Van Fleet şunları ilave ı TAKKE! 
etmiştir: 

•- Grnrrat F.iı-;cnhower hiç 1 pakat doğrusunu fiÖylemek IA· 
bir eey paha51na kocamı rnüşkiil 1 71 nt ~f'1irc;e, bizilft de bil· 
duruma sokmak istrm•dl. Ancak , ~ m • d i k 1 e-
bir takım yalanl:tra kurban gi<IP <'.";· \ rlmlı: l'ar· 

rf'k !llf'timlerde matlOp olmaması '*":fj.fK:. . mır.. Geten 
ic:in ona mf'ktuhu açıklamak mil gl.ın • fJhmut 

d · · b b pa adan ge. Kaa e~ını f'n i1.zat verdim.• J ~ 
1'fen1lt>ketfmf1flrkf :\ml'rlk•lıların I ~ (f'rkrn Jotnl 

o:rll'rt -_.:.;>;;;, hlr tıeY ö J"en· 
Ankara, 1 (T.If.A.) - l\temle · dlm. Se\·yar 

ketlmizde bulunan Aml"rikalılar ıatıC'ının hl· 
rl 1 porta\ını 

önümüzdeki 4 kasım günü yapı· ı ortaya koJmuş bağırın. (luru 

Yazaıı: E.T. 
yordu: 

- lkl•lero takkeltr, tklz!ere 
takke1~r~ ... 

İkl~lere t:ı:L;keler! .. Bu d:ı nPı 
demek:' ... Bri~ le hir St'Y satıl· 
dığını cimdiyr tatllr hit duy· 
ın:ımı tını. '.\Trr1kla s:ıtır ya 
~·ak1a~tım, f-rrrt~"' a bıJ.tım. 
Rir de nt> .. (,re,·lra':' .. N~ karl:ır 
rlü~Ü'1!it"niz hul:nn37.c;11111, onun 
lçJn hem<>n Jıahrr ,·rrr,·im: 
Süfyen~ •.. nunl:ır h:ıhlkatf"fl (O· 

cuk tötkl-:rsine hPn7i'·rır. İ\,, jc;I 
bir ;ırada hulu"dutııı~ giirf' 
ııikiı:tere t:ıkhP!~ de f,.,ı1a bir 
bıılu$ drğil... J.t•m ftilrhim, 
hPm 51'1Clt\"1 dıkk:ttl (P\ı.mPk 

'p m'11ı"ı siirmrk hıı-=·ı-:ıınf!aki 
bu1u~una hayret ederek uz:ık· 
laştıııı. 

K.\ 1'.. \SA -
D.nl.!T 

G l'çen f:Ün gazetelerde bir 
rl nıa·1 ·rı kavnana.ıc.1nı kl· 

tır kıtır 1t"S· 
fitini oku· 
-rnnra dehe.et 
içinde k:tl· 
rlım. Ri1lm 
bildlgt· 
mı-ı; sarkt:ı. 

ıtrlin · ~-:ıvna· 
na mıini't'lliiP· 

hrtll"rinln ek 
cerıyetl" gPr~i1'1. olma~ına mu· 
kahil, ka ·nana.l3rla rllmatların 
~ok iyi J'PÇİndikJeridir. flir 
h3nımf'fenfli~·e: 

- Damadınızı S~\·er mhl· 
nlz'! 

Dlye sorsanız atar.ağınız C'e· 
vap şudur: 

- Bu da ~ual mi~ .. F.lhttte 
sel·l"rim. Damat demek erlı.ek 

O\·I.lt demektir. 
Kı,·nanaların çoğu haklka· 

ten damatıarını !lie\·rrl{'r \"C er 
kek e\'l.lllarıncl:ın ayırm:ızlar. 
Dam11Uarın1 h<ı"'•l.\.ı çorukl11nn· 
dan Ü!ötün tut:::ın ka~·nanalar 
da ,·ardır. Bu :ralnız Tıirkl"rf' 

münha~ır değildir §. •'' ~ki dl· 
ğer unı;;urlarıla da bö,·lt.'flır. 
J\u hususta şu fıkrayı nakle· 
derler: 

.:\nnik Dudu adında yaşlı bir 
kadıncağınn bir ci;lıı, bir de 
kııı varmış. Oğlu hayliz mı 

ha,·lir:, kızı isP o nlr.bttte ça· 
ıı,kan, muhabbetli l'e ltRatli .•• 
nu .-i.iTPI kız~ .\rtin ad~"ı1a bir 
J{f'nc: talip oltnu~. So· t ı lar, 
tahkik pfmi~ler, rlelikanJı\ı UY· 
gun bulmu1I:1r, kızı kendlıı;lne 

~·~~~~~~~~--' 

vermlcJer .. -\rtin bir 1,;uvutn<'ll· 
nun anında (al·can. s<tnatl..lr 
bir gtnc. Epey para kJzanıyor, 
karısını gül glhi gc!;"'n.Jirtlik· 
trn Jı,ıt.ka kaynana.sına da yar· 
dım pdlyor. 

'ffR\'F.'1 ~ "\,\ 'ff''1 
1 \SDILI ost:-<DE .. 

K:ı.)·nana dam:ıd tnı rok sev· 
mh, ona dört elle sarıl· 

mış. Ht'r ge
re el ayak ı;e· 
hilince "lier· 
}em .Ana kan· 
dilinin önü· 
ne 'jder, o· 
rada dua e· 
c!ermic: 

- ,\llahım 

.\rtirJnıe s1h· 
hal, !ifıJet ilı n eyle. Ar!ini· 
me ı;ok para kaz;ındır, onu ırn
gin rt ... 

.\nnik D!Hl•!nun oğlunun dl 
adı Artin imi'", P.u .,\rtin bir 
trrr aTif'esinirı rlııa>ını duy· 
nıuş •• \'ln("m .,rtinp dua edl· 
}OT, ar:1ba hangi .\rtiı·t':' Ba
na mı. e.,i-.tcme mi?• d1ye dil· 
&hl"mliı. f,u"u anlamak için er 
tr~i ;ıhş;pn 1'\f('r~·pm ı\nı J.1n· 
dilinin arkası"ctakt ytjkhiğe 
!':;t~ li1nm11. lf Prkes odasına çe· 
kilcti\,,l•n stınra annt~i geli;ı: 

- ,ı\ll:ıhım .\rtinhr,e sıhhat, 
ifi\et, para Jhsın rt! 

Di~·e dua rftneğ:e h;~11y1nca. 
r.ö1d,,rdrn .(f1i\ orrı•JJ glbl, ka· 
ltn bir E"'le sormuş: 

- Jra~ı;:ı • rtinine'? 
Kadın bu hitap k .. r ısında 

,-.. rTere b:'lpanarak cr,·ap \·tr· 
mi~: 

- Damarlını .\!'1İ!\İme, da· 
J-ııadım .\ftinim"· 

O hı hur:u ;tnTayınra yük· 
Hikle hulrtııihı ha tnn1a dışarı 
fırlamıc, ,.,HjP i11i11 iilrrine sal· 
tlıı nllŞ, J'lrretet (.::irÜJtliYİİ dU· 
,·an kn:ı ilf' rl,lrTladı yeti,ml~· 

İer ,.e krnfli<:.inl kurtarmışlar! .. 
J\a}'n:1n:ıl11rla llamatl:ır umu 

mi ·ttle hii ·J(' giil gilıi geçinir· 
Jcr1 en ataha bu damat ka.·n:ı· 
na\ını nedrn J..ıtır kıtır kes· 
rni&'' .. Kn•·nına · damat müna· 
rhf'tlrri, hi•t!r ~·fJlnnrla rtlma· 

r.ın1 ırıukal'.i1, rrrnk errfp tama-
men al ~idir. or~rla ! aynanalar 
la dJrnatlar. hirr1f'!kl k:ı.ynana· 
lırla l?:f'linlPr ,~':)!. çok def:ı 

hirhi tlPrini '"' mrt1tr, kaY,,.l 
edl"rle!'. o\r:ı!ıa bu damat d:ı 
fı171J morlr-rnlr .. ,.ıi~. onl:ıra 

b"nrerai1 ohr.ııs~n?! .. Hareketinden iinee beyanatta 
bulunan Charlcs Sawycr, bu se
yahalln yeni ikrazlarla ilgili ol

madıAını, sadece batı ile doğu 

arasındaki tiearoti !lgilendirdlğl
nl 'e A vrupadakl ihracat kon
trol sistemiyle hususi teıebbUs 
yatırımlarını ali.kadar edeceğini 
söylemiştir. 

İıldia~·a RÖrl'.'. bu ~azcte Fa. 
ruk'un yal'ınladı~ı hatıralarında 
"<ıbık Kraliı;enin şeorl'.'f ve hay
~;iyclinr uy~un ol~ayan neşriyat 
ta bulunmuştur. 

l•c•k olan Amrrikan Cumhur-

başkanlı~ı soçlmi için oylarını ''-----------------------·--------------

Heyet, lngiltere, Fransa, İlal
ya, Almanya, Yunanistan, Türki
ye, Belçika ve ispanyayı ziyaret 
edecektir. 

kullanma~a başlamışlardır. Ağa Han hayatını 
Amerikalılar, peyderpey elçi-

liklerine müracaat ederek oyla yazacak 
Viyana Elçimiz Faik rını kullanmakt•dırlar. 

Kapalı zarflar içori,inde veri- Parls, 1 (A.A.) - At•h•n'ın 
Hozar geliyor len oy pusulaları seçim günii sekreterinin bild!rdi~ine göre 

Viyana, 1 (A.A.) - Moskova olan 4 kasıma kadar en sür'atli ı İsmaili tarikatinin relsi ,·ı1cında 
biiylık clc:iliğine tayin edilmiş ,·asıta ile Amcrikaya ula5tırıla- yalmığa ba~lıya.caJı h.\tıraları· 
bulunan Türkiyenin Avusturya cakAtır. 'k 

1 
ti 

1 
d 

1 
nın neşri meiele!iini görüşmf'k 

rlçiı;;l Faik ltozar dUn Cumhur- mt'rı an rya fi f'r n en ya .. . . 
başkanı Theodor Koerner tara- nız New _ l\lexico ve Güne-y Ka- uzere muhh:•lıf ... Fran ız t.\bıle. 
tından kabul edilerek kendisine rolina mektupla oy kabul etme- riyle t"masa getmi}tir. 

vcıd11 ctmi~tir. rnrktedir. Bu kitap, dünyanın en milrer. 
..-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. 
31 EKiM 1952 Keşidesinde 

f eh insanlarından birisinin dil 

lere destan olan ha;yatı hakkınd3 

aydınlatıcı rnalCtmat ,·erecek-
tir. 

Kabinede 
Değişiklik 

tRaş1 1 tnrl~I") 
ve mn,·afık btltün ı:azntclerin 
bPlliha~lı tem~itcilerı da\·eı 
olunac:ıktır. Ba~bakan bu 
b:ıs1n toplantıl.1rını bir itl 
)at haline getirecek ,.e a}da 
bir defa tekrarlı)a"aktır Bu 
basın toplantıları~Ie, hUl.ü· 
ınetle basın arasıııdaki te· 
mastar v~ mün.1'1f'hrtlı:'r bil 
tün drmokrat memle1.rtl~r

de oldu~u gihi rınrmal bir 
safhaya girecektirtir 

Bir lngiliz firmasının 

isteği 

Ankara, 1 ( \nka) - Alakalı 
mak 1mlardan \T. ıle-n m:ılıimata 
rıiJ:r, t:.a tık bir irıgilız fi~ması 
m"'. ll' .. \.etimrzdr. b;.r otomob:l fab 
"ik ı kurm1k were mflracaa~ta 
bıılıı 'mu tu . 

2000 Altın sahibi 
olabilirsiniz 

Yıkında "\·U:-bin lira kaz:3nahi .. 
lir ve ikihin altı!\ satın alahiLr
ır.ıı Dcrh:1l Garanti Bankası gi 
şclcrinden izahat iste)·lniz. 

PARA SIZ 
Para, Altın ve kıymetli eşya kazananlar 
ISTANBUL MERKEZi: 

..,._._ ........... lll!ll11111mıııııma .......... ı ... !!ll!ll!1m11 ...... ıwa~ 

Galatasaray Türk.iiaz Aile Saz Saloııu 

KİTAP VERİYOllUZ.. 

Yavrunuzun 
bakımına ait 
resimli "AR 1 

sağlığına ve 
6-4 sahifeli 

Aile kitab1,, 
emrinize amadedir. 

ARI unları fabrikasının 
annelere bir sükran borcu 
olarak hazırlad191 bu kıy
m~tli esere, adresimize 20 
kuruşluk Posta pulu gönder.
makle sahip olabilirsiniz. 

ARI Unları fabrikası P.K. sıs tsta11bul 

, 

Cüzdan No. su: 163, 215S, 232S, 3S99 3993, 4503, 5633, 
5739, 6035, 791S, 8335, 8999, 9239, 9765, 
10655, 10730. 

BEYOGLU ŞUBESi : 

Cüzıdın No. su: 16807, 16827 18773, 19013, 19099, 19S85, 
19909, 21271, 21419. 

IZMIR ŞUBESi : 

CUzdan No ıu: 909, 973, 2285, 2687, 3143. 

ADANA ŞUBESi : 

Cüzdan No. su: 27, 392, 553 

29 KASIM 1952 
ketideıine hazırlanınız. 
• 

Bu keıidede 

Parı, Altın ve k~vm•tll •I"• ikramivolerindon maada 
Tıksim meydınındı, M?:RCEDES-BENZ Vitrinlorinde 

t•şhlr •dılen 

1952 modeli bir OTOMOBiL de vardır. 

1 O KASIM 1952 Pazartesi akıamına kadar 

!STANBUL: 
BEYOC';LU: 
IZMIR 
ADANA 

Büylik Postane karşısı 
istık!U Cıdd•si No. 339. 
Büyük Kll'dlçıh Htn 
Özler Caddesi. 

150 Liralık bir hesap açmakta acele 
ediniz. Hesabınız varsa arttırınız. 

1\tuazzam Programı ıı saygı rleğ~r müşteriltrine su 1maL.la şcıref (l11~·ar 

Altın Sesli Yıtdıumız Sesle Çiz(!iler Sanalk3rı Gr-n~ Se"i Sanatk.irı 
Porihan Altındag SÖZER! CEl.AL Ş.\llİN 'tlZ.\tıE!t UİRTAN 

Ostad. A'.)yazar idaresinde muazzam fnsıl. 
HAMiT DİKSES - SEMİHA COŞAR - l\ECATl TOKYAY - ~F.L.\1!ATTİN PiN An - F.R 
CÜMENT BATA. "AY - !S,IAlL ŞENÇALAR - SAi.IH OUK •· FI.\'Zi .\SLA:\GİL -

CE,!AL CÜ~!BÜS - PARASKU ~lAKSUT - l\ECDEI Gt:ZDI . 

tlstad Kemani 
NECATI TOKYAY SE,!İllA COŞAR 

frH 8e!'ıtck5r t 'stad 
SU. \H.\l>DİN Pll'>AR 

Sazı ,.e Se(,h·le 
\ile ~Jatlneleri. ller Pııar Saat 15 den itibaren muazzam l('khiz ... 

VE NİHAYET TÜ T. /iN SAAT 2~. U H? 

"'---ımm--• 
Tel : 49087 

~-büftJCl""G"iJief f ik MiJSQbGkGS~·ı :ı ••1
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( Bası l incide> blrer bolge verem hastahanesi çamında, cdoluda yllbek bir • Vatanda·'anmıı, memlek tt k ı ı.ı b kili ME • • rin hacmini ifade eden geniı ra· dur nun bir Aınerikıılı miltehısıııı 
" e e- uru ması"' muayyen ır pro- tür merkezi thislnln> yer al- (LiSTEN iNTiBALAR k ı d k h · J.k.tı'sadl maksatlar dı•ında, d J t" emniyet ve istikrar sayesinde, grama baA'anmıştır dı.. IQ d am arı a aşara ' cum urıyet ır }'ar ımiy e ve yeni baştan kuru-

lşleriyle, güçleriyle meşgul ol- Kuılay e;.aDemeği, . htikUmetin Ge:~ :n~~~rdekl mlruutım devrinin en yüksek dış mUba- ~{erket Bankasından istikraı ya· Iurcasına teşk.ilA.tıanma!ına giri.-
manın huzuru içindedirler. Her· gösterdiği yerlerde, sıhht kurum arasında, doluda bir üniversite· dele seviyesine ula~mıştır. pılmama!it yolundaki karara, şilmiştir. 
keı bu(Unünden emin, yarının- lar inşa51 için (dört milyon) li nin tesisi lüzumuna ben de te. <Baıı 1 incide) Ağustosta sona eren zirat mah tam sadakatle rıayet olunmakta- l\fua) yen me\'simlerde, kısmu 
dan daha ümitlidir. ra tahsis etm iştir. Bu para ile mas etmiştim. Yük.sek Meclisi- tebeddüller için tefsirlerde bulunanlar olmuşsa da bu oturuı su! yılı iUbariyle tesbit edıl.·n dır. . . . . . endustri, daha çok tarım aaha· 

\"eni teşri den-esine girmekte lluşta bir ·~cvl~t Hastahanesi•, nizce kabul buyurulan ödenekle, tarzının faıla bir mlna ifade etmediii, bir tesadüf eseri ol- dış ticretımizin . iAracat ve it· Para emısyonu, bu soyledıgım llarımızda iş aramağa gelen itç.ile 
•.lduğumuz ıu sırada, memleke- Ankarada bır . Kanser Hastaha· mütehassıs bir cilim heyetin.. dulu ıörülüyordu. halatta beraber ü.ç senelik u~~- ktasik. esasa istinaden yapı~dığı· rln, içtımai sefalete düşmekten 
ti_n umumt m_a_ nuı __ rasını böylece ne __ sit ve •En_ stitüsüı_, İslanbuıda icabeden tetkikler .. aptınlmı~ :rr t ak• •• ~. k m~ yeklın~arını ~?ıden ~ecırdıt:ı· na gore, fazla .hır mlna ıfade kurtarılmaları maksadiyle, ılmdl 

k Umk d k k t h 
1 

, ~ ıyue m .mına .....,an ço Be\imli olan, fakat riyaset mız takdırde, şoyle bır netice· etmez. Meselenın rubu, para ye kadar İstanbul Samsun ve 
cızme m un ur. 1 )U se a sı .g.ençliğ.i ara!ında 1 v~ neticede: Dotuda bir Qniver-ı makamında faz.la mu'f'aflak olamıyan muhltrem Muhlis Tümay nin mU,_·acehesınd_e bulunuru.'.' 

1 

mik.tarının, iş hacmi ıle mtite-ı Seyhanda' tesis ed"ı.lmı·· bulunan 
BAZI hutalananlar ıcın bır ııanator sıte kurulmuı i•in ll?ım ıeten g ti ~ ı d · ilk ı d ı d d ' KA1'"l.'XLAR yum, Ankarada bir verem pav- ~artların mevcut 'olduğu ve böy- eç . ı en evrenın ce sesin e son riyaset ntllesini ya. 1949/50 de, (bır mılyar dort nasıp o ması~ a ır. işçi barındırma ''Urtlarına I· 

Mem1ekette iş . hac. minin art-ıyonu_' İzmirde bir dotum pavyo- le bir müessesenin doğunun İ"· pıyordu. Mutat yoklama çok uzun sürdü \'e tııkıcı oldu. Saat yUı yetmhı: yedi milyon) lira. 1952 senesı, ~mısyon bakı~ın· 13\ıeten Eskişebır İ>enitli ve Di-
rn i r ı t h ı ı h ı ,, 15.15 de Cumhurbaşkanı Celil Bayar alkışlar arasında salona 1950/51 de, (bir milyar sekiz dan, sa~lam bır mali polıtıka· \'arbak;rda b1rer barındırma yur 

ası ~ um~m aa ı;.;e ın ız ~~a n~ ı e emen h'psi dolu illeri· timat seviyesinin yükselmesine, . d' yüz kırk milyon) lira. lnın tatbık yılı olmuştur. d. ,.a_ d g 1 .. 1 . t" 
11 nısbetınd• m hk• ele m ele ı k ti (d k ) • ddl 1 b gır ı. Halk Partili milletvekilleri kUtle halinde aya•a kalktı- l u =u e e ırı mıı ır . a m rın ı:ı- ,ız o ma LOre, o ·uz u, ma ve manev akımdan kal- 6 __ 1951/52 de, (iki milyar dört ktis~di lonksiyo~u heyetiniz. iLLER BASKASl · 
ı~ri ('oğalmaktadır. Adalet bün· lık merkezi binası yaptırılacak· kınma!ına hizmet edeceji tını· lar. Alkış devkm ediyordu. Cumhurbaşkanı riyaset kürsüsüne vuz on altı milyon) lira. ce malum olan kredı hacmı, yur- j ... ·şı . B k 1 
l·esinde, buna gôrr, y'ni mevzu· tır. ali teyit edilmiştir. geçti. Adnan Menderes de iktidar koltufuna oturdu. Memlekette, istihsal ve i5tih· dumuı.da normal oJarak gelişme )'ı er~. ~- anltığı~ın bn~zaret 
ata "" adli teşkilatın leV!line Önümüıxleki yıllarda, me:nle· Müstakbel doğu üniversitesi- Cell! Bayar iki •aate yakın devam eden nutkunu okudu. Uk miktarının, ve binnetice iı yolundadır. Bankalardaki mev- lı~ m~su ~· ı ~k ~ \ ku unakn 
lüzu.m _P:örillmektedir. Bu sebep- ket sağlığının ehemmiyetine S(Ö- nin kurulu, kanunu tasarısı, hı· Bütün memleket divalarını kavrayan, ba~arıları sayan muh- hareketinin umumt surette ge. duat miktarı, her gün biraz da· er an 

85
!• -~ş 0 

ara ma • 
le, hı~tıyaçtarımızı karşılayacak re, verece~iniz tahsisatla, bu ıırlanarak yüksek tasvibinize 1r. telif mevzularda direktiller veren, istikbal için kıymetli vaad. nişlediğini ifade eden bu ra- ha artmaktadır. ~at ve gat~esı;~ ~ore,_~~lı~.ab~le-
mü ım kanunlard3n bir kısmı, feyizli mesaiye devam olunacak· zolunmu~ur. terde bulunan, inkılip dS.valınnı ayıkta tutan nutuk zaman kamların, ihracat ,., ithali.ta ta- 1951 haziran sonunda, umumi ce sure e 

3 ~vıy~ ~' .. mışt.ır: ıon iki yıl içinde :yüksek mec- tır. TARIM allük •den kısımlarını a•rı •'-"· mevduat 'l.lekü.nu, (bir milı·ar Uç Banka_ı_ı_ı_n, .B· eledıy_ e, oıel ıda· 
1 k b 

.
1 

. tcı ...... + taman hara.retli alkışlarla tasvip olunuyordu. ,, ,, ,, k ı h t im i.s~e a ul edı mı$ bulunmakta· Sağlık bahsinde hastalıklarla 1-i'LERLuıZ rı tahlile tibi tuttu.'{umuz tak· yüz yirmi iki milyon) lira iken, re. ve O) eı ın. arı a ve ar 
dır. mücadele te~kildtının artmasi.J.- :llemleket ekonomi~inin teme Bayar nutkunu bitirdij:l tıman rene bir atkı, tezahürü dirde, geçen seneki ihracatımız. 1952 haziran sonunda, (bir mil· pta.nlar~nı tanzırn, _ fennJ \'e sıhhi 

Da\'alann sür'atle ve suhuletle le, lktı'3dl hayatta fazla mahsul tini teşkil eden %irat utihstlimlz koptu. Fakat Bayan ayakta karııtayan Halk Partisi sıralann- da, 1948/30 mahsul yılına naza· yar yedi yüı on milyon) liraya tesıslerıyle elektrık. v_e •uya ka-
nrticelP.nd ı.nlme.si mak!!iadıyle h:t elde cdilme!ti suretiyle müşahe- de görülen feyiıli inkıpf, istik· da ulurla}'1Şta bir hareket ıöriilmedi. Teşrii devre bu ıuretle ran (yüzde otuz beş) • 33 %-, yükselmiştir. vuşmalarını temın. ı~ın 19~ yı· 
ıırlanan hukuk \"e ceza usulü de edilen geli.şme, birbirine mil· bal için ümiU,rimizi artırmaktı· açılmış oldu. bu seneki ihracatımızda ise, yine Bankalarımızca açılan kredi lından, 1952 .senesının .. eyhll ayı 
k:ınu nları. bunyelerinde istinaf vaıi olarak mütalia edildiği za· dır. Eundan ısonra riyaset dilanı ~eçimlerine eeçildi. Bu seçim· ayni yıla naıaran, (yüıde kırk hacminin de, 1951 de. <bir mil· sonuna ka~ar &~ç~n muddet ıa.r 
m.ahkrmelrrJni de ihth·-a eden,. man, memleket nUfusu tein ne Dıs ticaretimizde. dö\'iz temi· lere Halk Part~i ve ~hllet Parti~l millet\'ekiHeri ile bazı de- beş) . 45 ı:'o • bir artı;, olduğu yar sekiz yüz doksa~ sekiz mil· {ı~da, tah~_ıs ett,ığı par3: yekClnu 
,genrl mahkemeler kuruluş ka· meo'ut bir ş0nuca \·arılacağını, ni bakımından ehemmiyetH bir moknt milletYekilleri iştirak etmedıler. Neticede dünkü D. görülür. yon) lira olma~ına mukabil, 1952' (yüz on dort mılyon) lirayı bul 
nunu ,-e diğer bazt kanun tasan· bilhassa tebarüz ettirmek iste-- mevk alan pamuk mahsultimUz.. P. ırupunda tesbit edilen namzetler otomatikman seçildiler. Bu nisbelin, 1932 yılında be- de, (sekiz ;yüz otuz dört milyon) muştur. !arı, muhterem heyetinize arze- rim. Sıtma Mücadele Teşkllltı· de, yıldan yılı, bir ırtıı müp· reketli bir mahsul elde ettiğimi lira fazlasiyle (iki milyar Y•di ASAYiŞ 
dilmiştir. nın talıştığı (on dokuz) ilimiz· hede edilmektedir. Yani Refik Koraltan Meclis reisliğintr Fikri Apaydın, Cetaı ze ve ihracat mevsimi, ağustos- Y.üı kırk be~. ~ily?.n> .. Hraya ba- Bunun ~iç bir su?~Ue bozul. 

Bu kanunların yürürlü~e gir. deki, (ye<li bin sekiz yüz) kÖY· 1950 de (yüz yirmi iki bin Yardımcı, Muıa!ler Kurbınottu Meclis reis nkilliklerlne. dün tan sonraki aylarda başladığına lıi! olduğu gorulmuştur. masına musamaha edılemeı:. E. 
m.,ı, hakkın tnit ve tecellisini de, yapılan devamlı tetklklet:, dört yüz) ton olan lif pamuk is- isimlerini bildirdiğim ıahıslar da kltipllklere ve idareci üye- göre, daha da artacağı ıüphesi" Mühim ve sosyal bir dava O· sasen bugün meınleketimıtin hi~ 
daha da kola)· laştırn11$ olacak· son yıl içinde, buralardaki ölüm tihsalimizin bu yıl (yilı ıeksen tiklere intihap olundular. dir. lan, mesken meselesinin halli bir yerinde böyle bir istidat yok· 
tır. ferin (binde on bir) doğumların bin) tona ertıeeeği tahmin edil- D. P. Meclis grupu yarin toplanarak ırup Jdare heyeti İtha!Atamız da, yine ayni dev- yolundaki gayretler devam et- tur. 
MUZTR (binde otuz iki) oldu~unu, ve met-ie<iir. ve kltipliklerin seçimini ikmıt ed•cektir. Dünkü içtimada reler itibariyle mütalaa edilin· mektedir. •Em!Ak Kredi• Ban- Hdlen, hu Bakanlıkla illlili ve 
CERE\'A"L.\.R dolayısjyle senelik niliu11 artı· 1952 yılı hububat rekoltesi, ı. grup idare heyeti azalıkları seçiminde ancak Kasım Kütrevi. ce, g~ıen yılda, bir önceki se· kası, son bir buçuk yıl içinde, yüksek f\.leclisiniıde tetkik edil· 
Bazı h1diselerin zuhuru ilze- şı.mızın -mücadele bölgelerinde yi bir mahsul yılı sayılması f. Hüseyin Fırat, Osman Kavrak ıtk.seriyet temin edebilmişlerdi. neye nazaran (yüzde yirmi) müşterilerine, inşaat için (dok· mektc olan kanunlardan köy 

rint, geçen yıl hükumetin isa- bıle- senede (hin<le yirml bir- cabeden 1931 yılı mıh<ulUnden, Yarın diler azalar seçilecektir. · 20 '"O -. Ye bu senenin ağustos san yedi milyon) lira tahsis et- Belediye, özel idareler kanunu: 
beth bir görü le, )iH~.sek mecll· den) ~diksek bir ortalama muha- bugünkü tahminlere naıaran, Korıttan'a ny Tenneıyenler ayında hitam bulan aon zıraı miştir. •bina yapımını teşvik ve izinsiz 
ıinize •e\kctmic bulundug· u c,\. Caza rttiğini göstermiştir. (bir rnilyon altı yüz bin) ton mahsul yılında ise, (yüzde sek· l\.feclisinizde bulunan mali ka· yapılan binalar hakkındaki )ta. 
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Ankaraı 1 (Hu!uı-;J) - Dün de bildirdı'"im ttıbi rakipsiz •e ı 80 ,.. t ı ı· b tattlrk alf'yhine i.::lencn suc;lar u ı sarı ma uma~a göre, mem az asır e, <on iki milyon iki • • .. " • . o -, artış olduju gö· nun asarı arına i aveten, u nun• tasarıları bir an evvel, ka 

hakkında kfnun• tasarısını, ka- leketimizde bu yıl. (yarım mil· yüz seksen bin) tonu bulmuı o- nam7et Refik Koraltan'ın ıteclis baıkanlığına seçiliş şekli rulmektedır. sene, •muamele vergisi• kanu· nun halini aldıkları zaman ida· 
bul buyurmuş olmanız, mecli>i· )onluk) umwn! b'r nüfus artı· tacaktır. birçok milletrekillorinde üzüntü ile kar'11anmı tır. Devlet Hemen hemen (bir buçuk mil nunun tadiline ait yeni bir ta- re hayatımızda yeni ve f~yizli 
mizln bu hususta dikkatli ve ka· ını beklemek ve bu nfifusun Bu istihsal durumu kar&ı!ında, başkanı re hükümet reisi tarafından desteklenen ve kurucu yar) liraya varan senelik ithali- sarı. tetkjkinize arıolunmuştur. bir inkişaf başlamış olacaktır. 
rarlı olduıtunun blriı bir delili· iıerideki ı;enelerde hendesi bir memleket ibliyaçlan için, ıe· sıfatını ön plinda kı~·m(ltlendirmrj'e çalışan Koraltan lehine tımızda, bilhassa istihsal va~ıta· Muamele vergisinin, genç sana· SAVUN~Aıııız 
nı teşkil eder. nisbetle faılalaşacagını ümit et- reken mikdar ile ihtiyat stokları rey vermeyen 60 küsur milletvekili ,·ardır. Re)·lerin gizli ve· ları en mühim me\'kii tutmakta· Y~inliz üzerind~k.i menrı tesiri- Yurdun savunmasında, Birle~ 

\ .. ine geçen yıl, memleket için r.ek yerinde otur. ayrıldıktan ıonra, (bir buCırk rilmeıine rağmen bu şahsiyetler arasında §U isimlerin bulun- dır. . . nın, dev~mlı şıkayetlere yol aç· miş Milletler camiası içinde ve 
ele yapılmak utenen Ye kanun· MİLLl E!';ITbı milyon ton) kadar hububat ili- duğu tahmin edilmektedir: ~!a~ıne ıtha!Ah, CUç yUz sek· tığı malumdur. Kuzey Atlantik blokunu teıltil ı ı e<iilm' b raç edebilecetimiı, anlaşılmakta R sen mılyon), demır ve çelik (yüz ULAŞTIBMA iŞLERi eden hür milletler salında ken 

1 ~~ı:ız~u;:j~se:Oı~~~k eeırşey:;, \"E KÜLTÜR dır. eıat Güçlü, Enver Adakan, Raif Aybar, Ahmet Kocabı- kırk milyon), nakil vasıtaları Ulaştırma i~lerimiz hakkında disine düşen vaziieyi iia eİıliyet 
'e tabrıkatına karşı da demoll- Şimdi de m•miek•tin kültür 1950 .. n.,inde, (•ili altı mil yıkoflu, Nazlı Tılabır .. Adnın Kar•osmınollu, Muhlis Bay- ~yüz 3·irmi .. b•ı milyon>. ve akar· i~hata. başlarken, evveke mü: il, her gun milli gurur ve iftihı· 
ratik rejimimizi ve millt bünye hayatından, ~lilıt Eğitim dlva· yon&) yaklaean hayvan mevcudu, ramotlu, Avni Ba~manı Fahri Belen, Halit Zarıun ve Şahap yakıtıı.r (yuz mılyon) ıı:alık kıy h_~m mı~tarda açık ,·erdı_klerını rımızı tazeliyen ordumuzun, mo 
mızi konımak gayesiyle, mevcut mııdan bah'Odecejlim. 19.;ı yılında, (altmıı milyona) Tol. :ııetı•;ı bul'!'aktadır kı, yalnıı soylediğım, · Devlet Denııyolla· dcrn teşkilat ve imkanlara sahip 
kanuni hük\imlcre \'uzııh \•eren 1951 yılında, köy okulu ln$a!t yük:st'Jmiş l"e bu suretle (üç bu· ~~ dort bolun1dekf r-~ya, • son rı "• De\•lel Demıryol!.ırı ... Dev. olma:;ı hu.ı;-usunda sarfedilen ,cay 
,.e müey~·ideleri kuvvetlendiren icin, (~ekiz mil) on ~ekiz: )ÜZ bin) ~ok milyarlık) bir ıervetin milm 1952 yılı bayındırlık bütc;e!i. be~tee ~atış~ anolunmak üzere, 

1 ~.1 .~en~de ~ynen old~~gu gib~ ~ Jet H~vayolları• ~·e., ' .•. os.~a •. Tel· retlere, bu yıl da büyük bir e .. 
ta<-arıyı kanıınla~tırmak ~uretiy· 1952 yılıncb (on milyon) lira bit top!'ıkları.mııda barındırılma ~aglana~. kr~di ve. far~ıml~r dı· ~eydtrp~y. hu~u~t tt~cbbüse in. ~~~ur; ı~h~~a~:~1 7f1 " ~r1·:~ ellısı ~~~~ '~e~~!;[;:ı; ı~::;~~ı~ıı~,u~: hemmiyetle devam edi~miş~ir. 
iP de ,t'5stermiş bulunduğunuza- tah!5isat ,·ermf~tiniı. Bu Odent:..:- !ti mümkün olmuştur. e.ında, (uc yüz elli .ledı mıl)on) tıkal ettırılecektir. Bu a.rada bil· Görülüyo; ki,e b~~da~ 1;~\·eJki tulduklarını, memnunlukla teba· ~sker alma ve terhıs ışlerındt, 
ZJm ,-e kararın, siyasi ve içtimai !erte, ço u doğu bölgemizde ol· Hayvan'!'ılı~ın inkı,af ~Uiritme lıra:vı bulmustur. ha.~•. a),'I ve hu~ust bır ehem· 1 •1 ld . . tt· k . t - \atandaşların medeni fekilde k ti ı (b ·· · ı · ·· · d d ı k YUk• k r · · · b d . <0ne orc • n u~u gıbi bu v·l ruz• ırme "erım. kl . . . . b 1 . ~mnh·etimiz ÜT.erindeki kıymet ma ~ zer(', grçen yı eıs yuı cı tare erı u1t"rın e uru ur 'f'n, . e_. m~c ı~~~ııın, a~ın .ır mıyet arztden kıymet takdiri e- da, hariri tiraret bilin' omuz.;. Ula~tırma Bakanlığı çalışma· s~,.- erının temını ka u edilmıı 
\P ehrmmiyetine de ipret etme-- )"etmiş), bu yılda (beş j'ilz alt- biz.im ic:-in r-~ıı hıre\.et noktıst, lık ışlerı!"~ \erdıgı ehemm~yetın J~la~ını tiyin et~ek: ,.e piyat;a. cıktır. \~aınız arada bir ç!ark v r larını, ,u üç esasa istinat ettir· tir .. Uz~n l·aya yol~uluklar, artık 
ll ·ızife bılirim . mtş sek.iz) köy okulu bina»ı )·e. biı1at köy ekonomi~i olacaktır. atı.~ dehlı olen bu tahsı!!ahn da hı~.ı..e !tenetlf"rıni. daha cazip dır Gttnti!IO ~ n 1 d k . a mektedir· tarıhe ıntıkal etmış bulunuyor. 

İki ba~h müfrit ceresan ve nirlen inta edilm~tir. ?.femlekettt>, iktı11adl Uerlqnf'. (yu~ 11ekı-;en ~eki~ J?İ~yonu). kt kılmak mak~adiylf'. bazı tedbirlt- rlij'!:.iıni7. ıa~a~~ ı.~::la~·ı!~~ d~e!~ 1 _ Te~killt, ıdare Yt talış- .. Geç~n. !liene takdim ~dileceiıni 
tahriklere: kar~ı bıı ,.urel\e k,a- Evvelcf", ~.-a.lnı1. k.Oylült-rr. mah Yit müvari olarRk ba~tıran \mlr ra )o11arın.ın ın~ın ıçın aYTılmıı I rı_n ahnmao;ı ıcrt"klr~c. bunun ı· ı, riıni~ lllllıınu!.-ordu Bu 5ene 1 ma metodlarını rasyonalile et· soyledığını tOrdu terfı kanun11• 
nunt hUküınler ted\;n etmenin !iU!I bir mfikf"lleCiyf'llr., köy hal- hareketi. kere~ ihtirıcını ar· t~r. Bu mıkdar. b11e_. ~9~ &tne· rın de Rılyük ~tecll e Hızumlu }ihrac·4tt macld.e:ı;i ol~rak rm· ~· mek. taıatı!ı, Adalet c"aslanna, phst 
f.ll' da.lı n eticrlcrjnin dr.rbal gö· kına )ap•ırılan okut binaların- tır1111~fır. ~ıne naz.aran, l.ıç m1sh hı r artı., r kanun trkliflerinin ;:etirHeceği- müh im nıikta ~rla nıalıme 1 mız ~ 2 _ ~lühim miktarda bulunan ve ahit.ki kıymetlere değer \'_... 

1 b 1 d 
• k d ı •· d•n •o!"ıııın, t'm 'ır kabul e'.m'.. Buna kar•ı o-aıılarımı•ın ta ifade etmckl•dır ı hl dı· ız °'" · • ek k"ld h ı ··k ru meye aşa ı6 ını ·ay C< er-'en ' r;;u 4 ~ • •••• .-. . ... _ 4 .' r . cuttu .. ~e de nl~a. harici tica· eskı \ "P yıpr:ınnıış malzeme ve r .. -c şe .1 

E' azır anarak, YU 
mt"mnıınlu~ du :i maktayınl. ~:ert"k durumda bultındu,eu, ve katinden, normal olarak J~ti!ade ~a) ınd~rlık Bakanlıgını1.ın •. n.l'? Bununla hrr.ahl'r '. $ınıdı~·e ka-ı ret aı;ı~ııun tedi~· e mliraıcııesi· techizatı ~üratle yenilemek. ~ek ~feclısınıze sunulmuştur. · 

-\dalet cıhazının. milli bünye- hatlı balılarının. incaatın !cna· tedbirleri alınırkfl'n, hı:ıri~ttn de. e.:ı ışma .~ılında, ema~ct \f' ıhı:ı~ ctar ana ~anayı \'e amme karak· ne 1esir ederek , cJı~ lştir.i t:ii· 3 _ ı~ıetme \'a~ıtalarını ihti· Bundan başka, ordu mensup.. 
mLZın müfrıt hareketlere kar

51 
1ın111(13n yıkılmakta oldukları gô :?ümrük tesmi, mühim miktar .. le surelıylf' l!!!l~h ve !.nsa~.ına ~a 1 terini. haiı ' olsun, olmasın, dev- cünü · aT.altacağı Şnph("ı;izdir. yac; seviyesine ula~tırmak. !arının calışma~arını teşvık v 

korunması mcv7.ularında, Büyük rüldüğiinden. yeni okut bin~!a- da indirilmek ııuretiylr-, keres~! lışt:nı dcv~et J olu, . (uc; hın yuz. lrl ('lıslr _ kıu·ulmıış olan bazı Bunda dikkat olunarak cihet te· Bunlar lemin ohındugu za. kahramanlık gosterenleri taltif 
\fecli~te gö:-.lerilen bu ha~sasiye- rının ~aglaın ve '.\'Cnl i:i.~rrtim i- ıthali te~vik olunmuş-hır. dok~a~) kılomrta:r:vı bulmeı.kta- i~lt'lmrlerın, gayniktısadi bün di,-e gilçhiğiinlin ~ürekli bir 'nıa. man ulaştırma hizmetlerinin ınaksadiyle haınlanmış olan. 
tP. mü\'aTi bir anlayı~la hareket c:ıplarına uy,t::un hjr tarzda tn:a- Ge~E"n sene bu makıı:atıa kabul fır. Yıae bu ~:ıl ıçı?dr, uıunluk·, yeteri ~ .. li7.iiııd('Jl \'E' ekı.;eriyf'lle hi,rt'l arzcdip etmecliı:tidir. Ht'r ınilJi sa\"unma ve nıilli ekonoıni- ... TaltiC kanunu') ta!'arısı da, l'Ük • 
f'drcl'~inden emin olmak isle· }arına, bilha~~a dikkat ed:lnı:ı- buyurduğunu7. · kanunun faydası, ~rı tutarı (~n y~d~- bın) .. metr~-

1 

raıı;ynnrl .,·alı~ma noksanlığından, iki hclte :;:öt·c-. alacagınuz e"aslı d(\ki müsbet tesiri, fazla~iylc gö E>ek ~lcçlisiniıe takdim edilm,iş. 
rım . tir. ıimdidtn görülmeye ba$1amıştır. Y•. ~ulan~. (~c;. ~;u1:u) nuıte<:a\lı1. ı mf'mlekele bir yük oldukları ~ö ~ tE'dhirler , .. ardı r, Ye bunlar ma· ri.ilmüş ol11cakt1r. Lir 

'Bıt müna\l'b(':tle bir noktaya İlk okul öğrenci adedine ~,.- ıtemltkete, 1931 dt, bütlin bir bu;>·uk k(.lprunun ınşası ıle uj rtilcrek 1 bunların rayclalı birPr ıı.:tmdur . ·Denizcilik Bankası . . kabul J~iı.len mer'j\'eltr olan o:.\sk.e-
f'faha işaret etmrlh·ım bugün linet', hu yıl, bir evvelki yıla liene nrtında, (kırk bts bin) rasılmaktadır. i. tih~al un"uı·u haline grtirilmc· F'ilYaki, Tiırki)·e haricl lira. buyurduğunuz kanun hükümle· ri yasak bölge'ıer kanunu,, nun 
memlekette gerilik bahsinde nazaran, (yiTmi dört bin beş yüz metre küp ker@!ite ıetirilmiı i- fna ~ollar_ı teskıl edf'n ~,·~~t leri yolunda, ınf'~al sarfedilmiş reti. tabii cereyanına terkedil· rine göre, bir anonim şirket ha iktbadi inkişafa mlni olduğ~ 
münferit vakaların, grniş cemioı kırk yedi) fazla öğrencinin ol;:ul- ken, 1952 yılının temmuz ayına Y?. tarı ıle bırlıkte, daha k~ı;un: '.e birc;ok işlrtmr )'C'rlerinin i_s. dilli zamanlarda, daima açık ,·er tinde, herhan.IJİ bir arn1atör ~i· \'c h'alkı lüzumsuz taıviklere ma· 
}et ha)atı ic;indeki her hadise fara de~amı sağlanmışı aynı 71· kadar ithal yekUnu. (kırk altı nufu!5 to~~u~uk!ar.1 11.1 ve. pıyasa tıhcal rakAmlarında ~örüle~ in· diğindcn •.. uzuu ~enclerdenberi. b~i. .hrr türlü rekabet şartlarına ruz bıraktığı anlaşılm.ıştır. Aske
gıbi. normalin ustfincf~ bulun· manda ilk okul öğretmen ka.Jrop bin) metre kilpQ bulmustur. Se. m~rkezl,ıını bı~bırı~e ~t devlet kışaCl~r, bu çalı~malaı~ın. musb~t t~diyr n1u\·azeneqıni korumak i· tabı olarak- çalı~n1ağa başlamı~· ri )asat bölgeler meselesinin 
madığıdır. Şüphesiz, her zaman, lan <ı:ayı ve drrere itibariyle hay ne nihayetine kadar, bu milr:d•· fo la.rına bagla)~~ ıl _:'.'ollar!tun .• fe muşahhas mı~allerını tec:kıl çın. bir takım q,ın·i tedbirlere \'e tır. günün ~arUarı roö1önünde tutu: 
hor yor.;c. dimağlarını kara ta- li ~enişletilmi~tir. rın ()·üz bin) metre kilpü bulaca ve bı:_ taraftan koylerı rekdıgerı etmekte bulunmuştur. ithalatı kısmak ~ibı mahrumi· ÇALIŞ'1A llAVATI l•rak halledilm; · mak d' 1 
assuptan kurtaramıyan mahdut İlk okuldan aonra, orta okul lı tahmin olunmıırtadır. :ıe, dıger .taraf~an da kısa~aıa:a. Rtsml _ka~·ıtlara göre, memle· Ylt yaratan u~ullere ba~vurmak . iş hayatı~ızın tanzl~i, işçi . hazırlanmış olan ·'~·eni ka::n 

1

~1~ 
uyıda jn,anlar bulunabilir ve talep ve ihtiyacı da kendini gös- Sizlereı, ormanlıı:nrnııı 'tonı· ıl l'e dt:!\let )ollarına bagla~an kf'lte, 19•>1ıle1952 ı·ılından bu- :8'rıında kalınını!'itır ı~veren munasebctlerınin 01em •arı•ı , ··k · k. 1 .... k" · ]} d " l' b" . ' ' • ·~ \ıa \'U !'(> • TileC lSlnJZlft. 
ileride de giJrülccektir. Fakat, termiştir. ?ılümkün olduğu ka- mak ve rasyonel bir iıtih!al Te oy ~o arının a, oncm ~ _ı.r ,_ış günP. kadar geçen mOddPt zar- Bu~iin ,·azi)·et böyJp drğHdir. leket menfaatlerine uygun şekil lctkikin ' • d"J . b 1 kt 
bu müfrit hareketler, derhal 11· dar az ıaman tar[ında, gerekli intifa Jistemine ballamak 'fe bu ol~ra~ ele alınma~ı zaru~~ ~orul- tında .()il7. elli dokuz) Cabrika '-fen1leketimiz. ('ok mühim bir de inkişafı, işçilerimizin hayat d ~ arıc 

1 

mış u unma 
1 

~· ık oldukları akıbete uğrayacak· derı Aletleri ile, biUHn tlc;eletde 'Turda, yartdışlarunızla tşbirll· milştur:. Bu maks~t.ıa, hukumet, \'e jmalıithane inca edilip, Caali- ikti5adi bilıı~·e dei':işikliği i~in· seviyelerinin yük~eltilmesi, ça. 
1

~:d . . . . . . . . 
lar ,.e ~;nmc ,·icdanının tepkisi orta okul açılması ı.aıım gelme~ · il sağlamak ıtnJuıı.n ıeldilini, it l'e .. koy. yolları. ıçın ~eçen yıl, yete gN:miştir. dedir. Sin1dil:_e kadar ,·Crdiğim lışrna. 1 sağlık ve emniyet şartla· . u ıhtı~ a~ l:ıı ı u;ın. ) ~pılan 
içinde eriyeceklcrdir. tt'dir. ırzetmek bteri.ı:Q. ~on u~.~ılyon) lıra ola~ y~rdım Tiirkiye Sınai Kalkınma Ban· ihsai maliınuıt dtı, htr i~lihsal rının iyileştirilmesi yolundilki eebıı k<;:anunlaştır~a ı~lerınd4!n. 

Hal böyle iken. ~ahst ihtiras ?ıfahalli orta okul in~a~ı teşeb- Giin gectikçe ehemmtyetl ar. ödene~ını bu _sene (ellı hır bu· kasının (on dokuı) aylık c;aJış. şııb~miıde, de,·amlı bir gelişme gayretlerimiz de\"aın etmekle· v~t_a.nd~~ıa_~ın magdur ~lçlukları 
,·ryahut bir siya~et takti~i ile, büslerjne yardım fc;in, 1950 yılı tan yeni orman kanununun, bu çuk milyon) lı!aya ç_ıkannışlır. nı;;ı devrrgi zarfında, (yüz otuz mevcut olduğunu :zöstermekte· dir. g?ı.ulmuştur. Bund~n b?y.le bu 
ıUya inkılitptar trhlikedeymiş gi bütçe~iyle (yüz bin), lOaı bilt· de\Te içinde Te günün. prtlanna .sa.rıyar b~r~J v_e hıdro • elek· altı) fiı·nıaya (altmış dokuz miJ· dir. Ve bilhllss<ı }inuliyc kadar Sosyal sigortalarımızın tatbik gıbı. kan_u~Jaştırma ışlerının. mal 
hi gö tercrek. imtiyazlı bekçiler çesiyle (Üç yüz bin lira) veril· en uygun bir ıekilde cıkmaıııı.ı, trık.ıanlralının ın~asınl devam yon) lirı kredi sağlanmı~br. ihracatımızrla pek a1 ~·er tutmuş sahalarının genişJetilmesi neti· 5-ahıplerının rıza~ı alı.nmak '' 
sıfatını takınmak isteyrnlerin, mişti. Bu yıl, yardım mikdarı \'atandaslarımız ıabınWılıia Mk olunmaktadır. 1931 yılında, anonim .olarak olan hububat, p~nnık \'e maden ce.sinde, bu sPi!ortaların himaye ~allarının değerı verılmek ~urı 
zaman ıaman ortaya çıktıkları (bir milyon beş yüz bin) liraya lemektedirler. Küçük ve münferit su işleri· fon n1ilyon bee yüz on beş bin) terimiz. dış i tir1 ::;:üciinde, (üç si altında bulunan işçilerimizle. tıle yapılması kararlaştırılmış-
aörtllüyor. Bunların da, normal çıkarılnııs \e (otuz bin) ilçede Toprak dağıtımı, sosyal Te e· nin, kısa vldeli ve aı ma~rafla lira ermaye jle (yirmi allı) sir· yüz milyon) doJara varacak bir bunların hak sahibi aile fertle- tır 
durumu ihl.11 ve vatandaşları yeniden orta okul acılmıştır. konomik bünyemizde, ferahlık iyi neticeler verecek tara(lırı il- ket. 1952 yılının onuncu ayı so- Cazlalık temin etmiş bulunmak- ri için, 1952 yılının ilk altı ayı Ordu yapı işlerinin de, bir e-
huıur.suzluğa !'evketmek bakı· Güzel !llanatlar. milletlerin me yaratan bir memleket hizmeti o zerinde durulmaktadır. Bu çe~ nuna kadar da, (otuz sekiı mil· tadır. zarfında sar!olunan ödeneğin s;ısa bağlanması, ve ordunun mo.. 
mından. genlik temayülleri ile dent hayatında. bedi! ze\•kinde tarak ele alınmı,tır. Gaye, ç.ift ~it i~ler için, 19;)() de (iki mil- ~·on lirayı) temsil eden (yirn1i MAJ.f POLiTiK.\ hacmi de, bir yıl önceki alLı a· dern bir şekilde iskanını temiıt 
hareket e<ienlcr k•dar, !mme hu ,Asıl olduklar ıseviyeyi gösteren çiliğl, meslek ittihaz eden va- yon). 19~1 de (sekiz milyon) ,e beş) şirket tesekkül etmiştir. )!ali politikanın, memlekete ya nazaran, (yüzde kırk dokuz) maksadiyle daima ve muvakkat 
.zunına zararh olduklarını söyle- ölcülcrin en mühimlerinden bi· tandaşların, aileleriyle birlik· bu yıl (on yedi milyon} lira tah Yine, Limited ortaklığı ola· faydalı olabilmesi için istikrar • 49 e:, - nisbetinde ve (iki mil· garnizonlar kurulması. bunun 
mel.:: yerinde olur. ridir. ller şube,.iyle Türkün tn· te geçimlerini ıağtayaeak ve e· siı olunmuştur. Bu 5uretle yur· rak, 1931 yılında, (,.ekiz milyon) içinde \'e fakat dinamik bir zih· yon yüz yetmiı dokuz bin ı;ekiı için de, bugün ordunun ihtiya. 

Türk millet inin hakiki n1ümcs ce zc\'kini tem!il eden güzel sa melJerini değerlendirecek araıi- dun muhtelif yerlerinde (yiiz lira "erma1·eU (sek&en iki), 1952 niyetle ;:ünün icaplarına uyma· yüz on sekiz) liralık bir artış· cına cevap vermİ)'en binaların, 
~fli olan Buyük :\Teclisin icap el- natların. inkışafını sağlayan ı;:ay re sahip olmalarıdır. Bu yoldaki yetmiş iki) me\-"ZU fle alınmış. rılının onuncu ayına kadar o· sını sağlamak lAzım gelir. la (altı milyon allı yüz on ile bin hazine hesaplarına satı~e çıka· 
tiği takdırde, cemiyet nizamını retlere dc,;am olunacaktır. çalışmalar sür'atlendirilmiı,tir. tır. lan müddet zarfında i~e. (on be~ Böyle bir sistemle çalışıldığı yüz altını altı) liraya yükı,el· rılarak elde edilecek paranl!l 
konım:!k ve milletimizi, muasır Memlekrlimiz. her sahada hız- 1950 yılı ilk yansına kadar (on EKONO~l milyon liral sermayeli, (yüı takdirde, utnuıni ~er\·et ka)·nak· miştir. 1 k ~!illi Sa,·unma Bakanlığına tah.· 
medeni !e\·hcdc tutn1ak itin, la makineleşmektedir. Bu mede· ;-edi) toprak komisyonu faatiye.t SiY A.SETi ikil . Yeni limited şirketi tesis ları ~arekcte r:etirilmiş. milli ve l\Iem e ctiınizdc iş gücünü de. sisivle günün icaplarına göre. ye 
her zaman lüıumlu tedbirler a· n! ,·a•ıtal•rı, husıısı·yctlcrine •o-" te iken, bugün. 1952 yılında bu edilmiştir. :\lüler11zi de olsa_, Ccrdı mesai arttırılmış. \'E' bun· ~erJendirmek üzere, bir ftmme ni inşaat işlerinin plinla~tırılma 

.. .. Drmokratik bir iktı~at siyıse- ı ·· · !aca~ından, ldnıse şüphe ede· te kulanac:lk, icabında tamir e- komisyonların adedi, (altmış kar~ılıklı eıuniyet ve itimadın ı· arın hasılasından hazine de his· muessesesı olarak çalışJnakta bu. sı. zaruri ve faydalı görülmekte.. 
nıez. decck, yctı"ımı·ş elemanlara •ok dörde) çıkarılmıstır. u. huıust mülkiyete dayanan, Cade~i olan bu teşebbü.sleri men1- se~ini alınış olur. Junan iş ve isçi bulma kurumu· fDPvamı Sa: ı; Sil: i de) 

... •- ferdin iktısadi hlirriyetini göıe- D ı - - ----------------------...;.;-Cumhurhaşkanı olarak ben ve muhtaçtı:. Bu mcnu da ehem· ı.~kin potilikamıılı aüdtilen .. .. nunlukla karşılamaktayın1. <'V et bütçeleri, bu e~a. a gö- • 
tuttullu yol , .• bağlı bulunduğu miyetle ele alınmıştır. gaye, göçmen ve mü!teciltrin, en ten, b~ususl teı•1bbu~u i/~s ~~- Madenlerimize ~elince, yeral· re tanzim edilerek, ı·urdun her f lfivenıi:deki bııltllftCUHttl 
prensipler herke3çe malı.im olan kısa umanda, kendi sanat ve tan .. ır sıs~~m .. 0 .a.r~ a e ı. tı 'er\'etimlzden daha geni' öl· sahasında duyulan ihtiyaçların 
hükümet. bu hususta bizlere dü· Kücük sanat erbabı i1e fahri· meslekleri dahilinde. memleket" le?ılı.~ .. ~ugunku ~tıda~ .. bu uınu cilde faydalanılmasını teşvik yo. tatmini hedefine tevcih olun· şrn va>i!eyi yerine getirmeyi, katarda ve muhtelif iş ı·crlerin- ekonomisine Mdim blror unsur nıı ~oruş çerçeı·esı dahılınde ka: !unda. ittihaz edilen tedbirlerin muştur. hall.edilt11İ4r 

de ealısan vatandasJara gelince, tarak derlete ancak ıktısadı l\ V 
bir \'atan ,.e scref borcu bilmek· bunların da mesleki bilgilerini haline gelmeleridir. • 1 , . ·r . mlisbet neticeleri, alın?1ağa ba~· .. !emleket ekonomi~inc, -ıeniş 
tryiı. Bulgaristandan ~-urdumına ıı:e ".1evzu. a:da . mua))en tazı e \e lanmış, husu!llt te$ebbiıs erbabı- olçude teıiir eden yatırımların, 
!'tA(iLTK rrt.ırmak l('ln açılan meslek kurs len (yüz elti dört bin üç ybz rılmesını, hır esas' olara~ kabul nın madencilif{e karşı gün geç· memleketin malt kudretini zaafa 
j~f.ERt r~~na h:~u b~ :i~adeah;~~İ)~C~rs~:· dolisan üç) göçmen~ Türk mille e.t;_"~~e ~eh de~)et~: ~~~ı~~~l '·:~ tikc:r daha büyük bir alika gös· uf{ratmadan ,., gelecek yılların 

1 d k
. 

1 1 
' • tinin sinesinde ~n ıucak yerini zı _esın n. 8 a.. ·a '. . , terdikl<'ri anlaşılmıctır. hizınet yollarını kapamadan ya· 

Sosyal ıa.f,l·.k a anın a ı ı;a ıs- ri crrk, 1\detlni eoğaltılmıştır. ~>ulmuctur. alıyetlerı teş\ık. tanıım \e m:J· Jlilt'n \"erilmi 5 olan :.rama pılma 1, temin edilmiştir. 
maların başlıca ga~esi , ,-atanılaş Kor ~ezici bickl • dikiş kurs- ' rakabe etmekten a'·nı ıamanda ·ı b ı l · Kendileri için şehir ve kôyJer • . • · ·. . • ruhsatnanı" adedi, <iKi bint u çınde bulonduğumuı mali 
~ıhhatinin muh~faıası, hastala· !arının !'lııtyı. ı. (dört yU7. yetmiş de (•. irmi iki hin altı yliz elli hukukı ~·e ıktı~adi her tlirlü im· mu~. ayrıca Ciki yiiz seksen) i~- tatbik yılında. bütçe ,-aridatının 
rın. her gıin bıraı daha takviye- ilçe) çıkarılmıştır. Bu ders yılı ktnları ıhz r ederek husust te t · b"" ıki) ev yaptırılmı~tır. Bu sene .. a. '. . · · "' etme talebıyıe ()·üz yetmı~ se· uyük artışlar kaydetmekte ol· 
sine ('alı~tığımız sıhhi teşkili.tı· başında, yeniden (üç) Orta Kız ıar!ında da (altı bin dört yüı şebbuse .gflntş \e em1n ış sahası kiz) imtiyaz talebi de tervıç O· dugu görülerek yıl sonu beklen· 
mııın, yardımına m3zhar olabil· Sanat Okulu. en~titü haline geli. kırk üç) evin ikmaline çalışıl- temin ~~ le~ekten ibaret olduğu lunn1uştur. Bunlardan başka rneden, )'Ol, su.' safdık ve egitim 
mesidir. rilmiş. ve (on bin) Akşam K1z maktadır. kınaatındedır. . · ~· (on yedi bin) arama ruhsatna· 'tibi. ı ana dftvalarımız için 

Sağlık Bak:ınlıl;ı, i~timal bün· Sanat Okulu açılını~. (yedi Ak Tapulaması ikmal edilen köy . De.vlc~ işletm.e~ılıgınln de, mesiyle ()'ÜZ yirmi beş) işletme (seksen milyon) liralık yeni bir 
~ernız ıeın bir tehUke mahiye- şam Kız Sanat Okulu da. Or· lerde, mülkiı•et ve sınır davala gımdı ışa~~t e~tığı_~ .. -~sa~ların \'e (üç yiiz yirmi) imtiyaz lale· ek ödenek, eylQl sonuna kadar 
tini taşıyan. verem , sıtma. tra· ta Kız Sanat Okuluna tah\'il O· rı ~ona ermektedir. hudut ve &umulü ~ozonunde bu· bi tetkik olunmaktadır. yapılan tahsilat fazlasiyle karsı· 
hom. frengi hastalıklariyle mil· lunmustur~ ıre-nleketimi•ı·n sosı"1l biln'-'e- lundunılmak suretıj~le, an~ sana· ~laden kömürü istihsalimiz, landıktan başka. ayrıca (yedi 
radele•i ön p!Anda tutmakta· Memleketin muhtelif yerlerin- ' y· • karakterınl haız !<le 1 ı d Cd" t ·1 ·ı ,, ~inde son derece mühim rolU O· ıe, .mme. . . . v • 950 yı ı sonun a. or mı yon mı yon) liralık bir artıs (arkı da 
dır. de mecmu değeri (brs milyo.n li lan tapıılama ic:,lerinin, imklnlar re ha~edılmesı pr~sıplerı U· üç }"ÜZ altmı$ bin) tondan iba· elde edilmiştir. 

\'erem ha taları için. 1950 yı ra) tutan sanat rn>titil•il hına- • •erinde durulmaktadır tt' 19"1 ı d b 'kt A artırılarak. daha kısa bir tamın- . . · re ı. <> yı ın a u mı ar z evvel söyJedlğlm l!5abetli 
lında ıatak meYc.du (bin dok· lan inşaatına başlanmıştır. da bitirilmesi için tedbirler alın Devl•t ışlet.me_lerınde~. h~su altı aylık ı.tihsal yekOnu da, kararınızla, 1952 yılı bütçeleri· 
ı;an) iken. 1951 )·ıtı ronanda Kız en~titülcrimiı, teknik O· maktadır. et tesebbUse ınlıka~. ettırı~ebıle· (iki milyon ile; yüz dok~an altı nin yatırım tahsisatı yekônu, 
(dört bin ıüz yediye) çıkarılmış. kullarımız. •ğitim hayatında. fay BAYIXDmLlıı: cck karakterde görcl~nlenn. in- bin tonu) bulmuştur. (beş yüz yirmi dört milyon) lira 
tır. 1952 )·ıh .onuna kadar bu daları ile merki alan kıymetli İŞLERi tıkıl şart ve şekillerı, 3460 nu- DIŞ TiCARET •ibi, eskilere nisbetle büyUk 
mikdara, (bin itt y\ıı elli) ya· mlJes .. eselerimiıdir. maralı kanun hükümlerine gö· Umumiyetle dış ticaretimiz, bir miktara baliğ olmu$tur. 
tak daha ila<e edilmiş olacak- Yüksek meell>iniıln takdir ve Bayındırlık Bakanlıtımızın iı· re. t••bit olunmuş bulunmakta· denmlı bir artış manıarası gös· Mali sahadaki, çalı~malardan 
tır. mUzabeTetine mazhar olacaklan· leri, bu sene de. takdirinize 11- dır. Bu kabil işletmeler. anonim termektedir. Son. iki yıl içinde. bahsedtrken. Qzerinde nnemle 

Yurdun sekiz bölgesind• bin nı ümit ederim. yık bir ıekilde lnkııaf etmiş- vtya limited şirketler haline lf. bu bakımdan ,·!sıl oldutumuz durmak istedilimlı hu•u.tardon j 
y:ıt.aklı, tam kadro ve teçhizatlı BugUnkü iktidarın siyası pr~ tir. raj edilerek, hisse senetleri ser- derece, harpten evvelki s~nele· biri de. devlet borçları konusu 

şekli 



--- Z. 11. 1952 ------------------------------.. --- V ATA N ---·-----------------------------------5---
Meclis Bayar'ın nutku ile aç~ldı 

(Baıı 4 üncüde> dirler. H>hestti!ıim metiııl.r alt. 
dir. )filli savunnia Bakanlılınccı., 1 kadar devleUerin meclislerinin 
bu yolda bir kanun taaarısı ha. laJd ıkıne arıedilmiı bulunuyor. 
ıırlanmaktadır r.u tasdik muamPlesinin bir an 

Samimt em~limiz, sulhün de· t?\ .. vel tam. mlanmasını samimi. 
vamını sağlamak suretiyle rnu· ı yetle tr.ml'oni edPrim. 
ıaffer olmaktır. Buna rağmen, Görüyorsunuz; ki , htr ne kadır 
bir ı:ün, aziz varlı~ımızı mudafaa diın)'B siya"t durumunun düzel
etmek mecburiyetinde kalırsak, me yolunu tuttufuna dair ümit 
ordumuzun, kendisine tevdi ede \'erici sözlPr söyltmtk henüı 
cet:imia vazifeyi, modern teşki- mümkün dcı~i1."e de, bu hür mcım 
!Atı. yübek eğitimi, ı enı ıiJaJı. lekeUer!n kendilerini tehdit e
ları \'e bütün bunların üstünde den trhlikelPre karşı J:Ö~terdik
ıar!ılmaı maneviyatile i!aya ha leri b;lsiret, Atiye. hcır gün, bi. 
zır, ve milletimizın iÜYenine 11· raz daha fazla ümıtle bakmak im 
yık oldulunu huzurunuzda ifade k3nlarını Vf'rmPktf'.'dir. Hür mil 

Jet ideallerine udakıUe bağlı. Bundan dolayıdır ki. iftiharla 
\·ız Bu bakımdan, tam minısile .söyliyee,fim, buıün sulhııver, 
ide~listiz. Fakat, ideallere yapı ,.e hüsnüniyet ııhibi milletlere 
hıbiltcek en büyük hiımetin, hA. uzattılımıı dostluk eli itimatlı 
disatın inkişaflarını ve vAkıaları sıkılmakta ,., ~filletlerarası alan 
oldu~u iibi görmek \'e hakikat· da, Tilrkıye, tam mAnısiyle h:r 
!erin icap ettirdiği tedbirleri te. sulh "' istikrar un~uru me\'ki
reddütsüı almak olduğunu da ini almış bulunmıklıdır. 
müdrikiz. Bu bakımdan da, tam Geçmişte olduğu gibi, bu ·ıl 
m~nasile realistiı. da, d_eğ~~li çalışmamızla asil 

T k . tı · oıı.· · k d . il 1 nııllC'tımızın arzu ve iradesin.• 
• , ' . . uygun aşarılar elde edeceğımız a ·tp e ı5 ımız açı ur s 1 b . 

,.e ~amımı sıyaset, bu arzettığ ım den eminim. İşte bu duygu ve 
mezhebimizin. en barjı delilidir. dHekle 'öl1erime son verıyorurn. 

eylemekle ıonsuı bahtiyarlık Jellerin büyük bir k15m1, bugün· 

DIŞ SİYASET toprak bütünlükleri H mukadde 

Başbakan Yugoslavyalı 
görüştü 

gazetecilerle 
duymaktayım.. kü ~artlar Jçinrle, mevcudiyelleri, I 
Şımdıde l\lilletlerarası ~uru~ l!atları ile C'ilf.ın ısulhünün korun 

ile dıs ıiyııet sahasındakı faalı· ması lmk3~larını. azamt _derectı ( 8111 l incide) ınun musunuz, derseniz, memnun 
Yetlerımııe temas edeceğım. ye çıkarabılmek iı:in yezane ça- kuvvetlenerek çıkmasını bilmiş· olmakla becraber kAfi değildir, 

Mılletlerırası durum, umumi renin, taarruı niyetltri bestiyen tir. Bilh:.~sa sen senel!rde aeçir- cevabını Yereceğim. Bunun ya
hatıarı itıbariyle, Yüksek ~lecli- lere, bu niyPtlerini kuvveden Ii di~i teerilbeler, bütün dünya ta- nında, müdafaa kuvvetlerimizin 
sin geçen devre.si baslangıcında le çıkarmalarının k~r t{)min et. rihi için cok büyük ehemmiyet ~ilAhlanma~ı. talim ve terbiye
tuif ettığimııfen !arklı değıldir: miyeceğinl anlataC'ak derrcede ırzeder mıhiyettedir. Yugoslav. ı;l, muayyen bir plAn dahilinde 
Harp heyültsının zihinlerden si- kuvvetli bulunmak olduğuna ya iJıal altındı iken kurtuluş yapılmakta ve inkişaf ettirilmek 
Unmesin~ bir türlti imkan \·ermi kanaat getırmısler ve buna a:öre harekellerine kahramanca baş· tedir.• 
Yen endi'•ell vaziyet, tasfiJe o- faaliyet aarfetmeje ızmetmiıler. !ık eden l\lareşal Tito'ya ondan Başbakan Adnan l\fenderes, bun 
lunmamış'tır. Soğuk harp devresi dir. ıonra da büyük bir dirayetle, Yu dan sonra, Yug:o~lav gazetecilt· 
devam etmektedir. llür dU1l)anın tuttulu bu yol goslav istikl3lini muhafaza et· rinin ikti~adi me~eleler, de,·let 

Hür milletler arasındaki tcsa· jı, azimle. türıtle )1lrüme~i Cİ· me.ı::fni bilmiştir. Yugosla,·yının işletmeleri, hu!\uı;;t müesseseler, 
büdün " sili.h kuvvetleriyle han .sulhüniın korunmaAı bakı# kuvvetli ve müstakil olması Bal ~anayileşme, sosyal tsllhat, sen. 
hür ~illeetlere tahakküm etme· ! mından yrıAne tim it kaynağını k.~nla~_da, Akd~~izde ve hattl .b~ dikalar, ıirai kalkınma , makit!· 
bin mümkün olup olmıy11c11gına 

1 

teşkil Pylemektedir. . tun dunya. polıtık~sınrla kendıs.ı- leşme, toprak tevzii hakkında 
bir m:~·ar t~şkil erltn Koredekı 1 But.iln temen~imtz, tam lııtık- n~ e.hemmıy~tle hı~scı \ ·ecek hır sordukları muhtelif sualleri aşa. 
harp sürüp gitmektedir. Bu hır m !çınd• tcalmnl v~ . refahını hadıse teşkıl edeı. Bız_. Yuıos· 4ıdaki şekilde cevaplandırmış.. 
be nihayet verm'"k itin, çok u. samımıyetle arzu ettı~ımız ve lav dostlarımıza bu gozı~. ba~- tır: 
nın uımandanberi yapılmakta o. tarihi dostluk b~lıriyle bdlı makta ve dostlukları.na boylesı· ·De\'let ikti<adl teşekküllorl-
lan mütareke müzakPreleri, mü-

1 
bulunduğumuz Ortado~u devlet. ne kıymet vermekteyıı. . nin hu~ust sermayeye devri ile 

tearrııların takip ettikleri oyala·. lPrinin de tam müS"avat şartları Do~t Yu=to~l~vyının gUı.id.e ~a ri götürülmüş bir mesele de~il
-· ıı karma tabıiı·esı frinrle karşılikh ''ardıma ,.e zetecı hryetının memleketımız· dir. Husu~i te...:ebbü~. daha ziı:a .. _ve enge er cı ır.. • ,, ·.. • k. · · · h . -6 "' 

Yüzünden bir ttirlil neticeye ere muştt'rrk ıııavunma huswunda de 1~ 1 'a .1t . gecırmesını ve. e de yeni lesi!!ile '·ücuda ji!;irmek 
k d . işbirliğine katılmalarıdır. yet uyelerının bu kadar kı)met !t-·olundadır. Memleketin b11 ba-

tneme te ır. . . . . \·erdiğimiz Türk - Yugoslav dost 
Birleımiş :\IıHetltır ııtAhsıılan . Geçen yıl •. ?tlılletlerar~sı mil~ ıu•unun ı" nkı· safına hizmette bu- kımdan o kadar geniş calı~ma 

1 hl h h 'd ı k L b nın " · lmkAnları mevcuttur ki hususi tna komitesinde. sil~~s~~ anma~ı ~ 1 ~ "' ıse 0 ara 1 ya ıunmalarını temenni ederim.• 
Ve sillhların kontrolunu tem.ı~ lstıklfılıne kavuşmuş. bulunma~ı- l\lüteakiben bir Yugoslav ıa- teşebbüs, i~ saha!iı bulmak, ye-
i~in, anlışma esaslarının te!bhıt_ı ~ı'·ukaUydt'tmekl~ bahtnk.,rtıml . llur zetecisi, Ba~bakana şu suali sor- ni yeni tesisler kurmak hu~u!iun 
tııak!adiyle ,-apılan gayretler, a ~' ı c Pr camıasına a ı masını t . da hiç bir müşküle rastlama-

. · ı h ti ı· 1 d muş ur. maktadır. Bu ~ebrple devlet e· il semere vermtmişlir. srvınç e \'e arare. e se am a, L:- • iki buçuk ı:;enedenberl De-
Bu durum karıısında ümit ve Jtı_mız hu. kardeş mıllet.e, kr_ndısı mokrat Parrı iktidardadır, ekse- lindekine iltifattan ziyade yt'nl 

b kl ı k At b mile~scsl'ler kurmayı tercih edi
tesareti ka)·betmE"k veya bir ne· nı r ı)-:en p~r a ıye ır an ıansınıı da hüklımet başkınuı- yorlar. Son iki buçuk sene için-
~ tevekküle kapılarak bir köşe evvel erışmesıni temenni ede- nız. Bu devre zarfında hilkQme· de yapılanlara bakıp denilebilir 
Ye çekilmek, böyle bir halete rim. tin ve Demokrat Partinin en .bil- ki, buı:tün memleket, De-mokrat 
Si,ı.rüklenebilecekler jçin, intihar Çok taraflı )tilletlerarası işbir yük muvıffakiyetıeri sizce neler- Partinin iktidara J::"elmesinden 
dın bafka bir §ey değildir. li~bind1en gayrı, iki taraflı müna dir?• dört beş sene sonra, iki buçuk 

Biz mUşkülit ve tehlikeler kar se et erimiz de inkişaf halinde- Başbakan Adnan ~fenderes, sene evvelki sanayi kudretini bir 
tısında uvanık. durmak, metin dir. bu suali şöyle cevaplandırmış- misli ı;renişletecek bir faaliyet f. 
ve tam b.ir milli birlik halinde, Büyük dostumuz ve müttefi· tır: tindedir. 
iınklnlarımızın azaml mü.-saade- kimız Birleşik Amerika ile olan •- Böyle bir suale hemen ve Bu inkiş~f, yalnız ı;anayide de· 
gi nisbetinde, hazırlıklı bulun- münasebetlerimizi ve Milletler- birden cevap verebilmek elbette git ziraatte, madrncilikte, nak· 
b!ak kırarındavız. Bu kararımı· arası iılerde birbirimizle açıkça zor olur. Bu iki buçuk sene oka- liyecilikte, ikti~ıdi çalışma sa
tın icap ettirdiği fedakarlıkla· Ye samimiyetle ışbirliği yapmak dar h.5.diselerle doludur ki. bir- hasının bUtün kesimlerinde mev 
flll ölçüsünü, vermiş olmak için, arzusi}·le ıarfettiğimiı müşterek denbire hepsini toparlayıp da e· cuttur. 
ikinci dünya harbinden ıonra mesaiyi, nevinin en mükemmel hemmiyetlerine göre sıralamak, fkJ sene e\•vet 100 bin ton bul 
haska milletlfl'rin tam bir sulh bir nlimunesi oJarak zikredebi1i- müşkül olat'aktır. İkinci bir mils dayı bulmak için $!'Üçlük çekilir 
bütçesi tatbik ettikleri yıllar rim. kül de, kendi )'aptıklarımızı ken ken bu~Un 2 milyon tona yakın 
lırfı.ndı dahi bütçemizin çok mil Yalnız Atıantik Paklı içinde dimizin övme!'i .a:ibi bir durumun zahire ihraç edehilet'ek bir va· 
him bır kısmını, tereddüt etmek değil, Iakat 1939 muahedename ha<ıl olaca~ı düşiincesinde miln· ziyetlc olmak. bu inkişafın bir 
•llın, l!k<rl murallara hasretli. siı·Je de müttefikimıı bulunan demiçtir. Maamafih, bu suali ta ölçüsünü verebilir. 
limiıi hatırlatmak kMi gelir ita İngiltere ve ~·ran.a ıle münase- mamMe cevap..ı bırakmamak Sordukunuz •oktlde hi•<e se· 
n d · B · • ı · t b ti im'- ' t ııkı m mı· ı-'n ,_·,, dakı·kada aklıma ıeliv• 'i attip eyım. ucun, me3 u ıyr • e er u. a.,:e ve sa ı · ,., netlrrini işçiler.in ..;. .. alabilece,li 
len.ni Ye vııifelerini mildrlt dir. renleri "öyliye}·im: şirketler kurulma'.'lının tok Jyl 
htir devletlerin, kırıı~ında bulun Ekim ayının ortalarında İngil. Bir kerr, iktlı;ad! kalkınma· bir sistem oJdu,A:unda şüphe yok-
dukları en mühim mesele, hür tere hiıklımelinin daveti üzerine mız ve maliyemi7.in inkişafı, şlm tur. İşÇ'iyi müe~seseye az çok 
dünya;1 tehdit eden büyük taar Baıbakanımız, Dışıılcrı Bakanı. diJe kadar görülmemiş bir hızla hissedar kılmanın çalııma şevki· 
tuz tehlikeı;inP karşı koyabilmek mıılı bırlikte Londraya resmi seyretmektedir. Gayet bariz bir ni ve gayretini artıracak bir key 
İtin. lbım gelen a.;krrl kuvvoli bır ziyaret yapmışlardır. Orada •ekilde iktisadi inkişaf içinde liyet oldu~u ma!Qmdur. Biz de, 
lktaap etmenin icap ettirdiği kendilerine ibzal edilen doslluk ~ldu~umuz memleketçe kabul e- bilhassa ziraatte ve inşaalta çok 
büyük mali fedakArlıkların, m•nı harı ve misalirperverli~i mem- dilmiı bir hale g•Imiştir. Ordu- geniı ölçüde yer tul•n koopera 
ltketin refah ve inkisarını halt'l nuniyetle kaydet..mcık lstcrım. Bu muzu da daima kuvvetlendirmek tif faaliyeti mevcuttur. Biz, mev 
laıııamık eartile. nasıl azamt de seyahat milna3cbetiyle ingiliı teyiı. ' cut iktisadi sistemimizin mem· 
?ec~ ·e (ıkarabilec-P.ği me!Plesi- devlet adanılari)·le ~apılan ko· Dış emniyetimiz bakımından, leketimiıi görülmedik bir sürat. 
dir. Biı, bu hu~u~ta, nümune O· nuşmalarda mü~ahede edilen Şimal Atlantik Paktı camiasına le terakkiye gökirmekte olduttu 
latak !"kilde fedakarlıklarımızı görüş birlıği Türkiye • İngiltere dahil olmayı büyük bir muvaffa, nu nıüıahede etmekle mutmain 
aıam.t der~ceye c;ıkarmış bulun. mtinasebatı t3rıbinde büyük kiyet saymaktayız. Bu pakta ıır ve bahtiyarız. 
"1•ktaı·ız. Bu yoMa sebat etme· memnuniyetle kayda değer çok mekle \'aıifol~r. ve .~es'uliyetler Sosyal Islahat hakkındaki sua. 
li, selAmetimlı ·e hilr dünyanın önemli tıir hAdic;e tetkil eder. kabul ettığı~ı~ı. ~u~rık olma~- linize cevaben diyebilirim ki, 
!elAmeti iein, bir mukaddes va· Bildiğiniz gibi, ocak ayı zar. la beraber gı:ışımız~n bu. t_rşkı- bir·iki senedenberi bu yolda çok 
lif, tPllkk:i ediyoruz. fında dost ·ı-unaniıtanın Dışiş· l~tı ''e. k?He~tı.f ern.ı;ıyet fıkır ve ilerlemiş bulunuyoruz. Bunlar, 

Dıı sıyasetimizde, müşterek l~ri Bakanı \•e Başbakan yardım ~ıstemını mtihım nı~bette kuv- devlet milesseselerinde devlete 
en:ın.i)·et sistemine kuvYetle bağ cısı EksrlAn \~enizelosun mem· veUen~irdi~lmizi ~e bilmekle· bir hayli külfet yüklemektedir. 
lı bulunmaktayız, Bu sistemin lrketimizi ziyaretini müteakip, rız. Yıne dış emnıyet bakımın· işçi haklarını koruma yolunda 
en rnUteklmil numunesi olan At Başbakanımız ve Dı,işleri Baka- ~an: Y~~anh dostıarım.ızla daha ayni külfeti kanunlarımız hı:,.,u· 
lantik ındlaşmısı teşkilAtının, nımızın Atinaya yaptıkları ve ıl~rı munasebetler tesıs etme· si teşebbilse de tahmil etmiş bu 
g,ç,n ıubattan beri azası bulu. Türk • 'Yunan dosUuk münase- mız ~.8 Yııgo;ıı~ 1d~stlarımızla lunmaktadır. 
lluyorut. Geç~n sene bu ,·akit, betlerinde Yenı \'e yapıcı bir çı- d~ munasebet erım z ''. b~rada- 1tfemleketimizdeki senldika .ha. 
bu kUrsilden ~•ilksek ~feclise hi ğır açan seyahat esnasında, \'u. kı. b~ toprdl~~~ımızkın kyenı b

11
1.r dbel • reketlerinl soruyorsunuz. Mem

tap ederken, Ôttovada toplanan nan hükümelinln ve halkının !ilını ve lp;I ç~ ıy!lle 1 r leketimiıde çok yeni olmakla be 
>ıtıanuk andlışması konseyinin, kendilerJne karsı gösterdikleri ılerleme kayde) le~~mıı var~ır. raber kısa zamanda mühim ge· 
bitim ve \"unanistanın andla~ma çok samimi dostluk tezahilrlrri· Bunları da dı_ş pol~tıkamızın ıle~ 1işmeler kaydetmlştir. 
Ya ı·ltihaka da,·etı'mı11· kararlaf· nl hata dorin b' . t ri ~elen hAdı<elerııfden telakkı 
tırd • ._, 

1 
b . ı·J•miL ı." hatırİamaktaı·ıır mBemnunıyhe t. etmekteyiz. Geçen oene ve da· Türkiye nüfusunun yüzde sek 

• 1&ını s14.1ere e şır e ~ ~- " 
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z. u se~a a ha evvf'lki 5eneler, müna~ebetle- seni köylerde oturmakta ve bu 
tun. Bugün, hüklln1etin uzun, e. na:s nda, tarafımızdan l·Akı da- ·m·z bu derece me!!ut manza- yüıden hemcn-hepı;;l z1raalle IS· 
&ahırlı, ve çttin meselesi netl· vet n~t.ıcest olarak. Maje te -ı·u- ~~la~~ yer verecek vaziyette de- tigal etmektedir. Bu sebeple, sor 
~egi olarak, Tilrkiye Atlantik nan Kral \·e Kralitcsinin mem- ·ld' duğunuı gibi, ziraatin ve itöy· 
l>.•ktına aza olmuş, AUanlik teş Ie.krtlmiac yaptıkları ve kalbi. ~· B~ dereoe geniş bir •uale bir- lil hayatı standardının yUksel· 
kiatı ınilttefık kuvvetler Avrupa mızde ,unutulmaz hatıralar bıra- denbire bu kadarlık bir cevap tilmesl, bu memlekette hUkti
Wksek komutanlığına bağlanmış, ka.n zıyareUn .hem memleketi· verebilmem limit ~derim ki siz- mette bulunacak me!!'ul adam:a 
Ve bu mekanizmanın tatbikatın- ~zde'. it 'T? .\ un4nistanda tev leri tatmin edecektir.• rın daima birinci kaygusunu teş 
dan. olarak, izmirde Atlantik l~t et~ıği .büy~ heyecan. mütle- Başb~kan Adnan ~fendere!!, kil edecektir. fşçilerimizin ve 
~lktı .a:üney doRu karırgAhı ku. !ıkımıı \ unanı.stanla aramızdaki Marshall pllnı yardımları ile a. çiftçilerimizin bu vatanda mil· 
tı.ılrnut bulunmaktadır. dostlu~un ne ~a~ar ııkı ve faal ti.kalı başka bir suale de ~u ce- reffeh yaşam- Jakip ettiğimiz 
Atlıntik Paktı savunma gucu· hır ıafha)la ı:ırdılinin en güze vahı \'ermiştir: politikanın en mühim esasların 

~ün, federal Almınyanın da ır mivarını. teıkil etmııtir, Memle.. ,_ Marshall pllnı yoluyla dan birisidir.• 
f iı-!lli ile yeniden artması ~rı- ketlcrımız .. arasındaki bu faal g:ördü~ümilz yardımlar, Türki· -----------
bllınde bulunuyoruı. Filhakıka, siyaset, ust.unde yaşadı~ımıı muı yenin tkti<adl kalkınmasında en Bı'ng (rasbı' 'n ı'n 
lldıeiniz gibi, aynı zamanda At terek €!mnıyet sahasındaki sulh· iyi şekilcle kullanılmıstır. Ayni 

~1'tik andlaşma~ı teıkilfltı azası perver koruma .. ıiyasetimizi mu. yolla di~cr memleketlere yapı-
( ll'.una.n beş Avrupa devleU \taffakıyete &oturecek en emin lan yardımlar ara~ında, memle- Ec 'ı o"' ldu'" 
4 
"tran'!a, İtalya, Belçika, J!ollan \·ası tadır. ketim ize yapılan yardım niı:;be- 1 
l, Ltiksembu.rg) Federal Alman \'ugoslavya ilo olan milnaı:;e.- ten aı tc13.kki olunabilir. Fakat 
hnın da iltihakı ile ıAvrupa betlerimiz gilnd~n. güne i.lkiıaf şur3" muhakkaktır ki bize ya
:~dafıa Birliği adı altında bir etmr.~te ve samımı ve faal bit pılan yardım en iyı surette kul
,. Udafıı andlaşmasını imzala- do~tluk mahiyetini iktisap eyle- ıanılmı' ve bundan tn iyi netl
'"'I& bulunuyorlar. mektedir. Balkanlarda birinci de ce ıılınmı~tır. Ayrıca Truman 
.ahu andlaşmanın bir maddesi. recede mühim bir emniyet ve doktrini &<'re#lnce askert yardım 
ettlllJtik Paktı aza:ıı;ı olup da Av istikrar unsuru olan ve hürriyet da alınmaktadır. Bunu da en i
~~· müdafaa Birll~i andlaıma "e istıklllini ıolAbetle korumuı yi bir ıekilde kullanma_kta ve 

11lıl dıhıl bulunma' an devlet- nı bilen, bu sağlam \'e sıhhitll ordumuzu kuvvellendırmekte
t ~:re, kendilerine }~apılacak te- memleketle sıkı işbirligi yapma- yiz.• 
1;'".i'ıiore kırıı, hor türlü iıbir. ğa Amadeyiz. SilAhlanma ve kuwetl•nme
iıni vıdetmektedir. Hor fır .. ı dilıtükçe söyledi. nin plAnlara göre klfi vaziyeti• 

1, l>ıtor. taraftan, Avrupa mild.a ğim gibi, bız, Birleşmıı Mill•tler olup olmadığı hakkındaki mil· 
b a bırlıA:i ındla:masına dahıl andlasması ideallerıne iman ve temmim bir suali de, Başbakan 

1~lıııımayan Atlantik andlaşma. sadakatle merbut olduğumuz ve şu tarzda cevaplandırmıştır: 
lik teıkilltı de\· Jetleri de, bu bir hüsnünıyet sahibi bütün devlet •- Kul·\·etlenmemiz ve mo. 
t devletlerine, arrı bir proto- lerl iYi \'e faal dostluk münıse- dern ıillhlarla techiı edilmemlı 
~·ıı• .. ıyııı t•minatı vermişlerdir betleri kurmak pren51bini güttü bahsjnde bir ideal plln mevcut 
~1•1 l'Urkiye de bu protokolü im ğUmüı için, aynı hisleri ve ni- olabilir. Fakat silAhlanmamıı ve 
lıt '"''' bulunmaktadır. Bu kar- yetlerl taşıyan hor devlete dost hazırlanmamız ne kadar fazla 
.\tıktı metinler yolu ile federal Iuk elimiıi uzatmış bulunuyo- plursa olsun, yine kendi?'izi tat 
~ 'bınya Atıantik andlaşması te' ruz. min edilmiş addedemeyıı. Yur· 
'4 ltı devletlerine. Atlantik and JIAKKDllZDAN dumuzun muhafazasına ve b•· 
t lllıısı teıkilitı devletleri de EMll\IZ kamıza taallQk eden bu kadar 
ı.~der~ı Almanyayı Atlantik and Biz, haklarımızdan emiıı ve ehemmiyetli bir mevzuda ne d•· 
~-·~• tefkiUtı devletlerinin onları ~orumı~ı azmetmiı bir rece has•11 davransak hakkımız 
.... •ırıne verdikleri teminatın milletiz. Başkalarının haklırını oldutunu takdir edersiniz. Bu 
~<ıı olan bir teminat vermekte titizlikle riıyetklr, ıulb ve adı sebeple yapılan yardımdan mem 

Be\'erly Hills (Californla l, 1 
(AP.) - Şarkıcı Bing Crosby'
nin eşi Dixie lpe Crosby, uzun 
bir ha!italı~ı mtiteakıp bu aksam 
Californiyanın bu $ehrinde öl· 
müştür. 40 yaşındaydı. Uzun za 
man ,tekti~i hastalıAın mahiveti 
IC'ıklanm;:ımışsa da. geçtnlerde 
v.5.him bir mide ameliyatı ge
('İrdiıi bilinmektedir. 

Dixie ile Bing Cro!\by, llolly
\\.·ood'un en mes'ut çlrtlerindcn 
biri olarak söhret bulmu~lardı. 
1930 da evlenmişlerdi. Dixle o 
zaman meşhur bir ~ahne yıldızı 
ve Cro~by ise Gils Arnheim'in 
dan!! orkeı;trasında (':alışan nls 
belen meçhul bir ıarkıeı idi. 
Dostları Oixie'e: 
•Cro~by ile evlenme. hiçbir za 

man bir baltaya sap olmayacak• 
demi~lerdi. Fakat buna ra~men 
Dixie sahne hayatını bırakmıe. 

kocasının dUnyı çapında bir 11Sh 
rete yükgeJmesine seyirci kal
mıştır. 

B~J~KALEDEN DEVAM.,.,,.--------- ----------
Seçimlerin tahlili 

! Bııı 1 incide) 
umdutumuı intibah, bu defakl 
trup ıetlml<rlnde hiç bir şekil
de lfode bulmamıştır. Bu •erlm
J~rl, Halk Partisinin t•k parti 
""'·rindt-n artakalan YİhniyeUn 
de\•amı diye karıılımak hata ol
maz. 

lftf'llı başkanı nımıedi diye 
tekrar Rf'fik Korıltanı karşı
mızrla gördük. Koraltanın D. P. 
mücadr1t devrindrkl hizmetlf'ri
nl takdir ederiı. Kusurlınna 
karşılık hiç şüphr<lz meziyetleri 
de ek•ik İleıtildlr. Fakat h~rhan. 
gi bir hlımet için bedel öden. 
mesi le kurucu rolıi oynayan1a
rın Iilyık o~unlar, olmasınlar, 
eski aristokratça bir ıihniyttJe. 
mutlaka ıu çapta bir me\'kl lşgoJ 
etmeleri düşünre~ini, demokra
slmir.in inkişafına bir engel ıa~ 
yarıı. 

Kurucu olmak ve partiye hf.ı
ınet etmtk; bir fn'!anın mühim 
vazireltrdrn uıak kalmasına bir 
sebep toşkil etmez. Milsavlye ya. 
kın 5artlarda kurucuyu Ve hlı
met •drnl tercih etmek dolru 
olur. Fıkat herşeyden evvel şah
sı dtj!ll, bir mevkle alt vazUele
rln en iyi bir şekilde Y•rlne g•
Urllmesl imkanını düşünmek ge. 
rektir. 

Refik Korallan. Meclis reisli
ğinin irap t"tlirdhti tarafsııhk ''e 
vekar ve riddiyet lcaplannı ye. 
rlne grtlrememlı, gün geçtikçe 
hatalarını ~örüp dilzelhnemtşttr. 
Üzerine şahsi nüfuı toplamak, 
do~Uanna himaye dağıtmak mey
linden vazgf'çememlştir. Ff'ral(at 
ve istl~na ve parti hr!!abına şah
si emelltnff'n fedakArlık imtlhı
nında aldıCı numara iyi sı:yılı. 
maz. 

Mrelis reis \'eklllllf \'azifelrrt
ni en iyi yapan Fikri Apaydına 
\·erilen rf'ylerin coklu~u. btr in
sanın tktldır h:llka1H tarafındın 
dcstPklenmesinin de•ıı. ~ahsi me-
1iyetlrrinin l(rup Sf'(fmlerlnde 
ba$rolü o~·nadı~ını hf'Jli etmı,ur. 
Fikri Apaydın'ın ıldıfl reylerin 
çoklu#u bu bakımdan iç açıcı 
blrşt'~·dlr. 

Reis \itkili St'('İmlnde Tt1uıaf
fer Kurbanoğlu ite Esat Budık
oğlu arıır;ında cerr~·an eden '.'"I· 
rış dikkate liyıktır. Muıaffer 
Kurbınoğlu, resmi namıet oldu
ğu halde pek ıı rey farkııle se
~tlml~tlr. D. P. nln mücadele yıl· 
larında tanıdı~ım en nrı.ih \'e 
kıymotll şah•iyrtlerden bfrl E11t 
RudakoA:hıdur. Reımt namzPt ol· 
mama~ını rağmen arkıda$1ann
dan (ördüjü ıev•i~e se\•indlm, 
secilrmemesine de üzüldüm. 

Öyle tahmin edl)•orum ki D. 
P. lidrrligi ileride namıet tub!
tl U!liulJe-rlnl dr-'fıtfrecek. k eyff 
takdlrlcrdtn ziyade ırup men-ı 
!\Uplan arasında hikim olan me. 
ılyE"t ve kıymet ölçülerinin üze
rinde durınağı tercih edecektir. 

Hulıh! Köymen, meziyet sahibi 
dürtiır;t bir siyaset adamıdır. 

Grup relsl!Jlne g•çm<sl memnu
niyetle karşılanmağa Jiyıktır. Bu 
seçim netkesinde ~lilll ~lüdalaa 
Hakanlığı gibi mühim bir \'•U
JeUn atılması, kabinede esash 
değişikliklere yol açacak gibi 
göriiniiyor. D. P. lld<rllğl. yakın 
istikbale alt en mühim imtihanı, 
yrnl kabinenin kurulus tanındı 
gösterecektir. 

D. P. iktidarı bugüne kadar 
geçon intikal devrinde ellndelJ 
muanam 5fyast ıennayf'nln mü
him bir kısmını kaybetmlıtlr. 
ldarrl maslahat yolundan bun· 
dan sonra kaçınıp prensip yolu
nun yolcusu oluna \'e program 
di\·alan harlelnrlr kalan mesr
Jelerde bir parti hükumrtl değil, 
büliin Türklerin hükumeti oldu
ğunu hatırlayacak şekilde har<
kot ederse, kaybettiklerini kısı 
ıamamta fazJasıyle kaıanmak 
için hala hertürlil imkanı sahip
tir. 

Ahmet Emin YALMAN 

• 

iki şayianın 

Piyasadaki akisleri 
ı Haıı 1 incide> 

kOmetin % 40 nisbetinde rarn 
yapması ihtimal dahilinde tutu
lan döviz fiyatları, • bu takdir
de • Dolar 280 den 388 kuruıa: 
Sterlin 790 dan 1088 kuruşa çık
mış olAcaktır ki; piyasada bir 
enfl3syon yarataca~ında asla şüp 
he edilmeyen bu ihtimal di~er!
ne na7.aran daha kuvvetli adde
dilmekte ve bütün piyasa hare
ketleri buna uvdurulmaktadır. 
Bu yüzdf'n dolar fiyatları 425 ten 
465 e, Sterlin 1050 den il lira
ya yilksrtmişlir. Külçe altın il· 
yatları 570 ton 5~0 a; Gulden 
a7.20 de 37.90 a; Reşat 45.5 tın 
46.5 a fırlamıştır. 

İkinc:i rh·ayet, nlsbi de olsa, 
piyasada bir muvaz€'ne tesis ede
cek mahiyettedir. Bu sebeple, 
son hidiselrrle birdenbire fırla
yan kalay, karabiber ve kah,·e 
fiyatları normale doğru dUşme
ğe başlamı~lardır. 

Halen ihracatımızın c;ok cUz'1 
ve dolayısıyle durgun olması; dış 
ticaret acı~ımızın kapanması yo
lundaki ümitleri karartmaktı· 
dır. 

İhracat mevsiminin en hara
retli bir devresinde bulundutu
muı halde günlük ihracat 300 . 
400 bin lirayı teravüı etmemek
tedir. Bu durııunlu~a •ebep ola
rak. dahili fiyatların dünya pi- ı 
yasalarına nisbetıe cok yüksek 
oluşu iöSterilmektedlr. 

_GENERAL ALİ FUAT CEBESOY~ 
~~~~ ._ ___ _ 

Siyasi cereyanlar 
Cephe kumandan ı s ıfa tiyle gerek dahili ve gerekse 
Ruslarla olan münasebetleri mize dair salôhiyettar şah-

siyetlerden malUmat almak lüzumunu duymuştum. 
- 2rll - murahhasamızın arzu olunan Tahrirat: Zata m-hsuı 

Mustafa Kemal Paııyı muvıffıkiy•te naıl olamadığı Garp Cephesi Kumandanı 
gönderdiğim telgraf fıkrini ihsas edıyor Kimler ta . Ali Fuat Pıtı HaınU•rlne 

G arp cephesi \'ekayiine döıı· rafından ve ne ııbi mekasıdın C: 14 eylıll 336 tarih 1341 
meden eV\·el bir iki hldi- tahtı tesirincje yazıldığını b• t numara : 

seye daha temas •imek i!tiyo- uf tahkik etmekte bulundu- ı - Moskovadaki heyeti mu-
rum. Ankıradaki •i)·ası cere- tum komi.ınist niıamnamesi do rahhasamızdan aelen 13 ağus· 
yanların, komünist fırkası faa- layısıyle vuku bulan istiz.ahJ tos tarıhlı ıUc raporlarda L@nuı 
Ii)·etinin ve müfritlerle muha· devletlerinden de bu teşkılita l·e ÇıÇf'rin 'le müteaddıt mi.ıll· 
fazaklrlar ırasındıki mucade- taraftar olmadıkları zannı ka- katlardan bah.&olunmu~tur. Bu 
lenin akisleri cepheye kadar vi!I hasıl olmakta ıse de diğer mülakatlarda bwm mesai ve 
geliyordu. Cephe kumandını taraftan komünizm cereyınının mucadelitımııa teveccühten ve 
sıfıtıyle g~rek dıhill durum ve ııyri resmt bir surette memle- esliha "' malzeme hususunda 
gerek~e Rwlırla oJan münı.se- kette intipnnın ınu buyurul- muavenette-o bahsolunmuştur. 
betlerimize dair salahiy•ttar duğunu lleclis azası Hacı Şükrü Anlaşıldıaına ııöre Bolıevikle. 
ıahsiyetlorden ma!Qmıt ılmık Bey ifade etmektedir. l!attii rın harekat p\lnı evvelemırdo 
lüıumunu duymuş. Meclis reisi burada Yeni Dünya isminde Lehistanı mağ)Qp \it sonra Kı· 
Mustafa Kemal Paşayı aıağı- bir Bolıevl.k gazetesi de intı- rıındı bulunan Varınk•l'i ım-
daki telrrafı yazmıştım. şar ediyor. Bu gazetede Büyük ha etmek esasına müstenıtmit 

Şıfr.: Bizz.at ıçılacıktır, }Wlet Medulnin •iyasetine ve herhalde o zamana kadar 
Numara 1347 ılenl tarizat görülilyor Halbu- şarkta hırek.ltı umumıyeye gi. 
E•kişehlr 14 eyJOI 335 ki ayni ıazete başlarında ıatı rışmek mukarrer d•ğılmıı. Er-

Bü'.'·uı. Millet Meclbl Reisi samiltrinln bulundutunu tım- menılere memleketimııden il· 
~luıtıfı K•mal Pıı• nen ilham elmek suretiyle BÜ· hakı lüzumundan bahsolunmuş. 

HIJl'etlerine yük Mıllet Meclisinde Halk tur. Heyetımiz Rusların malze-
Garp cephesi kumandınlıtı Partiıi teıkil kılındığını da ya- mece fakır ,.e ısi müzakeratlı 

ile Ankaradın infiklkimden zıyor. Fevkalhıd mlıhım gördü· uzalmağa mütemayil olduğunu 
sonra birkaç ıilıhl ihbaratı güm ve eıasatı hakkında hiç zıkretmekle bera~r bizimle bir 
devletlerinden bafkl v~ziyet ve bir malılmıta malik bulunma- ittıfakı tamme akdetmıyecekle· 
istikameti siya~iyemiı hakkın- dığım bu hAdisat karşısında rıne daır b~nüı kat'l delil kar
da malO.matı kat'iyeye malik fikri lcizanem ne olursa olsun. şısında bulunmadıklarını bil~ 
oıamadım. Halbuki garp cephe- evvelemirde zatı 1;amileri tara~ dirmiflflr \.'e bir taraftan para, 
"i menatıkı mülkiyesine de fından tutulan istikameti siya . silAh \'t cepanenin ıevkolunma
teşmil buyurulan sevk ve idare siyeyi sureti \:.lııhada bilmek· sı içın uzun müddet imk~n ara. 
sallhiyetim dolayısıyle ve ba- lijime ve ona göre tanzimi ha nılarak nihayet bahren dahi 
husus son zamanlarda hAdis o- reket eylemekliJime lüzumu nakliyata mübaşeret edilecelini 
lan bazı vekayi seb•biyle bu kat'! gördüğümden bu bapla ilave etmışlerdır. Ermenistan· 
ırtalılmata gün geçtikçe lhtiyaoı serian ve esaslı bir surette ten· la 10 ağust0<ta yaptıkları mu
kat'I hissetmekt•ylm. vir buyurmıklığımı istirham salahanamede (Şahtahtı • Çul-

Daha Büyük Mıllet Meclisi· eylerim •f•ndim. ga) ~imendıfer hattını Ermeni· 
nin hini küıadında !nıiliz ta- Garp cephul kumandanı !ere terk•tmişler ve Az<rbaycı-
hakkümüne kartı ıed çıkıbıl· AU Fuıı nın ve hızım hey•hmııın pro· 
mek için Bol .. viklerle ı .. ı.i Tılırafta adı ıeçon Kbım testolarına karıı yanlış oldutu-
münuebet ve ittifakı Aeizltrl• (rahmetli General Kbım j. nu ııfahen ifad• •derek kırar
nin de lihilı olan r.yiJı kırar nınç) Pıtı. Garp cephesi tu - !arındı bentiz l•beddüllt yap
verilmlı ve bu m•k'ltlt bir mındın vekili ıdi lnıılıı ka · mamışlardır , 
heyeti murahhasa dı ıonderil- rarılhını •enıup Uhtçi adın Dığor taraftan Halil Pap va. 
miıti. Bu heyetin nı derecoyı da bir tabii Khım Pııı il• ıo •ıtasıyle lı:ııradan bir he~ti M· 
kadar bir netice! mUıblta ıldı riltm•k llrenı bir mektup yaz fıret ve bununla tiç ıandık de-
eyledillne vlkıf bulunmamakla mııtı. rununda altın ıönderılmışttr. 
b@raber Vekil :Kiıım Paşanın lMu•tafı Kemal Bu heyetle para Erzuruıu vl. 
!stınbuldın mevrut mekAtıbe Paıanın ce ıhı 51J olarak Sivası hareket •tmiş-
ce\'lbı dolıyısıyle vuku bulan yukarıdaki telarıftm* Mugtı tir. Kül~e olan altının ıniktın 
tı'ırı devletlerinde htanbuldaıı fa Kemal Pala bir tahrl· madeni yüz bin !ıra kıymetin· 
inet Pııının vukiı bulin ta- utıı e<vıp vermııti. Türk • dedir. 
\·assutu Jle Ha~icl:vt. VtkAletl~ Ruı mUnı.~ebetJfırfne d temaf. Tahriratın mabadini yınn 
niıı meııuı bulundulunun bil· ed~ ft bu tahrır.atı ~bemmiyıti .• nakledeceğim . 
dirilmesi l\loskovıdakt beye.!.!.._ n!_ binaen aytı@'ft llıyorum. (Devım1 WUJ 

Dünyanın her tarafına 

Pın A~rican ile ber ki.il 
t5y1 uçabihrsınlı. 

süratli ve tam irtibat! 
• N.re e idersenız ıdıniz, lüks Clfpper'uçak
ları ı e seya at et ı 111ız ıaman Pan Amerıcan'· 
ın hizmetinize hazır olan 400'ü mütecavız mer· 
keı bü rosuna ve 20.000 kışiyı aşan teşkılatına 
güv•nebilirsinız 

Avrupa ile A merika arasında P an Aınerica."'l'· 
ın yeni Turist Seferlerini yapan The Raınbow 
servısi hakkmda izahat isteyiniz. Yalnız &•· 
diş için 439, gıdiş donuş içın 790 lira istifa
den iz olacaktır. Seyahat ace~tenize veya Pan 
A merican havayollarına müracaat ediniz: 
.,. ....... lıtutı .. .. .,.,_ 'Aor14 .. ..,.....,.. lM. 

ISTANIUl ı Oe l •••ıete y, Yel'l l Ç•rtı, Ne. ıo 
'•'· 1 ''21t. 40J22, , it 1 20 74 
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Türkiye Emlak Kredi Bankası lstanbul 

Su besinden 
NEZlE VE .· J 1 l\adıkoy Goztepe ~lahallc inin evsafı ı·azılı hinanın kısmen . p , /. Göztt'pe r~tasyon Caddesi !iiO.ka- mf'\"CUd oldu~u \"e bu binanın 

GR\ _ ...... ~ J?ında 397 ada, 20, 21. 22, 23, 24, hır kısn11nın cLı cli~Pr ~ayrimen-
,.:- ~3. 26. 27 parsel numaralı müle- kull('re ınurur hakkı olarak hı· 

ıııı.şVı.NGICINO/>. 11·· ·.' -:_., 
1 

addıl me;:·e ~aıe nıe>ahaı salhıı; ıakılan 'ol uırrıne ı,al)et ettı~ı P. ..,t iı Es. 72 ı3. 14- )-<' 38. 40, 40 1/-. ~orulmtiş \!' bu parsellere ~al· I 

R
• · :·;~ 140/11~. 4011/4, 40/1/:;. 40/1/6, "" ar-a olar•k kı)nıet lakdır e.ı 

G 1 1 
: '" 40/1/7, 40/1/8. 40/1/9 kapı sa ôıldı~ı gıbı .bın.ı~ı aı-.aların u 

,~". )ılı bahçelı ah~ap hına ve tar ıcrıne ı:.abet f"cirn kı~ıınlaıa a·ı 
',~ lalar a~ağıda ıazıh şar\lar daıre· ) ıı mak mumkun olnıadıgından 
J &ınde \e Ttirkı:!<e Emlak Kredı a~ııca her ıkı par.-.clın ar~aları· 

\ k\ 
•' n\er 1 ;.; B.ınkasının teşktlıne mutedaır 1 nın ki) ınct1l'nne binanın kaimen 

b
. k fena ' art o · .~ 4947 <a)llı kanun hukumlerıne kıınıelı ~. eklenerek a)rı b.ır. 
ır ÇO ·.. ;;ı:t göre 30 gu.n muddetle .!latı~a tı ~, bec.\cl takdır rdılmı~tır. . 

.)\ ... ·. •• ,'::-.·:{~~'( karılmıştır , ~\) \Iacldc,ınrlc ı~ah cdıldıgı 
~, r._.., ".~·;:_ı-i; 4:J , Durumu: şc.·kılclr 20 par,l'l :\u. lu mahal-

tıutubetli ve soğuk hcıvo
lcırdo G R l PİN almayı 
ihmal etmeyiniz. 

../ 801, dif, adale, sinir, roma· 
tiımo, lumbago ağrılarına 

.. /korıı son derece faydalıdır 

V Bayanları:ı muayyen za
manlardaki sancılarını tes· 
kin eder. 

~~'i.,_," ~ ~ l 20 Par,el !\o. lu mahal: Ev· lin ~·alnıl arsasının (2.1.440.-) 
· \-eler: bır tek gayrımeakul halın .. ~·ırnli lic; bın dört ) uz kırk lıra, 

lı~ bulunan bu yt'r sekiı kısma 27 par~<'l ~o. lu yerin yodnız ar· 
aJ-rılıp ortadan her parfiele nn.İ· sa:,ının (22.410.--> yirnli iki bin 
rur hakkı tanınnuş ayrı ~rkiz dört )"lit kırk lira. 20 \'e 27 par 

1 s:ayrınıenkul haline konulnıuş- sc.J Xo. lu ~.ayrınH.·n. ku_llcı·in_ ar." ı 
tur. 20 par&el !\o. lu yer bun- salarıle beraber ulcrlrrınctckı bu 
l•rdan bıri olup i:.ta~\·on Cadde- ~ uk ah sap bına d3hll tan1amının 
• ine 1cephe~i ,·ardır. Üstübdc bır < 193.960 .. ) yÜl dok'-311 beş bin 
kı.nıı 27 par,cl üıcrınde kalan cl~kut ~uz alt_mış lır<ı. 21. par'i~lı 
\'E" murur hakkı olarak bırakılan .:'\o, hı mahallın arsa ,-e IJına da. 
)Olun tam orta:;ından ~eçıdi ah· hil t::ıınanunı; (4l.112.-) kırk 
$ilP bir bu.\'ı.ik bina ıneycuttur 

1 

bır bın yüı on ikı lira. 22 par-
1 Bura ... ı bodrum. zen1in. bırinci .. rl Xo. lu serin (10.656.--) on 

l
:kinci \'C" (atı allı .katından iba· bin allı yüz elli ,ıtı lira, 23 par
r<'ttir. Bodrumda üç drpo. mut· ı .cl :\o. lu ar:;anın (10.656.-) on ı 
laktan muaddel bır (amaşırlık. 1 bın altı )'Ü7. ellı allı lira. 24 par· 

'zemin katında bır ta~lık. yedı sel No. lu y<"rın ( 10.656.-) on 
oda. bir kiler ,.e iki hela. birin· bin altı ytiz rlli altı lira. ~3 par • 
..-ı katta bır sofa, allı oda, hır ha. }Cl :\o. lıı mahallın ı 10.9-H.-) 
ınan1. hir koridor, iki hcl.1, ikin- on bin dokuz ~·i.iı kırk dört lira, 
cı katta bir sofa altı oda bir :6 parsel :\o. hı yerin n1üştemi· j 
nuıt(ak. bır koridor, ıki hela, c:a !~t b.ina~ı dahil (13:000.-:-? ?~ I 
ltliltı katında bir sofa. dört oda, uç bın tını olarak uc; bılırkışı 
bir hanıam me,·cutlur. Bina ah· marıfctıle kıymet takdir ed. ilmiş- t 

Emsaı. Maden Suları 

Arasında Altın Madalya 

Kazanan Radyoak1ı vıteyı 

KİSARNA 

Bobrck - Karaciğer-Şeker - Kum 

Hastalıklarının En Tabii 

Sıhhatli olıııoyt isriyorsanı: 

ismi unutmayını:. 

MERKEZ Trobıoo, Yolıhao, TEL.: 60 . 177 SAMSUN ŞUIESİ Hal Korıısı, TEL ~ 672 Bu Me~ekefin Ampulü 
GENERAL$ ELECTRIC 1 

Ea p olmakla beraber cok aıllam tir. j 
,., ~ayet i~·i malzeme \C itinalı '\"ukarda C\ aft bildirılcn iş· 
i~tilikle )·apılmıştır. Çatısı ala· bu ;::ayrimcnkullcr parsel nun1a
fran1ı?a kiren1it kaplıdır. Su \"C t- ralarıle ayrı ayrı satılacaktır. 

ISTANIUL ŞUIESI. Fındıklı Camı Sokok No. 8- TEL.: '4110. 

BOL iSi K VERİR 
FAZLA DAYANIR 
VE 
piyasada satın ala· 
bllece§lniz en Ustün 
ampuldür! 

OKUYUCU FİKİR ' r------
1>€ ŞİKAYETLERİ 1 VATAN 

llôç peıinde 

'.\111 t.1f.1 Oıer aıllı oku\U<U· 
muzrlan alrlığıınıı mc"tupta rle · 
ıMJor ki: 

lı, ~ flY .\TLAKI 
Baslık maktu 25.-
2 ncı sayla saotıınl ~.50 
3 ÜDCU • 4,-
t Uncü 3,-
ll~n sayfası • 2,50 •Ilcn h.o<.tıt:'lı ılln n \k'.'azı il

... e:;ınde zırJat mua · .:ni olar ık 

1 
bıılıınm;ıktayım Pazoır g.ilnü a- ~lahkeme, tcra, tapu, 

lrktirık. t~isatı \'ardır. Birin~l ı Satı ~artları: 
katt:ı.n ıkıncı kata (ık<1n nH~rdı· 1 - Sa.lı~ rıc:ık artırın;ı ilr vr 
\·rn ma.sıf karaaJtac olup f('\ka~ 4947 sa~ılı "fürki>c Emliık Kredi 

1~ 1adfl ıuıel is<:ilikle yapılmı~tır. Banka!lt kanununun 17 nri mad· 
Birin<"i ,-e ikinci kahn \a\'an ir· 1 dr ı hlıki.ımle:ri dairesin<lc 512 
tıfaları dört metre ük-.eklığın ll52 cuma glınu ;ı.-t lQ dan 
dedir. Tarnn re du,·arlar tez· 11.30 a kadar ~ubcnıiz binasında 
yinatlıdır. 20 parselin saha~ı yapılacakdır. 
( 1172.00) mclre karedir, içinde 2 - Alıcı çıkmadı~ı ı·eya ve 1 
gayet büyük çam a.Cac:ları rar· rılcn bedel takdir olunan kıymf .. 
Qır. tin ro 73 inl buln1ad1Jn takdirde 

rııı·e lliterseniı 

t What You Wıll) 
Komedi 2 Bölü ın 
\ ııan ;ı W, Snılr•• 

tıın B rıau ~.abn• 

• ı lıo,.aı: M11h1111 

f,rt•ıtrnl (.'area:rıba· 

duı bıı-.ı bır alı:· 

eaı ı 'aaı ı ılı C >a, paı11 ma 
tı H aııt tlıtı 17 dı fııdoıı.t 10271 

Ml'MUIER KARACA 
M.A.1".$1.\I Ru akıaro 

llELSIJ\Kİ 9,;2 
Cıınıartnl. rı·ar 

,,., , Jf5 dı •nınlır 21 

tı Car:ırııb.a alı::.a["l)a 

·ı l•nıllltlı bılk ı•c11l, 

21 Par:ı:cl ~o. lu mahal: Bu en c;ok artıranın taahhüdii baki 
panelin sahası (684.00) metı·e kalınak ~artiylc artırnıa ~üresi 
kare olup üıerindc iki katlı ah· 10 gün daha uıatılır. İlk artır
~ap bir bina ... vardır. Zenlin katı mada trklif edilen bedel takdir 
bir sofa, bir mutfak, dört oda,· edilen kıyınetin "O 7.5 ini bul 
bir hcl~. birinci katı da bir . O· dugu veyahut tO uncu 13.12.52 
ta, dört oda. bir heladan ibaret- pazaı1e~i gunu ı1aat 10 dan 
tir~ 1-lalen esaslı tamir görmü~ 11.30 a kadar yapılacak ikincı 
'e bo)·anmı~tır. İyi malzeme ,.e artırmada trklif E-dilrn bedel 
isçilikle ~:apılmış !;a~lanı bir bi· Banka kanununun 17 nci mad- 1<,l.tc:ır. rerı•.11t-• aı.~ıı.ınııı.rı •• Cıım.ar
nadır. Çalı.,ı ala(ran:;a kaplı O· de ındc yanlı hadler dahilindr tuı nııt:11•·I• tatıh•r• tanııllt. 

Ttlafon: 43134 

1 

Jup . u ve elc.ktrik lesiz,alı ,·ar. bulundu~u takdirde ii~ def'a ha
dır. Bu parselin icinde de bi.ıylık jırılrlıkdan ~nnrıt gayrimenkul 
c.:anı a~açları me\·cuttur. i&lrklisinc ihal<' ectiler<'kdir_ Ak· l 'eni Ses Opereti 

\ 22 Par~cl :'\"o. Ju mahal: Bu !>ii haldr m<"zklır madde hüküm· Her aksam ıaat 
par:.elin cadde~·e yüzü olmayup lrri dairesind<' işlen1 )·apılacak· 21 de 
.i!rar. suretilc ortada bırakılan ~ol· ciır. Cumarle. i Pazar 
\·asllasile caddeye çıkıln1aktadır. 3 _ \rtırn1 ava ~ircnlcr, tJh· 15 de )[atine 
Sahası (666.00) metre karedir. min <"dilen dcı:t~rin '10 7,5 u nis- Car~amba 15 de 
Halen içinde ağaı:Jarı bulunan belinde teminat akçesi verecek· TenT.ilatıı ınatinf" 
boş bir arsadır. lerc\ır Salış peşın para iledır. CTIRANPETLI RAZh' E) 

1 

23 Par.el No. fo )'•~·: Bu par-1 htenıldıgıncle 20 ~ün kad•r •Ü· 1 Revü Operet 3 perde JO Tablo 
llielin de cadde ıl<' ı:tıb~h orta- re V('rılcbılır. Dell.1.ILye resmi YazanJar: Raşıd Baran; Baliğ 
da bırakılmış yol ıledır. :\fe. \'(' birikmiş ,·er"ılcr ~atı! para· Selönü 
sahai ~athiy~si (666.00l metre ı ~ından ödenecek" ,.e tapu harcını ~tü1Ak: Sa ti Lir 
kare olup dı~cr arsalara naıa· t:l\"İı bcdelılc ihale karar pul- Tel: 49369 
ran en münhad ,·eri teşkil et- Jarını alıcı ,·rrecrkdir. 
r.ıektt<lir \·e boştur. 1 4 Satı~ parası zanıanında 

24 Par~cı 'o. lu mahal: Bu- ödenmcz,.c İcra ve irtas ka~.unu
ra:-.ının me:-ıahası da (666.00) , nun 133 i.J.ncı.i maddesı gr.rr~ı ;.:a
metre kare olup 23 parhel sayı- 1 pılacak \"f' alıcı fiat rk.;ıkliğin 1 

lı arsanın müşabihidir. drn ~orumlu buluııacakdır 
2a Par:-.el No. lu yeır: \lr~ahai ~ __ Bankadan ba~ka ipol<"k 

İST "Rl:I. BELEOllESİ 
~r:lllR TİL\TROLARI 

ııı.r '?1 dı 

T•.uırı: Shakupur• 
T rkçe.al: Haldun Derin 

niden hastafanan ~:ocuguma i· noter ıl~nları santimi 2,50 
l~ç almak için ilçede bır ıarıe ~ j 
olan rez:.ıncye gittim n1eğcrse --------

sathiyesi (684.00) metre kart o· c;:1hihi al:ıcaklıl.lrla di~cr ilgili
lan burası da boş bir arsa olup 1 ı<"ı' bu mal üırrindcki hakları
sokakla irtlbatı ortada bırakıl nı ' raiz vr. n1asraflar icin ilrri 
mış ~·ol ilrdir. z,iirdüklrrini. bcl.t!elcriylc birlık 

26 Par~<'l Xo. lu mahal: Saha-, dt> ı.i gun u;ındr Banka\a hıl 
~ı (692.00) nıctre kare olan bu 1 dırn1clıdıl"lcr .\ksi halde· hakla 
at~anın içinde harap eı-ki bir rı tapu siciliylr ~ahit olmadık('a. 
nıüştcnlilat binası \'ardır. ,l\r~a- sutış parasının iilt'şlirilnıesine g 

l\OMEDI KISMI 
001\JU\ N'A OVUN 

ecz&ıcı pazar oldu ıı ıçın .\dJpa- ,,_ ıt t\ 1 OH _, 

ıarına grznıı)e g;tnıiş. Jlcicın R 'f F "t B' 
nıııllak• .ıınınası "'"" ettı;iin· Ol erı ır 

\"errm •e Oahill Hastalık 
ları '.\1ütehassısı 

nın sokakla irİiboıtı ortadaki yol rcme)·rccklrrdir. 
ilcchr, 6 - Şartnanıeclc ydzılı hüküm 

Tı,Arı c:1.ud• Andı• Pnatt 

Tu.·liı;f'~ı: 'itlırıaı İn•l 

Te1.,,fon: 'O.t.00 
r'a·ır ıDnlırl 1~. 30 da matın• 

den hıı usı i>lr otohü:. kirala
dım ı; nku tak:;i bulaınadıın • 
\ dap z-ı · ın:rı ~-·lcrck U.lcı b:ldım. 

!ek • r hususı bıı tak:o,ı kiralı.}a· 

rak ı "' dundiırıı. t'ebiındc pa
ram oldu.u ıçln l ,S lli'alık b;r 
ı!.acı 2.5 lira}a nıJ..ledcrck teda-

!\luaycnchane Heşılita~ 
lram,·ay Ca<I t:mnıyet ~an 

Jı~ı \"anında t\o. l.l. Tc.I : 

1
34395. !\1ua ene 17.19 ~ t;v· I 
V:ıılı Kona~ı Cad ~o 33 
Baş<ırıtn Ap Kat 1 lclelon 
a:ı1;ıı4 

27 Parsel ~o. lu Y<"r: Bura~ı- ler dı~!nda kalan hususltırda 
1 

r.a ıı.: uı aı.ıımıan ı>r1ıo tı&mını1a. 
nın sahası (1 122.00) metre kare, Banka kanlınu ile 1l'ra \'e ina~ ı5A:ı aı..~•mı ... rı KDaıaıil kıımınrla f 
olup so~ağa cephe~i __ v~rdır. ~O kanunu hiikU.mlcri dairesinde teır "ı '

0 ır 
par!lcl '.\:o. lu ar:o,a ustunde bır nıuam('l<' ''apıl<Jcôikdır T Ü R K İ , . E 
kL-;ını kalan ,.e E!'\'Safı birinci. 7 .- Sartnaıne\·i hu ntinrl»n TURiZZU Kl'Rt: :nı; 

OTEL LOKANTA- BAR AMERİKAN 
Ti.ırk, Fran 11. \e itajyan mutta,Zı.nın nadide: \'tmrklerf 

:\"rfi~ ,·e:rli Ye ren •bi içkilerinin n1 ·hzen i 
k eıtıın. 'ı: a cebınde ancak İ· 

Jaç p3ra ı oJan bır \atı:ınclaş ya· 
ıag, 1<1. kıv ım l\ nn1 kıvranan 
ha t ına o ın içın lıu:ım olan 
ıla<·ı ma~a t:'lsc Je l'Czatı 
hr)cfenılt~·ı bulama a, o vatan
da:sın durumu O(" olaı :ık has· 
ta~ı 'a';.ığınd::ı ereı .. ız n1 olecek· 
1 •• 

DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

t·de v~ Ba~ırsaıc hastalık 
ıarı Hasurun ameııvat.111 

ıerl~\·ısı 

''~anıa11 -
Seç-in >\parL 
'(1-111 

,. 
" . ... • o 

• 

Kumt'll Cııı• 
No 4 rel: 

\ \ "' .. 
-" . 

' 
hlA• 

" ~ 
VATAN 

r-ı.üıtha~ı l5 Kuru~tur 

Bit aylık 

Co . ,ıı~ 

ı\iı,. ·~ıı• 

l!lın. '" 

& 50 t.trı 9 00 ı..ıra 

l l.00 • 2& 00 .. 
2ı.so • ,s .oo .. 
•lUO • 11600 • 

011\KAl: 

,.. lıl"l•rCI•• "I"•• 'lhJll _.. 

lnıı .. ıııu .. ır• 

\llC"ı:;ı.t.KIN 
lllKK/\ fl'ljt:: 

Adrrs de~Hıllı n1rlıı l'itenıld1 
_ti talı.dirde 50 kuru5luk po~ 
ta pulu cönderilme~i rica 

nlıınnr ... ~ ...... -.......... __ 

n~adı1E."de yazılı bulunan ~-ina~ın ı başlayarak Banka~ıızın '"g;;J/37 -...~ 
bır kı...n11 da bu parşel uzerın. numaralı dos~·asında herke~ ız:ö ~~ 

Sehir Gezileri 
8 l\a:;ım Cumartesı 

fOPKAPI SAR.\ YI Ziyafet - Nişan - Düğün 
rlcdir .• \r:-.a ic:indc yeti~miş bü·; rebilir i-.teklilerin. bu tarihtrn { .. , . f 
\'\.ık f.•am ağaçları vardır. , itibarrn 'atıs f.artlannı ~örmüş ~ 
.• \) 20 ,·e27 .. parscl :'\o. lu gay~ l "f" kahııl <"tnıiş .. ayıhı.cakları i 

Harem Oaireı;i \"e ( G Kubbealtı Taksim'·· ı t!!ll!!!~ ayet Uygun Fiatlar) 

rınıt-nkullcr uıerıncle vukarda lJn olunur 

Türkiye Emlak Kredi Bankası lslanbull 

Ol'll o•obuslr hareket Saat: 14 de~· Sırkecj, Orhanh-~adde~i No. !J Telefon~ 24831. 

Bilctl('r Kuruında satılır. 
Tlf: 4984Z t"lat: 5 T.L. 

GLUKOBiL 
idrarda seker arama mi

yarıdır. Ilrr ·ekcrli kolay
ca kullanabilir. Eczacını'i 
dan isteyiniz. 

lstanbul Belediyesinden 
19i>2-9~3 )Ilı kış devrcsindt" 500 ton Trak"a ve 500 ton 

Anadolu ntalt tozsuz kuru nıaıııal könıürünUn ;ehrin en az J5 
sen1tinde Lanzin1 satışına başlan::.caktır. 

Bu işe talip olanların teklif mektuplarını en geç 6 kasıt'fl 
1952 akşanıına kadar Belediye Başkanlığına ,·ermeler! lüzumu 
lJiln olunur. (17356!..,_..-51.2 ~~2b~~!indc~~/~7Ü~!.~ğ~~~~n •1'. ,a çıkarıl 1 

dı~ı ıla.n edılrn gayrimenkulü satın alanlara bank3nll1ta 
uo;;ullerimiı.e t!Öre ikrazda bulunulahilır < 17379> iı•••••••••ı••• Betanarme Ressamı ve kat'i hesabcı 

Z AY 1 

Bu liayı da )a.D islerini fillen idare eden mes'ul mudlir: 

l\AT\lil 
MELiH YENER 

Garetecilik ve Matbaacılık T. A Ş. 

imli<" <abibl: SINAN KORLE 
\ ' A T ,\ 1\ M A T R \ \ S 1 

- l•tanbul 

Fı \ık A~acı Orta Okulandao 
almı0 oldu~um (22392) No. pa· 
!Omu zayi eltım Veııi&ini ııaca· 
tımdan e~kisınin hükmü ynktur. 

r,.lık \-acı Orta Oh· 
hınrla 1 il den 40 '")ılı 

SERriL EVSEN 

Fen Memuru Aranıyor 

Zonguldaktakı büyıik hır betonarn1e inşaatı itin, inpat. 
şantıyesinde çalısnıak üıl're ü~ betonarme rrs~anıı ile ıkl 
kat'i hcsabcı ten memuruna htıyac vardır. Çalışmak i.sti)f'l'l 
terin k('ndi rl yazılarile tah 1 ıl fl('rec('lerini, bonsrr,·is vt 
nüfus tezkeresi ı;;urellerini Zongıılda?\ P ... K. 3:? adresine bil# 
dirnu•lE"ri. 

.... ___________________ __ 



QAZ'ET'E İLE BE1lA11ETl 'PA1lASIZ 

A11ıerika 11ıektupları : 

parisin bazı barlarında veya nünilz:deki eğlence beş dolara 
reyüJerinde Amerikan dans değil, çok daha !adaya malo

ları ~eyrcdilir, .. Amcırika ıııana lur, cünkü önünüzdeki itk.i ~it· 1 
•~ığımıı, .-Broadn:·ay ~ıelodisi » tı mi i:'.arson başınıza dıkılır. 
s;:-ibi ~arkılar dinlenir. ?\ew ,.a .daha ic, yahut da kalk 
\.'ork'un bir takım eglence ~·er İ:it • derece~inde size bakar. Cu 
!erinde, mesel~ 11L3.tin Quarter• marte~i ve pazar geceleri fi~at· 
de ise Fraİısanın rn son şar- tara zam yapılır. 
kılannı dinlemek, Fran!ız dans 
1 Numaralara ,elince... Sühin .. annı se~·rctmek veya }'ranMz 
re\"Ülerinde rastlanan çıplak ,ı:ihi. $:ayet uıun boylu, mu 
denecek kadar az giyimli dan ten~sip ,.e güzel vücutlu. ~üıel 
!Özleri görmek mümkündür. yüzlü kızlar c:rsit <;eşit rrnga . 

Broad\\·ay·ın en ch·civli ye- renk elbiselerle. türlü tüyler-
rinde bulunan -Latin Quarter. le. tülJerle ı:;üslenmiş olarak 
in dış görünüşü gayet basit, bi sahneye tıkarlar. 'Elbise-o den 

n1ak!iat ancak lüzumlu yerlrri na kapkara, şekli ftdcta çirkin-
dir. İki yanında iccride nu- örten kumaş parçaları ,.e vü -
mara ~·apan artistlerin olduk· cudii tamamiyle çıplakmış ei· 

• ('a çıplak resimlrri hulunan, bi gösterrn. Yücude sımsıkı sa 
dar hir kapıdan iceriye girilir. rılmı.s tüllerdir. Havva anamı-
J\apıda sırmalı, yaldızlı tini- 11n kılığına yakın bir kıyafet

tr sahnt've çıkan kızların vazi-
!orma giymiş bir kapıcı !:izi fesi. baz~n sahnede sadece bir 
baştan aşağı şöyle bir silzrr. 
Kırmızı halı kaplı bir merdi- a~afı bir yukarı dola~maktır. 
,·enden çıkınca manzara güzel- Pullarla, boncuklarla i:şlenmiı 
Jrşir, Karşınızda duvarları kap elbi~cler için muazzam para sar 
la)·an muazzam aynalariyle, a· !ediln1iştır. 
,·izrleri~·lc, loş ı;.ıklariylc. ~u. Sahneyi ~üsleycn ~el kıı
~üyle, yaldızıyla. fraklı .. ünifor- ]ardan başka, numaralar ya· 
mıh gar~onlariyle bir JıPce pan, şarkılar söyleyen, hokka-
kulübü belirir. Salonun iki ta· baılık marifetlerini J:ö~teren 
rafı sed ~ecldir. Her ma:ı;ada uç- sanatkArlar da Yardır. İstanbu-
ları kiiçük tokmaklı kısa değnt'k hın yakinen tanıdığı Julia ve 
ler vardır. Bir numara bcRe- Dar,·a'J dan.ı:ı cifti, Pariste hir 
nild.iği zaman bu değnekleri m3 hayli mu\•affakıyet kazandık-
ıı:ıya \'f"~a tabaklara vurmak tan ~onra •Latin Quarter• a 
ı:;uretiylc gürültü yapmak alkı~ gelmiştir. Bu <:ift burada. tu-
:\t-rine geçer. ri:ı;tlflrin: Amerikan f<hacıaJ:aı 

larının kalplerini. fcthf'tınekte· 
Bacakları çıplak, omuz ha la- dir. E~ki )h.c.ır Kralı Faruğun 

rı acık, ~a):et kı~a kabarık ;:fi1de:ü \"(' hilen :\m('rikah bir 
rtekli mayom:oıu elbiseler Jı?İY· milyonerin karı~ı olan Samia 
mi~. birbirinden gü7.rl kıılar Gamal, bu lokalde dans etmiş-
ma~aların etrafında dolaşır, ~i ti.r. 
s:rara. bebfl'k satar. islf'ycnlerin 'Latin Quartt"'r •. zaınan ta-
resimlerini c:ckip henıt'n v('rir~ man pro;:ran1larında mrşhur ar 
ltr. Bir TC'~ım tcklirn1('k adam tıstlrre yer ,·erir, 'Tanınmıs ko· 
başına beş ckılar. bi7.in1 para- mrdi ve ~ i nema aktri~lerinden 
mııla on be linı kadardır. • lartha Ra~(', Jı:C'<:PnJf"rd.- .ı.a. 

ırL:lıtin Quartt'h h<'m~n hf'r tin Quartrr · d.a üç hafta ça- • 

• t 
VE 1l i L · İ'R · · 

• 

ı:ecr tıklım tıklım doludur. "\"('r Jıımıştır. La.na Turot'r ~bi ı;:ü 

bulabilmek için evveldrn yrr ntin meşhur arli~llerinden ba-l •••••••e9=m•••••••~••••c=3•=••••~•••H~••=•·~~~~---•••I 
ayırtmak veya kapının dibinde zıları da ~anat ha~·atJarının ilk 
~ırıya ~irip ~aatlercc beklemrk clrvirlrrinde ~·a tek olarak, _yra. 
IAıımdır. :rıtüştcrilerinr . aynı da rflrü kızlarının Arasında nLA 

gecE'de üç program sunan bu tin Quarter,. de dans etmişler- r···························' Müdür - Matluba muvafıksın kııım. Daktilo o tarak kalabilirsin 

Genç bir dın•örün karuı olaıı Dal• Slrong, •Lalin Ouırter ka
baresinin bühln damözleri ıibl harilıullde ıüıel ve mütenasip 

bir \Ücudı maliktir. 

meşhur lokalde asgari fiyat u- dir. 1 
sulü "ardır. Bu da beş dolar- ller programın ~nnuna doğru • B u G u" N : 
dır. \'ani buraya her ı;:ircn in- kızlar ,ellerindeki reng:irenk ba i ~ 
san beş dolar ,-ermek mecburi· 1onları \·e çiçekleri halka doğ- • • 
·etindedir. İsterse hiç bir ~ey ru atarlar. işte 0 zaman bir : ikincide: Kadın ,.e moda : 

içmez. İsterse beş dolarlık bir gqn.iltil patırdı kopar. Herkes 0 : Cçüncüdt: Resimli fantezi : 
~ty yiyebilir veya içebilir. Ye- geC'eyi hatırlatıcak bir hAtıra ! Dördüncüde: Rikiye ! 
diği Yeya içtiğa, beş doları geç. ~·akalamaya çalışır. i, :;t,:r~~1'/ :;,~ın :. 
ti mi fazlasını ''erir, cünkU ö- Sara Ertu<h-u1 

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

1 - Alıllirk'ün bu heyhll 
acaba banıl şehirdedir'! 

Samsunda 
An karada 
lzmirde 
Adanad• 

6 - Ru güzel kııı htr 
tını}ıcaksınıL. 

Renatt Hoy 
Eva Bartok 
r.eıen~ül Taı fu•o~!u 
~argrit Trun1an 

halde 7 - Bu 1iıat kule"'i 
hınıi $thirdedir! 

\lrrs!nde 
lzmirde 
Ama~ad" 
Antalyada 

ıraba 

ecek misiniz? 

3 - Bu ta~tan sütun, sizlere 
pek yabancı olmasa gerek .. 
Dikilitaı 
Çemberlitaı 

, Tepesi kopuk minare 
Deniz feneri 

8 - Bu garip ~ekil, sizce 
nedir'! 

~azan balı~ı tuzatı 
Son icat çama .. ır mandalı 
\!od'fn bir heykel 
Ezilmi~ bakır tel 

' - Bu tarih! harabeler han· 
gl ısehirdc<lir? 

Atin ada 
Romada 
Kahired• 
Ber..;am.ıc!a 

• 

9 - Bu liman i~keJesini bel
ki siz de görmi:§sünüıdür. 

t~ktnderun 
lstanbul 
lzmir 
Sinop 

CBu soruların doğru olan cevap lınnı bu,iinlr.ü lllT"emiıln beatn rl 

5 - Bu acalp ıapk>lı >alı la· 
nı~ or musunuz? 

Papanın öıel katibi 
Cambridrıe üniversitesi rektörü 
İran $ahı 
Protestanların başrahibi 

JO - Bu acaip lu-varlak 
ne.'·i anlatıyor'! 

Liman ... amandırası 
'hknatı~lı mayin 
Dal;:ıç oda~ı 
Deniz ra!athane~l 

• 

sayfasında bulacakıınıı.) 

• 

ıiı:e 

Bizim p olis gene ıska geçti 
fstanbul f:n1niyel n1üdürhi~ü Sarıyer cinayetir.c l'·c dışında "f>ftr elmt'kt~dir. nıı \· a~ıtala
t. fail ararken, dördünrıi sanıkta da ı~ka grçince, rın h.1rrkPlifri nrticesi, lstanhulda yc\·miye 
durum h;ıyli naıik bir ~af hara girmiştir. Bunun 1 12i.839,443,007• lrkerlck de\ ri k3rdcdılmckte
la ht>rabf'r katilin c>rilrC ~·akalan~cağı hakkırıd;:.ki ldir. 
i.imıllrr. hdl:i ;ı,yni l1o:eli~ini muhafaza etmelı;:tP- i!iitanbulrlıı. me\'cut marangoz usta ve çırak
dir. F.mni_vrt ınüdürlü,Q:ftnün mes'ul me\•kiinde tarının . l('~lerC' ilr tahta ke~rn<"k icin 2.2t3.496 
bulunan bir zatla yaptılo:ımız tema~lardan tıkan defa kol harC'kcli )' aptıkları l('shit rdilmislır De~ 
neticelere görr. Sarı.yer cinayeti lçin 27 sanık mirci ve trnC'kecilerin 449.511 krrr ('e\.;.ıç salla

! daha yakalanacak, fakat 28 incide hakiki katiJ dıkları anla~ılmı~tır. istanbulda günde 794,344 
: ele s:ıc-çccektir. kişi. cem·an 6,891.616 kere esnemektedir. 113.563 

Bu 27 kişinin Heli Ali, yedi5i ~lehmet. ikisi kisi sokaklar:ı tükUrmejil'.İ 3det edinmiştir. İstan-
1 Süleyn1an. beşi Tr\"fik. dördü Abdullah, altısı da bulda yalnız sarhoş mezesi olarak kullanılan piJj. 
ı Recep adındadır. Bunlard:ın ikisi mezeci, biri çı- kilerde 5,661.43i adet fasulya tane~i meYcultur. 
; macı. dördü muhallebici, srki1i şıracı, ütü mey- i"tanbuJda bir ~ünde yenen pil.3.vın pırinc: sayı-

l haneci. ıiı;;t tarafı ela bo1acı olacaktır. Bilhass:ı sının he~abında küçük bir hala :yapılrhgı i('in 
me~·hanecilerin, müdafaa şahidi olarak boz.acıları kesin rakam gelerek hafta bildirilecektir. İ~tan
ct"Ö5lerecrklcri şimdidl'n haber alınmı$tır 27 ki- buJda bir günde İ('ilen sigaranın dumanı 11.764: 
"iden !onra ~·akalınacak hakiki katilin ıııdı !!İm- kedi):i hotahilecek miktardadır. Bjr t:ünde İ('ilen 
dilik a('1klanmarnaktadır rakı ,.r ~arabın mantarları, batan bir ı:;:rmiden 
Fakat hu~usi surette ö~ t 12·1 ki:o;iyi kurtarabilecek kadar tahli!'iye ~imidi 
rendi;:ı'imize güre bunun vapmn~a k:lfidir. istanbulda bir günde harcanan 
bir muhabl>f't kuşu • ol benzinle. fakir bir aile 3422 !.C'ne nohut ~·(';net:i 

ınası kuvvetle muhteınel - pişirebilir. İstanbulda bir günde 2.218,7~7 k,.\i. 
dir. J\alil nant7f'rli 50 m('lik kiifüre<lilmektedir. Bunun bir kısmı Sul· 
\'aşlarında karlardır ,.e tanahm<'l Crzar\·indr istin1al edilmcktf' . bir kıs-
bir de erııştesi \il:r.dır . 1 mı da bE'~li'nıe basında intişar etmektedir 
Eni~te-:i, • Bahriahnıer de~ İstanhulda bir gi.indc 313 Fi41 L;i .. i. 07-t.256 
ni1i nde hiı deniı kata~ı telefon konu~ma~ı y3p . 

1 
jte('irmi15 \•e köpek balık· n1aktadır. nir giinde i.. 1 ,, t o 
!arı tarafından yutulmus tan bul telrfonlarında 8 ~(. ..ı'{ ~O,,.,, 
tur. Ancak atık~fiz ı;:-rmicilerin; enişte)·i ~·utan milyon 943.i:iS ktre • Al- "V 

köpek balı~ını bir olta ile ~·akalamaları üzerine lo • denmC'ktrdir. İslan 
kaza,rde kurtarılabilmi~tir. F.niste İ~tanbula gc- btılda Se,·im Başe1y ktll 8 L 
lirkrn kvncii hayatını kurtaran ipttn de bir par- m•"i bit· ~ünde 174.611 g Q 
('a ke!iiert>k berabrrindc ::?;tti'rmiş ,.e h~tıra olmak kere telıi:((uz edilınektr J 'ft 
üzere katile hrdb·c f'tmi$tir. Cinayetin hu iple dir. Zabıtanın basafı~ın ·.9Q ( 4 
işlenmiş olması kat il hakkındaki en ku' \"etli de- dan günde 1 ki~ı bahset 
lili te~kil etmektedir. mektedir. 

Biitilr bunlara r;1(ln1er:. umunıi efkBrı. haki· İft(tnbııl 'apıırlann 
ki katilin yakıdandıı~ına inandırmak ha~·Ii güt . da bir v:lindc zın1b:ılanan bileH,.rin kınntılarıylc 

olaca~ı irin. 28 inci ""'k tutulduktan sonra h>-117 CUY:tl dolmakt.adır_ .. 
berin basına \('rilmesi sırA ... ında, 16 manga sivil lstanbnl1a hlr ı:::uncle 1R4.001 ki i hnv~lı iot
,.e resmi polisin i~tirak E'dece~i bir yemin mera- pirto. 104.noo ki:c;ı '531"1Jl. 61 700 ki .. i ral;ı 7 :J54 
~in1i yapılarak \"e Fmnıyet nıüdürii, hakiki ke- kişi konyak, 3.216 kişi \"C'rmut 78~ ki~i ,.,~ki ve 
tilin yakalandı~ına, kitaha el basnıak suretiyle 17 kişi dt ~3mpa.n~·a icmet1Fc1ir Ttt~nhıılda lıir 

yemin edecektir. Ba~arıdan Eonra. hakiki katilin ~ündt ~·entn ekme.fın F34 ;;-:1 '-: ilo<>u hel~I, 

yak<"tl:ınmasmda hizmetlrri dokunan kimr:elf'rin 114.fiRR kilo~u h'rarnıiır lıı:tanhn lda hir ~ıhıde 
birer dc-ret:e terfi tttirılmeleri i('in 1998 yılı tüt- ''f"ntn 134 kılo :c;i,·ah h ... ,, -ırın lv'"' I hı'"af"'ıiır . 
çe~ine şimdiden tlhsi~oıt knnmu~tur. ı Yukarıkı r2! )tı11 rııı rf .ığrulu "''l"da:ı . P.:!1'..ır-

kCi,• kıl ha 1:1nrı<i P.a'-hr: k ı ı nı dô' 1or F lı r f'e-
1 Mulhiş i>lıfütl~ lal me,·uıctur. 
fstanbulda 21734 motörlti '' 6318 motorstlı \'a· J ''"nkandakl habrı·lrr baştanba~a yal~n ,.e 

1 sıta ,·ardır Bu \'asıtaılar hergün :~hrin içind"! nydurmı.dır.) 
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Plerre Jlalmıln'in yırathJı modellerden: Jene ubah kı;rıfeU «oldı) ve kUl'JUnl fanlleden 
;rıpılmıı olan ıokat elbisen Cnlda) 

Dünyanın en meşhur kadın terzilerinden: 

Pierre Balmain'in 
;araff ı "'ı modeller 

G eçtD hafta okuyucularımtıa 
Bılmain kollek~iyonunı ait 

ban resimler ''ermiştik. Bugün 
de yine ayni terzinin, i'<isi so
k.aktı, ikisi de ev içinde giyit 
ıııek tizere hazırladığı elb!sele 
rin modellerini ıunuyoruz. 
Bılmain tarafından modeh 

çi.ı:ilen ve kurıunl jerseden ~·a
pılmıı olan (1) numıarlt elbi· 
ı:e ile, daha koyu jerseden olan 
manto!u çok 2arif bir ıabah kı
yafetidir. Şapkası kul'Jun! fötr, 
üzorindeki kordell ve tüyti si
yahtır. 

2 numarayı taşıyan Ye kur
ıunt fanileden 3:apılmış olan 
bu zarif sokak elbisesinın ct-p
leri ve yakası. kalın yi.ın püs
küllerle ıüshidür. Elbi~enin Ö· 
ntindo kurşuni sedef dıiğmeler 
ve bir de kem!ri vardır. Bu el· 
bisenin adı Grıbichedir. 

Balmain kolleksiyonunun en 

3 - :ııalmain modellerinden: 1 
Sinek Kııı piyesinde oyna)·an 
r.tade!eino l!.obin•on !~in çizil-

ıniı bir ev kıyafeti 

hoıa fiden modellerinden biri
dir. 

(3) numaralı elbise, St. Ge
orges tiyatrosunda eynanmakta 
olan G. Arout (Sinek kızı) isim~ 
li piyes için Balmain'in çizdi~i 
DJOdeldir. Bu elbise, ev ic:inde 
giyilmeğe mahsustur. Artist 
Madeleine Robinson için huııusi 
liurette hazırlanmıştır. Beyaz 
jersedtn yapılmış olan bu za. 
rif elhısenin. kurşunt vuıl'den 
arkaya do~ru atılan bir uzun 
eşarpı vardır. 

4 numaralı elbise, Lucienne 
BogaC'rt ic:in h:lıtrlanmıstır. t. 
ti pembe satenle kaplı olan bu 
ubah!ık. ı-eıi! yUnlti ierseden
dir. Kollarında, yeıil ve pem
be devekusu tüylerinden ıUsler 
vardır. Bu elbiseyi sanatkA.r, 
(Sinek Kızı) piy .. inde ııiymek
tedir. 

!ki haftadanber! olruyucula 
nmııa verdiğimiz bu resimler, 

f • 

. .0--/ 

4 - Balmaln mode11erind,n: 
Lucirnne Borarrt için harırlan 
mış içi pembe !liaten kaplı 

sabahtık 

Balmain terzihanesi tarafından 
gazetemize hususi surette U· 
çakla gönderilmijtir. R. F~ Y. 

VATANIN l:LAVEf.l --------•------------------·-----·--- Z • 11. 195! ---

1 
1 

! Haftalık 
! Sebze 

Rejimi 
.( 

Bütün ömtlrlt"ri bo)"unca yal· 
nıı r;~b .. r: yiyen in'.u~n1ar 

\'ardır. Bunlar ne hay\·an eti, 
ne de hay,·andan ge!Pn hit hlr 
madrleyi o~ııların:ı koynıaılar. 
tTmumi}'ll\le bu gibi in,;anl:tnn 
sıhhatleri Yt'rindedir. Et ·l· 
yenler .. avaş ~:av:ıı z:chirlf"n
d.klerinl irhlia rdrrlrr. F::ıkat 
hiı!Un bir önıUr bo ·un<'n hiçbir 
c"'nlı rnah1ukun f'tinl VE' "' on
tl:ı.n gr.lrn n1ah~ulü yemeden 
yaşaın.:ı.k gLiı;tlir. llıınun İ('in ı . 
kı lnın ara,tnı hulm:.ık, et ye
mekle brrahcr bol Frhr.e ve m,.y 
v:ı cJ:ı Yt•mrk l?ızımrlır. 

Arada lıir, hir hnfta hiç rt 
yememek \'e ·alnız ıeblc ile 
lıf'o;lcnmek \ÜCutt:ı. hlrikmiı o~ 
lan ıcfıirleri trmizlrme~e ya· 
r.1r. Bu perhizi tathik t'tnırk 1-
('İn de, Pn müsait mr\·slm ffİP· 
hesiz ki ta7r. ıch1P. \'e rnt\)'YJ· 
ların bol olrlu~u aylardır. ra. 
lı~tın ldmsclerln yalnız. selrıc 
ve nlryva yl ·erek hlltUn bir 
hafta dayanma~ı güf,'tiJr. Onlar 
bıı pcrhİ"P. bir \'ıtl.ıf ~·en1PQİ rle 
!lhe edcbil•rler. Çorııklara \'•• 
rılen ,.,ya b111 mcmlcketlrrde 
ıobah kahvoltı ı olarak kulla· 
nı1an yulaf unl:ırı ,·nrdır. Hıı, 
unflan tirade yııJar kırıntıla
rından iharct bir m~rldectlr. 
~ıınları bir a\.ş.lm rvvel 1ilırt.1 
ı-latmak la.ııa1dır. Ertesi ıabah 
biraz ıüt, hır rcrıdt'"lrnmiş f'l
ma, blr k:ıç badrnı ve ctvfı ile 
karıstırı1ıp yenirr,e öt,lrye ka· 
dar faıla acıkılmaı. 

Ö le yemotlude hol ti# ıeb
te \'e galata ·enir. Patatesten 

1 

boıka hrr ~rh1cyi çıa yemek! 
mliınkllnrlUr. KarnRbahar bile 
Ur~rin'! limon 11kıl:.rak çiğ ye· 
nebi!ir. l!arnç, turp, löhn•. do. 
n1al<'s, kereviz en ho,a giden 
srbzE>h•rıllr. llun1arı inco ince 
dn~amık veyn rende yapınak 
11.r.ımllır. Uır tııbaık frınıe bu•la
rın her lıldnr1rn aıar az;ır ko~ 
yup r.ng~rrnk bir emek ha. 
mlanarak o1'ırıa, hem gôz hoı-1 
l.ınır, hem de nü<le •.• 

Bu srhırlrrr 1imnn \'rya !!İt· 

ke konıılahi~füi gibi, hofif bir 
maroncı dn 115.ve rdilehiJir. 
Halka halka kc~ilmiş ıso~an dtı 

ayrıt'a le:zı~t verir. 

Hakiki Zabıta Röportaiları 

Masum bir aşkın kurbanları 
iskenderunda başlıyan ve cinayetle son bulan bir aşk dramı 

sıcak, çok mak bir yaı günü 
idi. Şe!ırın en kalabalık 

caddr!1-İnde. d<'vamtı kÖrna ça
larak, 3.d"ta ııc;arca!<ına ilerle
yen hir hu~usl otomobil yaya 
yolcuları ürkütüyor, ortalıR:ı toz 
bulııtları ic:inde görünmez h11lf! 
~rliriyordu. Direksiyonda bulu
nan gPnç c;ocul{un bu çıtaınca 

otomobil sürüşüne sebrp ne o
hıbilirdi" O kadar m3sum bir 
yüzü ,·ardı ki, gözlerinin arka .. 
sında ~aklanan kin, nrfrE't kıvıl 
cımlarını görebilmek için onun. 
la uzun zaınan oturup konuş
mak ıazım gC'lirdi.. 

\"ayaların haryet dolu bakış 
ları ara ınrlll, hususi otomobil 
tı.nl Ir<'n yap<ıra • oltlua;u 3·cr
de A:lr~ıldı. Ve dC'rluıJ açılan 

kapıdan ılışarıya fır!avan bir 
genç, iki eli crhindp o!du~u hal 
de, 19 numaralı büylik evin ka
pısına dosl'ru .}'ürüdı.i. Kl\pının 
~alınması ile ıc:ılma~ı ara!ından 
iki dakikalık bir zaman grc;mi,. 
ti. l:'zun boylu, bıyıklı, yakışık
lı hir genç ad;ım ile yanındaki 
giilrl kadın, Jırlen misafiri içe
riye buyur ettiler: 

- Ah kardeşim ne iyi ettin 
de geldin! Bak seni kaç gündUr 
görf'miyorduk. • 

Gene: kadın bu ıı:özleri söyler
ken, kocası olduğu anlaşılan ya. 
kışıklı adam da: 

- Küçükleri de getirseydin. 

Onları ,da göreceğimiz ııelnıiı · 
ti, diye illi.ve ediyordu. 
Kadının gOzlrri buğulanm1$, 

belki de eski bir derdi tazelen
ınişti. 

Karı kocanın kollarını ac:tıkta-

rı, ,hal hatır liOrdukları 
genc;f Pn cevap alm~k mümkün 
olmu~· ordu. O hfllA anla~ılmaz 

bir sebeple, ahlasına \'C enişte
sine karşı soğuk da\·ranıyordu . 
·Alnında ter taneleri hclirnu~

ye başlı.)·an \'e büyük bir şaa 

kınlık içinde oldutu anlaştl3n 
ıtenç, Ani bir hareketle elini ce 
binden· çıkarrlı. Titriyordu. Fa· 
kat a\'ucu içinrle kahta~ını sıkı 
ınkı tuttuıu ılyah bir tabanca 
\'ardı ... 

Kadın ile erkek lııç bekle
mediklerı bu \·a1iyet karşısın 
da e:ışırdılar. Ne vardı? Ne 
oluyordu? Bu çocuk kf'ndilerin
den ne ir;ti~·ordu? Genç ve gü
zel karlın, bu liUalleri tıormak 
için iJCriye do~ru atılarak: 

- Galip, yapma, kendine ge!l 
diye bağırdı. 

Fakat evvelden kararını ver
miş olan gene:, ahlasının milda· 
halesine aldırmamıştı bile ... Ta 
bancanın naınlu~unu eniştesinin 
üzerine do~ru c;e\·irerek. teti~e 
hafi!c;e dokundu. Çıkan mPrmi· 
Ier, kartiısındakiniıı hhğrilne 
isabet etmişti. İki bUklUm ol-

du. Genç kız da ayn! vaziyette:r
di. Önceleri Fe,-zinin bir resmi
ni bularak sadece onu &:örmek. 
le iktifa etti. Fakat sonradan 
mahiyetini anlayamadığı blr 
kuvvet Leman~ Fe\'z!ye mek
tup yazmaya ~evketti. İki gen. 
cin hundan ı;onra baılayan ve 
aylarca devam eden mektuplaş
maları da haşlıbaşını bir Alem
di. Belki genç kızın annesi de 
durumu anlamış ve çok sevditl 
Lemanı Utm~mek için fazla bir 
ı•Y söylem•miştl. Çünkü iki 
genç arasında sımiml bir ısk
tan baıka hiçbir ıey yoktu. 
geneler böylece geçerken bir 

gün Fe\'zi &e\'gUlsinden 
mektup aldı. Genç kıı bundı; 
çok Uzüldill!ünden, intihar et
mek l<t•difinden bah•ediyordu. 
Göı yaşları ile ı~lıthlı ıatırlırt 
iyi okumasını istiyordu. Halbu .. 
ki F•ni bu mektupları Adeta 
ezhtr!lye<ekmiş gibi, bir çok 
d•fa!ar okuyordu. 

İmtihanların bitmesini sabır
sızlıkla bek!•y•n genç, bkende
runa gittiti zaman derhal kara
rını tıtbık movkilne koydu. Ve 
Lf'manı, annıtsinden resm~n is
tedi. Fevzi hiç ümit ve tahmin 
etmediği bir ı•kilde red ce\'l
bı alınca. çılgına donmUştü. Alt 
lı almıyordu. bu durumu~. 

Aradan aylar Vl! ıeneler geç .. 
U. Fakat ne Ftvzi, n! de Leman 
ııklarından "•zııeçmemişler, b!
lAkiA bırbirlf"rine dah& kuvvet. 
le bağlanmıılardı. 

muş bir vaziyette sedire doğru N ihayet bir gün ıı•nç kızla. 
yürti.meye çahşan yaralının he- Fe,·zı İsktnderundın kaça. 
men yanıha~ında, onu çılgınlar rak İAtanbulda e\'lenrtil!r. Le. 
gibi ıe\·en karıM haykırıyor: manın ailtı;i kıtiyen bu evlen-

- Ah, kocacıj.ım ... Senı hain meye taraftar olmamıslardı. t. 
kardeşİJn nasıl vurdu, diye fer- ki gtnç. bir mUddet lstanbulda 
yat ederek hıçkırıyordu. oturduktan ıı:onra, ttkrar mem. 

Aradan iki dakika geçm~miş. ltketlerine dönüp ailelerini ba. 
ti ki, bir silAh sesi daha iJitil- r~ştırmayı ırzulamıGlırdı. Fev. 
di. Koca~ının hemen ba~ı ucun- ıı İıı:kenderunda avukatlık ya. 
da dı:1ran genç kadın son kur- ı>ıcaktı. 
şuna h•dd olmuı ve derhal öl- İst•nbuldın eşyalarını topla
müştü. Bu iki cana kıyan katıl, yıp doğru m•mleket!er!ne d~
kurbanlarına son bir defa da. nen karı kocanın aileleri blr 
ha bakarak süratle oradan U· türlü h~··hirlerine ısınamıyor. 
ıaklaştı... !ardı. işte nihayet gtlnlerd•n 

ıskenderunda iyiliği ve zengin~ 
1ı J ile tanınmlş iki aile 

vardı. Bunlardan, Öcal ail!sı. 
hin o~!u Fevzi Öcal il!, Teoman 
ların kızı Leman, birbirlerıni ~ 
sene önce Sf"vmişlerdi. Lemanın 
ktiçük kardeşi Adnanın lstan
buht uıurtanrnası stra!liındı, 

garda başlayan bu aşk bir çok 
mticadPlelerden sonra iki gerr. 
cin evlenmesi ile neticelenmiş, 

fakat bu evlC"nme aileler ara
sındaki mUna~ebetleri de zjya .. 
desile gergin bir hale koymuş
tu. 

1947 senesinde Fe.'Zi Öcal, 
lstanhu!a Hukuk tahs!! etmiye 
giclt3rken tanıdığı Lemanı bir 
tli.rlü unutamıyor, bütün gUn
lerini onu düsünerek geçiriyor. 

birinde her na~ıJıı:a bu vaziyete 
tahammül edl!flmi:ven abla!ından, 
PniştP~inden intikam almak ts. 
teyf"n @'f"nc G:'lltp, o ctnıyeti lŞ· 
ledi. Ve hAdis•den sonra da m•ç 
hu! bir semte kaçtı.. 

İ!lkenderun ~avcıht,ı ,.e ıabıta. 
sı bu cina,'etin tahkikatına 

el ko)'arak hAdise l!e l!gill olın 
kim \'arsa ifa~elerini aldı. Ga
lip'in "aşkıları tarıtfındın bu 
cinıı: ·eti işlemesi için tahrik e
dildiği öne •ilriilüYordu. Bu hu
sıı~lar da inrP.lendi. Fakat fai
lin yakalanması bir türlü müm· 
kün olmadı. 

Tarihteki bir çok aşk facıa
Iırının 1'ir başka ştkli olan bu 
hldise her h&lde kolay kolay 
zihinlerden silinnlivecektir. 

YILMAZ CETINER 

Soğan hrm glj)Jlı, hem de 1 
lezzet!ldlr. }'p1.!a h r"1(rt edrn
ler veya aclıla ôayanamıyRn· 
Jar bu sebze ve mry\'11 perhizi 
esnasında hamur lşi •lyebilir
ler, yahut dR ratatf't ,.e mtrr'f· 
mck gibi d:ıh:t gıd:ılı ~ebzrle~ 
ri de ıse:ç('hilirler. Biitiln sebze 
lcrde ve ml"yvalard:'l hol su ol
duğu ir;in hu perhiz cın:ı.sında ı 

(Devamı 4~u~·n~r~ii~d~e~l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~===:=:=:====~~~· 

• 

il~ 
' IN;AUAN 

rAr ,.,_,,,, _ 
ıı ''fıA'i-

tO•S 

, 



--- 2 - 11 - 1952 -------------------------------- VATANIN tt.Avısr ~-~----------·~------------------·~ 

riz: 

1 - Eıber: 
Bir çeıit kerevh yemeği
dir. 
Abdülhak Hlmldln bir e-
ıeridir. 
Mezar bekçilerinin 
Jıdır. 

2 - Etna: 
Bir yanardağdır. 

aylı-

19 uncu asrın kundura 
modasıdır. 
:-.IeJhur bir kadın berbe
ridir. 

3 - Klrıof: 
Çamaıır yıkama makine
sidir. 
Çar Nikolanın yaveridiı;. 
Tanınmıı bir füikçidir. 

4 - LAkerda: 
Bir Fran!>ıı komutanıdır. 
Torik salamurısıdır, 

' 
Renkli filmin yeni adıdır. 

11 - Satlıcan: 
Yavuz Sultan Selimin kı
lıcıdır. 

Zalürrie hastalıtıdır. 
Solucanın yumurtasıdır, 

12 - Muit: 
Bir çeıit balıktır. 
Yezidin erkek kardesi· 
dır. 

Bağdatta kurulmuı bir 
tarikıttir. 

13 - ll:onç: 
Musevilerin bir bayramı
dır. 
Yoraltı kab\o<udur. 
Çorabın Uıt ltıımıdır. 

' 14 - Punto: 
Mıcaristanda bir nehirdir 
Hurufat ölçüsüdür. 
Belçika kralının mera
ılm arıbaııııdır. 

15 - Clmdıllı: 
Bir Amerikan ııenatörll· 
dilr. 
Bir Jıpon mezhebidir, 
Bir iskambil oyunudur. 

16 - Yaytak: 
Sokratın talebesidir. 
Bitin yı\TUsudur. 
Bir Acem ıalridir. 

17 - Poıeldon: 

5 - Lazanya: 
Bır Alman operıııdır. 
Bir Hint mabedidir. 
İtalyan makarna.!ıtdır. 

\ 

..... 
'\ 

Bir t•ıit llstik dondur. 
Yunan mitolojuinde bir 
illhtır. 
Kırnablhırın lltincesi· 
dir. 

6 - Brütüs: 
Nf\;ork Belediye Re!.sl
dır. 
Seıarın yakın do•tudur. 
Afrikadakl tırnak moduı
dır. 

7 - Gaııyan: 
At yarıtlarında bir oyun 
tarzıdır. 
Bir çeıit ıayıllama Ulcıdır 
Ali Hanın kumar masasıdır 

8 - Tlrıe: 
Bir çeııt çocuk mamasıdır. 
Bir renk adıdır. 
Balinanın yavrusudur. 

9 - Sılvanın: 
Bir frengi lllcıdır. 
Blr İnJ;iliı yazandır, 
Rafaelin bir tablosudur. 

1 Q - Hlyeroını: 
Hazreti Ademin doğdufu 

18 - Banadura: 
Domat.,ın mahalli bir h 
midir. 
Yallı boya badanasıdır. 
Hırvafütanda bir dağdır. 

19 - ~luraah~Na1tr: 
ı.ıe,·llnRnın bir eseridir. 
Edebiyatta bir ~•nattır. 
E~kl l\fı.ııır kralının ve. 
kilharcıdır. 

20 - Mlnllt: 
Sudanda çıkan bir mey
vıdır. 

\ Bir belkemlli hastalıtı-
dır. 

1 Franm So>)'allst Partisi 
lideridir. 

Yukarıdaki 20 ıualln doğru 
ceraplarını bugünkü ilh•mizin 
b•ıincl aayfasındı bulabillrd
nJ.; 

----
t••·······························································: 
• • 

i Eğlenceli satırlar ~ 
i. 1 - Atma kutuyu, söyletirsin ............ i 
: 2 - Btledıye ?ıiechsine ............ riyıget eder. : • • : 3 - Art,·in ............... un merkezidir. : 
i 4 - Herşeyin ............ dostun eskisi! ! 
i 5 - ............... ile ye iç, sohbet etme. ! 
: 6 - Öp ............... elini! : 
i 7 - Hakkıdır, hakka tapan milJetimin ............... i 
: 8 - Birle~miı ~lilletler teşkilAtınırı remıi ............... dur. : • • 
: 9 - Bir libre ............... gramdır. : 
: 10 - Kasıkla ............... sapı ile Jôzünü oyar. i 
: 11 - ............... sirke baldan tatlıdır. : • • 
: 12 - Çalar saat ............... de icat edilmlsti. : 
i 11 - Haydan ı:eten ............... tidrr. ! 
: 14 - .................. kırılınca yol gösteren tok olur. : • • : 15 - 29 F.kim 1952 Cumhuriyet Bayramının ...... uncu yıldö- ; 
: nümüdür. : 
i 16 - İnan IJaliık ezeli bir ............ aldanmılr. i 
: 17 - Kıınun\ Sultan Süleyman Osmanlı hanedanının ...... cu : • • 
: paditahıdır. : 
: 18 - Olmaz olmaz deme, ............ olmaz. ! • • 
: 19 - Sh·rt utlu bıtak ............ de kullanılır. : 
i 20 - İskorpit balıAı.nın dikeni ............ dir. ! 
: (1'ukarıda nokta He gösterilen yerlerin dolru re,·aplannı ! 
i buılin\ı.ü Hlvemiıln besinci say{a51nda bulabllirslniı.) i 
\ •..••••..•....•.......................................•..•.•• ~ 
• 

L 
Bu iki resim, birbirinin tımam•n aı nl ddlldir. Anlarınrl.o 
tar · dh Çeşit faric ~·ardır. Runlan kendi kendinize hulamaısa 
il.iz JJiv ... miıin +t>eşinci :;rJf1·ıodakl ce\aplar kısmına bakınız. 

,-----------------------------------------------------------------------------, 
RESİMLİ FANTEZİ 

................... -.w ........... _ .................................................... ... 

''Sevgilim .. Sevgilim.. Hayatım .. 
' 

Gelinim .. ,, 
ÖLEN BİR GENCİN RUHU, 

Yazan: SADUN TANJU Temsil eden 

} - Şura.ya geJip otururduk, 
~levsim ne olursa olsun, 

bijnu 8det edinmiştik; beraber 
geçirdiğimiz bütün günlerin al: 
şamlarını parkın bu nokta:;ın. 

dan seyreder ve öyle eve dö· 
ncrdik. Bu bankı biraz cocu· 
ğumsu bir hisle severdin. Tu
haf bir tesadüf, onu hep boş 
bulurduk ve bu seni ne kadar 
memnun ederdi!. Parkın yolia. 
rından insanlar geçip .gidcrl('r. 
di. İnanır mısın. hiç birine dik· 
katle bakını~ değilimdir. Ak
şamın bu saatlerinde ve senin 
yanında öyle bir saadet duygu. 

4 - Beyaz krizantemler .. İş• 
te hatıraların bir· durak 

noktası daha... llangi bahtsız 
tE"sadüf ~eni bu vitrinin önüne 
etirdi? Öyle.ıanncdiyorum ki, 

Tanrı bazan, kullarının kalple· 
rlne ne kadar ıstırap sığdırabi· 
lcceğinl denemek istiyor! ne. 
yaz krizantem, senin en ia:ıla 
scvdiA:in ı;içekti. Jicr fırsatta 
sana onlardan getirirdim. Sev· 
gilim derdim, ·bir kış bahçe
sinde açan krizantemler ı?ibi· 
sin sen ... Benim hü1Un dolu 
kalbime baharı getiriyorsun .. • 

Çılgınlar gibi boynuma atıiır 

7 - Anlıyorum .... SC'n bugün, 
mü~tcrck h5tırası olan her 

yeri :ziyaret etmek ve ıstırabını 
biraz d;tha arttırmak kararında 
~ın. Yoksa şuraya J;elip durmaı 
dın! Kimbilir, ak!;'amın bu ısaa 
tinde, Köprü üzC'rindcn sel gi 
bi akaT1 bütün o in anlar, genirı 
i~in neler drmişlcr, neler dü 
.şünmüclerdir? Senin, l5kCIE'de 
Ki kalabalı~a ve o kaJ3balı~ırı 
ötesindeki denize böyle rlal~ın 
ve mahzun bakışında'r:ı manayı 
onlar anlıyamil:ılJr .. Onlar re· 
reden bilerekl•r ki. daha dün 
dh·ebileceğimiz kadar }·akın bır 

• 

su içinde )"Üzerdim ki, bunu Si· 

na hit bir zaman anlatmağa 
muvaffak olamadım? 

Bak, simdi bizim yerimizde 
başkaları oturuyor. Ben artık 

hiç yanında olmayacağım se· 
nin .. Olamam ki.. Ben yoktım 
artık; sana bütün SC\'da şiir. 
Ierıni okuyan. gana şarkıların 
her türlüsünü söyleyen. sana 
•$el"gilim1 se,·gilim, gelinim!• 
diyen ben yokum artlk! Ama 
niçin böylesin'! Niçin, her an 
gelebilirmişim gibi yolları göz. 
Iüyor ve .gelecek, muhakkak 
gelecek.. O ölmedi..• diyorsun~ 

dın .. Bir bahar rüzgSrı kadar tat 
lı; ne ılık, ne yumşak nefesin 
\·ardır senin!. O anlar, hiç bir 
mısra, Edgar Allan Poe' nun
kller kadar uygun düşemezdi 
duygularıma .. 
•Sevdadan yanı, kim olursa ol· 

Yaşcı, başcı ileri 
Geçemezlerdi bizi; 

ıun, 

Ne yedi kat göklerdeki melek
ler, 

Ne deniz cinleri, 
Hiçbiri ayıramaz beni genden 

Güzelim Annabel Lee.• 
Hiçbiri ayıramaz öyle ıni? 

müddet evvel, bazan bu iske
lenin yolcuları arasında, ı;ev. 
daları l.er hallerinderı belli o
lan iki geoç de bulunurdu! E
yübe, mezarlıkların hemen bn~ 
langıcır · l.::i o kır kahvesine 
gid~rlE"ı Orada, iki dünya a
ra~;ında bulunmanın karıvık 
duyguları içinde Halici \'e ö
l<'ledni seyrederlerdi. Toprak 
bir testiden su if:erler \'e Hay
·amın o nefi5 riibaisinde ısöylf'
diğı hakikati düıünürlerdi. Bır 
ııun onların da topraı2:1ndan tes
ti yarıılmı~arığını kim iddia e 
debilirdi k.!. 

2 - E\·et sevgilim; artık bu 
yolları yalnız yürümeğe a

ıı,malı,;ın. Anlıyor mu:ııiun, a. 
lışmalı~ın; ama dudaklarındaki 
o tuhaf teb('~~üm beni korku· 
tuyor. Bırakmahsın onu! Daha 
o kadar gençsin ve hayaltıın 
öyle şeyler ümit <'debilirsin 
ki; bu c<'hennrml dUşünceler· 
den va:ıgeç! Duyuyor mu~un 
beni, vazgeç diyoruml 
Asıl ben iıs}·an etmeliyim; 

toprakları avuçlarımla kazıma
lı; ruhlar aleminin altını Ü'>tü
ne getirm<'liyim! Fakat biliyor 
musun, öyle tatlı bir hüıiln 

5 - Dur, dur .. NC'reye gidi-
yorsun böyle? Seni üzmek 

istemedim. Ne yapayım ki, be
nim senden de fazla halırald· 
ra ihtiyacım var! Dünyada bü

yük bir aşkı yaşamıı olanların 
ruhlar Alemindeki nasibi hep 
acı, hep istırap oluyormuı. Bir 

teselli edenim yok .. Sadece her 
gün biraz daha tahammill et· 
meği öğreniyorum, o kadar ... 

Ama sen öyle de~ilsin. Sen 
kaynayan, akan, taıan bir ha· 
yatın icindesin .. Baıan kalbinin 

8 - Ur.akla$an her vapurun 
arkasından, böyle kendini 

sulara atmak arzusunu duyacak 
san, bir müddet dcniı kenarına 
ınme.neliıün. Hele tenha sahil 

ı,rde hiç dolışmamahsın. NP 
çocukça bir düşünce! ÖIUm !fa 

"'tl ol,;a bir ııün gelecek .. Ona 
&itmek de ni}·e? Hem bu llem 

de beni bulabileceğini hiç, am• 
hlt zannetmlrorum. Halbukı 

s'n Y3$arsan. hf'nim seni ı:ör

mem kabil olabiliyor Seni bir 
~öl.-e ııbl takip E'debiliyor: duy 

SEVGİLİSİNE 
NEŞE YULAÇ 

nr ki bu Alemde, sükQnu boz
mamak \1B bu eritrn duygu i
çinde kaybolmak kadar hit bir 
şeyi istemi)·or insan ... lliç bir 
şey İ.itemiyor .. Hit bir&CY iste. 
miyor. 

)'alnız, o cok &e\·di~in ı:llri 

~öylemeliyim sana ... Annabel 
lee"yi... 

•O cocuk ben çocuk, memle
ketimiz o deni:ı illkesi}di. Sev 
dalı değil, kara sevdalıydık 

Ben ve Annabel Lee; ~öklerdc 
ucan melekler bile kıskanırlar
dı bizi .. • 

sesini bile du ·am:ızsın. nerUe
rini, üzüntünü, kederini, din· 
Jeycmezsin. Zaten böyle oln1a
mı, o1.11aydı, yaşamRk öyle tat
~ızlaşır, Oyle tahammül edil· 
mE"z bir şey olurdu ki. .. 

Ilaydi bırak artık; m:ızh·t u
nutmağa çalı, .. Gerci bu kolay 
olmıyacak, hiç o1nııyacak! Seni 
deliler gibi sevdi~imi; ~ana ne 
kadar kusur::suz, ne kadar tam 
bir aıkla bağlandığımı unuta

mıyacaksın. Bunu ben de iste· 
miyeccğim. Hiç, ama hiç istemi 
yeceAim!., 

gularını, ıstırabını anlıyabillyo

rum. 
Çocuk!. Kendini denıze fır

latmakla hiç bir $ey kazanmı

yacağını biJmelisin. Ş:.u gazete 

satıcıl"L veya sağında, sana alA 

kasını ~imdiden hissettirmeğr. 
çalı~an eu genç adam !;E'ni nas1l 
olsa kurtarırlar! Zaten ıu~·un 

ioğuk temasını duyar duyma:ı 

pişmanlık ic;ini doldııracak. Ha 
yatın nasıl bir nimet olduR•ınu 
pek geç anlıyoruz. tıır tıntm. 

ve ö~ le pişma:ı oluyoruz ki. .. 
Cyle pi~man o!uyo ..• 

cEdgar Ailene Poe• 

SESLENİYOR 
Resimler: LIMASOLLU NACI 

3 - Vitıinlerin ününde c!uı;up 
seyretmelte hep bayılırsın 

sen ... Bazı hP~endiğin ~ \ lerde 
fikrine iştirAk etmem i~in ko
lumu nasıl sıkardın. AlJahım, 

canımı nasıl aeıtırdın! 

Nicin, daima. beraber oluş

larımızda yaptığımız sE'yleri 

tekrar e~i.yorsun? Parktan clö 
nilşlPrimizde bu vıtrinin öniln
de durmağı sevPrdin. Simdi ay 
ni fe...,-leri tekrarlamakta ne m~
na varı Acıyan )·ere bastırmak 
gibi bir şey bu senin yaptı~ın .. 
llalbuki ben istemiyorum. !la· 

6 - Tünele her binişimurle 
bu il.inı okuyup oku>·up 

:ülerdik. Sen kiralık hır gE>Jln 
lık, ben· bir smokin ı:i~·ınmi~ o 
J3rak düşilnürdiik kendi:niıi. 
Tam evlenme nıeınıırunun ı;ua 
tine •e\·et• diyeceğin esnada 
gôıUn elbisenın üzerindeki •ki 
ralık• etiketine ilişıyordu. Ben
se Htilip in1ıa atayım derken 
kolluk allı dikişleri sölülüyor 
ve kahkahayı basıyordum. llcr 
kes, bu yeni karı koranın am
ma deli şeyler olduğu hükmünü 
vereceklerdi. Ama bize vız ee~ 

9 - Dinle bir tanem ... DtŞdr· 
da bir sonbahar gecesinin 

serinliğı, tenhalığı Ydr .• Ve ben 
sana yine Poe'd ın mısralar o 
kuyaca~ım! Dinle... Bu ~imdi 
san3 hıt::ıp erlcn ruhumdur. Ben 
bir ruhum ve ilk defa .• bllsf"n 
r.-e mesudum! • Uk defa, ak~a· 
mın bu sadtinde senin odanda· 
yım. 

Niçin böylesin? lnnan ki. Po· 
e·nun bu insana ağlamak duy
gusu getiren ınısr;larını oku
mJktan lıazan \"31g'.t'tmek jeti 
yorum. Ama hu gece dl'lğil~ Bu 
geC'e a""l:ım.1k isfiyorum. at'a· 

yatını berbat etmene razı dc
lılim. HE'r hatıranın Sln:i. ta
r1fs!z kederler verr.:ıesine şu_ 

sükün Aleminde bile tah•m.mül 
edemıyorum .. 

Ama ge"er bf!'iln bunlar ..• 
Geçecek. blı ~ o .. 1m. !lele za 
n1 n grçsın. ıstırabın küllen 
in, unut .ıl: t.ın~ o vakit tekrar 

gülecek, ra> '1!rk 1o•·k Yle do 
lacak \e !Jenim o canlı, s;c\lm
li. harat dolu sevgilim olacak 
sın. \'a hen, ben ne olacağım? 
Ruhlar da unut:.ırlcır mı aca. 
ba? 

' 

lecektt 5en kı alık etiket, Ü!e 
rınde bulunan gelinlı0inJe ben 
kol uk aı tarı sökilh:nilş eskı mo 
ı.Jcl smokinımle rıur neşC" s~lonu 
lerked~rek ,.e kapıdJn: ıElle

riniıi sıkma:ğa 'aktinliz yok! 
Ttbriklerini:ıe teşck!iürlC'r! Gel 
Ji~iniz için bahtiyarız• diye. 
ceklik. Sonra da raddeden bir 
dolmuşun i'"t;ıne.s;ni bckliyc
cektik. 

Yoksa sen de bunllrı mı dü 
eünı..iyorsun sevgilim? Gülüyor· 
duk ama, hit de olmıyncak şey. 
ler değıldı, biliyor musun~ 

manı istiyorum'. Dinle. be,im 
Ann:ıhel Lee'im.. Dinle: ~u 
m15r;ılar, bn .~adar hasret dolu 
so..-Jememi:imJir hic sar.a: 

·AY gelir, ı,ır hayalin erışir 
Uı..izelim Anilaoel Lce; 
Bu yıldızlar, zözlerin gibi par. 

!ar 
Güzelim Annabcl Lee; 
Orada gecelerim, uzanır bek 

lcrim 
S lJ:i?i:rı, se\'gilim. h::ıyatım. g~ 

lin.n 
O a .. _gın s3hi1 ek 
\ at~ı ın )·erde ~ n 

• 
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Ardınıık, 
masma

'\ı'İ bır tavanda. 
utuıan bulut
lar nrdı. İlk 
yaz sabahla
larındao biri .• 
t. skudarın ar-

BAM TELi dan ıeldi; park 
bekçisi. Muhar
rem Pala, Be
fiktaş belediye 
tabiplifinin ra
poruyla iki gün 
izin aldı; Sişli 

Yazan: METİN ELOGLU 
dında, Çakalda~ının kO~etiğın
rlrn yoz hir İ:stanbul gtineşi a;il
kün etmı;s: kapıp koyyermiş 
kendini o mene\ işli son.suz.lu-

a .. lhk tazelik, bir cana yakın-
1,k .. Yrdl lepe en güzelinden 
bır tiirkü ·c başlamış: bütün 
ıün boyunca o çalıp fiöyleyecek, 
ıız içinize ıindireccksıniz... 

YoJ boylarınca kadınlı t'rkek
lı, irili u!aklı bir :llay ins;1n, 
ucundan tutulacak bir i~in pe
şi ~;ıra sürüyüp gidi ·orlar. Ki
misi tel~~Jı. kimi~l bıkkın, is
teksiz; kımlsi ı;?önlüne, ı;Uci.ınc 
öre bir işe sahip olmanın ~f'-

' incı. bu.z:uru h;ırıdr. .. Kum, o
dun. kırt~ bnµllm<ıy• birikmlı 
mot rler. harap •andallar Bc
ııktaş Onlcrındr. salınıp duru
~:or llemrn o tı\·"Jrda kayıkçı

lar, bulanık t;Ozlı.i, burma bı-

r 

~·ıklı hamallar, dolmuı ıoför
leri. .. 

\rif bütıin bunların )·anıba
şından ı!J\·rılıp ,e-rçtı. \'Ildız ta
r,ılına do ru yürüdü. Gene. dük 
k.lnlarını ~c:an e nar, rejiye gi
den kızlar, kadınlar, öll;renciler, 
~erYi?-i kaçırmamak için ko~u
şan tram.,·ay işçileri... Ari(in 
yüre~inde bir şeyler ı~ıldıror
du. ,A k mı dc~em, \"U olmak 
sevinci mi cfe~em. umut mu de
~em; işte biitün bunları andrran 
hir takım tarifi güc duygular, 
huylanmal•r .•• Bamteline do
kunan hınıır hir t"I.. Birazdan 
gidıp kırık dôkiik bır ma~a ba
e;tna. çökecrk, ta ~ailt hecılerc 
k:ldar ipe <o;tp3 szelmrz hir &ll
TIİ notlar tutacak. kayıtlar ya
pacaktı: 50 adf't bfoıtonra ~ura
ya gılti, 120 adet ı:1a):,.·öl şura-

----ı 
(FiTAP DÜNYAMIZ] 
D uman 

Yazan : O K TA Y AK BAL 
Hliam f'"aulkner, .Ameıı a"ı yaıarları iı;ınde kara edebiyat 

W denllrn tanın başlıca temsilcilerinden hiridir )tııasır A
mprikan romanında bu kara edebb·at tı~ırında \·er alan Stein
beck, Dos Passos-, Caldwrll, Farrell. J:ibi romancıları birleşti
rtn bir nokta hPpsinin realist olmal:trıdır. lfalbuki Faulkner, 
onlar gibi realist bır anlavış sahibi det!:ildir. Bununla beraber 
edebi)at ırtkikçilrri onu, bed~in hir dün)·a .ı;:örüşünil ifade e
den kara f'dcbiratın en aşırı hır romanrısı kabul etmektedirler. 
Fatılknrr'in rom:ınl:ırının trkni~i de, ki~ileri de, çağdcı~ dif:er 
rcmanc:ılarınkinP. hrnırmrz. Doğrusu a:lıtkın otma)o·an bir oku
yt•cu, onıın romanlarının havasına kola~·1ık1a alı.,:ı:maz. Bu yü1 
den Faulk.ncr·in eohrt'ti ntemlc'ketinde kolayca yayılamamıştır. 
Dfin}"aca iin ka1annıası111 da !ran~l7.Ca trrcüntcll'rine bortlu ol
duğu so~ lcnebilir. Vaktilc Poc'yu Eaudelairc Fransaya tanıt
mıştı. Onun gıbi, Ji'aulkner'in ı~n~tının da değer kazanması 

.4.\TUpanın aydın kütleleri ara~ındtt olciu. Bugün Sartrc gibi, 
Malraux ı:-ibi büyük ,\vrupa ,.·azarları, Faulkner·i çağımızın en 
kudretli yazarl3rından biri olarak kabul ediJorlar Sanatı için 
lt.ullandıkları tek kelime: ·Sihir• dir. 

Faulkner·in kişileri hayatta rastladı~ımıı insanlara benze
mez. Bazı mlİnekkitler, Faulkner'in gerçek ki~iler yaratmasını 
btceremrdiğini iddia t'tmi~lrrdir. Kt>ndl~i de hayatı"' in.!lanları 
tanımadığını, ancak kendi ha:raJinde dirilen kişilC"ri ete aldı

Aın1 sciylııyor Rizec Faulknrr'in sanatı. öltki çatdaş romancı
l;:ırdan ayrılmRktadır! O bizim dünyamıza benzemryen ayrı bir 
diJnya kuruyor. Q dün ·ayl gerekli kİŞİIPrJP. dolduruyor. nn
m~nlarını okurken büyük bir yazarın 41yrı dünya?iında yaşadığı
tr.ııı hlısedn:cri§imiz bundandır. 

Bugüne kadar Türk okuyucu!iu Faulkner"i hic tanımıyor, adını 
bile yakın 7amana kadar bilmiyordu. Neyse ki 'Varlık 'la

yıne"\'"i onun •Dumanı adlı bir kitabını bastırdı da, bu ve~ilcyle 
hır büyük ~:azardan 11öz açmak fırsatını rlde edebildik. A.!lh 
•Knight's Gambit• adını ta~ıye~ bu kitahı da. Faulkner·i ve 
eanatını tanımak bti}enlcre }·azarın karaktf'ri.!ltik bir t~eri diye 
ı:österemeyiL Usla bir hikayecinin kaleminden çıktılı belli olan 
bu hikayeler. kıtabın başında da yazıldı~• gibi ·hulkner'in 
eserleri arasında her okuyucunun kolaylıkla hazmrdebileceği• 
cin~tendır. •Duman da Gavin adlı bir ~a\'C'ının başından ge
('en ~, hikAye yer almıştır. Bu hiklyelerln birbirble ilgi~i 

yoktur. Hemen hrpsi de bir takım garip cina)·etlerin hikAye
ıidir. Fakat bunlar basit cinayet vakaları değildir. •Duman•, 
"Suyun üstündeki el•, •Yarın•, •Yanlış Tf'rkfp., •Keşiş• hi .. 
k:3yelerinin ayrı ayrı surükleyıci tarafları var .. .\ma hu 'herkt· 
ıın ~ıkılmadan okuyabite-:eti• hikiytlPrde hile yer ''"r. k()lay 
romanlara alı~mış 1dm8f'lcri ürkutecek ıanat dPğrri Yardır. 

o uman'daki hıkA)clerde; •insan, kendi relci.ketlerinln yf'künu. 
dur• diyen Amerikalı yazarın ana düştincelerinden, ta~ı · 

mak islediği manadan iller, parçalar \'ar. 1949 yılı Nolıel ede
biyat mükAfatını kazanan Faulkner'in sanatı bugün dünyaya 
kendini kabul ettirmiıı;tir. Bu )·üzden Faulkne.r'i ihmal etme· 
miı, sanat dünyamız itin büyük bir ek~iklik:: olacaktır. Cald 
well, Steinbeck moda~ındttn kendimizi sıyırarak, biraz da Faulk· 
ner, Dos Pa~sos, V..'olre gibl (ağdaş Amerikan romancılarını ta· 
nım.ıya cal~malıyız. Varlık Yayınevi, bugün memleketimizde 
avanıart )·ayının öncülütünü yaptığına göre, bu çeşit tereli· 
meler! de 'ene ondan bekleyebi: ıi. 

cJımitjne öjle 
nam111na kıdar 2 adet çtlenk, 
Gülbaneye dört kilo ~im tohu
mu. 100 adet ortanca fide•i. Va
li Bel"in evine iki buket gül ve 
karanlil, iş saatinde k .. tanele
rin gOlıeaine :yan gelip yatın. 

Bekir lialıcıoğlunun iki yevmi
yesini kesmek için müdüriyet· 
ten müsaade ... 

Arifin ayakları geri ıtri ıi
diyordu. Kulağının dibinde 

ayartıcı, ~iirek oynatıcı bir ıeı 
haykırıp duruyor: 

•Aklına aşayım stnin! Dört 
hutuk aydır katlandığın yet
mez mi? ilkbahar geldi, bak•a
na... I\:ör mütjjn1 Şu deniıt, 
su goge, e:u dünya nimetlerine 
b~ını c:evır de bir kerecik ol
~un bak! Vurdum dlQ·mazhğln 
hu kadarın;ı pes dokru~u .. Üsle 
lik aldıl(ın da ne ki'! Şu ('lntm 
gi.inl,ri ıki J>uçuk liraya flatnıak 
~Uclin -ıttm ot mu• G~I bu 
ı:ün ~ten T;ız;tcç .. Selııi bir uç. 
taa, bir uca dolaş; katirelerin
dt, nıeyhanrlcrinde olln'. Sahil• 
in: dun1an dumana s:elip fiden 
npurları ıoıeU... Tadına do
).·uım~z ha~retlere kapıl.. llelr 
Pcrihanı da görebilir~en; kal
kar. u1ak, tenha kırlara gidtr· 
~iniı. Simdi oralarda gelincik
ler açtı. ekinler yeşeriyor-, yı
banı erikler, çıila bademler 
tekmil çiçek icinde... Sevdalı 
insan5tn ıen! Uzan yavuklunun 
diıine; türküler ıöyle, i( açıcı 
hikiyeler an1at; ıeviJio, geleee
te dair hayaller kurun .. Dan· 
galak! HllA mı o tanlı ıidi
yorsun:'• 

irkildi. şöyle bir durakladı 
1·anıba~ından, uc;uk benizli, gü-
7.f'l mi, tirkin mi pek kestirile
miyen üç genç kız ıünlük ek
mek paralarını koparıbilm.tk 
için, eltkleri uça uça ıeçip git
tiler. Ana~ını, bacısını hatırla
dı Arif ... Ah~ap, viran evle
rindr. biri huta yat.Jyor, öttkl 
ortalığı derleyip topluyor, bö- ı 
rülce ayıklayıp, tencereyi man
gala vuruyor, kirliyi ıntıp, ıö
kiiğü dikiyordu. İkı.iyle de göı 
ı:öıe gelmiş eibi oldu. Sıcak, 
gülümser bir seslı .tonuıuyor
Jardı: 

•Güvendiğimiz tek dal ıen. 
sin! Bizi bu halde yilzilstü bıra
kıverirıı:;en; rezil, perişan olu
ruz. Do~tlar acınır, düşmanların 
yüreği yağ bağlar. Böyle yan 
aç, yarı tok yaşa)·ıp gidiyor111 
işle, ~enin sayende namerde 
muhtaç de~ıliı. Bir akla uı-up 
da, omuz silkiverirsen yazık o
lur! Sen bizi bilmtz mt11irı? Di
lenemeyiz, kötülük edemeyh1: ••• 

Senjn, ölmüş babanın ıerefini 
diişünOrliz ilkten .. • 

Sanki iki kişi Ari!I kolların
dan tutmuş, aykırı röniere doi
rıı çekiyordu. Biri, bocaladığını, 
serFemleditini ıı;eıince kulağına 
tekrar faıldamıya başladı: 

• Kulak asma bu cahillerr! ı 
Onlar seni anlıyamar.. Onlar, o 
kuş uçmaz kervan geçmez dün 
yalarında pinrklesinler, kendi 
va~Jan ite kavrulsunlar; ııana 
ne? Üç beş yıl sonra bu deli. 
kanlılıktan , bu kudretten e!er 
kalmıyacakl O zaman dillerini 
dö\·ecet~in ama ne fayda~ Kar 
nın dormasa da olur, eski püs 
ıtü urba}·Ja dola~«an da olur 
'·eter ki, lc;indeki $U ya~amal 
t!kını. hUrlük f'melinl körlet 
n•... Ne demhti geçen aüı 
niidür? •Bir daha kati maze 
·et olmadıkça iş! asarsan, kuy 
u~uDa teneke bağJanz!• deme 
11'." miydi'! Bırak, batla!ın! Şt 
rut-lim yaz aylırını keyfincr 
ı~ayıvermek i~in bundan el\'e 
işli fırsat mı olur? Hadi, ıeı 
'enimle; şu meyhanede gabıh 
ı~ah iki t•k atalım . Sonra da 

•")erihana ufrarız. Bık, gözleri· 
·ıin ki gli lm•ye bıııladı. Seni 
gidi Ulir seni .. • 
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NAYIJ/ 

CİOEJ.İM// 

Haftalık 
Sebze 
Rejimi 

(llaıı ı incide) 
!azla ıu lçmeğe de lüzum kal
maz.. İeiltn ıııu mlk.tarını yemek 
aralarında almak dıba iyi olur. 
Akşam yemeklerinde ııcak 

bir seb1e: çorba8t içilebilir. Fa
kat bu çorba içindeki ıebıeltri 
uıun milddet kaynatmamalıdır. 
ha ~aıarını muhı(aza etmek ba
kımından aı; kaynamaları ıazım 
grlir. Bu perhiz eır;na~ında Pl'Y
nir ~·enebilir. Peynirlerde bol 
fo!tfor. kalsiyum, B ve C vita
minleri Tardır. 

Bu p.rhiı zayırıatıcı de~ildir. 
Bununla bir haftada kilo kay
bedilmez. Fakat "iicuttaki zehir 
ler gid~r. 1n~anın teni ve cildi 
güzelltşir. \"elhl•ıl daha sıh
hatli ve zinde olur. 

R.. J;. Y. 

Arif geri dönüp, ıöyle bir 
kaç adım yüriıdü. Kafaııı;ı, ıınk! 
diye duru\'ermişti sanki. .. İçin
dtt bir coşkunluk, adım sende
cilik, gün bugün, an bu an !el
~eft~i; bunların yanıbaşında bir 
~ırıklık, vicdan rahatsızlığı, u
tan~. in~an kı!mtna vergi he
~ıplamalar ... Tekrar durakladı. 
Bir ıkaıı; ·a ağacına dayadı sır
~ ını.. Ba$ ucunda kendi başına 
'ıuynık göçebe bulutlar, ufuk
ta bir mızrak boyu yükselmiş 
1lıbıcın bir güneşj haylaz kuş-
l~r .•• 

Ayni merdivenle 
Keçrciıade Fuat Pa~a 1849 da 

Peteroburg sefırliğıne ta
yin edilerek vaıi!e~i ba~ına git
mişti. Mülteciler meselesinden 

dolayı Osmanlı imparatorluğu 
ile Rusyanın arası pek iyi de
gildi. İstikl~l hareketinde mu
vaffak olanuyan Lehlilerdcn 
bir kı~mı bize sığınmıştı. Çar, 
yaveri ha~!iı Prens Radçivel ile 
Sultan Abdülmecide bir naıne 
~'olhyarak ntültccilerln iadesini 
istemi~, bu talep, in~iltcre.nin 
de arzu~He reddolunnıuştu. lşte 
Fuat Paşa hu mesclf'nin gUzcl 
likle hallodilm.-i için büyük 
'içi ve fevkalBde murahhas 
olarak Ru~yanın o zamanki baş 
·ehrine gcltnişti. Rus devlet ri
cali Fuat Paşanın (0 zaman e
fendi idi) imparator Birinci 
Nikolı ile görüşmesini islemi-
3'0rlar, \'e mülikatı minJ olu
yorlardı. Nibayrt milllıkal vuku 
buldu. F.vkalide zelti ve nük
tedan bir zat olan Fuat Pa~a 
tatlı sözlerle Nikolaya kendisini 
sevdirdikten sonra bir çok de
falar huzura kabul edlldi. 

Bir gün Çar, Fuat Paşaya Haz 
reti Peygamberin Miraca tık
ması meselesinden bahısedukcn 
lfüfe yollu sormuıtu: 

,-enden çıkmıştı: 
Fuat Paşa gülümsemiş ve ıu 

ceyabı ''ermişti; 

- Haueti İsanın çıktıl!ı me 
divenden haşmetmcap! 

Arkadaş değil, 
Dost olunuz! 

sultan. Abdülhamldin hal'i ti· 
ıerıne 1009 da cllisı taht 

olan Sultan Mehmet Reıada Ba 
bı3li tarafından başmabeyinci 
olarak Lfıt!i Simavi ve ba,kitip 
olarak da Vşşakizade Halit Zi
)·a Beyler tayin edilmişlerdi 
JJer ikü;i de k:lmil insanlardı. 
Üç buçuk sene memuriyet ar
kadaşlığı )·apmışlar, kavga, gü 
rüllil etmemiılerdi. Bu hü~nü 
imtilaç, P•diıabın bile dikkat 

nazarını çekmi~ti. Bir gün Suı. 
tan Re~at he.r ikisine b.irden hı
tap ederek: 

- Başkltip ile başmabeyinc 
nin aralarının açık olma ı sara} 
larımwn ananelerindendir. Si 
hakikaten bir istisna teşkil edi~ 
yorsun uz. 

Diye ilti!at etmiıll. Halit Zi
ya Bey: 

- Efendimiz, başmabeyinci 
kolunuzla iki birader eibiyiz. 

Cevabını verince Sultan Re 
ıat: 

- Kardeş gibi değil, dost gi-

= 
,. 
"" 

llEN 8/R ÇARE IWŞVNIJUM.~1 Ati.«E, 
SEvı:;;u lt'OPEA' ll'OYÜMVZV TERll'E/Jllf, 
SO!iYETE ~il.AN NEl»°A a;~MEYEN 
;,t>T/l>.ıli 8/R ~ENRE <:"ÖÇ EIJÇ,f>/z -
MESE1..i 1.0IV~RA. A4RiS VEYA 

ISTANBU/. C:,18.-~--.~----

Dalgın b~hçıvan 

- Acaba Hazreti Muhammet 
gökyüzüne ıcabı hangi merdi- bi olunuz! deml!11. * 

Şöı-le bir ktı nefesini kesip, 
qözlerini yumduğunda; anısı i
ıini ıüctinü bırakmıf, bacısı 

ha.ta <löı•iıinde doğrulmuf, fal 1 
taıı ı!bi gölleriyle onun bu ha. 
lini .ııeyrediyorlar, verecefi ka. 
ran meraklan icleri burkul~ 

burkula bekli1wlordı. •------·-------------------· 

- Yok, yok rahıtw. olmquı c!eudiııı, ~apıuw ıllıuduı da 
nrebillıim. 

• 
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ÇAPRAZ KELiMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

CÇöıüm kolaı·Jılt !cin not: Soldan sah 1, l, 7, 10, 13, 16,19, 22, 25 ııumaralırdıkl bütün 
ııli!ler •E• ile baılamaktıdır.) 

(Çapraz kelimelerin halledilmiş ıekillerinl, bu(ilnkü ıaıetemlzln 5. el H)'fasında bulıcak11n11( 

Soldan sağa : kelime); Nazır ve Elçiden baılı· 
yarak Cumhurbaekanına kadar 
yük!ek rütbeli ecnebilere verilen 

1 - Ufak \'I tıkıı olarak ya- unvan. 17 - Tarihte iki asır bo
lan kar; Yaprakları piıirılip ye- yunca Anupanın ort;.ında bü
nen lıi< ot: Ka$ (farsça). 2 - yük bir imparatorluk hrmuı O· 
llüyük: Bir İnsillı ölçtiıü; Eski lan )lolo! - Türk a•lından bir 
bir vergi; Toprak1a$mış kaya kı- milletin ferdi; Sahsa mahsus; U
rıntısı; Bir nota . 3 - \·erine ge- ye; Bir renk. 18 - Bir erkek a . 
tirme: İsim; Rütbe iı asker; Kil- dı; Ümit itlikle karııık keder; İ
~tik çocukların hoJlandıkları şey- kametgih. 19 - ~fısrıf etmeden 
!erden biri. 4 - Sultan Süleyman baıkaları he1tbına yıı;p icme~i 
~e İkinci Selim ıamanJarında anlatan bir söz (dOrt kelime); 
ŞeyhU1islAm1ık etmiş büyük din Çok iyi cins. 20 - Ansızın; Dini 
llimı (iki kelime); Cilvoli. 5 - inanç. 21 - Yelorlik nidası; İşl
taeılı; Hariciye memurlarından nin eri: Bir dil; Bulaşık (fJrsça). 
biri: Bir bal!; Bir meyva. 6 - 22 - Dilenmrk Cikl kelime); Bir 
lHr içki; Şöhret: Fiyatı ne'?... işde behrabt-rli~i (iki kelime); 
Cerahat. 7 - İstanbulun o.ki ka- Herkes (iki kelime). 23 - Bir 
Jıılanndan biri; F:skl Yunanio;t;ı. uzvumuz; Cet; Bir hayvan yemi; 
tıın en büyük filozotlarından bi- Düşey. 24 - Büyük Britanya a. 
r!; Bir deri hastalı~ı. 8 - Bir e- dalarında bir ülke: Rüzdr; Ayı 
datın kı~ası: Para mtthfazası; yuvası. 25 - GüıPlce (üç keli
llir ha\'\'ln; Sarp. 9 - Bir f'rkek 'me); Bir şeyi yapmaAa vakit ''e 
•dı: Aİtr; Su (farsça); Nişane; fırsat bulmak (iki kelime). 
cu.-ı. 10 - tsparta villyetin!n 
bir ilç! i · Kalender- Afrikanw 
hıtııthur tırlht ınıtlırı. 11 - Kör; 
!lir tlftln tekl•rlnden her biri: 
Söz; Bir serin iki kenar ara~ı. 
12 - Itri; o .. ı .. ; Büyük ıehir
lerımııden biri; Bir nota. 13 -
lliilrkiıl; Korkunç bir ma<al hay 
hnı; Blr yılan. 14 - Aksi; A
)aktı durarak; Açık. 15 - Mert; 
Strbest: Bir t•mblh sözü; Vücu
dun bir yeri. 16 - Hırlstiyanla
l'la babı, ofu!, kutsal ruh olarak 
ifade ettikleri tanrı lnanııı (iki ,. 

Yukarıdan aşağıya: 
1 - Tarihi bl~ drvlet; Geclk

tlrilmemeıd gerekli; tıçi; Yardık 
çılar; Batı Anadolu. 2 - Bir ka
dın adı : Tahas!':ür nid11sı ; Portik; 
Din bakımındi\n caiz olan. 3 -
fatil sarı ipekle lşlenml' bPyoı 
kumaş; Bilyük dert; Eğretıdcn 
k1'altma; Bir Çin mesafe ölçU•U. 
4 - İşaret sıfatı; Musavver; Ka
dınlara !Af atan. 5 - Ankıra gı
zttelerinden biri; R•yler; _Şöhro~; 

Soruların cevapları 
Buıilııkll lllvrmlıde okuyu

culınmıı.a ıordutumuı muh· 
telli ıorulınn kı11ıhklan ııı
lıda ıcıklınmııtır. 

Birinci sa~~famızda ıBunla
n bulabilecek misiniz?• sUtu
nundıkl r@~imler şunlardır: 
1 - İzmlrde 
2 - Hlrohito 
3 - Çemberlıtaı 
4 - Berıamada 
S - İran ıahı 
8 - Gel•nıül Tayfuroflu 
7 - İzmirde 
8 - Modem bir heykel 
9 - lzmlr 

10 - Dıtııç odası. 

* Üçüncü sarfamııdı ·Bilgini-
zi yoklayınız• aUtunundı sor
duktırımıı: 
1 - Abdülhak Hlmldln bir 

eı~ridlr 
2 - Bir yanardığdır. 
3 - Tınınmıı bir fizikçidir. 
4 - Torik Hlamurasıdır. 
S - İtalyan mı1<ırnrndır. 
9 - Seıarın yıkın do.!ltudur 
7 - At yarııtırında oyun 

tarzıdır. 
8 - Bir renk adıdır. 
9 - Bir fronıl Ulcıdır. 

10 - En eski ltfı.!lır yaıısıdır. 
11 - Zıtilrree haatalılıdır. 
12 - Bir ç•ılt balıktır. 
13 - Çorabın üst k1'mıdır. 
14 - Hurufat ölcüsüdilr. 
IS - Bir i•kambil oyunudur. 
ıs - Bitin yavrusudur. 
17 - Yunan mitolojisinde blr 

illhtır. 

18 - Domaı.,ın mahalli blr 
adıdır. 

19 - Edebiyatta bir 11nattır. 
20 - Bir belkemlll hastalı

ğıdır. 

* İlhemizln üçünc:U 11yf11ın-
da EJlenceli Satırlar lütunyn
da sorduJdırımu: 
1 - Kötüyü 

2 - Belediye Batkanı 
3 - Çoruh 
4 - Yeni•! 
5 - Nldın 
6 - Babanın 
7 - İstiklll 
8 - 0.:1'.U. 
9 - 453 

10 - Verir 
11 - Bedava 
12 - 1122 
13 - Huya 
ı~ - Araba 
ıs - 29 
16 - Şifadır 
17 - On 
18 - Olmaz 
19 - Cinayette 
20 - Zehlrll . 

* lııvemizln üçüncü sayfasın-
da, birbirine benzoyen iki fo
totraf arısındaki farklar ıun
Jardır-
1 - Dişleri 
2 - Küpesi 
3 - Kordel1ıı 
4 - Yüztlğil 
5 - Kulak üstündekl Hçı 
6 - Yakanın gölgul 

YAZISIZ 

Bit sayı; Güzel sanatlar çıplaAı. 
6 - Bir ~ıfat eki; Zamanın J<ı. 
ıı;ımlarından; Bayram (arapça); 
Kan döken gaddar (farsça); Bar
sıklor (aiapça, cemi). 7 - Bir 
uzvumuı: tıfacık; İş Carapça). 
8 - Hububat tozu; Havalanmak; 
Bir peygamhE'r; Bir hlkaret söw 
zü; Vukua getirme. 9 - İstikbal; 
Ayak (farsça); Zeybek atrn; 
Göğüs. 10 - Pren•ip: Nasip; Ll
akal. 11 - Söz temsili; Ll'dan 
sonra gelen. 12 - Divan durarak 
her emı·e itaatli ve her hizmete 
hazır (iki kelime); Zulme uğra· 
mı~; Afsun. 13 - Fiyakalı; Bir 
peyıı:amber; lttusta!a Kemal'in 
unvantj Fazlalık ifade eden bir 
kelime. 14 - Sonsuı; Tediye 
etmrk; Cihet; Aktörün vazHesi. 
15 - Acaip; Satranç terimlerin
den biri; Eski 1ıfı!i:ırlıların güneşi; 
Coşkun su; Aıağı kısım. 16 -
Bir sayı; Verme; Telefonun l!Özil 
alan kısmı; İdare ile ilgili; Vill· 
yet. 17 - Satılmamak tartıyle 
bir kimseye \'ey a bir kurul uıa 
~rilmtt mülk; Kavıl)·enin •rka
da$t; Bir kab; Bir unvan, 18 -
11A\·e; Küçük mılara: 1tlutı1ıbf>t; 
Bir divan piri; Sı!rı. 19 - Glln· 
!erden hirl; Şarkı okuyucu. 20 -
Mrylettirme; Ktil!Ur; Ek; Karı vo 
ya koca. 21 - Giz; lsllmlık uğ
runa yapılan savaş; CeylO.n yav· 
rusu; işaretler (arapça, cemi). 
22 - Bir göz rengi: Bir bahçı
van Aleti; Parazit (yeni terimler 
den). 23 - Hayvan sınıllrnndan 
birinin genel adı; Kas; Başkan; 
Ekber. 24 - Vaz'ı . uhne (dlll
mi7.de de kutlanılan Fransızcı 
dtylm); İç kuvveti sağlım olan. 
25 - Aklını bııını ılma1<; Ni
fak; Bir kadııı adı. 

Sinema Dünyası 

Hangi çehreler filme uyar 
Yüzün güzel olması, fotojenik olması demek değildir 

potojenik tip nedir?. Bu &uale 
dtinyanın en .;ok takdir ka · 

zınmıs foto sınatkA.rlarından bi 
ri ~öyle cevap veriyor: 

- Amerikalıların Cover Girl 
df"dikteri tip fotojeniktir. Fa
kat bu saru ile sayE't filme U· 

yan bir tip kastediliyorsa o ıa
man Jş de~işir. Bunu bu kadar 
kıı:;a bir ct'vapla kestirip atmak 
doğru olmaz. Bu, izahı muhtaç 
bir mf"stledir. Acaba filmin is· 
!edili yüz mutlaka düzgün ve 
gilzel mi olmalı? 

Bu suale doğrudan doğruya 
·hıyır• diye cevap vermek 
mUmkUndür. Çilnkil bunun ak
~ini iı;bat eden vakalar vardır. 
Fran1iızlar, tirkin in~anlırın, 
beyıı perdedt', sihirli tesirJer 
uyandıracak kadar gilzelleştik

J('rini defalarca xöstermişler
dir. Jşin sırrı , bilhassa o kim. 
senin şAhsıyetinden fışkıran 
canlılık ve sempatiye bag1ıdır. 
Bu gihl ln•anların yüz hatla
rındaki oynaklık \'e hareket ka 
biıiyt"ti, film operatörlerini güç 
vazi!elt-r karşısında bırakmış. 
tır. İdeal bir yilz, ıahsıy•lin 
kuvvet ve öıclli.Q.ini aksettiren 
bir yüzdür. GörilnUşte tcsir~iz 
gibi görünen yüzlerin içten ge
len kuvvetlerle pek müessir 

tekiller aldıaı ıörlllmllttür. 

Filmde ideal 
Çehre 

Fılme en çok uyan yüzleri 
şoı·Je tarif edebiliriz: 

Ya ufak burunlu tatlı ve yu. 
muşak bakışlı bir çocuk yüzü, 
veıahut d• oldukça yassı. beyzi 
ıekilli ve elmacık kemikleri bi 
raı c;ıkıntılı bir yüz! Kadınlar
da hariz \'l' iri bir burun, aÇ?zın 
şekli ne kadar biçimli olursa 
olsun yüzü c;irkin gösterir. Göz 
kapa~ı ile kaş arası çok kısa ve 
dar olmamalıdır. Açık mavi 
göz rtne;ıi, perdede ı.slak \'e ıı;u. 
lanmış bir göz intıbaını uyan
dıracağı ic;in filmde fena 1esir 
)'apar. J\oyu .aiyıh sıç da, had
dinden rızla ,.,rt \'e goıe batıcı 
J!örünrce)l:indrn filme uygun 
de~ildir. Bu 'ebepl•n !ilm ma
kine '- i karşı'.'tnda aıı;lırın kır .. 
mızıya boyanrnıı olması ld.zım

dır. 

Fotojenik bir çehrede asıl a. 
ranacak va~ıflar bakışlarda top 
lanmıştır. 

Gözlerin 
Rolü 

Tanınmıı !llm lmalcilerinden 
biri filmde götlerin oyna-

dığı rolil ıöyle ınlal:maktıdır: ' 
· Gözl,r. sanat kabiliyeti ve ı· 

temsil iktidarı huıu.sundı bir 
çehrenin hususiyetini teıkll e
derı,r. Sınatklrın mehıretini 
gözlerinden anlamak kabildir. 
Duyulon her şey ~özlore akse
der. Buna göre filmde gözün 
rolU büyüktür.• 

Dünyaca meşhur otan bazı 
yüılerın hem de bu ıartlara uy 
madıgı hakkındı Heri ıürtil•n 
itiraza mezkOr film imalci.si ıu 
cevabı vermiştir: 

•Bunun uhebi, fılm !iple
rinin dgğrudan dotruya açık 
~ôzle şnrillemıyıcelidır. Cid
den &ilzel insanlar vardır ki, 
foto~ra! makinesinin karşısın· 
da hıc bir ıey ifade etmeıler. 
Aksine öyle silik çehrelere rast 
lanmıştır ki re5İmde beklen· 
medik tesirler uyandırmıştır· 

dlr. Blr çehrede ıöıle &ör<me
di~imiı şeyleri film makineleri, 
çok bariz ıekillerle göstermiı

lerdir. Şu hale gôre makinenin 
göıil bizim gözümüzden başka 

türlil görür. Onun kendine 
mahsus ıörilıil ve kanunları 

vardır.• 

Çeviren: Tolun Alptekin 
Kemikli bir yilze sahip olan Kıth•rl.ne Bepburn'ıııı slmoı it 
Jl)dır beyıı perdede ayni karakteri muhafua edebl1ıa4fu. 

Bir sinema yıldııtnın, bir dc(a görüldü mil her zamın hatırlanın bir çehreye sahip olmııı ı,ap tder. Fakat hazan da nlsbetrn alelide yüılii blr artist bir· 
birinden bımbııka rollerde gösıerdiğt · kabiliyet sayesinde şöhret hzanır. M'5ell yeni fÖhretlerd•n Eleanor Parker solda kadın hapishaneleri.ne dair •Caıed• 

filminde, &ağda da geçen hafta htınbulda oynayın •Vılentlno• dı törillilyor, 

-
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DÜN DOLMABAHÇE ~TADINDA: 
-----~---. 

Panatinaikos-B~SDor 
2-2 beraber kaldı 
is afi ta eç g ldiği 

~ . 
ıcın 
~ 

müsabaka ım 

tuzar daki alık iki devr o nandı 
B119ü11 1-' ııııuıılılaı· Gulutasaı•uy tnk11111 ile karşılaşıyoı• 

Dl.in sa.at 14 J-0 de uçakla 
'\·eşilkö ·e 'e saat ı;;_4;; de 
!tada ~elebilen Yunanistanın 

'" ku\ \"etli takımlarından 
Pan;11ına1kos. ancak saat 16.10 
da sahaya :yol yorgı.ınlu~u ite 
tıkarak Reyo lusporla o. narlı 

faç-rn başlama saa1i 15 olit 
rak ııan odılmi ti. Fakat mı
ıa!irlcrı getiren uça~ gecik· 
nu• i )uzünden birkaç hın 

ıe_yırc.1. fuzuli olarak bir saat- '!!!!il~ 
ten fazla stadda m3çın ba~la-1 
masını bokledı. 

ne, relıer otuzar dakika oy
ıaanrlı \'e de,·rc arası _yapılma-

t ·dt.. Böyle olma ... ına ra~men. 
maç1n on kısmı oynanırken =~~~~ 
lHı\·a Jı.t)li kararmıs bulunu
~ nr \ e' top 'UçlüKle ~eçılc· 
bı I ,~ordu 

Tak;nılar • 

r .\'\ .\ Tl:\ .\IKOS; 
\"ılalts - \lupı.::;, Ku·cı-

d s - "'\embıd • L.ınoksıiaki.s, 
··kolaıdl - f"ılakto5, Petro

p:.ılo~. \ ... ımakopulo~. Papan· 
tonu. Pona ıs. 

R. s r OR' 
Su. nopuln Haharo;:::u. C \... 

• 

çC'pt:\n - Rem1ı. 'laroh~ \lııs· l Rt'yotlu por li.alctl~lnln hir kurtarı,ı 
taf... - V'af h.ıdrl, .\na:stas, : . .,.m. llın3 r 

}1,.keın T ... ·ık Öıcrengin. 1 
f'k dakikalarda mi.,:ıfir ta~ı 

l>ım kalesinı ıo··ln;an Beyo~lu 

:ı.porlular. dOrdun(.'iı Ye altınrı ı 
rl3kıkalarda ikı fı:·s1t kaçırdı
ll'r. Onuncu dakikada ortart:ın 

hır hüc:uın y;ıpan Yunanlılar. ı 
. antrrol'l;ırının ,·ole bir ,utıle 
ilk '?:o!leı·ıni kazandılar 

ltalya boks karması 
pazarfe~i 11~11ü geliyor 

De'irenin i1undan .. onraki 
;.; n11 ka.ı sılıhlı hücumlarla YP 
C"k ırtksiz bır cereyan takıp 
r irrek ;:eçti 

ilk karşılaşma 9 Kasımda Ankara'da ikincisi 16 
Kasımda lstanbul'da yapılacak 

Devrr bu Ş(lkildP t - O n1, 
'· 'ıt takınıın lehine bitti. 

lkinl·ı dt\Tf'\'e Beyo~iuspil; 
f.1,; n Jncu rtl":;tııti:·erf'k h:ı~la

dı ilk dakıkalar<la Beı·oğlu 
~porluları:ı k hU('umunu ke· 
ı('n m: ... arırlcr drirdilnC"i.ı daki
k3da ort.ad;ıo vaptıkları bir 
hiıcumda topun Bcyo~lu~potlu 
ınıidaf·ın a)a~ın~ çarparak ka 
lPye ;:-irme~ile ıkınri -;ollerını 
ka~d('ttıleı 

Sekizınci dakıkacla da Bey. 
nsrlusporlular. soldan çekilen 
kornerdf'n bir <zol kazandılar. 

Bu :old('n onra hır.lanan 1 
Brı\o~lu no· ·hılar bl~kılı bir o-

un tuttu ·dular 'e 27 nci rla· 
kikada s !açıkla_ ı vasıta:-ile I 
btrabe lık :;::o!Unıi çıkJ.rma~a 
mu,·af(; - ol~ul; .. 

;\taç btn Je('e 2 2 'or. e :ı t 
Bugün Galatasaray 

Pantina ikos k ar,ılaşıyor 

H Ka:oı.nul.t \n) , ı , la, 15 ve 
J6 k:ı ımda tstaniJu.ida ;\nkaıa 
\'(" İstanbul karnıaları .le kar
ıl113cak olan ·apoli boks kar

ınası dün 'apurTct • 'apolidcn 
harck"'t etnuştır 

4 Ka.:um salı ~iinü .\nk2raya 
\·ardtak olan :-.-apolı k.arma~ı-ı 
nın Danımarkada Kopenh g 
ehrindo yaptığı karıılaşm "'ı j 

10-2. 10-0. 60. lsveçte Gote
borg Şl"hrındcki karsılaşmaıa. 1 

rı da 10·2. ve 5-2 kazandığı bil. J 

dirilmcklcdir. 

Gelen boksörler şunlardır: 

51 kilo Volluci Oscrto (1'a
poll t•mpıyonu) 

IH kılo Sorti Alberto (Sa
poli ş:ıınP'i.ronu> 

57 k.lo Dorracıa .\nton .. l i
ta.,>a şan1pı)·onu) 

60 kLlo Soınrr.ıro Lontborto 
(İ!aha tkınetsı) 

63.:l kilo Chıma Lo:nborto 
Şehrinuzde bulunan Panalina lOrdular İlalya bırrncısl) 

ko~ takımı bugun ikinci karşı~ j 67 kilo Ruggeri Rrnso (. ·a-
laşmasını Galata~arayla j'apa- po!i şampiyonu) 
caktır. Sarı . Ktrmızılılar. İı:;tan ... 

1 
k 

1 0 1 1
, \ t'd 

bul karma;;ı ile . \nkaraya ;:iden 1 ·ı 0 d ·~ .. b' ı<ır '. rı 1 at 
1\acidtn n1ahıuın olarak ~ahara I <Dun}a Ol' u ar ırıncı:sı) 
tıka~ak.tır .. '!ar s.ıa~ ı_5 _<l~ ~~1 1 7:; kllo Dng".ılo Giuhp (~a. 
mab;,ıhf,:e Slcıdında o~nanacak poli ş;ıınpı~onul 
tır '--- -- ----- 1 

8t~nclu,poı hılar iJı..ınri g olu ;\ttıı..ı.111 "ıonıa. 

.\ mrrikad<111 dürt Pankraı 
alını'.\·orlar 

Ank.:.ra, ı <T.A.) - ~ ka
sımda . apoll karması ile kar. 
ıJa~acak ~lan hok.,iirler ~ıkı 

bir ç-alışnıa) a ıırnıiş bulun-

maktadırlar. :-; apolide j iipılan 
ka~ıla~manın bir re,·an~ını teş 
kil edecek olan maçlar Ankara 
da bü,·ük bir al~ka toplamış· 
tır. Sa

0

tı~a c;ık;ırılan biletler tiı 
kt""'nmek iızeredir. 

G(JNDOZ GöZOYLE 

Milli 
....... Ma('lar 

Yazan GÜNDÜZ KILIÇ 
~ ll sene y,,ı,ılacak ; :ndıdcn belli milli ma('larımız \.ııir. :\tıl-

letçe ayyıldızırtıızı daima muza!ter :;:örmek istediğimiz. 
den l:ıu n13çlarda ne k:ıdar hassas da\'ra.ndığımız da maliım. 

Yenmek. hep )·rnınck bti)·oruı. Bunu kiın isteınPz ki. . Gel
t<'lelim kar.:ıla~tıgunız garp devletlerinin futbol takımları, 

teknik, hazırlanış tarıı ve milli maç pi~kinligi bakımından 

bizden fet·sah fer:sah ilerdeler .. Biz is(" bunlara karsı gayet 
derme catı11a bir huzu·Janmadan sonra (11) çocuğumuzu yal
nız imanla besleyip :ıdcta crpheyc sc,·keder gibi <;ıkarıyeri~·o
ruz. Kelle ı:oltukta ve krndimiıi hel3k edercesine ornanan 
oyunlarda da nl"ticc l<'himi1e d<' olsa futbol tekniği bakımın
dan bir ilerlrn1c kaydrdrntiyoruz gidiyor .•. Kanaatimce önü. 
nüizdl'kl mac:Jara h<ızırlı.ınırken şu esaslara bilha~sa dikkat et
meliyiz. 

1 - likönee futbolda daha henüz müptedi otdu~umuzu 
kabul rdip. hu n1acları öğrenmek \P pişmek için oynadığımızı 
akhm•za iyire }"CTlc~tirmeli~ iz. Bugünün muvaffak takımları, 
mesela Fransa, i~ri('rc scnelcrte büyük hezimetlere bu dü~ilıi
rc He fil us gerdiler. Şimdi iıı;c artık herkesle başaba.ş oynıya
biliyorli.ir Yani milli maçlarda nıağllıbiyetleri henüz bir milli 
•ızelinrfis diı.\·aq Yapmamalıyız. 

2 - Şımdi<lcn bugünkü formlarına pek alrlırmadan 

k!l.ıp~· iHik şt·hircilik ~ayretkc:;liklerinc kcı.pılmadan kla!'!: fut. 
tııılcıdar scç:p onlaı·ı ilerideki maçlara haıırla~·acak ~ekilde 

calışnıalıyıı \e bu kcıdrod.:ın ~eçilerrk takıını yavaş yavaş 
otuı. n1<1lırız. Bunun ıçin de ehliyetli bir scçn1c komıtc!)i < \'f'Ya 
tek "C'Çiti) bir ınilli takını ıncneccri, bir de hoca tedarik cdil
ınrJi,1ir. 

3 - K:ır~ıla~lJRımız ınilli takıml;ır hakkında yakinen nıa
luın:ı~ ahihi olunnıalı ,.c onların tarzı. kuvveti. kudreti mLim
kün oh.Jutu kadar erkence mah1mumuı olnıalıdır. 

.4 --- Yap;ıcağıınız maçlarda alınacak iyi \('~a rena ntli· 
rele:rden :ıe ıwrura ne de yci~e kapılmadan azimle çalışmıtliıl
, ımııa d"' am etn1eli' ıı. . 

Ben .,:zh "'" Tiırk futbolcularının fıtri kabiliyrt \'P futhol:. 
) ~- ın~ık 1:ııına ınanı)otum. Bu mrzi_\'ttler yukarıriı1 ,a,·riı~ım 

csa. i.~ ıtınde gtirbiillcftirılirse ancak o zaman a\'yıldızlı for
nıanın )akın hır ıbtırlf' artık tcbadıiti olmı)·an oturakh LafPr
lrrın,. inli" ·.ır (rtl"hiliı .z ... 

( 

1. 
* 

E \ 'elki gün istanbuhı 3-2 mağl ıip eden İzınir Karması 19 J\t a y ıs Stadında. 

ANKARA DA OYNANAN CUMHURİYET KUPASI MAÇLARINDA : 

Ankara karması, izmiri 
dün J • 2 mağlU~ etti 

Bugün Ankara 19 )la)ı"' staduıda İstanbul ve 

1 arı ıaları kar..,ılaşıyor 
Ank•ıa. 1 CA A.) - t.tan

hııl, . .\nkara ,.e izm:r karma ta 
i\1mları arasında tcrtiplC'nen 

Cumhuriyet Kupası• kar.$ıla:ş- .. 
n1alarına hugı.in de 10 t\layıs 
Stad omunda devam edılmi~ 

Ur. 
Bu~ün Ankara ve İzmir kar

ma takın1ları karşıla~ınış ve An 
kara nıaçı 3-2 kazanmıştır. ?ifa 
çın ta!silittı aşağıdadır · 
Takımlar saat 14 30 rla Fe

ridun Kılıc'ın haken1li~i altın. 
da sahada 5U sckildc )·erlerini 
aldılar· 
,\:\KAR.\ KAR'1.\SI: 

Şiikrü - Rith:an, ll a~ rJ 
.l\lustara, Basri, Erciinı ent -
Vasıf, ırasan, ll üsamettin, Ke 
mat, Nu ... ret. 

1.-:m R K,\R \l.\ SI: 
Tahir - 'Sebil. !\hı'iıta(a 
Scnıih, Sahahattin, :\1rhmft
'l uıaffrr. ' h-az.i, Bayram, 
Enıf('t, fenıil. 

Oruna .\nkaralılar ba~ladı. llfllll\. 

Süratli bir tempo tutturan An
karalılar daha .oyunun üçüncü 
dakikasında soliç Ken1al, llÜ· 
samettinden aldığı pasla takı
mına ilk golü kazandırdı. ~laç 

• Ankaralıların baskısı altında 
devam cdıyor. 12 nci dakikada 
izmirlill'r sol brk rı.ıustafanın 

l·erine Ce\·adı aldılar. 13 üncil 
dakikada Ilasan geriden ~öke· 
rek gctirdıgi topu Hüsamettine 
g:eçirdı ve Ilüsamettin güzel 
bir vuru la takımına ikinci go.. 
hl kazandırdı. Bu arada İzmir· 
lıler de .santrforları Bayram \"3 

sıla rrıe bir fır~at kaçtrdı. 
Yirminci dakikada Anka:a 

!!ôa~a('ıgı Vasıfın ('ektiği süt 
İznlir sol beKi Ce\'atın ayağı 
na çarparak istikamet de~isti~ 
di, İzmir kalesine ıirdi. Vaıı
Yet 3-0 ~\nkara lehine devam 
~diyor, Bundan sonra 22 nci da 
kikada İzmirden Cevat cıktı ,.c 
rine Ccnül girdi ve ~olaçı~a 
da Enıin alındı. Bu arada hC'r 
iki taraf da birer korner ka
çırdı. 

38 inci dakikada Ankara san 
traha!ı Basri bir İzmir akının• 
da topu fa\'Ulle k<'sti~ind<'n ha 
kcın. İzmir lenine bir frikık 
\.'t'.'rdi ve izmirdcn !iola('ık En1in 
·ı:ok geriden ve yerden ('ektiği 
güzel bir şutla takımına ilk go· 
lü kazandırdı. De,·re de 3-1 
\nkara lehine bittt. 

İkinci de' rede ovuna İznıirli 
lrrin vuru~u ile ba,landı. fz
nlirlılcr bu dl"\"rC'de kaleve Sf'y 
fıyi. sagiçe Enıinin ,·erine A 
dili alarak ('ıktılar :\nkaralı 
lar daha oyunun baslarında bi 
rinrı de\'rrdcki hiıkimi~·etlerlnı 
drvaın rttirrm11dilrr_ Buna mu 
kahil İl.mirliler daha "ür';ıtl 

. . . 
Istanbul ve lzmi r K arm &Sl takım kapta nl arı el 

\':lm ediyordu. 
. 30 uncu dakikada iımiı·den 
,\dıl güzel bir vuruşla takımı· 
na ikinci golü de kazandırdı. 
33 üncü dakikad~ İzmirliler gU 
ıel bir ~ot fırsat ı daha kaçır
dılar. Adilin (,"ekliği sıkı bir 
şut kale dircJıine carparak An
karalıları muhakkak bir .s:ı:olden 
i\urtardı. Oyunun bundan son. 
rakı kısmı kar .. ılıklı akınlarla 
ve kacırılan fırsatlarla ::::eeti 
Son dakikalarda İzmir, Ankara 
nısıf sahasına yerleştiyse de 
'!"Ol çıkaramadı \'e maç da bu 
ı:;urctle 3-2 Ankara karması
nın galibiyetiy le sona erdi. 

Bugün Ankara ve İ~tanbul ta 
kın1lar1 karşılaşacaktır. 

Bugün yapılacak 

maslar 
Sa.ıt 1.'i Panatınaikos 

tasa ray 
Şeref sladında: 

Saat 

. Gala· 

13.15 Karagümri.ik - llilcil 
15.00 Unkapanı .. Eyüp 

Fenerbahçr ~ta rlı oda: 
1000 Topkapı • ı:;. T. T 
12.00 Demirspor - Galata 
14.00 Ortaköy Anadolu 

\ 'efa s ta dınd a: 

10.00 Süle,·maniyc - Ilali<.· 
12.00 Ale~dar - A. llbar 
1-t.OO Davutpaşa • Sarıyer. 

\merikadan d rôt Pankras 
gürtŞÇİ 'iİ geliyor 

\nkara 1 (T.A.) - Bir An
kara klübü .. \merikada poek 
revaçta olan Pankras güreşini 
n1tmleketimiz halkına da tanıt 
n1ak ınak!'adi)ll' An1erı.~adan 4 
Pankr~s ~Jre<.~İ i ~elirn1iye ka 
"oır \ermiştir. 

sıkı ~ıyor. 

.ı\nl ara 

bir tempo llt> O\'t1ama~-:l h:ısl~ 
rhlar Ankaralılar da "-tl~arı'· 
Vasıfın vrr!nc Tarık'ı sal! bcıkr 

1c Ri<haııııı ,·rrine t .. meti al 
'llı~lardı. iımirliler bu araô~ 
·ı~tüste ikı fırs:ıt kaf'ırdılar. 1 i 
'lC'i dakikada solarık ~uı-rrt, k 
'rC'i ile karsı l\;+r~ıya kaldı~· 
lalrte bu por.ısyondan isti[ade r 
1rmedi Bundan !innra Ankar~ 
lılar !Cıt! hPk~ f.,mptin v,rinP 
Rlri,·anı :"ıt';rriilf'r n,·un fzmiı 
!ilerin h.lkimiyrtı altında de 

C:tlerPk rıürf'~('iltr krndi a
ralarınd~ ,.e 'lil:ı ·('t i~tekli cı

kar:-.a Tiirk ~üresrileri:--·Ie de 
kar~ııa .. mal:ır vap~caklardır 

\la<;lardan bir kı!!ônll .\nk~ra, 

bir kıc;mı ı1a ı ... tanbulda yapıla 
caktır. l s tanbu l - İ7.m ir Karnı a maçından bir görünüş. 


