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• İGRİYE İGRİ - DOGRUYA DOGRU 

Başmuharririmiz A. Emin 
Yalman dün lstanbul'a geldil 
t\Jıınet Eınin 
;ıianıııda büyük 

Yalınan, Yeşilköy hava 
kalabalık tarafından 

heyeçan karşılandı • 
sevgı ile ve 

Partiler, basın ve gençlik adına buketler 1 
"lerildi. 
Sizi 

En eski gazeteci Talu, <<'Aramızda J 

sağ salim görmekle bahtiyarız» dedi 
1 

-,:;;::::-":"--·--.._ \1enfur suika!'ıtle ~·aralandık-
lr ieı.n sonra bir haftadanbcri lla-ı 

Gazeteıniz lıer giiıı 

8 
sayfadır 

lc:h·a memleket hastanesınde te
da~·i görmekte bulunan Ba~mu. 
harririmiz J\hmct Emin Yalman 
ıliin uçakla saat 16 da İstanbula 
gelmiı;;tir. ·Yanında eşi Reuan 
'Jalman bulunan başn1uharriri~ 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar ıtrefine .\!inada Kral sarayında bir balo tertip edilmi~tir. l'ukamlakl rosim <anı:rın bahçesinde 
miz neşeli bir halde uçaktan in- ('ekilmistir. Soldan saga dogru: Cetaı Bayann kııı l\Uüler GUrsoy, İngiliz Kral ailesi mfnsupJarından Kent Du~esl, Yunani.Jtaıa 
mi ·tir: ~en.~isi~~ ~a\'a a~an~nda Krah Paul, Cumhurba~kanı Cet ll Bayar, Yunanistan Knllçeal Fredt.rl.ka ve Kent Dü~esioin anne~i Prenses ?\icholaı 

~~:;~~~~~:~::i.~~~;~n~!';:~~y;;ı18arar Papagosla mu··hı·m 

'J • 
• 

\ 

Baskan muaYlnı )tımar Seda.t 
Erko~Ju. Daimi Encümen adına ı 

llisbah Uraı, A\'ukat Suat Be-

tlik, D. P. il idare kurulu adına b . " 
~.·~;-;i~:.;:nku~~';;,'i.~~.".°r!~;k~i ır onu,ma raptı 
E:krrm Oıdrn, ~!ılll Turk Talebe 
Hil'li~i miimcs!<illeri, Gazeteciler 
Sendikası ve Ga;rcteciler Cenli-

~:~i;;:~~~~~,~~:·i~:ff i~i.ı:r~a~; 
1 
Y ıuıanistaıı Başbakanı, Atatürk, tanıdığını devlet adamları 

nıp l3rarınd:ın karşılanınıştır. 

nasn11ıharritiıniı uC'aktan, eşi • • d ı d" • 1 b "} ld " 1 • d• d di 
~~~~~;~i~~;~~,.~ai::,,~~!~~~~ 1 cın e _ (en ısıne en ço \. a~ ı o ııguın \Imse ır, e 
brafıl}d.tn alkı lannır hr, Bu , .. 

.. ada ne$e i \C sıhht durumu hay ~ • • • • 1 d o d k 
~·.~n~:~1m~:n~\:~,;Ah;a~1.1,a!:~~ •• oruşme er e, rta ogu a tına 
~·lonlore te 0okkür etmiştir. 1 

il 
~hı.tıhaııririıniz \hmet Eınin Yalman dün )'e. il~öy ha,·a alanında anne:,İ Jla\ibc Yalman ve ın ~~~h~~~,: ~~~~~;~~ı7:~~:\;:~ teınas edileee i!i bildiriliyor 

diitr hrşılayanlarla birlikte _ (Dc»anıı Sa: t Su: 1 de) ı c::Jf • 
-0-

lyi insanların 
Türkiyesinde 

'.\l.\'-': 
Ahnıet Emin YALMAN 1 Ç01ı. iükur ı .. tanbulda)ım, elim· 

do dp.l"itn, m~udum. "\"enidtn 1 
k.ı~ıının, butlln ie\·gililerime 
tı;ıı llşrnanın, idtallırrim uiru· 
l;ıh·tiılışmak iınk~nına tekrar 
e~ Olmanın haz11 içindeyim. 

11ı,,. 1 raı l'\"l'tl \' eşilkOy hava 
&ıtrtıdanında do!-ıt ) ud<'r ıördüm . 
t111 11t

1eket umuıni efkarının kö· 
ı.ı.,.a ' kar~ı ne lı.adar ıukı ,.e 
11;, 11tıık. te~anut itinde oldu&u· 
ııı.ı 1 rtıuırık belirtileri iJe 1.ar-

1 ıın 
lat · 

ıı, •n bir hacı.dır ~Jalatıada 
~ltı.~lr_oıfın_ıda Jalnıı ılller yüz, 
llll'J attı alaka ,.e 5ui.li.astın hade. 
~11;tiııi çabuk )'tnmem için 

t- 1~n HN!ım buldum. 
~l"td u Ul ıeı;irdia:tm uzu.o 'e· 
'tl'i e bu tatlı intibaların te· 
l~ •ltındca unu dü llndiım: 
l1ıı. ~u.ln bir '1 urki~·e \·ar! Şuur· 
lı1e. r ~Uhlu, dinamik bir TUr. 
ı., ı;· lündin l bilen vatand•$· 
llltıl\ ll. Turki) rnin malıdır. Bu .. 
•ı.ı.,'«lıtı için, inkisarı için,! 
~aıa ıo,trrirler, can \'erirler. 
'°I! ih.tUtdil sımı;ıkı bir tesanüt 
tı~ •nk •ardır l'aılleı, fer•· 
t~lj).:rr1ı;,al "" Jit

0

,·ı::t ka~naj:ı ın
l br~ı· hakiki i tam dini bu 
~~ }:btde )'aşı,·or. Bunun için 
"-it lfl antı mikropların tniUait 
lbn~ Ulıiı bulmasına. Mo kQf 
ıııı,,..Pi!{Janıa trşrbbllslrrinin, ne 
~llla: •Ttında olursa ol un. ha· 

ına iınki:n )Oktur. 

l:)ı,., 
ı; taraftan mu~trha~e ha. 

b a tıp CPlnıiş kafaların ya~adı. 
•• nq h. 14 •1i}rır ır 1·urki~·e,·t te:ı,adllf 
~ı bir' l:t.ki a ırların kalıntıla· 
ıh•rı itada tulan bu g<'rl TUr. 

>ı, ,:kı·•ni Clkro, ilmi görüşe 
\t tuı·. 

" "'ttn - bl'fa b dıin~:a şartlan karıııı-
lt'"'ı"'lıı. '1 J:'f"rilik gayretlerinin 
~ ~I! ""t'" ""Yt mal olaeafına 
> ·~ ,,•tdırınaz. t•muml moil, 
~lrıı,k •ııı_ı llo . olan kopniler1 
tı 1ıaıı .. n' hııi hnr medenhe.~ ale· 
, ~ ~•f le<rit •tmek, lsl.Amlye. 
._ıtı,,d,.~iltın 1amanlara n)·mayı 
lı, ~•k hir din oldu~unu unut-

l\;111 \nlundadır. Taa. 'ıUhun 
t~lotrı bir Türkh·• yasar. 

t\anu Sa: 5 Su: 1' :e> 

--~--~~ .... ...,....~-~--~- - A 114olu A.Jt1111t 

Suikast('ılardaıı Mahınut 

Sentürk de tesliın oldu _, 

Osman Dursun tekrar tevkif edildi. Malatya ve Elazığ' da 
birçok aramalar yapıldı, Pakistan elçisine çekilen telgraf 

tahkikat mevzuu oluyor. 

Sui.ka~t sanıklarından Ü"ilttğmen 
Şanlıo~lu to»kif edildikt<tı 

'luhiUin 
sonra 

Elli imzalı bir mektup Ankara 
Savcısına verildi 

11ı·ı•ı#f .llt11ıclHri1t1fı 

1 IL~IAZ ÇETil'iER 
Ri'dıri~tıf' 

:\talat~a, 29 -
Başrnuharririmiz Ahmet Emin 

Yalman·a mürteci ve gizli cemi~ 
~·at tarafından yapılan menfur 
~uika'.'-rl trı-tipçilerinin memleket 
harıci il<' ;;ılilkaları olmasından 
ba~ka. cİ\'ar vi13yetlerde de ŞU· 
beteri bulunduğu tc~bit C'dilmiş
tlr. Bu gizli irtical cemiyeti ida
re edenlerin: n<'~riyatları ile ze
hirlediklı-ri kimsrleri e...-veıa ;\fı
Jatya suikasdına teş\•ik ettikleri, 
daha ~onra fla bircok alçakça is
teklerine illet etm<'k cnıclinde 
oldukları anlasılnıaktadır. Teşki
lcit mensuplarının hep~i Necip 
Fcizılın Büyük Do~u cemiyetine 

<Deumı Sa; 5 Sü: 3 ~•) 
C'umhurha,Jcanı l''eHH Bayar ' 'e Kralh;t Frederika ba1oda 

<<Malatya hadisesi ders ahnacak 
bir örnektir>> 

Atin.:t 29 - Dün ak~am ~a- neral Plistirıs ile Libtral P~r· 
raydaki şemtii muteakıp y;.pı ti lideri Sofokles Venizelos, Yu .. 
lan resmi kabulde :.\11reşal Pa- nan dış siyasetinin kilit tasını 
pagos ilt koordinasvon ~1kanı ~teşkil eden Türk • Yunan dost
Spirion '.\larke:r:ini Türkıro Cum ! 1ufu politikasında bütün parti· 
hurbaşkanı Celil Ray.;ır \·e Dış..: lerin mütabakat halinde oldu
icleri Bakanlıtı umunıi k:titı · tunıı başkan Bayara ifade e'lnis 
büyük elçi Cevat .~çık.ıh'l ıie !erdir. 
Ulun bir görü~mede ouhınmu~- Ayni tevreler. Balkanlann mil 
lardır. dafaası için Türkiye. Yunani• 

İyi haber alan kay.ıakbıni1n, lan ,., Yıııo:r.la\-ya arasında ya.
bildirildiğine göre, hu .;:üı üşme kında aı;kerI bir ittifak yapıla· 
bir drfa daha iki dojt ve mlit· t"aA;ına muhakkak naıarile bak
tefik n1emlekrt arasınd~ tam ~ö maktadırlar. 
rüş birliği teyit etm'ıtir. Yu;oslavya büyük elçili#! 

Türkiye Cumhurbaşkanının •e. Türk · Yunan münasebetlerine 
mekle irad ettil:i ..,.ı.1.t~ılc~~ dl.lfa· vakın \'e büyük bir al.\ka ıös
la rla •Türk · Yunan Birl•ğ1o ifa !ermektedir. Yugoslavya büyüle 
desini kullanmı~ olm1.;;·'1til iki elçisi müteakıp kabul resimle-
memleket arasındaki münasebet rinde bu meseleler üzerinde 
terin ne derece ıeli~ec~c-~:ne bir Türk resmt ~ahsıyetterile ıörüı 
delil sayılmaktadır. 1 mok fırsatını bulacaktır. 

. Sara)·da"ki kabul rsmine itti İtalyanın Akdeniı:deki ba$hea 
rak eden Epek parti•i lideri Ge De.-amı Sa: 5 ~il: 5 de) 
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Büyük edip ve romancımız 
Refik Halid Karay'ın 

son eseri 
-O--

A AT 
Osmanlı ordusunun son Başkumandanı 

ENVER PAŞA'nın zevcesi ve Sultan 

Abdü lmecid'in torunu 
• 

Nat!i9e (Eııcer Paşa) ııın 
HATIRALARI 

Ayrıca •Mapusane Çeşmesi» ve •Libya'dan 

geliyorum» röportajları 
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evi 
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jGüNON YAZISI l 

Mala a suikastı 
vatan bas.. 

muhırrir1 
nin ;\fa1atya .. 
da sillhlı bir 
teca vlize uğ. 
radıtı ve ya
ralandıJı ha. 
vadisi, mem· 
lekette bil
ytlk bir he
yecan ve te-

ı---------------------) nı yakından ta 
kip fırsatını bul 
muştum. Bu 
temaslarım, ba
na, -hükün1eti
miıin bu Mdl
ıeye gö.;terdi
dili alaka ve 
hassasiyet de
recesini öğret

mi~lir. 

Dün A. Ceia mahkemelerinde 
biten davalar 

VAXIY•T; l HAVA~ Bir rüşvet 
Hadisesinin «Milletlerin manevi yapısında hissesi olan fikir 

adamlarını anlamak ve haklarında bir hükme 

varabilmek için, onların faaliyetini bir kül halinde 

etüt etmek lazımdır. Onları başkalarının gözü ile 

tetkik etmek veya faaliyetlerinin bir kısmına 

bakarak hüküm vermek, insanı hatalı 

Bir müddettenberl II nci alır ceza mahkemesinde devam 
eden iki dAva dün karara bağlanmıstır. 

Bunlardan biri, amcasının oğlu Kemal Ür1·mezi öldüren 
Halil Allının da"sıdır. 

1·eşHkoy meteoroloji istas
youunun tahntinlerine göre, 
bugün ~f:'hrlmi-.: ve ch·arında Keşfi dün yapıldı 
ha,·a sabahleJin puslu ,.e ,\ldariko Sega!a ismınde bir 
çok buluthı, 5onr:ılan hafif İtalyandan ri.i \!'et aln1aktan sa· 
hulutlu er':rcrk, rü1goirt:-ır nık eski Taksim ~ ":1hiye ~Hldil-
hatl ~:önden orta l{u\·,·ctte rii Safa Akkepenei';in muh:ıke- 1 
c-~f"ce\, hal·a sı<'akJı.,.ıntla mesine bakan 9 uncu asl·yc ce-ı 

OS!Ür uyan- neticelere götürür.» Hasan Feh
mi ,.e Ahmet 
Samimin katil
leri ebediyen 
meçhul kal
dı. Zira, İtti- · 

Halil Altın 12 sene a!ır h11p~e mah}.-Jı.m olmu:?tur. 
Diğeri de ırza ge('mekten rııık Ali Gökleıın d.lvasıdır. 
.~li de 2 sene hapte mahküm olmustur. 

muhlrn b!r drğirme olmıya· za mahkemesinin bir kcşıf ya- ı 
ı:aktır. pılmasın:ı k.:ırır vcrdilini evvel. 

dırdı. 1 
Muhalif, mu. '---------- l'AZ\S: 

_..) 

Sebiik 
Bunlardan başka, Kadık()ydr şoför :\'usreti öldüren kasap 

Rifat Apaydının, 111 üncü ağır ceza n1ahkemesinde devam e
den muhakemesi de dün sona ernıf~tır 

Dıin 15ehrlmi1de ha,·a sa- ce bilcfirmi,tik. 
1':ıh1e~·in Çflk huluthı, ıııonr:-ı. Kc~if, dtin saat 10.30 da, hl· 

vafık ve ta
rafsız btitiln 
memleket mat 
buatı birinci 

Jlelıınet Ali J:1rı at bu1tıt1ıı getml-:, ril:r.· di ,enin cerPyan et•; ; Ta ım 
ItJ;ıt 10 gene h::ıpse mahküm olınuştur. ~~rlar h:ı•ulan kU\'\'f"tli<'c .. :ıhiye müdürlüğü binasındı.ı 

ıayfalannı bu milessif Mdiscye 
.ayırdılar ve ıu ıureUe ona 
!lyık olduğu mevkii verdiler. 
:Ben de, hAdiseyi, kriminoloji 
ilminin ıııtı altında kısaca tet· 
kik ve tahlil edeceğim: 

Tarihçe: 

Milletlerin siyast tarihleri, 
devlet adamlarına tertip 

edilen 1Uikastlerin zentın hi· 
klyeleriyle doludur. Bu bin 
llubetten krallar ve hatta im
paratorlar dahi, bazan yakala. 
nnı kurtaramarnııtardır. 

Demek ki, palitlka ı:ıhnesi, 
oraya tıkmalı göze alanlar 
için her zaman, saadetler dolu 
ddildir. 

Fakat, matbuat hürr!yetlne 
dayanarak memlekete karşı 
olan vazifelerini yapan gazete
cil~re. böyle suikastlerin tl"r .. 
tip edildiği pek nadiren gôrtil
milıtilr. Zira onlar, inandıkla
rı fıkir ve kanaatleri, memle
ketin hayrına olarak k:ılemle 
izhar eden kimselerdir. Gaze. 
tecilerin. filvaki, ileri sllrdük
Jeri tenkidler, ek etiya sert ve 
acıdır. Fakat tenltid mUe.scse
sinin karakteri de, maalesef 
budur. Herke.si memnun eden 
ve umumi ıasvlbe ugrayan bir' 
tenkıd milesscsesı, henüz dıin
yaya gelmemtştir. işt' bu yüz

den, tenkid müessese.sini zorla 
. susturmak ve ondan bu ıurct· 

le kurtulmağa çalı;mak, tık· 
maz bir yoldur. 

Siyası tarihimizin 40 sene 
evvelki yaprakları üzerine eğil· 

1 diğimiz zaman, orada, kJnları 
akıtılmış baıı gazetecilerimizin 
isimlerine tesadüf ederiz. Pil
hakika, Serbesti ı:azctcsi baş
muharrir! 11:.San f'ehınl, Sa
dayı Millet ı::ııetcsı baımuhar· 
riri Ahmet mım ve d a zl. 
yade !im m k~ eler yaı:ın Ze
ki beyler, bu tmd - cıtıµ 
lere hrban &iiııiı 0lerdir, Bun
lar, hülnlmet aleylıinde müte

madi tenkidlere giriştiklerin
den dolayı öldürülmuşlcrdir. 
Zamanında bu cinayetler, hil
kümetiere pahalıya mal ve re· 
aksiyonu büyük olmuştur. Bil. 
hassa faillerinin mcthul kal
ması sebebiyle, hılk.ümetler1 
pek ziyade hırpalanmıştır. 

Avukat hat ,-e Te-
h eketin ciddi bir mahiyet rakki hilkumetı onları meyda-
taşıyabilece •ni asla aklından na çıkarmak \'e <'ezalandırmak 
geçirmemiş ve bir ıaka ile istemedi. \'atan başmuharriri-
kar§ı karııya bırakıldığını san- ni öldürme~e teşebbüs eden-
mı,..:.ır .. Fakat r.-e mıı n C ter, 3 gün içinde yakayı ele 
besini vilcudunur muhteHf vrrdi. Ye cilmtesi, ıu anda 
yerlerinde pek çabuk hıssettL adalet hımıruna çıkarıldı. Ad. 
Ukin, o anda dahi, itidalini nan rndPTts hükum•ti. milc
k ybetmedi. \'e söylenmesi ge- rimlerin aranm;ı,sı için al~ka· 
reken tek ye yee:lne kelimeyi lılara emir vermPkle kalmadı, 
sar' ~erek •Bekti> diye ses· hldise yerin. koşarak tahkika-
lendl. ta fülen Jstirak ettL Filhaki-

Filhaklka, sıllh •eslerini işi- ka basta Adn•n Mendere< ol-
tcn b•kçl Ü'm3n bu davetl de mak üzere 4 Bakan, bir Vali 
duydu.ve failin pesine düştü. ve bir umum müdür. hazırlık 
Onu yakalıyamadı. S3dece. ha.. tahkikatı fsinrl~. cumhuriyet 
zırlamış olduğu bisiklete bin· f;"\'t'.'t 11 ·n:ı 1-'zıat yarrlım f"lm()k 
mc ine mini old"- fıte o bi- s •retiyle t!•vlet km-v.tlerinin 
siklet saye··fndedir ki bütO:l trıi b~t Tt"'i"~ alm~sınt ~;ı~. 
meçhuller ('Ö?Uldü ,.e komplo J.1dıl~r. n!ln lntn Jti(! bir j'e• 

meydana çıkarıldı. rinde, bit bir hilkılmı•t, bu ol
gunluk \'e hassaslyetl iÖster· 

JUdlsenln cereyan memiş:ır. Bu hal, 40 sene gıbi 
Tarzı: kısa bir zaman zarfında. ikti .. 

·ı llil u·· 5 darı elinde tutanlarda hasıl 
Faı seyln zmez, - 6 

metreye k::dar yakla§ma- olan 180 derecelik zihniyet 
dan hedefine ate"ş etmedi. Bu farkını açıkça göste:mcktrdir. 
h:ıl, kastın ağırlıe;ını ve veri· Demek ki, Vatan başmuhar
lcn A:ır..:dan donülmek nfye. rirl aleyhine müteveccih bu 
t.nın mevcut olmad:ğını gös- cinayet teşcbbüsiinde hilkOmet 
t rır. Cürüm ileti olan taban- kuvvetlerinin ilk kademesin
e ' 5 isabet kaydetti, Bu ka· de bulunan bekçi Osman ile o 
dar kısa me :ıfeden kaydedilen hükOmetin başında olan Ad
~ abct ero rağmen, ölüm fiili- n:ın .llendcrcs, ayni hUsnil ni
nin ruıc.u bulmaması, krimino- yet, enerji ve gayretle çalış-
loJı ilminde ender bir hidise mıştır. Bu hal, kanun dışı mu. 

yılabilir. amelelere yer vermiyen icnç 
demokrasi rcjimlmiıin ne ka-

Ahmet Eminin bu tecavüzü dar sağlam temeller Uzerlne 
ucuzca atlatması, bize, faılin inşa edilmekte oldutunu gös. 
s...!J.hso·· bir adam olmJdığıuı terir. 

Yıne 111 üncü ağır ceza mahkeme;inde de\""am eden, öldiir· 
meye te~ebbilsten sanık Ali Q3man Harbilinin muhakemesi bit 
miştir. 

r<:mjçfh·. fiiiniin ıı;:ır::tkhh1 ~·apı1mıştır. 

1 
a1ami 17.!l, aıı;:g"ri lt.s, R:tn. Ke:ifte, 9 uncu asliye cc-a 

1 

tlcı:rat ol~rak k:1!·ded:lmt,. mahkemPsi hAkımı Talip Güre1n,' 
Ali Osman 3 sene 4 ay hap!e mahküm olmuştur. tir. Sa:\cı yardımcı.!)ı F:'.ret D \U, 

Yakalanan 
Eroincileri 
Hastane alamadı 

B k k k 
. .. ~hlivu~uf olarak tayin cdılen 

« a lr» 1 urtarma KUCUI\ HA ERLER TcknL~ ün11·ersile doçent erin-
, den .:\luzaflrr Sagışnıan, s:ınık 1 ' d -~~-~ tııı.fı \kkcn"'nr!c, avuk;ıtt Edip 

çın me Ill'l111.\'.'I AP.WDl'.'IIX Rilmen. Atdar<rn. , "•hi)e kAti· 
KO:\Ff:l\\:\SI bt"si .le1iha ve cür-:ruimC' budu Bekleniyor lstanoul Barosunun tcıtip et- ,·•ran memurlar hlzır bulun-' 

• . . ti.f;ı .staj kon(eransları• mey1. muşlardır. 1 
Dün gece, Galata Ye Tophane Hnllandanın Emıs nehrı ağıın. nında dun nırincı ,\~uce::t ıa- Parayı nasıl verdiği kcnd; ine 

semtlerinde arama yapan, ~aci da karaya oturan ve ~ızun ıa· !onunda .:nukat Burhan . .Ap~ydın cıoı-u13n .\1~ "İka ezcümle &Un·' 
Tolun idaresindeki emniyet mil. m::ındır kurtarılma-tı ıçın gay· l ·Cezn diıv:ı~ında nlüdafaa• mev- !arı söyJemi,tJr: ı 
dürlilğil kaç~kçılık bürosunun r~.tl.~r sarferlılen ~ Rııkır filebinın zuuııda hır konfrtans \Crmıştır. •- lUa~.a . aynen bö}lc duru. 
hUtün mensupları 91 eroinci bu tun ; uku bo~altılmı~ bulun-

1 
J;lll G.\Zl::\"OD \ yordu. :'ı.!udür bey de yerinde 

yakaJamt~lardır. maktadır. L~LlJ.SLZ l~Ş\AT f ~uruy'>~du_ !ılı-anın o~ta çek· 
Bu eroincilrrin yarısı Bakır- Bakır. 4 aralık tarihinde vu- Kordon B!o g,aı.ln, unun a.rka ta r><':<"s ndrn bir zarf çı.:arıp ba-' 

köy Akıl ha~tahanesine sevkedil. kuu mutarl olan biirük rncd hl~ rafında Belediye nrazis.ı iıı,.rın- n1 ,.r .. r"ı:k· 
mis. diğer yarısına i~e hastaha· diıc;eı;l e~n:ı~ında. !5uların j'Üksel de ;aptırdı~ı yazlık gazinonun : Pıraları bunun içine koy., 
ncd e b 1 'Itır me,.indPn ı"stifade edilerek kur f J p ı k e y r u unamam . . . inşaatı enclimPn k3Iarıyle <lur- r ııoı ı. ar 1rı ·c· hı · m zarfı 

Ayni ekip dün gece bir de tan~abı~e.cektır. . . dıırulmu&tu. 1 1~•ak bu kut nun (m~!i n· 1 üg· I 
kumarhane mtydana çıkarmış. Şımdılık, .o t~rıh1 beklemek- Dün polisçe gaz.inonnn b:ırarl:ı + ıt!rkı ('\""ak l:·ıru 1•1ıı · ·· te. 
tır. ten ba~k,:ı h~! bLr şe~ ... yapıl:ımt·ıyaptırınak istedi~i rhıv:u' ve di· "~rrk) fr·i·ır"C"ki cvr"' lar;n ara-

Galata Krmeraltı sokağı 9 nu· yacağı bıldı ılmrktedı. · ğer inşaat yıktırılmı~tır. !!: na kovdu.• 1 

maradaki İbrahime ait kumar- • • ~an·k Safa ı\kkenenek te m:ı. 
hanede yakalanan kumarbazlar Gıda maddelerı talımat· \'.\Lİ _ "nın •o'und buıınan tel~fon-
şunlardır: GEJ.i\ OR hırı gö;;fprrrek· 

namesi yürür!üijc gir:yor , 
Yılmar. Kayral. Salamon thh, Birkaç gündtnl-,.rl Ankarad:ı ır- l'en •c!· 'ırıl:ı konu$ttrk('n. 

Sevki Kambur, Ka:vrettin Ö1.bel. Ay başında yüriirlil~e girecek hulunan \'ali ve Belediye reisi " sırt:iı od:ıda hııJunan Aldarı .. · 
Kemal Akay, ,\Ji Karac.ın. :\leh- olan gıda m:ıtidPlrri taliınatname 'loktor Gökay bu sabah ekflprts '·.o"'lun. "". ' .,•ı ını gıir,.rnrm. 
:nrt Akan, l111~tafa Yuksel. si Hf'lf':ıiıvenin ıı15k<ıdar mildtir· le schrinuze g('lecektır. T .,"ıPT"rn nl"1 ian pa.r:ı~·ı koy-ı 

Kumarhanenin gözcüsil Yaşar Jiıkl<'rine. ve kııvmak:ımlıklara dcı J BiR Y.-\~GI7'1 1 m ~~, riE'mi 'ir. 
da, kapıda, Proin t:ekip sızmış 1 fıt:lmıştır. O!ıız: ıı.Itı h'ılümden n \ŞL..\~Glfl .una mıı~ııhl~ Ald:""l"İk'l da: 
olarak bulunmuştur. 1 ib~rl't olan talimatnam~ hi! 1 iin ·ı J)ün, Galata l\fıımhane cad<lPıı;:i t t;- P,~n Jl"erıd ... ykrn h,. bir 

Kıımarba-ılar hakkında takiba.1 gıda m:-ırldtlirlne bu arada siit 138 numara)ı , rt Bny h:ıncde, i ~,.~;~"11' _ "" 1 m:ısı 01 ~'" 11 • de. 
ta b:ıılanmıştır \'e .5iitlii maddP)('re, yağl:ıra, f't- Sülrym3n ismindeki işçinin ha-1 '! h',"k . 

· 1 
1 

ki . J u ·emenın sonunda işin ha 

Tu
··rk Mu·· hendı"sler·ı ere. konserv" ere, 1:uı:11 ara. ,.n ,·agazı oca#ında hPzıryağı kayna. kikati me\'dan:ı rıkacak• 

murtalara VP. gıda m:u1drleri il~ tırken vukua gelen parlama ne- • · . '" .ır. 
alAkalı hiittin yiyeceklere ~amil ticesincle yan,ın çıkmıştır. Amıral Wrıght'in gezintisi 

Birliğ'nin toplantrsı 
''e vaka anında faı1a hr)·eca. Adeta öteki dünyadan avdet 
na kapıldığını göstermektedir. etmiş sayılan Vatan başmuh>r- Türk ~lühcndislori Birli~i fs-

Onun içın gazetelerde resmini rirl JcJn bu hayırlı neticeyi tanhul subr~i 2rl.ll.952 cumartl'.lsi 
ıorju umuz ve evi silah de- müşahede etmek. hiç IÜPhesiz gUnil Tak im Kri•tal handaki lo
posu halinde olan Şerli Dur.. dir ki, büyük bir m:ızhariyet kalincte genel kurulunu toplamış 

bulunmaktadır. 'I \•angının çıktığı kat kısmen E .. ·,·rlki giln şehrimize gelmiş 
;·andıktan sonra söndürülnıUştUr. olan Doğu Atlantik ve Akdenit 

Bir Fin gemisi lzmirda filosu ba;komutanı Amiral Wri-

karaya oturdu Mürakıplartn kontrolleri ght dün Boğazitını ve urıvları 
gM:mi~tir. • 

.sunun, bu i'ln faili olamıyaca· olmuştur, mesleki VP. memleket imarını a· Fi,n~J~diY.a ban.~lırah Viyaı:ı~ 
1 

Belediye _murakıpları tara- .llALı\TYı\ LisF.siSDE.. YE· 
mı, daha o z:ıman anlamıs· Gerisi, adaletin bileceği fş. Iftkadar edec('k mevıular Uzerin- (femıq lımırln Go7 tepe sah ılı fındaıı son bır hafta 1arfında 1 Ti:;ENLEK C'E!ı· ETİ 

tım. tir. Zira, kanunun kesti"'~ par- de konu$ma1:ır yapılmıştır. Ge- karşı!tnda karaya oturmuı, ma- yıpılan kontrollerde 1810 yer, KO l'IU: ~\ 
m•k acımaz. 0 çen seneki idJre kurulunun ib· hallt t.:abliıtye gayretleri getnlnln konrol edilmiş, 186 nıüessesci 6 kon ...... ·1 • ~· 1 

1 n > fa 11 tınilntJ katıyor. " 'ıru t 1 ' . d . h kk d 1 . ·-· l yapmış o an !Ja-
y , F il r;::.:;;;;;;;;;;;;;..;;;;.=::;;;::;;;::;;;::;;;=:;::- r"1ndon son a Fuat .\ydemir, . r arı masını cmın e ememış. a ın a rcıa zaptı tutu muştur. lat•-a il i d _ l 

a<ı~ an ,-oıuypr. a , 1 , es n en yetısen er cc 
var T ırıe katmıCa uğra- ) Silrcyya Gilndeşle Rehk Demir-' tir. Fırınlarda yapılan _kontrollerde miyeti başkanlığına füıknetU~ 1 

1 
yar. Ve bekçiye nazaran da.. cigil. Cahit Gtindoğdu ve Nuret- ı D('nizrilik Tiank:ısı, v:ık'a m:ı- d~. 2025 nok~:ın vezınlı.. ekmrk Tül.ünü, ba~kan vekilliğine ııu-ı 

ha •ok ı:enç ve encrı·ik bir tın Öııı;:rl3m yrni yönetim kuru- hJlline bir tahli~ivP gemisi rön. musadere edılerek Darulacezeye zaffer Eyüpo•ı 1 k • ı • ı· ı ~ l • d - d ·ı - t' o unu, gene se _ 
adam olduğunu ispat ediyor. una ~ttc:ilmışler{ ır. r t'tm s I' •• nnm:ı"' 3 ır. ~on erı mış ır. rctcrliğe ~hicahit Atnıanoğlunu, 
Bu hal dabi, Şerif Dursun tize- muhasıpli~e Nuri Yağcıyı. üye-

rLnlcdkl G0pbednin, soğ~om esas- GA 'n 1 n sbklerde Cazım Kılıçoğlu. Kadri 
l:ıra ayanm3 ığını gOstermek· uer em, Kemal Olınansuru ve 
ıedir. Sinop feIAketl murakıplığa da Turgut A)·aba-

Vatan ba~muharriri, bekçi- kano~lu, Hasan Ö--.a)dın ile Vah-
yi, kendlslne yardım için ça. 99 yıl el'vel bugün, 30 ka- det Cevizi se('miştir. 1 
ğırmadl Daha ziyade faili ya- kel~ı::;m1:15t~. d~a~~:pe~~~ 31 Aralık Yı 1 bac:ı kec: idesi nde Ycnbi !idare bheveti çalı<mala-ı 
kalasın dıye davet etti. Bekti J :S :S ':'_na '' amış ulunmaktadır. 
c_nden geleni yaptı. L.!kin, ve mühimmat götüren ufak 
kenlsindcn daha gent ve bir Türk filosu fırtına yü- SAHiPSiZ OTOMOBiL 1 

ener .. k ol:ın faili yakalıyama- mlştl. Bunu fırsat bilen Ru•- Son günlerde Şehrimizde 19j2 
dı ve tcc:his edemedL Sadece, modeli BUİCK marka bir oto· 

.. tar, bü}'ük bir donanma ile 
bısikleti koydu~u yerden al- Slnoba gelınhlerdl. Rus a- mobilin sahipsiz olduğu görill· 

DIS ve IC 
• • • 

Şu e\ in efendisinin, ) alnıı 
mahallo>inıle doğil, bü· 

tün şehlrde büyük bir itibarı 
\ar. Soha .a her çık.ışındı. 
öniı:ne çıkan hrrke~in onll 
sE·,-~J ,-c sa,·gı ile St"ljmJadı .. 
ğwt görüyor!ıunuı:. Bu uınd· 
mi muhabbetin srbebinl araı· 
hr ·oo;unuı. «Çok dtirü.st 
ıtd!mdır• . f'][<'r hu5u:,ta Lrn
di lne gti\{'nitir bir insıtn· 

dır·, a.Krnrti haklarını kont· 
ma a ne katlar dü~ il_rıse, 
ha k;ılarının hakkını ) ('me· 
mtğe de o kadar dikkat e .. 
den bir zattır» gilıi hrp tak
cllr dola söı.ler i~itiyorsU· 

nu1. 
A) nı ("\in han1mı da, ht· 

m"'n t 1 pkı e'fin rfendi. i gibi. 
1-l:ıL·J;.ında ktmsr.den frna bir 
dlt ünce. \f'riri bir söz tık .. 
ınıyor. ROylesi ·Dostlar hl· 
ş1n.1!ı> diyorlar. l\Jüressrrn f:t· 
zilrt olma5İlt', adeta kendi 
C\'I rlnin hanımı imiş l(ibl, 
lftihar <'di'.'·orlar. Onun akıl· 
lılı ına, tutumlu1uguna b:tl'"' 
r<:ıl'lık bt' th·orJar. 

l:\'in oll~ giltlfi yerıle aJ .. 
kı11.Tanıyor. •<':1lışkan, 1):1 
hu,ıu bir grn('• diyorı:1r. 

" ·r. tı\·anık fikirli, nt. );abi· 
113:r:!li. c\elikanh·) dl.,·e Aclrtı 

kısk:ınılıl·or. ""'"· biz de o· 
"'''l gi1-i olabil rk! dilenırr 
b·ıc ,ar. 

J·:yin kın nf"zaket parı:a~ı. 
Belli ki "jyt hir ailr terbi~t~ 
~ı y,Ormüş. J ı ... ,,n bililor. y,,· 
f lerinde hllnerTJ, marifrtlİ· 
, .... 1.lö1r dl' il, kendi ,·acınrl:ı 
olanlar hile onun tal:dlr~arı· 

Rn ailenin e\i de htr t:ı· 

r~t:ı obahfiyarlar j'UtdUt dl 
}'e m•şhur. 

Ge1in bir dn. hu b3hth·ar· 
Iar '.\·urdunıın bir penrc-rt"" 

n:Jen gizlice girip iı:rrıde 
olun hi•cnltrl ~ryredrli1t1: 

Salonda .. rcnıli ile h:unt11 
ara ııula bir nP.17: d:da~1rtır. 
gldh·or. ı lrblrlerll'in ryttr 
tut:rr taraflarını hırakmo·or .. 
lar. Fu ""nada. mutfakta tı.ı· 
'Zil rı~tanh hhntrtci kara ı;et· 
rr1i uıı;:a!ın di, Jerine otur~ 
mus, kollanııı lınrnuna drt .. 
J. mı~. onu } ükte hafif hah•· 
ıla a~ır ne ,·arsa t;a1ıp kl1C" 
r.ı:ıYa. kıı.rarkrn de .Rahti .. 
YaT1:1r ,.,Jrdu-. nu ateıı;:r ,.rr .. 
111e e kandırıyor. Onlar 01rr· 
<'·nırr.i hah:ısf't fınnın:1 lt· 

rirJ•rL""• n)(c;i!İih• bakın tJ 
e,ın o Iı 11 kırı ela. odalar .. 
d n ·lr~ndc, kir. bitir 11e 
\ U~JPn. 53(' 11('3 ba$ lJ dıf-
1:ır. ik•1:!ni11 rle gözii n:oıı· 
ınii , rlrl'kanlı nrrPdl'Y"t 
't·nırtı 11 kıı karde inin b3j 
sına n:1tlataı:ak, kıı jçp ıı,·r 
f••nakJ"rını Jt:ıhr,·sinln ~·ll· 
,.;ire t:ıknıak i~·in fırsat ı-.ot· 
hıyor. 

D11:a.rıcla: Pf'rhiz; h;tridt: 
h'llna tıı u U. 

Ren1<'tmrk gibi olmasın! 
Sad"n C:. 5A '\fCI 

OV KEÜ IEYJ,E 
ı Türk \'un:1n dndhl~ 

hrrkMe örnek olmalıdtr.t d 
yorlar ... 

Jlani o gün1ı:r?! .. 
TAT!JSEl!f 

Hiç Güpbeslzdır ki, o failler 
hilkumetlerce pekala ma!Um
du_ Fakat, lttihat ve Terakki
ııin fedaileri olan bu katille. 
rin ele geçmesi, hilk!J:mcflerin 
iıine gelmezdL Burhan F k
ten öğrendiğime g5re, Zeki 
beyin katili bulunarak moh. 
kQm edilmiş, !ak:ıt aftan isti· 

fade etmiştir. Bilahare b'* 
ka bir suçundan dol•yı C 111 1 
pasanın emriyle idam olun· 

ıünden Sinop limanına gir· o o o 
masına m.J.ni oldu. Bu da, ıa· mirali trsllm olaı:ağımııı • mü,. yapılan tahkikat ntticenn-
Jl 1Uın elice ycg5.ne ipucunun zannediyordu. Çünkü arada- de otomobilin Tutum nankaıı;:ı. 

çmeslnt ıağl3dı. Ve çorap ki tonaj •e top farkı milt· nın 31 Aralık Fevkalade keşide. , 'iiiiiiiİİİİİi~İiiİİİİİİİİil 
vkü il gıbi, blltün Gcbekeniu histi. FHnmuzun kumandanı ~.ine ait olduğıı ani, şılmı~tır 

el geçmesı.11 mümkUn kıldı. O•man p •a tesllm olmak- Lira kazanabilirsiniz. Oğrenrı;•imize ~öre bu otomobi-
Şu anda, Malatya cumburi- tan ise dövüşerek sancağı. le sahip olmak itin 10 \ ralık ak· ı Dünyada ilk muştur. 

İşte memleketlmlıdc uzun 
zamandan beri &örtilmlyen böy
le bir hldisenln 40 sene sonn 
Malatyada tekerrür etme •• 
hem hayret, hem de tP.essür 

)Ot a.-cısı Celal Dint, hazırlık mmn şerefini yükseltmek s •• •• şamı~a kadar Tutum B1nkası gi. icad kırmızı dit macun~, 
' hk katını sürat ve muvaffa- istedi ve öyle yaptı. Netice- 00 Pftl"ft yattl"lllft !Jllllll : şelerınıle 100 ll"lık bır he •p '1 
ıyetı• ikmaı ve h~diseyi mah- do filomuz fet~keto utradı. •rıırn,,k k~r.rtı•_ , (-TAK V İ IU -

uyandırdı. 

l·atan başmuharririnin 
Metaneti: 

vatan bapnuharrirJ, ı;~k sev· 
diği ve uğruna büliln ha. 

yatını vakfetURi ıazetec; · ~ 
vazifesinin başında iken bu le· 
cavüze maruı kalmıştır. Fil· 
hakika, ıazeteslne o gllnkU 
havadisleri vererek oteline de>
:ntrken, bir tabancanın ıofuk 
namlusu ile karşılaşmııtır. 
Kendisini vazifesinin tazibesf .. 
ne o kadar kaptırmı'1J lıi, bu 

meye intikal ettirmeğe mu- Ru. Jjr t .. ıam mahallelerini } 1!!! A R A L J K 
vaffak olmu~tur. Mahkeme de, ateşe vermf'kten çekinmedi- d 
mUcr ·n t"C'l sorguya tekmiş ve ler. Batan gemilerden ken· 
yapt ~arı itiraflan zapta ge- flJlerini denize atan efrat ve 
çi.rmistir. zabitanın üzer1erlne yajh 
llüktimttin paçavralar atarak yakmak 

istediler. De~ll harp kaide· 
Hassasiyeti: !erine, insanlığa bllo yakıı-

Ankarada iken, ~!alatyadan mıyan bu vahı! hareketleri 
henilz avdet eden Adalet ile dünyanın nefretini ilzor. 

Bakanını, Vatan ba~mubarriri lerlne ('ektiler. Kırım ıavı-

DERHAL 

Garanti Bankasında hesap a5tırınız. 

izahat isteyini:ı: 

• Bu keıid~ 

Gişelerinden 

Ahmeı Emin Yalmanın avu- şınıla Sinop felôketlnln in-
tikamını Idık F k ı bl Sı'nemasında noter ve katı sıfatl~ le ziyaret etmiş ve 1 • a a z on-

Lale halk huzurunda 

gerekli izahatı almıştım. ~la- !ara insanca muamtle etıık. yapılocaktır. 

latyanın de•erli genç valisi TCLBE!'ITÇİ ':=::=====================------Şefik ile vokl telefon konuş- ------------: ı ·-----·-
malarlyle de, hAdise tahkikatı- -~-

Dominique onu kolları ara-

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

30 K\SDI 19SZ 
P.\Z.\R -

\":ısati Eı9" 1 

•l 
AY 11-GC~ 30 K.\SI'! "ı 
Rl"Ml 136R - K\SDI 

1
1 Elhamra Terıihan(l's!nln emsal ııtçnt ı~;ı _ Rebtült\'\·tl !
1 siz İngiliz. Alman İt:llyıın bol o""' 

•c itli hazır trenç•-~tarı 1.95 S.\B.\ll 0
7.o3 o7 20 

' ·~ 1 OCl.E 12.03 . 6 
boy ve 60 bedene kadar hu be- IKİ'.>Dİ 14.28 09-~ 
den ,.e boy İ("1 n mev~ıı_t•ur I .\KŞ\~t 16.42 ı2t '1"! 

F.LRA,IR.\ nmıııl.\:\t:S Y\TSI IB.19 o sS 
Beyo~tu İstiklal Cad. 258 Et LIS.\K 05.20 trı 

hz.mra ilan s3i!:d1ki mrr.lıven 1 ~ ~' r' 
d b. - . k t N l "l"\H~l·"ı r, ~ r mıu ı nllın' .,+/' en ırıncı a u . , . .'il b fi•'' 
Kı\n \K.\SLI ,.,,, J,. ullıoı, ./ 
-- """ ıd ı .. ,., ~"' 

..,..,......,nliyUk sanatklı hay li oyunlar U&tadı 

ZATI SUNGUR 
3.12-952 Ç3rşamb~dan itibaren 

Şehzadebaşı EMRE Sinemasında 
=~~f r.(:~:~::::~ · ]• m zas ız '"efttL11pkır _ ~, 
mühim bir ıey olduğunu zan- l ~ f\ll ~ ,~. \ 
nettniyorum. Omuzum. Omu- .r J.ı 

~~1~~1~ kemiği ağrıyor." diye YAZAN~ ' ~ ÇFVİJ<EN~ 'i?Jı,~.f1-.E ~-it 

~·· ben de yukarıya çıkt.m. çı 
00 

nın ben oldu"umu farkrd 5 
1 

belki d~ onu kovalarf.ın Jı;rıl 
el.i.., içirırie idinl. .\ncak h~.11. 

':urur ':in vaidt kaz3nabl .rd 
son· 

Delphıne bir an su:;tu. 11 
ra abe):inı kandıro:nak. ç~t:: 
lan ka 1.:ırını, sık 1 n yo01r bir 
lJr nı e, 11e me~ ıçın t:ıtlı 
eda ~e şu oıler o\. edi: Baştan ıonuna kldar yeni, çok 

tazip pro ... r<1m1na başlıyor. 

T ~efon: 28424 

ÇiMENTO iLANI 
Muhterem müşterilerimizin 

nazarı dikkatine : 
1953 yılı •tin m"Kayyet t llA ~ c a No. lı tlmento 

belgelerinin muamelesine ba lar.3e:ığ;-:ıdan sahiplerinin 1 
Aralık 1952 Pazartesi gilnilnden ibaren blr harta içinde 
Galata, Agobyan Han kat 3 teki büromuza müracaat etme
lerini rica eder~z. 

KARTAL ÇİMENTO FABRİKASI 

Yerinden yavaşça kalkabi!. 
di. Dominique onu en yakın 
odaya Beatrice'in odaaına ka
dar sUrükledL Yata~ın üzerine 
yatırdı. Elinden geldı>i kadar 
yarasını ıardı. Ertesi iÜnü köy 
hekimini ('ağırtacaktı. 

Ar:ık bu meseleyt ne ıekil
de anlatacakJarını sonradan 
dUşilnecekti. l\lilhim alan ci· 
het yaranın tehlikeli olmaması 
idi. Bunun kadar mühim olan 
bir mesele daha vardı. Fakat 
bundan ancak sabaha karii 
b3hsedebildi. Delphine'in ya
rası sarıldı. Dinlendi. Bir kaç 
yudum konyak içerek biraz 
kendine ıeirli. Kendisine soru
laı:ak olan ~ualleri dinlemeğe 

hazırlandı, hatta onlardan kork
muyordu: 

- Bana olanları anlat ha· 
koyım. Öteki no oldu? Gelme. 
dl mi? 

- Geldi, hatıl kapıyı açar
ken epey ı:ürültii bile yaptı_ 

- Ben onu ısitir &ibi ol· 
muştum. 

- Mümkündür i;itmiı ola
bilirsin. 

- Şu halde neden yukarıya 
çıkmadı. Korktu mu yoksa? 

Delphinp yavaşça 5öyle ce
vap verdi: 

- Yukarı çıkmasına ben 
m~ni oldum On adedim ki ... 

27 
- Sen mi? Ne dedin? 
Dominique dehşet içinde kal

mııtı. Bir müddet evvel yaıra
yı muayene ederken bu kadar 
heyecanlı değildL 

Delphine kardeşinin aklın
dan geçenleri anladı. 

Daha o bir şey söylemeden 
cevap verdi: 

- Hayır. Çıldırmadım. Deli 
değilim. BilAkls benim tılgın
lığım geçti, Nitekim seninki 
de geçecektir İçimden geldi 
de söyledim. Delikanlının per
vasız ve korku;;uzca i('eriye gir
diğini eördilm. Hiç bir ihtiyat 
t<'d~iri alm~mn.tı ı~ı~ı açtı \'e 

etrafına bakındı, Gözlerindeki 
o canlı bakışı görünce .. 

Delphine ,ozıerini kapadı ve 
gülümsedi. Dominique'in hid
detten ve şaşkınlıktan yüzil 
sapsarı idi. Fakat kardes:ınin 
yarasından sızmakta olan kan. 
ları görünce ona ancak: 

- Neler söyledin? Ne an
lattın? 

Diyebildi. 
- Gitmesi lhım eeldiğini 

söyledim. Senin her seyi bildi· 
ğini, onu beklediğini, aranızdı 
çok feci şeyler cereyan edebi· 
leeeğini anlattım. Buradan der .. 
hal Pitnı"'chıi. pvirrıizrle ~cı;ir· 

dili günleri \'e biıleri blr da. 
ha hatırlamamak fi ere unut-
ma$ını rica ettım .. ~ kım o 
da böyle yapacakınıs. Bana: 
•Brn zaten babamın ~:anına 
döneC't'ğiın, ora.~ ç aca""ım., 

dedi. \'e eunları il3.\'e et·i: 
•BeatriC'e'e v:ıtiyeti anl:ıtırsı. 

nız• Du söı.lt'ri ı;öyledikten 
sonra da gitti. l\endı indrn 
elindeki elektrik fen ini iste
dim. Buna Pf'k (JŞtı an1ma yi
ne verdi. Bütün bunle 00 birkJç 
dakika i('inde rerryao elti 
Senin yukarıda sabırsızlanıp ta 
aşağıya inmenrten o kadar kor· 
kııvnrriıım kı . O ,idrır S?itmez 

• ı.ırı· 

-- E~nin ol k Ueatr re tı ıın· 
dan u nınun olacaktır OD~ııl' 
la aramızda biı Jn'asrn 
vardı. 

bl~ 
Delph n(' içinden ~cıen 111 

rer:ıgat \'e sevıi coskunl~erı 
ile, kcndisı bile bunu nt ••• vapmı$ 'lldul':u,u an1.ırnağldat1· 
kit kal:narlan, anlı"aJ1'1 9Jbflı· 
\ Ucı 1Jdunu y1kan atec;in. ı ~e 
ni karı~tır n hc:r.e:vanların 09 . 
Yorr.uılu, un tE' i""ıyle hlr dLn· 
ha u"anmlmak Ü"'ere ı.cn 
irn eti. ····: 

•••••••••• ••••• # • ı rın ' : \' · ın frn.,:ıoı;ır, 'Jı Jdufl a •1 : 
: üriincii'ü olan nenrdlrte : 
• • • 
: neşre b:tcth~·fıruı. / 

: •••........ ı••··············· 



Muamele Vergisi 
Tasarısı 
inceleniyor 

ll"'1Uı lll&Aablrt .. fzü,. 

Ankarn, 2.f) - ::'ıiaamele '\"1•r. 

~.kanununun t~dıli tasarısı 
:-"'lndı 1 anbul Tkattt Oda
~ıı,. Türkiye Tkaret Odaları, 
, ayı \'(' 'lic:ırct Bonal:ırı Bir
, il ile ihtilaf halinclo lıulundu
~!J h · b •berıed etrafında ıa!Ahlyet-
~ro lr §ahsıyet şunlan söylemiş-

s ·~ T'irkiye T1carct Odal0ırı, 
illla:,.ı Odaları ''C Tic:ıret Bor
~rı Bir!ıgi yonetim kurulu he .. s:. bu ıncvıuu s::ariişmrmişt ir
h~ıı. idırroiııin müteha•sısları 
0 ü.ı t !.lnyı tetkik etmekte. 
,~ar dahi daha kotı bir kanaa
l!ıı Varınamıı bu ·ınmaktodırlar. 
bir •ebeple ne k ıbul odılmeıniş 

tap0r, ne de ':>u gayri varit 
~ ke1flyetine ait Odalara bu
toı/l!J'de yapılmış bir Umlm 

* Cumhurbaşkanı Crlıil Ha· 
yar Yunan Başbakanı ile 
görü~ınüştür. * f"ransıı: hük6:meti Tunn· 
su tekrar n1üzakerelere 
da\'et ttmiştir. * Ku7.<'Y Kort>dekl komü-
nist alanları ıidıh!tle 
bombalanmıştır. * Dotu i\lman:vada da Prag 
dakine benziyen •dunış
malarınıo bao;lıyacağı bil· 
dirilmekttcHr. 

Bir askeri 
Heyetimiz 
Parise gidiyor 

l•r. llirlil<, Odıılarla tom bir 
llıoııı, Ankaro, 29 - NATO'Ia dahil 
•:ıııı dahiline ~alıımasına de- devletlerin Genci Kurmay baş
' etmektrdir • 

kanlanylc fikir teatisinde bulun-
'rediıler haberi bir şa- mak üzere Gonel Kurmay ikinci 

• başkanı Orgeneral Zl'k3i Ok:ın'ın 
. kadan ibaretmıı 

1

. başkanlığındaki 8 kiıilik bir as· 
t Gili (Sanliago) 29 (A.A.) - kori heyetimiz 5 aralık rnma gU
Onbahar milnasebctiyle S3ntia- nü saat 16 da uçakla Jstnnbul

l ~. Yapılan karnaval eğlence- , dan Paric:c hareket cdccckl"r~ 
,~nde, ö ·encllcr bir J~tüe ol- dir. Zck~i Ok:ın'a refakat eden 
biııı diye hir kadının 7 çocuk askeri heyette ıu ıevat bulun• 
; •n doJurduJunu ya.11Tlışlar- maktarlır: 

11:: Tllmgeneral Crvdrt Sunay, 
cı; 0tıenct:.rin bu ıakasına bir hava TUmgenrrali Tekin Arı~ur
'ıı. l\lt tnndlresi ve '11ahalll ban nu. Tu~amiral R•lct Arnon. Kur-

kıııııar ·katılmışlardır. may Yarbay Saiahattin Tan~. 
, lfa1ıtr dorhal etrafa yayılmıı Kurmay Binbaıı Emin Mat, 
• ~ b&YOk bir allkanın uyanma· Binbaşı !\ecmi Kayhan. drnız 
-~· ••hep olmuştur. Kıdomli Yü•bo" Fethi Gfirel. 

Türk~e Kredi Bankası A. O. 
23 KASJ:.ı 1952 Keşidesinde 

MERCEDEZ - BENZ Markalı 

OTOMOBiL 
BeyolJn Şubemizde 17545 cüzdan sahibi 

Bay Raif Orak'a isabet etmiştir. 

1 Para. altın ve kıymeti. eıya kaıananlar 
stanbuı i\ferkeı1: 

CUZdan :No. su: 175, 1413, 2155, 2703, 3113, 3681, 5625, 6917 
736t. 8073, 8681 9603, 10215, 10:i63. 
8•Yotıu Suh•~I: 
CQzdan No. su: 16aH, 16!l03, 162:!5. 16881, 17205, 17281, 1731l3, 
1749~. 17559, 17767, 17797, 18055, 18263, 18975, 19389, 
~a:s;ı, 21169, 2o.ı~1. 21303, 21121, 2232s. 
•.ıııır Şuhosi: 
CQı.ıan No. ıu: 973. 1087, 1143, 1159, 2423. 
·\dına Şubesi: 

Cilzdan No. ıu: 1/A. 634. 

31 ARALIK 1952 keşidesindeki 

BAHCELi EV .. 
lkramıyeslne Jştıraıı: için en geç 

1
0 ARALIK 1952 Çarşamba akşamına kadar 

bir hesap açmakta acele ediniz. 

~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~s~--

Kokteyl parti 

İskenderıın 
Liınan 

iıışaatı 
jr YILBAŞI İÇİN 1 

Fransa Tunns'u 
müzakereye ~ağırdı 

Aı.JMi4U4 Pruı 

P<lris. 2!l - Fransız hükUmeti bugün Tunusa kendi kendini 
idare bııhsinde daha geniş i.stikl.;il vcrm('ğe matuf teklirini ta
zelemiş ve Tunus Beyini müzakerelere girişmeğe çağırmı,tır. 

llükü:11ct ayni zamanda Tunus Beyinin bu m{'SC'leyi bililtizam 
savsakJadıA;nı kanaatini beJirtmistir. Fransız hükllmctine men
sup icfJr<'rilcr bu konuda şu görüşü bclirtmi~lerdir; 

Tunu:ilular, Birll'şmiş :\lillctlcr Trşkilitının tazyiki ile 
Franı;ıadan daha büyük tiivizlcr koparahilmC'k ümidiyle Fran
sıılarla nrliıakcreye yanaşmamaktadır. Bilinrlili. gihi. Dünya 
Teşkilütın(laki Arap - .,\sya bloku Birle1mi~ ?ttilletlerden Tu
nııs ve l~a~taki Fransız idaresi hakkında tahkikat açılmasını 
istemiştir. 

l"ransız hükümcti Tunus Beyine gönderdiği bir muhtırada, 
rnüzakerelC'r için delegeler tayinine hazır olduğunu kaydetmiş 
ve aynı z31nanda Bey'dcn bu detegcterlc ya do~rudan do~uya 
mlizaktrcl<'rf' giri~mesini veya bu mtizakcrrlrri idare için bir 
.t'ransız - Tunus komisvonu kurmasını istemiştir. 

:fran~ıılar bundan bir haylı e\'Vl'l Tunusa, it iılerin aevk 
ve idarM: .de daha geni~ yetkiler sağlayan 5 maddeliJ< bir 
progr .. m h•kli! etmislerdir. Bu pliı.n, Tunus Beyi ,.e milliyetti 
Jidf.'rlt'"'r tarafından reddl'dilmJstir. 

Kuzey Kore 
Uçak alanları 
Bombalandı 

Bir uçak 
iniş yaparken 
Yandı 

A nkarada bir Ömer boca 
var. 

llem ,·Qi1dlr, hem de mll
ıctvrkili. 

Fakat üstadın ,·Afıllğf, da
ima milletvrkilllğine galf'be 
çalar. camide ,·aaı \·erir, 
l'lc<'llste \·aaz \'trir. 

:lfl''\Cli gcçrn gün, E~ente
pe gazinosunda yapılan bir 
konırre sonunda, halk rakka
senin olununu bekltrken ho
ca ort~ya fırlayıvermis \"e 

başlanuş vaaıa ... 
O bifirmi~. arka~ından rak

ka~e hünerini JCÖ~termiş. 
İşte •ite bir demokratik 

propaganda örneği ... 

ECVET GÜRESiN 

Ankarada 
Dolandırıcı bir 
Kadın yakalandı 

11aR61 1r.,fto1otrl11n1.f,.,.. 

Ankara. 29 - Buş:ün Fethiye 
Kanler i minrfe gene, güzt>l ve 
sık bir dolandırıcı kadın yaka
lanmıştır. Frthiyr hilha. .. ~a tak
ı;;i şoförl<'rinr musallat olmakta 
\'e hindi~i olomohiJlrrin şoför-. 
JeriııcfPn yAnında hozıık para ol
madıitı \'(>ya evind~ ~antaı;;ını: 
unııHu,eu h:ıhancısiyle sonra \'f'f-' 

A11t»ftf111 .. 11 ı•rr~• Tacom:t (Va~ington) 29 - A· rnC'k kaı·dı-\·1,. :ıo .. 40 lirn iı;;fe-
SC'oul 29 - 34 Amel'ikan B·29 l:ıskada Fairbank~'dan buraya ge mekfr. vr hir daha gö1c ,ı;:örUn

uçankalcc;;i dün gece kuzey Ko- lo nbir ask<'ri taşıt uça~ı kesif mrmPktrvdi. 
rede '\"alu nehrinin gilneyinde bir si.ı;te kör iniş yapma~·a s:alı- ı J.ük~ hir h1nım nozıınrf:t otı:an 
bulunan komünist uçak alanla. ç:rkcn hava alanı civarında agaç 1 Frthiye hu~iin ayni 1ıarek<-ti fb. 
rına ve fkmal depolarına gayet lara çarpması neticesi düşerek rahim Dayhnnılu adınila hir $0-
şiddetli bir akın yapmı~larrlır. yanmı~tır. ı före yapmak İ.'it<'rkcn fOfôr tara-

.o\merlkan bombardıman uçak· Uçakta bulunan 36 yolcudan fınrlan rakalantlrak poli<:e fl!'<lf· 
lannın faaliyet gösterdiklcrf böL ancak 3 kişl kurtulabilmiş, difPr \im edilmi!;tir. Fethh·r rlolandır
ı:rden }fançuryada Antun~'d:ıki lerinin hrpsi yaıurak ölmüştür. dıı!,ı ~oförlcr tarafınrlan tr~his 
kınl tf'pk!fi uçakl:ınn üssü mü- Alaskada f\vtlre dü~rn uç~k edilmiştir. Kadın adalete teslim 
kcmmtl .'iUrrtt~ göriilmC'kte idi. Anchorage (A]aj;ka) - 29 edilmiştir. 

5 inci hava kuvvettrri karar. (A.P.) - İ~ilıdf' 52 yolcu oldu- ----------•--• 
rrtıhından \.'erilen bi!';ilere gör!", ğıı halde geçen pazar giinil kay· 
.\mertkaıı' uçakları ayni dakika- tolduğu bildirilen C-124 Globe
d1 ba~lamak üzrre U('ak alanla. master tipi dev uca~ının enkazı 
rına. Uictju'rlaki münakale mrr- nir pilot tarafından teshil edilmi) 31 aralık 10!>2 ete I.Ale sinP-! 
kcıine \'C' Sinuji'deki tamirha- tiı. masınc'fa Garanti R:ınknt::ınır1 bit 

Aralık ayında zengin. 
olabilirsiniz 

nclrre tonlarca bomba yağdır- Ala~ka 1İnivrr. itrsl Ba~'kan1 Yük ikramh·r krşfrfpci •. .,!'tılrı"ı:tk• 
mıclartiır. nr Tcrric; lfoorp kü('Uk bir uçak ~e hir talihli yilz hin iirı kRza· 

nu bombardımanların tcfcr- enkazın bulunduiu böl,steye inm! nara'ktır. Bu fırsatı kaçırmayı .. 
ruatlı ncticelcıri henüz açıklan-• ı-·e muraf!ak olmuş \'e radyo ile nız. 
m:ımıştır. 1 vrrdii!i haherdr kazanın vuku ----------
Yıno dOn gcco Japonya "' 0-, bulduJ!cı mahaldp hant emarele Acı bir kayıp 

kina\\•a arl:ılarınrlaki üslcrinrlrn rine tesadüf etmediğini bildir· 
harrkrt eden n-W tipi a~ır bom. n:lflir. Surp A,op idare hryetl, ani 
bardıman ıu:akları kuzpy Kort>- olarak kaybettiği ba~kanı 
nin başka böliclrrini ılstematik Yedek Subay talebeleri Anıkat A"1DRE Plııl>r~n 
bir şrk i ld• bomba yağmuruna öldüğünü büyük teessürle bildi-
tutıırlar-lır. subay elbisesi giyecekler 

nıı BllTC'tlf' Xortı h~rhfnln baş.. 
J!tn"ınıırJ .. n he"İ rn ı:;lrlrie•li ha· 
\'~ h~r,..J\Atı C'lün gece cerc:-•an 
olmiı olmcktadır. 

--o-
işçi 5;gor;a!arı Genel 

Müdürlüğü 

Ankara, 29 (T.l!.A.) iki r 

AnkJra, 2!l (Anka) - ~filll 
sa,ıınm:ı Dakanlı!ınca a1ınan 
yeni bir karar:ı göre, Yedek Su
bay talebcltri hundan ~onra 
!Tarp Okulu talebeleri s:ı:ihi subay 
elbisesi giycceklordir. Bu yeni 
kıya!cıtc apolrtlcrrle sınıf ve 
numara işaretlrri bulunacaktır. 

rir. 
Ccna1c merasiminin 30/11/9.'52 

pazar günü ıaat 15 le, T:ıksim 

VosgepC'ran kilisesinde icra olu· 
nacafından, mPrhumu tanıyan j 
ve sevcn1erin törcındc hazır bu-ı 
lunmaları rica olunur. 

Sıırp Agop \'aklı 
idare Hoyetl 

Bu.ıtUI Jfu.1lcı:bfrltıt{ıd:ı1ft 

Ankara, 29 - 1'kend•nın il · 
manı inşaatının te\'liiİ hususunda 
Bayındırlık Bakanlıgı tarafında::ı 
hazırlanan projeler son şeklini 
almış bulunmaktadır. 

Liman inşaatının ihale.si önU· 

1 
mtizdeki günlerde yapılacaktır. 
Projeye göre, de~in·oıu iskeleye 
kadar uzıınacak, tahmil \'e tah
liye işleri için geniş yerler ay .. 
rılacak \'e bu hususta büyUk te-
sisler yapılacak ve geniş antre
polar in~a edilecektir. 

Gavamın mallarına 
Elkonuldu 
TaJıran 29 - Sabık bı§bıkın 

Ga\'amussaltananın şa.hst mal· 
larının müsaderesini derpiı 
eden bir kararnamenin tatbik 
edilmekte oldugu bu~ün Dışış. 
leri Bakanı Hüseyin Fatemi ta
rafından bildirilmiştir. l\leclis 
geçenlerde bu konuda bir ka
rarname çıkarn11ştı Bazı rnah ~ 
filler Gavamın emlakine 500 
milyon Rial veya takriben 16 
milyon dolar kıymet bicmekte. 
dir. 

Kararnameve göre Gavamın 
karısı ve ye Ane tocuğu olan 10 
yaşındaki oğluna 5 milyon riıl 
veya takriben 160 bin dolar bı
rakılacaktır. f\lüsadere edilf"n 
servetle 21 temmuz karışıklık. 
larında yaralananların bakımı 
sa~lanacaktır. Gavam hükQmeti ı 

bu karışıklıkların neticesinde 
düşmüş ve ~lusaddık yeniden 
iktidara gecmi,ti. Gavamdan 
müsadere edilecek paranın bir 
kısmı da i:ilenlrrin ailelerine 
ta1minat olarak verilectktir . 

Temmul karı~ıklıkl:ırınl mu. 
teakip Gavam ortadın kaybol 
mn~tur. 3 ay giıltndikten son 
ra mP~·dana c:ıkmı$ ve hllrn 
T1''hrandaki muhtPo:Pm konağın 
ıia yatmalı-tadır. A'ır hasta oı. 
duğu bildirilm'"ktedir. 

-o-
Balıkesirde Uranyum 

madeni 

Balıkesir. 29 (Hususi) - Bu 
gt.ın Edremitli Ahmet Kelebtklı· 
oilu ve .arkadaşları tarafından 
B2l)0anın Avcılar köyü ci\•arında 
trranium marleni bulduklarına de1 
ir >ili.yete bir ihbar yıpılmıı
lır. 

----·-----.. 
:\'ERb!AN PAKOVA _, _ 

ile 1 
NA~fiK KE~IAL KUçükergfn ' 

NikAhlandılar 

İstanbul 28 Kasım 1952 

)·ıldanberi. Birıcımiş · Miııcn•rı\· Galatasa'ray TURKU i '7 Aı0le Saz Salonu Kore komısvonunda Tilrkiye de· .l\L 
Jegesi olar3k vazife görmekte 
olan Dr. Kamil İdil, açık bulu-
nan t. "-('İ Sigortal:ırı genel mÜ· ı Muazzam Programını saygı değer mü$lerllerlne sun.mıklı ıeret duyır 
dürlü~üne ta;in edilmiştir. 

Dr. Kimil İdil.in ta}inine ait 
1 

kararname yüksek tasdike iktiran i 
etmf,tir. 

LUKS BUICK OTOMOBiL 
ROMAYA UÇAK SEYAHATi 

(iKi KiŞiLiK VE BiR HAFTA iKAMET DAHiL) 

MARSILYAYA VAPUR SEYAHATi 
<iKi KIŞIUK BiRiNCi MEVKi clDIP GELME) 

ve 

~ZENGİN PARA iKRAMiYELER/ 

• 10 ARALIK AqAMINA KADAR 

1100 LİRALIK 

GIŞELERIMIZ 9-18 KADAR AÇIKTIR. 
GALATA IZMIR SiRKECi KADIKÖY 

Sirkeci Y•ni-
Bankalar Cad. llimark•mılet-

No. 48 tin Cad. No. 28 
po•tan• Mey. Kadıköy Palas 
~!uhzırbaşı altı No. 517 

S. No. ~ 
Tel: 44668 Tel: 5710 Tel : 29702 ; . 

. :.~.~Her yıl, bi~: yıl öncekinden daha g-Ozel ve daha 
• ·; ·' ,;- · .\i,>· ' ~ mııkemmel olarak çokan . 

ı.-:: ' . ·.r ·. ... . . ı -~ "!"' ... 

,:;. MUHTIRALI HAYAT TAKViMi 
, ; '~·~ • Y_eni y;İıo 'en h_oja giden •. hediyesi olacaktır. · .. 

·yeni çıkan botµn kaiıunların hülisasl ve ıronlük hayal için 
loıumlu IİilUİn bilıril~ri, büyük motehusısların hazırladıfı'ı bu 
Aıısikfopedide bulacaksını1. Gayet müktmmel bir muhtıra 
ve 320,sahife e~ faydalı yazılır, renkli harıtalar v_e bandralar 
T ıklitlerini almamak için Maarif Kitap hanesi adresine dikkat 

etmelidir. Pandozol ciltlidir Fiatı 130 kuru~tur. 

Eksik memleket ilave.erinizi 
fam mlavınız 

SÜTUNLAR ~w~~oro@aı Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

~NI ISTANBUL ;----==. 
n l:1tl{ 1T"A"1 
08tı.ı:cu 
~ı. \erıni şunl:ın yazıyor: 

<a~1ınaı asıl gözönünde tutula· 
b ley, bu saitlam dnıtluğun 
ı..r l•kıın küçük menfaatlerle 
tU ~~dır 1 l"nam3 tdır. lTzak ı;!Ö· 
•o ı.ı. tabsivetl<'rin kurdukl1rı ' ,,, 
~. ık gc'cnell. golecek için 
•t ~ır öiçU olursa, her iki mil
:ı~· Çok KudreW blr birlik ha
,..1~ i•lebillr K rıılıklı ziya· 
111 •rdrn böyle bir ıonuç bek 

0tı.ız bız. 
~l(şAM 
..... 
n - -
·:· llr,SAP \'ERiYOR 

b,·. t'Chlt>ltfn S;ufak D. P. nln 
b;ıt~z kitabıd3ki hatalardan 

l{ ~le diyor lı.i: 
la.rı ıta.bın b;ı'li tcırafında yakın 
'•<~ln accmıce tahrif ,·eya zo
·lın t.evı1 C<lılııl, eski iktidarın 
llıas ~iji!"•nlığı ile suclandırıl
llıl~ı tı >! hlt ciddi ve asla sa
tı . oırnıyan bir girişten 1<>n 
ba- dıt.r kı ımludaki müsbct 
h~rılara •nanm:nc bilmem ki 

ııo'" caiz nudlt? 
NYA 

~-
l \ l\.\pı YA AÇIK, 
l:\ .\11,\1.ıK, 

1{.\i>,\UDJR. 

li ~:lih Rıfkı Alay iktisadi va
)or. e tenıa la 1unlan sö)·lil· 

1 ıı.,. 
ı:ı d ıtı Ynnlııı Jzerine I~ ıt· 

~~ a ne tıkar? lktidar. ıeçim 
l'Utı &ına grıırı \'~izin üfü. 
llı~n •rı deAil, ikt sadl duru 

ıt, 1•Uiğl ile Mkim olablllr 
Pı Ya açık, ya aralık, ya 

kapalıdır. Göz aidatıcı parava· 
na, ıçık klpıdan soğuğun işle
mesini önliyemez. 

CUMHURiYET 

Tİ!.KI \'E 
KARG.\l. \R 

D. S. Şunlan )·azıyor: 
Bu da bir ne\:ı moda ya .. 

Parbli rneihur kadın terzJsı 
Mıggy Rouff dı. Ankarada, 
bir basın toplantaı yapmış. 

1\lücs:icscnin süıcUsü (!) diyor 
ki: 
•- Türkiye erkekleri, ıim 

diye kadar gördüğümüz mem· 
leketlerin hepsinden daha 
çok 'ı::üzcl "·e yakı~ıklıdır.ı 

Bunlardan biri (!) olmak 
"fatiyle, do~rusu, ~ö~süm ka
bardı. Her halde bütün Tür~ 
~ocıları da i!tihat etmişlerdir. 
Sayın madama ne kadar te
şekkür etsek az. 

Yalnız, fiatlardan ne haber? 

ıı 

Altın Sesli Yıldızımız Sesle ÇiıJiler SanatUn Genç Ses Sınıtkln 
Perihan Altında& SÖZERI CELAL ŞAHİN MUZAFFER BiRTAN 

Ostad. Ağyazar idaresinde muazzam fasıl. 
HAMiT DIKSES - SEMiHA COŞAR - NECATI TOKYAY - SELAHA'ITl'I Pl~AR - ER 
ctlMENT BATANAY - ISMAIL ŞENÇALAR - SALİH ORAK - FEYZİ ASl..A.'\GIL -

CEMAL CtiınlÜŞ - PARASKO MAKSUT - NECDET GEZE.'1 

tlstad Kemani 
NECATI TOKYAY 

Her Pazar 

lçU Bestekar tlıtıd 
SELAHADDİN Pli\AR 

SEMİHA COŞAR Sazı ve Sesiyle 
Saat 15 den itibaren muazzam !çklsb Alle Matineleri. 

VE NİHAYET TURKU.~Z'IN SAAT 23. Ü ?H 
Tel : 49087 

HQS MEMQ - Ne de yufka yüreklidir ••• 

• 

Nüıbtsı tük•nmlı olan yurt llhelerlmlıl yeniden 
bıstırmığa ha,lnihl:ımırı haber \'trmictik . 1 numarah 

Bursa, 2 rtumırıh iımlr, 3 numırılı Antalya •e 8 namı 
ralı Hatay Ulvelerimizln ikinci tabı haıırlınmııstır. 
Kolleksh·onlarında bu dört O.ive eksik olan okuyucula
nmn hunlan matbaamızdın tedarik edebllfrler. Bari~
ten her llive için on beı kunıı üzerinden posta pulu 
CônderenJerfn adrtsloe tliveler yollanır. ftlevrudu kıJ. 
mayın Çanıkhl• h, Çanakkale Zıfor. Ankara b •• 
Tekirda,! ilivrlrrimizln ikinci tabı tımamlandıkca, oku
vıı<'ulanmızı haberdar etmekte de,•am edereğiı. 
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'TELGRAFLARIN NEŞRİNE 
!PAZARDAN PAZARA 1 

llı5JDuharririıniı Ahmet Emin Yılman•a Yeıi1köy bıl'I alanında kendisini 
, tarafındın • Getmiı olsun• de niyor. 

karşılayanlar 

Başmuharririmiz A. Emin 
Yalman dün lstanbul'a geldi 

!Başı 1 tncldel 
bir hitabede bulunarak şunlan 
ıöylemi$tir: 
•- Emin Bey, burada bulunan 

fikir ve meslek arkadaşlannız 
adına ıizl selamlarım. Bu anda 
gizi aramızda sağ !li.alim ve ne: .. c· 
I; aördüğümüıden dolayı babtiya 
rız . • 

l':rcüment Ekrem Talılnun ko
nuşmasından sonra Vali Vekili 
Fuat Alper, Belediye Ba$kan 
n-.uavini. Sedat Erkoğlu vil.fıyet 
\e Belediye adına ayrı ayn geç. 
miş ol~un demişlerdir. :\lüteaki
den D. P. il idare kurulu adına 
Avukat Şemsi Güneri Ahmet E
n\in Yalmana bir buket vererek 
bu elim hadL~den du)"Ulan teeı 
6l.İril bildirmiştr. 

C. H. P. il idare kurulu adına 
tia Avukat Ekrem Özden «Hoş 
~eldınız-. diyerek teessürlerini 
tı.lırtmııtır 

Daha sonra Mı!li Türk Tale~e 
Bırliğinın , Gaıetecilrr Sendika· 
f;:nın. Gazetecilrr Cemiyeti ile 
,cumhuriyet .. • Dünya• gazetele
ri müme !li.illeri aetirdıkleri bu

yaralanan Başmuharririmiz Ah· 
met Emin Yalman ve e~i Rruan 
Yalman bugün uçakla 1.Ialatra
dan ıehriıniıe geldiler. Devlet 
Havayolları gazino~unda bir ~aat 
istirahat ettikten sonra İstanbu
l• hareket elliler. 

Bu yolculukla Ahmet Emin 
'\ .. almanın bır müddet Ankarada 
kalacağını duy3n yakın akraba 
ı·e dostları hava meydanında 
toplanmışlardı. Bunlar, . u'çagı 
dört gözle bekliyorlar, irticaı 
tel'in ediyor, Yalmanın muhak
kak bir ölümden kurtulu$U dola
ymyle Allaha $Ükrediyorlardı. 

Ahmet Emin ) . .'alman ve refi
kası güleryilıle uc:aktan indiler, 
kendilerine ,·crllen çic:ekleri al
dılar, .salonda akraba ve rlosfta
rıyle bir ••at ha.bihalde bulun. 
dular , .e !'ionra da ayni sıcak 
allıka ile u$:ur1Andılar. Ahrnrt 
Emin Yalman hcniiı beş yara 
taşıma!liına r~~nı('rt h<'r vakitk.i 
mutat nesesini muha(aza ediyor. 
du. 

J..etleri başmubarririmize vererek .... .._...,.,_ 

Ahnıet Emin \ 'alman ,.e eşini 
karşılayanlar ve u~urlayan.lar 
arasında hcmşir<'si Sabiha Za)l('I , 
eniştr.si C!!iki 'Ialatya milletvekili 
rtrahmut .. ·<'dim Zapçı ve yeğen· 

leriylc Fevzi Lütfi Karao ınan ... 
oğlu, ~l<'rk<'Z Banka~ ı l ~nıunı ~li.l· 

•zeçmiı ol un • demişlerdir. 
Basın mensuplarının. dostları· 

nın \'G kalabalık bir karşılayıcı 
ını)lunun arasında yürüyerek pil 
tin krnarına kadar ;:elen başmtı· 
harrirı mıı. hurarla, kendisine sa~ 
l•k dilC')rn \E" .Grçmiş ol~un• di
~Pnlt'rc ,·rda edcrC'k evine git· 
miıtir. 
~!.\LAT\.\ll.\" LGLR!..\"IŞ 

Malatya. 29 (Hususi) - Mür· 
tecilerin al~·akça suikastına ma
ruı:; kalan başnıuh3rririmi.ı. Ah· 
met Emin Yalman bu:ün ~la. 
latya )!emleket hastahanesinden 
cıkmış ve eşi Rezzan Ylmanla 
birlikte saat 11.20 de uçakla İs
tanbula müteveccihen hareket 
etmlştir. 

Ba.şmuharririmiıle hava ala
nına kadar r.ıemleket hastan L 

başhekimi haı.ık operatör il· 
hallin Baş, emniyel mı.idürıi Ke. 
mal Öuoy ve kendisini seven 
birçok Malatyalı gelmişlerdir. 

• ~landa, vali Şe(ık Sa'h ile eşi, 
11 jandarma komutanı. her üç 
ııiyasi parti mensupları, diler 
vililyet erkcinı hazır bulunmut
Jardır. Yalman itlen sev.a:i teza. 
hU--1Priyle ugurlanmıştır. 

Ba~muharririmiı 1'lılalyada 

uçala btnerk'n 

ASK.\R.\D.\K.İ K:\R~IL.\ 'lŞ dtini Osman ~uri , ınillelvckill c-
,.E t:i';l!RLASIS r indrn Em rullah Nıı lku, rski 

Petrol Vn1un1 lltıdiiı lı Cc\ al 
Ankara, 29 - )lalatyada kara ı Taşman , ba:sın \"e ajans ınen !illP · 

taassubun kahbe kur~unlarıylc Jarı vardı. ... 

Başmuhanirimiı Ahmet Emin Yatman bir hafta lhtimaınla 
tedavi edildiği 1'41alatyı ~temle kel hastanesinden aynhl'ken 

1RTICAIN IÇY(JZ(J ı 

Her Türk, irticaa karşı 
cephe almalıdır! 

/nkılôp rejimini yıkmak ve bir «Şeriat Devleti» kurmak 
isteyenlerin içyüzünü açıklamaya devam ediyoruz 

yobazların faaliyetine dahi göz Son Irak hidis("lerini takıp 
yumuluyor. Sayıca her ıaman- etmiş olanlar için durum a::ikir· 
kinden bol olan camilerimizin dır. 
kapıları açıktır. Bugünkü cemi- ıBüyük Dogu • \'arsın kapatJl
)'elİmizde bir vatandaşın müs. mış ol~unJ aynı zchirı satan bır 
lümanlığın bütün şartlarını ye- sürü di->er yayın vasıtaları !a· 
rine ıetirmesine mini olan hiç aliyetlerine devam ediyorlar. 
bir kuvvet yoktur ve olamaz. O Şimdiden. memleketin her 
halde mürteciler neden vavey- tarafında, 100 e yakın şubesı 
layı koparıyorlar'! İstedikleri ne· bulunan bır de geni teşkilat 
dir? kurulmuştur. Bu teşkilat yarın, 

DEVAM EDİYORVZ 
Ahmet Emin Yalmana '" ıa· il. P. Menemen Uçe teıkllatının 

zetemize, )lalatya suikatı clolaj'ı- telgrafı 
sile yurdun ve dünyanın her kö. t:gradı~ınıı menfur suikaslc\Pn 
:;esinden gönderilen telgrafları, mütevellit teessürlerimizi bildi
irticaa karşı duyulan umumt nef· rırkcn, acil şifa temenni eder ve 
reli belirtmek maksadile, neşre şahsınızda hür fikirlere ve hür 
Gevam ediyoruz. clüsüncelere sıkılan hain kurşun * lara llınet olsun deriz. 

Türkiye I\lilıt Talebe l\Jenemen Demokrat Parti 
Federasyonunun telgrafı İlçe İdare Kurulu 

~Jaruz kaldığı nız mlic!isi! sui- * 
kasttan, üzüntüyle haberdar ol-ı fşçi Sendikalan Birliğinin 
duk. Son dakikada, !aılinin Bıl- mektubu 
ytik noı!u Cemiy<'ti mensupların · De,Cj:erli !ikir ad a mı Başmuhar-
ci3n birisi oldu~unu öğrendi~imiz rir ,\hmet Emin \' (!imanın uğr:ı 
suikaslın, şahsınızdan ziyade dev. e. 11:ı al~ak('a tecavlizii , Birli ~im iz 
rimci ,.e ycnilik~ever ünivcrsıle· nt-fretle ka r~ ılamıştır. 
rr:ize teveccüh ettiğine kaniiı . Gazeteniz ya1.1 ailesine ge~mi~ 
HAdiı;eyi Türk yüksek tahsll ~enç ol!-Un der, ı;oayın .ı\.hmet Emin 
li~inin nefretle karsıladığını bil \'almana acil sıhhatler dileriz . 
dirir, aril şifalar dilerim. \"önetim Kunılu Başkanı 

Türkiye )filli Talehe Fe- Seyfj Demirsoy 
deraı;:yonu Genel Başkanı * 

:\li İh"an Çelikkan Tekstil Jşçllerl Federasyonunun 
* ~gra~ 1 

İstanbul (·niversitrsi Rektöru· ~1~n(nr suikastı tel'in eder ~ · i 
nün telgrarı cil ~ifalar dileri1 .. 

U,::ra dı ~ ınız ı;irk l n tpca\· ilı bu Tek,til fı1çileri Federaı;:yonıı 

yurdu ~evcn herkes gibi beni de * 
mütcC'-.sır etti. Şu anda duyduRu İstanbul Gazelet'iler 
mıız ilzı.intü, şı.iphr yok ki, maddi Cemiyetinin tel~rafı 
acılarımızın çok ü~tündc mi.ne,,i Şah!li.ınızda basın hürriyetine 
bir e1.a halinded ir. l\tillctimizı'l karşı ~ıkılmış olan kurşunlarla 
:ıuduts uı. aklı ~elimi içinde mah. hep yaralandık. Vazife başında al 
dut kalma~a \."C daima cziln1e~~ dığınız şeref yaranızın ağır olm:ı 
nıahkılıiı olan böyle ferdi ve şu -ışından mütc~elliyiı. Acil şifa
ursuz hareketlerin karşısında vı· l~r dıleriz geçmiş olsun 
tandaş hakkı ve kanun tcmina : ı GazPtt'ciler Cemi~·t'ti 
t<:'nımaklı~ımııın büyük lt':-.elli~ i Reisi Burhan Felek 
ve ferahlığı içinde size geçmiş * 
olsun <iiyorum. Trak)a ba'iın mensuplarının 

!.t.nbul Ünherı<ilosi Rek. telgralı 
törü On1. Prof. · ıtcl ' unca hareketi takbih c-
Ki7ını İ!iimall Gllrkan der, acil şifalar dılcriz. * Trakya Basın mensuı>IarJ ve 

İstanbul Şehir l\leclis.inln Tcknisyrnleri Derneği 1'1U· 
telgrafı trşebbis heyeti 

Şah ınıza yapılan şeni teca\•il. * 
zü Şehir meclisi adına tel'in e- Konya Gazeteciler Cemiyetinin ı 
der sıhhat ve an~·etler dilerim. trlgrafı 

İstanbul Şrhir l\leclisi Şahsınıza yapılan bu deni te· 
cavÜzü, Konya Gazeteciler Ce~ 

Başkan \y, F. Aras miyeti nefretle karşılar, bir an * e\·vel sıhhatinize kavuşarak ~a-
D. P. İstanbul teşkilitının zetenizin başında hizmete de-

telgra!ı nm edebilmenizi A!lahlan ni· 
Hit bekl~nilmeyen bu meş· uın yaı eder. Hilrmetlerimizle. 

Ayakkabıların manaları ... _ 
Yeni boyanmış ayakkabının verdiği zevk - Yeni ayak
kabılar neye benzer? - Eski pabuçlar - Ağa Han para 

sıkıntısı çekiyormuş! 

.......__~~~-~ Ya%atı: E.T. 
Bir İsviçre ~aıetcsinin fıkra 

muharriri •Ayakkabıya 
ft!tthiye• baş· 
lıklı bir ya. 
11 neşretmi,. 
Dünyanın bu 
karı!jık za· 
manında ga· 
7t"lenin hl· 
rin<'i sayfa· 
sın da çıkan 
yazıyı merak 

la okuduııı. JUuharrir fıkrasına 
şu \urrtle başlıyor: ·Bir dos
tum bana )'l'ni bo~·anmış bir 
ayakkahının in,ana verdiği 
Z('\"ktt"n , .e gururdan bahsetti. 
.. \.)akkabılarıma baktım, boya· 
sı1d1 1 çok ihmal edilmişti. 
Gösf('rdiğim kayıts1zlıktan do· 
layı adeta utandım, hemen 
hunları boyatma~a ~ittim. Los· 
tra işi tamanılandıktan sonra 
hakikaten bir gurur duyarak, 
ba'jka btr insan cdasile dışarı· 
ya tıktını ... Sürtilen cllılnın ko· 
kusu t"n iyi lıivantalardan gü· 
ıel ~('){li. • 

derim. Bunlara \.·urulan ver· 
nik kendilerini ideta eski tab· 
lolara ben7.etfr.• Bu satırlar· 
dan n1uharririn ilk gen4;1ik dev· 
rini grçirmi, bir insan olduğu 
anlaşılıyor. "\'üıde hafirce kırı
şıklığı, şakakların hafifçe kır· 
la!jmasını beı'tenenlrr ekseriya 
kırkını geçnıiş insanlardır. 

!\tuharrir bund3n sonra rski 
ayakkabılarına ger;iyor, db·or 
ki: ·Eskimiş, çok kulla.nılmııt. 
fakat bili şeklini ka,·brtme
nıiş ayakkabılarına ~l'fkatlc ka 
rışık bir muh~bbet beslE'rim. 
Bunlarda tok dcCa ('ekici bir 
h:ıiıssa vardır. Eski ayakkabıla · 

rına sanki brnliğimizdrn bir 
parça bırakmt$ gibiyiz. $oraya 
buraya bunlarla gitml1, ,eiinlük 
mücadelemizi bunlarla yapını· 
şııdır.• 

A YAKKABIL.\RIN 
MANALARI 

Hassas ve şair tablatli olduğu 
hi·";;inl vPrtn bu satırlar· 

dan sonra 
muharrir Y3· 
:ı:ısına şöyle 

de,·am t'dİ· 
:vor: .A,.·aık· 
kabılarına ha 
karak tn~an

lar hakkında 
('Ok ~e~·ll'r öl
r en f y o -

)·apamıyorum. :M"alıl.m ya biılın 
atalar r;öıümüıdür. Dost başa, 
düşman ayaığa bakır! .•• 

ZAVALLI 
AGA IlAS 

Meğer o Kanın kadar ıenıla 
sandığımız Ağa Ban da pa· 

ra sıkıntııı 

çekiyor· 
muş. Yıllık 
~elirl 34 mil· 
ıon değil, 349 
hin dolar, ya· 
'li birim pı· 
ramııla )tir 
~uçuk m!lyon 
lira kadar· 

m ı . \ ılcla bir buçuk milJODı 
ayda 125 bin, ~ünde dört bl• 
lira ... ln~af edilsin bu pahıh· 
lıkta bu para ile geç1nme.• 
mümkün müdür? İngiltere •t 
ı·ransadakl !jatolarının, kö~k· 
lrrinln idaresi para ister, yı· 
rı$ atlarını beslemek, bunları 
bakanların. joke.ylerJn maaşlı· 
rını vrrmck, yazın Deauvl'/'• 
kışın C.finnes gatlnolannda '\·ı· 

kit ~rcirmrk hep parayı ınil· 
tevakkıf. Senede bir buçuk mil 
yon lira bunlara yeti,ir mi? ..• 

h3dı!!icden dolayı İ~tanbul De· Konya Gaıt"ttciler Cemiyci 
mokrat Parti teşkil.ltımızın duy· * { 
du~u üzüntü son~uzdur. Ba!li.ın Konya G3.7eh•ciler cemiyeti t"~ki 
'1İlC'sinin drS!,t>rli yaıarına ~cıl şi ba$kanının telgrafı 

• ::\luharrir bundan sonra ye· 
ni a~· akkabıları sevmcdikini 
söylüyor, ııbunlar !Jahsiyeti ol
mlyan insanlara benıer, tıpkı 

Amerikalı sint'ma aktrisleri gi. 
bi. .. • diyor. ·\'eni ayakkabı ile 
Amerikalı sinema aktrisi ara
sındaki benzerliğin şimdiye ka
dar farkında olmamıştık. Bu
nun ne derece doğru olduıtu· 
nu bu~iın de bllmlyoruı. Fa
kat teşbih herhalde enler•· 
.,;an... '\'eni ayakkabılar haki· 
katen henüı şah.c;lyeti olmıyan. 
toy klm~elrre benzer. Bunların 
adanı olmaları için nasıl çaJıı;. 
ruaları, trrrübe .ıcörme-lerl lıi· 
1.1m!lla ,·rnl a~·akkabıların da 
vazifelerini hakkile yapabilme. 
si için bir parça zamanın geç
nırsi, vaıif .. terine alışmaları l · 
rap ed('r. Ölçü ü1rrine ısmar· 
lama yapılan ayakkabılar bile 
ilk zamanlar rahat değildir. 

rum. Dar ,., çok sivri ayakka· 
bılar bana bu.nu giyenlerin fik· 
ren zayıf olduklArı hissini ve
rir. Donuk ılyah ayakkabılar 

her şeyi tenkid eden, ihtiras· 
larının esiri insanları hatırla· 

tır ... Babayani in!anlara benzi· 
yen bir kısım pabuçlar namus· 
lu, fakat beceriksiı ic.sanlar gi· 
bidir. Bunların üzerinde tok 
defa yürüdükleri yolun, çalış

tıkları fabrikanın tozu vardır. 

Yine bu pabuçlar tok defa bi· 
çimlerini kaybetmi lrr, karnı 

aç bir insanın iki biikliım ol· 
ma. ı gibi bir hal almı~tardır. 

Bunlar işçilerin, ça1ı~an in~ .. n 
)arındır \'e en ıi)· adf' hürmtle 

ıa~·ık olan ayakkabılarıdır .• 

1\f~,.raf bu kad:ır ol!lia Afi 
Han uıtra!i'.arak iki ucunu t>el· 
ki bir araya getirebilecek. fı· 
kat bunlardan başka giyim kU· 
ı;am, elmaı; \'t>saire masrılt 
var .... \taban dört de.fa evleD· 
mi,, her defasında r.e\'ceterlne 
çok kıymrtll rlma~lar hedl•e 
etmJ~tir. Simdi ye:nl ıevceıl ffo 
viçrell genç bir kadındır. tkl 
srne evvel bu k::ıdının e.laıt· 
ları Fransada tehditle eıJndeJJ 
alındığı zaman gazeteler bu el· 
masların milyonlar clelertnde 
olduğunu yazmı$lardı. Bu-nlırt 
•atın olmak çok paraya lhtlY•' 
gösttrir. 

falar diler tt>şkilıitımızın s!'l.lm Tanrı sizı mrmJekete \ 'C hiz-
\'e ~evgilerini sunarım. mE>liniz(' muhtaç büyük \'a tan· 

Ra~kan Nrcmi \trı daş kUttc<1ne hafııladı . geçmıı 

* olsun . 
!Uillrt Partisi .\nlı.ara ilinin Nrt7ml Ayas, Kon~·a Gaırtc-· 

telgrafı ciler Cemi~cti r.ski başkanı 
Ş.1hsınız;l IC\Tİh edilrn kurşu. * 

nu demokrası~c ,.c !ikir hurri~·p- Ko<"at"li Gazrtecilrr C'embt"tinin 
tine 3l1lmı~ sa~ an Ankara 'l ı l - tf"lgrafı 
lE't T'artlliler bu harck«'li ncrret S:-ths:nıza yapılan iı!rcnç lel·a· 

ESKi 
AL\KK.\BILAR 

Fıkra muharriri yazısına şö,·· 
lr de\.·am tdi~·or: •Ben bir 

müıhlet gi~·· 

I 
ıı karsılar vr size cand:ı.n crf"· \.·üıd~n chıydııQ:umuı tresssiir bU 
mi .. oJ.;un derler .\cil ~ifala : yilktUr ... Sa~hk temennilerimizin ı 
ri:terler kahıılıınıi t ıcı ede r iı 1 

l\1illrt Parth.i AnLara 11 ı Kocarli f.azrteciler ( '~miyrli 
.... ,·urütnır Kurulu Ba~kanı ~ohıoglu ?,f·g_ 

r·············· .. ············································ lYtJ.,-

fli4:in1, ktn · 
disile id('ta. 
dost oldu· 
.(uıu, )ı.i1ü11- nu fıkra drıil. iclcta yii1· 

de harif('c lcrre !)a~·(alık bir kitap ... Şim· 
çi7giler baş 
gö'ıiPrınlş a· di sokakla hrrkcsln ayakkabı· 
y a k k a b ı . .na bakarak hakkında hukünı 

!arı tercih e· ,-ermek istiyorum. Fakat bunu 

"\'a oğlu A.li Hanın maırafı!·· 
lütenı:tdlyen dünyayı ıe:ıeJI• 

ışimdi Rita Hayvorth'tan aytı1· 
mak üzere olan Ali Rana pırı 
Hllı!irmek kolay iş değildir. 
,\yda 12J bin lira bunları• 
ht>psint- yr.tişir ml'! .. 

)Jaama!ih t•liıa mahal yo~· 
.\ğa ilan seksen ya$ına yakll" 
şıyor. Yakında bir kere d,abl 
terazinin bir keft"-;ine oturarı 

diKer kelesin• ağırlığınca ıl· 
tın, ('fmas konur. sıkıntıdaJI 
kurtulur! .. ~ SA İLANLAR~~ · 

• • r•------~~-~-,,...,.~~,....,,...,.~~"'""',,...,.~~~-,..,.,,...,.-~-~-~-~--~~"'""',,...,.~~"'""',,...,.~~ : ..•...••....•.•• , .......................................•..•.•..•• 

OOKTORLAR 
Doktor Çİl'Rl'T Cıld, Saç, Züh· 
rc\.·i mütehassı~ı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353. 

3
1
1 
'8öş ye/'e iPOTEK lllK.\BILI BtYCK 

P.AR.\YA ihliyacın11z \'ardır. ! P. 
~;:3~m Bozkurt F.mı~k Teıcıon j /sf ıra .. 

BERK ESSTITCSU - Rönl~en 
tetkik ve filnıleri tekilir. Fatih, 
Tel: 2391:;. 

11.\LfÇTE DESIZ KESARI ""'"'euı111ıo 
3500 metre fabrik3 ar:5a!-ı , Boz. ~ 
kurt Emlak Telefon: 83532. 

Hastanın evinde portatif rönt~en 
le filn1lcri çekilir. Gününde ,·e· 
rilir. BERK ENSTiTÜSÜ . 

EllLı\.KÇI OS~IAN SCSLÜ -
Her nevi rn1l.1k alım ve satımı 1 

Telefon: 29974 

BOŞ SATl!,IK BETOl\AR'rn 
DOKTOR VASFI YENER - Bina - Sirkecide fabrika, ardi· 
Rönt~cn Tedavi I\tücssescsi, yeye elveri$li. Tel~fon: 23413. 
Beyoğlu, Amerika Sefareti karo• · 
s.ı. TeJeron: 45400. 

Dr. EDiP BEKER - Tahlil U 
boratuart Fatih, Tram,·ay Du
n~ı Feyzullah El. Sokak No. 6. 

t;/YIM E '111$1 
8.\\ ·''LAR.\ FIRSAT - ingi. 
liı naylon kadın çorabı 375 kU· 
ruşa )lendılci Simonide. 

'IE"DİLC'İ SİMO' I - Mahmut 
pa,t.a Dilberzadc karıısı KUçük 
çorapçı ilan No. 20. 

D.\K TERZi.de ısmarlama elbi· 
;e, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
sille. Tel: 49~67. 

Gfö!LEKÇİ D\NIŞ'le ısmarla· 
ma ~ömlek, pijama 6 tak,ille. 
Beyo~lu Parmakk3pı İmam So
kak 4. 

tt:ı tt ltt ·;tZtJVZfil 
SEYI!AS NAKLiYAT Lhrf. 
TED Galata ambarı: Tel: 41611 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. 

9 HL ÖNCE Adanada do~an 
Scyh3n Ambarı bugün 9 ~ubc, 

30 acentast ile memleket nakli. 
yat hizmetindedir. 

~ 
İThlAT nl.\GAZASLSDA her 
nevi inşaat malzemesi boya, 
çam bulunur. \taldeçcşmc No. 
49 Taksim. 

lTiftlAT nlAGAZ.\S!SD.\N oto 
sahiplerine müjde mikalı kırıl 
mat oto camları takılır. Tel: 
83564. 

ı·ERALTI SU araştırmaları ar· 
tezirrn kuyu sondaj işleri. Pos
ta Kutusu 302!;. 

A'IERIK.\'I YE,!EKLERİnı de 
bilir bir :ışçı bayan iyi bir a i tı 

_ ~ yanında daiml iş arıyor . .-\c::<;ı 
RE~K !U.ı\GAZ.\SI nı ıınutma. 1

1 rumuzu ile \'atan idarehane 
\·ınız . Eğer i:·i ,.e ucuz ,:iyiıımek ne ınüracaat 
• 1 - - - -
isterseniz. 1 EllftlE DE C'OlIP.\GSİE du· ~in -

İKRAMİYELİ 

SÜRPRiZ 
NY&.OH ÇORAP&.ARI 

~h Yahınd« emriniıJeJif 

• i 
• ;; 

SAYIN ---DOKTORLARA 
~ıevcudu kalmamı'- oJ,ın C Vitaminini B. Vitaminin! 

le Karaeil:erin K::ın yapıl'! di~er bütün cevherlerini h•"°1 

olan ,yükse-k tr~irli K.ıraci~er Şurubu 

Memleketimizde irticaı körilk
le)·en mecmuala:-dan birinin adı 
da cSebıltirreşad • dır. İstanbul. 
da intiıar etmekte olan .-Sebi
lürreıad • ın 138 sa),lı Kasım 
nüshası baştan ba~a Ustao&lu'nu 
111üdafaaya hasredilmiştir. Bu 
mUnasebctle )'azılan çeşitli ya. 
zıiar bernıutat inkı!aplarımııı; 
Ttlrki~e·ye bugün bütün hür 
dünya nazarında şeref ve itibar 
kazandıran si;asi ve içtimai ::e· 
liımemizi, baltalamağa uğraş. 
maktadır. 

İrtica mecmua ve ~azeteleri

İstedikleri, bundan ev\'elki öbür ~ün bir ıi.>·asi parti haline 
yazılarımııda da belirttiğimiz: geliverince ne olacak? Olacak 
gibi, Tilrkiye'nin Batı milJetleri \ olan şudur: Inkı~iıplara, b~~lı il f:\f;fJ/f$!iU1 
blokundan tamamf'n ayrılması. vatandaşlardan müte~ekltıl zum. : -- -··--
dır. Bunların istedi.Q:i şekli ala· renın oyları Demokrat. Halk ve 1 T,\KSlTLE KARYOLA TAKI 
cak bir Türkiye. glSrünUıle Millet partileri arasınrla taksim m - \'organ verilır. İzzet E
«iman• sahibi kişiler tarafından olurken, • İrtLca parti~i., icabın- yüpo~lu, Çar~ıkapı Işıklı Han 7. 
idare edilecek, ilkin aslında bu da tedhi' usullerine de baş vu-

ı·umunda orta yaşlı fransızca bi· 
lir bir bayan kalabalık olnııy:til 
bir ailenin orta i~lerine de b3k 
mak üzere iş arıyor. Ev kadırfı 
rumuzuna Vatan idarehanesine 
müracaat. 

6RiPiN· SIROP HEPATON 
Piyasaya yeniden arzedilmiştir. •••••_...~ 

.Di okurken. insan: 
•Bunlan çıkaranların mak. 

sadı ne olabilir?> diye düıünün· 
c~. akla hakikaten korkunç ih
timaller ıeliyor. lılaksat eğer ko· 
ya dindar vatandaılara bitap 
eden ya;yınlar çıkarmaksa. bu 
ıaıete ve mecmualar dini niçin 
durmadan siyasete (hem de 
·hangi siyasete?) llet ediyorlar? 
Buıün ilik Türkıye cumhuriye· 
tınde din biç bir baskıya Ubi 
delildir. Hatıl o kadar ki ıap
ka kanununa, harf inWlbına, 
medeni kanuna meydan okuyan 

ımilmin• ler, ipleri Rusların rarak reylerın eks<'ri ·etini ti· TAl\.SİTl.E otomatik garantili 
elinde bı nan birer kukla ola. de ecİccektır, Ve 0 7.aman. ;\fa
caktır. resal Fevzi Çakmak'ın cenaıe 

Türkiyede $Cytani bir tertip- merasiminde kendıni hissettir
le, yobaı maskeıd altında mak· meıe baslıyan. ~lalatya suika,. 
saUarına her zün biraz daha tına yol açart ve bu:un rnemle
yaklaşmakta olduklarını sanan keti a~ ı:ibi sarmakta olan irti. 
bu ıafiller, dın mevzuunu istis- cai zihniyetin zafer ı:ünü i:clmiş. 
mar etmek suretiyle binlerce ca- yani inkılip Tilrkiyesinin mPza· 
hı! ntandaıı ı!lar<J11 dtişürebil. n katılmıı bulunacaktır Mil· 
mi~le:41r. < Denmı' Sa: 5 Sü: ı de> 

İngiJi"t pikapları $atılır. Selvelli 
B. Oğlu Tünelbaıı Galıpdede 

23. 

SATILIK E $ Yıf 
50 KİLO pomat veya boya ka· 
rı~tıran melanjör satılıktır. Te. 
le!on: 22217. 

ORT'\K ARAN!YOR - Eczaba. 
nem ,.e mti~tahıarlarım için ~er· 
mayrdar arıyorum. Telefon: 
6206~. 

Sh ASET .\RTIK OVUl\C.\K 
olmaktan çıktı. Karşınızdakinin 
maksadını keşfetmek i~in !iatışa 
çıkarılan Sevgilinizi tanıyor mu. 
~>'nuz .•dlı kit~bı alınız. Bayilere 
one:mlı tenzılat. Fıalı 1 liradır. 
P. K. 34 Falih. 

4 •qot ora ile günde 
3 'adet alınabilir . 

-----·~ 10 TAKSiTTE 
Evinizin her türlü mefru· 
şat ve mobilye ihtiyacını 

temin edebilirsiniz. 
HAR.\ÇÇI KARDEŞLER 

Ltd. 
l•tiklAI Caddesi 245'249. 

------

Tekel Genel Müdürlüğü Enstitüleri 
Müdürlüğünde11 

1 - 9.53 yılı Tütün Eksper kursu iç~n idaremiz he:,abıtı•ı 
müsabaka ile 12 talebe alınacaktır. dl 

2 -)lüsabaka imtihanı 24.12.932 Çarıamba günü saat 10 
Cevizli Olaltepe) de Enstitülerimiz binasında yapılacakbf.bat 

3 - Giriş şartları ve diğer hususlar hakkında fazla ııl r 
almak ve yazıl~ak i~i~ lstek~~l~ri~. 2.~.1~.952 a~şamına kad~ 
~erekli bel~elrrıyle bırlıkte m udürluğumuze muracaat etııı 
leri. (18809) 

Telefon : 54 - 24 



Atina'da söylenen 
ııııtıı ar 

Suikastçılardan Mahmut Şentürk de 
teslim oldu 

(Da~ı 1 incide) telgr3f1nı çektiği araştırılmıştır. 
ballıdır. Bu cemiyetin kapatıl· Ayrıca., sanıklardan birinin 
ması · tizcriııe üyeler isl:im De- evinde Pakistan elçiliği tarafın
mokrat partisine: o da kapanın· dan y,ıyınlanmı:t bazı bültenler 

Cumhurbaşkanı ceıaı Bayar e,·,·elki gUn AtinaJa \"isıl oldu; ca b:ızıları :ıtillıyet<:iler Derne- de bulunmuşlur. 
ğinc girnıck j!;teınişlcrctir. ~ite- İSTA"!\Rt:ı,1).\N GELEN 

·\"unan Kralı, hiikümet erkanı ,., halk tanfından buyük 1 kim, &uikasdcıl:.ırdan iki kişi ~lil- .ltEKTl"P 
tE'zalıUratli1. kar dandı. Gelen hahcrlrr halkın tC"z:ıhüratının ! hJcft"iler l>cı·ncği tanı(ından ih- ~Jalay3 sular idaresi odacısı 
Iİmdiy,. kadJ.r hfr bir tarafta misIIne rastlJnma)·:ın bir derr... tllÇ c i·lmiştir. Uasan ~\kkuşun evinde yapılan 
~ed~ olclutuntı. Adftı bütün Pire ,.e .\Una halkının f'umhur... Uugün ~talatyada muhtelif aramada, İstanbulda Rıza p.:.şa 
ha"kanımı11 \e onun ıahsında Türk mill~tini alkışlaclı.lını bll- scmtler:lc1 Bii')'ük Doğurulara yokuşu 5.5 nun1arada tüccar lla. 

.dirilor. nu sıcak ,., çok samimi istikbalin bfih.in Türklerin ı aıt c\'le ..... c Sdlh ceza lı3.k.imi k:ı· Cl Salıh ı\nb3.rlıdan bir mektup 
ka1bin(te blı~ iık al(. isler )·nparal:ı üpbec:lz•lir. . rar~): aramal3r yapılmıştır. Ele geldiği tesbit edilmiştir. 

Perşrmb~ ak~amı \·tr11en zivarette gerek \'unan Kralının, sctiriı "1 .>ır takım mektup \"C Bu mrktupta: ıBen or:ıya ge-
lerek ('umhurboııkanımızın ~öylcdi~i nutuklar ('Ok miihim ,.~ 1 lcsı' atar sa~·cılık tarafından in· leceı!,Im, fakat be~i~ için ha-
d 1 crlrr.mcı 'Pdır. ~talatya Savrısı 2U'lık ,yapmayın, hukumet yasak 

ikkatt çektftk &e)'lrrrllr. Nutuklar bu gibj, ıiyafetlertle söv.. Cellıl Dınç te Savcı yardımcısı j ctm1~tir1ı cümleleri vardır. 
lennı.esl 6drt olan resmi ıfııter çrrc;el·l'sini ac;m:ıkta. çok n1ü- Saip Pol· t iki g r-cdenbcri saba- Bu mektubun Bedri Göçmen 
hlnı hakikatleri thtİ\'a elmfktrdlr. İki dl'\·let rrht de Tllrklye ha kadar oturarak bir ~'and.ıa adında ~1alatya mensucat fabri-
lte Yunani.,tan nrao;ırıdaki ha·~1arın kU\'\Ttinıle ısrar ('tmt , mektup \'C ve. ikaları l3snil rt- kCJSl kapıcısının babasına l·azıl-
bu bağların giin ıertlkçr bir kat clJlıa kııvvl'11~ntct!lnc 5iip. m 1 tP. \"e hu arJda sık sık sui- dığı anla§ılmıştır, 
ht rtmr.di"'lnl belirtmi~tir. nunda iki ınPınlekette hiı; 1':'tJ1se- kar ıların il'atlclerıni almakta· ı.:edri, isliim Dcn1okrat par-
ilin ılıphesl yoktur. ('iinkü Ttırk _ Yunan clostloğu ve i birl~'l dırl3r. Tasnif ve tetkik esnasın- tisine ilk kurulduğu zaman gir-
ft!!=.rni ('f'T<'f"\"elerl ıtmııc, tkl rnilletin kalbinde yer alını tır. da ortay:ı birçok isimler çıkmak .. rnekle beraber sonradan toplan-
İk · ta, bunların tcş 1 ·i13tla otın afa. tılarına gitmediğini sö;~:Jemiştir. 

l nıillet de aradaki i"hirH~inin mümkün oltlıığu kadar iJcrı ka dereceleri kıymellcndirilmck- Hasan Akkuş la hiç bir partiye 
IÖtürülın,tı.iııi arzu etml"ktedir. tedir. Dildirı!di~ine göre, mür- gıımcrtııini iddia etf!Iekt~dir. 

1·unan Kralı &Öl'lrdP1i nutukt:a iki memleket arao.;ınıl:ıki tcci tC"ş .i.ı:t:ı .tliıkaları oldu!!u S.\\-"CI CELAL DJ'Ç'L'l 
birli tin ku\·1 etindrn b:ıhsfrlf'rkrn yalnız mii!terek ınr.nr "1- 1 C!ıbit rdılC'n k:ı.labalık bir grup BE\' ,\SATI 
lerin. 11'hs:u1i ıarurrtlerln dP/!il iki milletin hiirriyet \"e linlh :ınümuzdeki günlerde tevki! cdi~ Du &ece gec vak:t savcı yar-
h)"elrrinin bunu IC'ap ettinfitini aij.)11"miJlr ki pek do1tr1ı- lccck!ertı,T', dımcısı Saip Pola.Ua birlikte tah· 
4ur. iki ı••mlekcl de hürriyet ,.. sulh esaslarına hakikaten IlUGİ. '.\KÜ Tli\'KİF.\T kikat ile mcı~ul olan ~Ialalya 
C&bdan bailıdır. ~Icnfur stıikac;d tertiptllcrin. Sa\cıs1 Celll Dinçle görüştüm 

\'unan Kralı majeste Paul nutkunda, nralannc!:ı ihtilif dc-n fır&lr halinde bulunan Alah· \'C şu beyanatı a1dım: • 
m;..ıt Sen iJtk bugün Adliyeye gc- •- Elde ettiğimiz delillerin tıkın iki milletin Tiirki~•e ile ·\"unanistana bir göz :ıtn1al3rını 
l :ek te tim olmu~tur Suikasdcı tcsbiti ve ,yenilerin araştırılma. 

la.\"ıly, rdi,·or. ('ok makul ve rok Yerinde otan bu sözleri lıü- . önce suçunu ink&r etmişse dı:? !'l yolundayız. Adalet cihazı ha· 
tün dünl"aya bir ıien &:1\·ahitiriı. Türkirr ile 1'unanı .. tan ara... c•deki kuneılı deliller ve s:u-; di.enin başından beri hassasi-
Stnda asırl;ırca ıiirtn ihti1l.flar ,·ardı. İki tarııfın iyi ııiycti ort- t:J •rının itira:ları karşısında Yl'tlc bir an bile kaybetm('dcn 
hunların tam;,mrn hallrdilmr~ini \"r. il.l mrmlcktt arasın!l;ı hcrşc~·i nnhıtınak zorunda kal· çıılıpnJlarına devam etmckte
dostıuktan <fa Heri gldC'n bir kardcc:lik trrssüs ctmcslrıl teınin m: •ır. dir. J.;Hmizdckl delil!cr artal::ıtin 
etti, Dl~rr n1illttlrr hunıtan drrs :\1m:\h, iyi niyetle gôrilşerck 1 Ayl·ıca, ÜC "Ündür nez:ı.ret al- tcrellisinc dayanak olduğuna 
a.ra.Jannf1akl tlıti1cirl:ın hnllrtmrlidirll'r. tında tutulan ve h:ı:kkındaki talı~ göre Uıcrindc işlemelrr ve uğ. 

· · h ki · .. : . .at derin!cstırı~rn Şerifin kar- rnsmalar icap etmektedir. C'urrıhurlıa k"nımılın nutku da ba'j'.t:ınb.1$a a)·nı a mane 
dil Unrelerle doludur. Sa\·ın ('el.il Rayar menCaıtt blrllfinln i de~·i Osman Dursun da bu ak- Tahkikata uymıyan rivayetle· 

sam geç vakıt sulh ce1.a hakim- ri )azarak nr riyat )·apmak işi. 
ikt rnrmlektlin hirll'şme ini meeburi kıhlı~ını, fakat rn emin ;IlC" sorgusundan sonra tev- miıi 2üçlet,;tirir Yakın ıamanda 
'" •• kunrllf b••ı mü•lrrek idealimizin lrmln ettl~inl siiy- k" d ' t' · fk · ı ı ı· ı ıı··· .., ıı .u. e .. m ş ır. umıınu r ar a< a e ın ecC' hl· 

liler•k •Bu ideal, a)'nl prtn'1pl<re h•llı olanhrla sulh " ı P.\KisTAS EI.ÇİI.İGİSE nr şahit olaraktır. Şimdilik. du. 
•henk kinde yaıomaktan ha~ka ga,.eleri olmayan. i 'ik!allo ÇEKİi.ES TELGR.\FIJ\R rumda bir del!iıiklik olmamakla 
tine ~,ık millrtıerin idealidir.• demis, bu suretle mü.sttrek Eskı Duyjk DocucuJardan lla beraber her an f'lde editecek 
hedrfimlzl \·eriz bir surette iz.ıh etmi~tir. latya mensucat fabrikası ustası, yeni hir delil . t_ahkikatın . eyri-

•\"unanislan 
torunu 

Kraliçe~i Fredcrikl \'8 l'un1hurbaşk:ını ('rLH Rayarın 
.'\.ttil:i Ha)·ar Atina daki Suba)·lar khibünde 

ilan$ l'dcr !erken 

Bayar, Papagos'la mühim bir 
konuşma yaptı 

<Baıı 1 incide) rin ve Acıtarkle mül1katların.n 
rolil bu liç devlet tarafından unutulmaz h~• -asınd:ın bahset· 
teslim edilnıckledir. ltalya B~ş. miştir 
bakını de G.:ı.speri'nin yak•nd' Başbakan mareşal l'apagoJ 
Atln:ıya yapac;ığı ziyaret Yu- ~erıf .-\rııka şoyle demiştır: 
nan • İtalyan işbirliği arz ·:ı- unu <ı.srın en buyuk §ahsı)etı 
rıun delilidJr. olan _..\latiirk, tıınıdıgını ınJan-

Baıl haberlere t!'.Öre, Yunan hü !ar i!;indc· kendisine cıı bağlı 
kiımetl, TUrkirc Cumhurb:-..,ka· olduğum kımsedir. Elcftcrios 
nının Afinada bulunuşundan Is· \"cn.ıeıosla beraberce bina ct
tlfade ederek 'Yun3nistanın da· tilticri Turk - Yunan dostluğu 
vet edihncdi:i Ortado~u paktı hakk;.nda ,\Latiırk. •bu bır ask 
meselesine de temas cdcrektir. .ızdiv:ı.cıdır» derdL 
Ortadoğu ıavı;tıma paktındaki Başbakan mareşal Papago, 
men!fl.atleri aşikB.ı· olan \'una- sözlerine şöyle devam etmı3ltr: 
nlslanın bu pakta lılil'lkinl te· •Tarihin seyrini değiştırmiı 
min ıımnınd.1 Türkiyenin İngiJ. 

olan bu dostluk ayni zamanda 
tere. Fransa. ve Birleşik Ameri- .bir akıl ve mantık izdivacıdır 
ka nezdinde tesebbüse geçmesi· 

BAŞMAKALEDEN DEVAM! ....... _,,, ,......._....,,~ 

iyi insanların 

Türkiyesinde 
<Bqı ı ıncıdel 

mıı \"f'la yışam.u.nuş, FosiJ ka· 
falıl:ırın mulıitir ie- ıanet için
de yışıyanlar buna hiç aldır
mazlar 

Malatya Emniyet 
Müdürü dün 
lst anbula geldi 
B•şmuharrirımiı Ahmet Emin 

YalmanJ"'a, Ul"akla )falatyııı Emni
yet !ılüdUril Kemal Özııoy rrfa
kat etmı ·tir. Ke'llll Öuoy Y•ıil
koy hava alJnınd.ı dün gazeteci· 
lere demişt; r ki 

\ 
:'ıltdtniyrt düjmanı Türkiye. « .-\hmPt Emin Yalmsnı öl· 

nin men~uplan pek çok mudur? GÜnnf'k i •;yPn şebt!kenin !'On 
l Cesur hamlelerle Tfirkhrde te- fe:"i oldu~unu tahmin ,ttitimız 
. r11kkl ,.e lnkıla_v h:ıreketiui ~ü· 'Iahmut Şentürk adındaki ııhıs 
rtittn Atatiirkün umumi urette .l bup:Un yakalanmıı \'e tel'kif 

1 
temin ettiği se\· i \"<' )"ardım t:ıl•ın"'ll'JŞPır Tahkikatı ~henı.rt'i~ 
bunlann !'("k az oldu~unu \l' YE:tle dPY'!m rdilmtkftdir l{ldi-

1 
dr.vlet h~torbitesindelnkyü~. bulma· s vi tert:p tdenlf'rin teıir altın· 
llh('a iP !T 'ar 1 COSterme~ 
ıilk1rrini i"rıtt t>tmiştir. r1i k lan ~nvu taassup tı!ı!tarı 

ık -ru;p)p,. oldutlan ııtın .. dılm•k-

1 
Bu~ün Fosillerin TiirJ.;.h·e,,inde ted .. Sımdiv~ kadar tevkif edi· 

hir t:lkım h:ırrketlt>r hiikıi"l ~""rlrrın evlPrınrfp, , . .., ıJlkılı ol
~firrtü~iinii g:irii,·onH. nunl :ln; ukları. ,.l'l~len!e yıpıbı~. araştır. 
Tii •- · ı•·• , 1 1. 'l1" nf'lıcesınrfp ele ı.'!"'."ırıt""." ev· r,,. umumı r ~orrınııa esa,. ı ıır 

bnlilnfii hıılıındu.tun1': ıl.\met r.ık esac::Jı surPtt, ttıtkık 'dıl:rıe~
dh·,. tel;'ıkld rderc:ek k~"ıiti kfln· ff,ı r l\le\'kuflırın herhenıı bır 
rllınlıl alitatmr-, oltıru1. Gilliimii. tec('kk~l,. ba~lt nlııp ~lmıdıkla
ıe ral"'lın \"f' hhi rt'nride r Oze1 ınd .. ete tıı !ISI ·etli" ~ur
rıirn hİitiln çlrkitı f .... ti\.,.t,tır ,.,.r. ma~·ta,· 1 ı Tahtilcat sona f'_Tınr~ 
1i mıJl!lr d""!ildlr İtJıal~t PJ:,a. mevkııflar m hıkrn-• tdılmrk 
ıdır. i~zfrlrrf11 rle , foc:'to\·anın L~ rp e,,za mahkPmf'slne verile-

d cek1erdir. "'11'1.'?:totl Vltf'dır. I . 
Tiirk "iva~i p:trtilf'ri miicttrrk 1 tar.':Jula. •.ı ·im ~ır_f Ahmet 

trhHkt" k3rş.t.;ınri'a Jıirtıirini , 7p. F.min Bevı gptırm"'~ ı~ındir Tah 
cr·Jr \"PTilP, Miic:lrrt>k terlhir ,.1 i Kıka la ~k.,lı dc,t1ldır. Pazarte· 
m:>k ·tı grrCJiitf' 11;t l•ir t~,.j.,. , Pf ı dönPr('ıı,.; n.~ 
mrmrk g3vfl' lndP hirTr.,trı JPrf - - - -

Ba lıkes"ırde ı"kı" k;.·, o'"ldu"" dakil·arl:ı Tilr .. h·r ,-:ı1nı.,. İli in-ı ' 
fitJn1::ı:rın TüTlo.İ ·r-•: h:tliıı,.. p:rlir 
,.,. lı"r~ılı rrı .. l'nn f'fnPhi J.;11., 
,1,ld rna ,.m•P,,.ı, ,.... .,.,_ ,.,.,,,_ 

Bllıkesir ~!} l Hususi) - !\ter
Ke- kazaya batlı Bey köyünden 
S:-di Ka:-ak•ılıı dün e""re koyun 

'"'· h•rA ,.r m"'"f,.,l cl:llrde hir 
11f',.1 veri lıul:ınıa .... 

Bıınn f.-ın•f fll'fırltıım lrl!'rlir lrf 
rıım:ı gü"ii f.i,i"· · . Jill,.t !\t,.,.II. 
i•Hle C"f'T("Y?n PrlP"l tırfıoı:m .. 1,rı 

"f;1J;ıtvar1"'n fl\'l·arl'I il• f~t ""'''1" 
ft'P1ir-kf'n ,,:;,.6k hlr ii7T•rıtn ır~rı,f,. 

f!\urlırm, Rnnlar ha\ı:kın~~t-i <hi 

şti.nttlııorfrnl '' rır:. aFıratım. 
Ahmet Em:., v···~ll•t 

1\ında uyurken methul bi.I şa
ht tarafınrl.1n h:ııricttn ahlan bir 
•,l!hla JÜ~•lind•n yaralanmak 
uretil• öldllrülmüıtilr 

A:rıra Sındırgı Gözcük bue•· 
ından 39 Y11ında İsfahan Tok 

'l<-1•ndaki kadın kocasının kendi
ine b kmam:ısına rnOt"essir ol

mu ve t3va.nı blğladıj:ı i~ 1-
ı1 ak in ih·u· etmlıtir ------

C'umhurlı:ı:ı'kıtnı ikl mf:'mlf:'kC'tin en kıymetll trl~kl l ettik~ Şevket Tanı tÇPr"nin eYinde ya-ı np ı_~ ·r yapabıl~r. . 
l~tt !"tyin f till.131 nldu unu, bunu her yerde müd3faavı her pılan aramada b!ır takım dini . Tuı-k adaletinın emın ve me. 
tanıandan fazla azmt-hniş bulunduğumuzu söylemi tir. ı;:ou mecmua 'e kitaplı:ır bulunmuş,. t.n adımllr1a yiirüdü~ünü söyle-

ni istiyecektir. da. Sadece ikı. memleket çapın. 
Atina 29 (A.A.) - Tilrkıye da değil, fakJt dünp politikası 1 ~ı••••••m 

1 bakımından da ayni mcnfaatle-
Cumhurba~kanı Ce iı.l Bayar, re \e aJni ,a)·eıerc 5:ıhibıı.. ' 

''il -
?arn.anlard:-t urada burada mBletlerln İ!.liklillerlne ta:ırruz- ı bu ar:ıda bazı tcll!ranar da görül~ 'ı nıc~e hacrt yoktur. Kanun yol-
1 b rnU Hir Şevket 'T3nriçeri tar3- hırı. yoll:ırın en itimatlısı ve en 
ar olnıuc:tur. Savın C'l'l:it na.\•ar'ın sözleri iki mf'mlekctin 11 fından 11 kasım 19:'i2 tarihinde ~·11t•;sidir. Faaliyetimiz, hakkın 

hususta .fion dl"rrrr hass:ts olduğunu göstermektedir. 1 yeni Pakistan elçisine ç~kilen \ kanun karşısında tecellisi için-
Cnnıhnrba~kanımıı Tiirk ... ' 'unan l"fhirliğinin asnn rn I telgrafta: ıTürkiy('ye hoş geldi. i dir ı> 

RiiırJ eııerll"rindl'n biri olarak tarihl" "ka1·dedildiiini. b1zlere l'e , niz; hlirmetlc cllcrinizd(.•n öpe 

1 

Ela11J \"aliq ne 
lnt.l'itakhe1 ıırsillere bunu kuVl·t'llcnrlinnrk dil-.tüğiinii sÖJ"]C• rlı. Biz l\Ialatyalı 1nüsllim, lar. konuşma 
dilden sonra dem! tlr ki: .nu eserin krnlli ufukl~nnt1ll n5a.. kalbimiz sizinle her~berdir• do· Ru gC'ce geç \"akit Elazığ vaJi-
rak tliiqya,·a yayılrlıaınt bihli~imil irindir ki hunu a,·pi (iulh nilmektrdir. Elçilikten verilen 1 ~! 1lc- tl'ltfonla göriiştiim. Vali, 
\·e adalet idraline bağlı kanlrs mitlctJerin doi\'asıııa ithaf et- ce\·apta da milslüman l'C kardeş! ar·hirrtcki h.ıı.ı Büyük Do~ucııla· 
tnlş bu1unuyonıı.• Sayın Cfliıl na~·ar'ın bu s6ıleri sulh \'C Turklere bağlılık belirtilmekte-\ rın evinde h.\kim kararile arama 
ldaJtt ftl(';ıİint> ha,.lı milletler tar.ıfından dikkat1e okunn1:ı.lı, dır. t:ır yapıldıtını. "lr. ge('irilC'n m('k 
1'lirk: ....... uııaıı do tlu!u ,.e i~blrliii onlara ilhamlar \"t"rme1i· Şcvk.~t Ta~rt(cı·i, bu t~l.~raf- J tup. kitap ve C\'rakın tetkik edil-

"' !arı •lluyük C1.hat• ve ·Sebılurre .. rııek liz('r~ ).falatya sa,·cılı{!ına 
dir. §al• mecmu:ıı ~1nda da neşret- ; .göndrrildiğini ve El3.zı~da yeni 

Xrllce olarak diyehllirlz ki •11•mbe ak~amkl ıiy•lelte m k istemi ta. Şevket, bu ~"'"' hır ı vkl! olmarlı~ını sijylcdl. 
tö~·lrnen nutuklarla bütün hıır llrme Jıff.ıp rdihn1cı, •fltinı s \c11 Jbc ile.ek Sa\·cı y3r-' 
tihl 3-·apın, bitdPn cfrn ahn!• denilınrk ls(rhınl~tir. l _ı d~~· drmrısı Saıp .Polat tarafından· 
lpt r<'h.infn bu bitaplan rok yerindedir, haklkatrn lıiltün bu.r ifade i 'llınmı,, tclJraf çekmek 
41 lüzumunu neden duydu~u •biz •ııı biıden ders almalırlır. . 

Enis Tahsin Til müslümanlar• diy'p bir ccmıyct 
,~-------~----------------..:.·adına nıı elçiye •hoş geldiniz• 

Her Türk, irticaa karşı cephe almalıdır 

«Malatya hadisesi 
Ders alınacak bir 
Ornektir.» 

maşı 1 incide) 
ku11anmak teşebbüsüdür. 

· d ) ı an hali kalınaını)l;\rdU'. ı: er 14 snıda, neşrolunan diğer iki mek- 2 - lıhıhalrfctin mlirakahe baı (Başı 4 üncti e '! 1 .k l t t' 1. 
ı_ ita etmi)·oru:. Resnıl ma- ,\ a)ı.s deu~ . .:..Caıü inkıl.ibt ol· tup, •1 a atya illi ·as 1111 er ıp ı· \'3Zifcsi dr\'amlı \'C sistrmli bir 
~rnlar big~ne kalırken, p:ırti- ı. \.saydı, lıu ha.in tcşch ııller yenlerin ikısi tarafından yazıl- ekilde köateklenmcktedir. !J'cın 
;~ birfbirleriyle dalaşırken, m.Uetinıızin manc\İyalııu bus· mış olm.;ı~o.ı.ı·ı cıhetiyle. büyük lck<'tin hayati mcscll'lert ilze-
dııl\evverlcr kendi ~lenılerine tıütiln )'tkata.L.ljrdı. ~\llahuı ina· bir t•hemmıyet ta.şıyor. rindckl gttnsonılar reddedilmek-
~ l'tıtJken, kara maskeli kızıl yetiyle Demokrat Partinin lıu Ustaoğ~una hitaben yazı_lan le \'e hatt;l gcnsonı gibi )lecli-
lU Y\ı'~ler p11nlarını her ı:eccn ıaferi _onları ı..illct. 'e lni:srana 1 bu mcktuı.ıl;ır. aynen ncsredıyo· sin başlıra rnllra]ÇJl.he vasıtasının 
lıt~b- bıraz daha şümullil olarak dü'}Urdü. \'irmi. )-tdl sene mil. ruz: hiikümetin ('alışmasına engel. 

ık irn..k~nını bulmaktadır. leli zulum iı;inde inleten ıuu:;le- •SaJruiun 1!1İ1lth·cL.ili kahraman Hizumsuz bir faaliyrt olöu~u res-
lıt"1 rkalarına giılendiklerı ıı- bit ve zalim zünır•·nin yaptığı 1 lla."ian }'rhmi U. laol;lu mi :ığtllarıian söylenmektedir. 

ar , 11 h 'IU lU 1 k [t:"nalıklar l·anına kaldı. Şımar- 81 sayılı n11yiik Cihad'da TUrk ~liirakahenin zamanında ,.e "erc-
•lt ı .' '" a '• ''' ' man 1 •· mili i 1 1 k k • • .ı ln t ll'k ki k 'bl dılar. Şimdi tekrar milletin mu· et D n im:ln , .• :y i sr ICl'l· "'i gibi '.'aptırılmaması ı·üzünden ~ı~ c• t ı •, •Tür ü • gı , • 
,;•ııeııin dil uzatmağa cesaret kaddesatına kar~ı taarruza ı:rç- ycsıni tebarüz ettiren kıymetli nyiş boltıkluAu \"c iktısadi &a-

... ,tııi !U tiler .... \bük ,.e fazilrtin milcrs- makalenizi Yt·sile edcrrk şahsı· !ıadaki 3ksaklıklar d:ı d:ıhil olı,,.1 Yoce~j kelimelerdir. ~ r-
ı t!r h ı sem iimsaU hakiki bir nnimin, ıu:.ı:n ,.e mukaddesatımıza hüC'um mak üzrrr kötülükler giderile-

İll'il. • .satıştınız mı, sizi ep • muhlereıu nıillel\'tkilimfz JJa .. eden, fikre fikirle mıık<1beledcn mrm<'ktl'rlir. ~ 11
1
n tııııkadd•• saydı~ı bu in•· . , 

1 
b 

•ra k 1 h ı.;an f'ehmi Ustaojluna iftira l'<' ;:ıl' z \"e u aziz: millete dü~man. 3 _ Sır[ oy avcılı~ı maksa-'d•r ar~ı EPlmckle t am . 1 k 'h . · k 
hiJ ~er. Bu m3JQm oyunlarını 1 natta bulundular. Onun Hını ı ı.ı ıtı) l'ti bcşlıyen ırılası rlıyle vntanda,ın mukaddes duy-
,_ llııyf'n ve drma,tofi ile kolay· Okirleriııi boğmak J\·in hirlü irtica kalen1i tel'in eder,· sizi de gul:ırını Aiinllik politikaya kay-

l\J türhi tcı\'irlcrc saııtılar. tebrik ederiz. ~uınızt'R !ılrt C'<l~n irtic3 unsur-1.,11 · :tnan cahil kimsrler de, j 
• •nd x .. yazıktır ki Uemokrat Par· manı olanların, bu in·fn ... ız· I:ırına ileri saflarında yer \'C'ren "- ·1 

ıkıarı k•limelere kapılır. 1 b" 
1 

· · 
"ll ar 1. tiınlıin noi~iri cfk!ı.rı ı:azctelt'r ..ırın ucum rından çekınınıye. \'e hunJarı resmi Han kanaliyle ~~ ın ark1 ındaki ıılıli m.. •-
•vı 1 de onların bu iftira \e i natla. t·e:uı.~· in:tnıJoruı. ... \.ilah \"e mil·ı millet hazlnesinclrn bcstey'W ik-
trt . eznıezlrr. ı ı ı ı 

ıe h rlJ rına i~tirak cttL Hu feri halin et &LZ n e ı raberdır. tirl:ır parti!ii idarecilerinin bu 
>alı) 1 

are\ctinin dJha rleY<ıını hlitün bi1. l\libluman De- llutun ınunıinlcrle beraber tutumu, mt'mleket ic;ln endişe tıla. lr1a11n1 önliyecrlt durumrl:ı ı ı t ı k 
~,:t.ar, korkunı; h:ıkikatp alriır- uıokral1arı )'·eis ,-e fütura dil· J ara ı uyanı rrnçleriıı mu~ \·rrlci netirelrr c1o~urmağa b:ış-

"t.tı ürmü5, kalblcrimiıi ıs.tıran ile :ıabhetlrrlnı an:cder, inkılap lamıştır-. )lal1ty1t hAdi!esl ders 4.,,, ·a \'rya s1rt ('r,·irmr~e ıı ı l" 
fl1 dnldurmuıstur. so 3 arını anetıeriz. alınacak bir örnrktlr. 

l'z P!'I rttfkcP_ SQ\-Vf"t kuklala. Siz mür.;lüına.n Türk milletinin ~lalatyalı UJi lDik gençler adına 4 - ~lrmlekettc umumi ıstı-bk •kıatlorına. bu cirli•lr 
1,, ~" b ll"J::ane itimatlına ma1h3r olmuş lliist>yin Yabancı• rap halini 3J11n partizan id3re-'t• •n iraı dah> yaklaşacok· 

111!' ,~ bir !l!Jhsi)·t"t inil. l\Tilletin bü· * nin iller tem~ilc-llerl tarafından 11ı11 · ve neticerlP ış iıtrn geç. M tıt 
.,.1 olacak. •inkılAp ıoftJl::ırıt tün ümidi 5l'ndedir. \"ııılnıı 5e. •· u erem llasan Fehmi hilctirilen yrni haksızlık örnek-

te nin ~-üksrk haınfyeL ,-c dira,·l"tin L .. tao~ltına lrri tec~sürle mütalea edilmiş-ııı,~1 ınızJediklerl iddiası ile, K tı· k ı 
""'•k ml" Jiimanlığa ve din cJıline ı)ıne ı ın:ı a eııizi \"esile tir. 'ıı, etteki bıitUn ılerl fıkırli k h 

ı111hhda~ıa.rı ıusturacakla.r, el· kar~t reva töriHcn bu tecavüz· ederr oa sınııa ,.e nıukaddeı:ıa· İ Bu dıırum kartııında p3rtimi-
I ·1t teri durdur;ıbilir. '.\fili etin hn tımııa durm:ulan hclryanlar sa.· ıin yazifrsl her zamandan daha 
"•t ietirdiklerl idareyı mem. · ı· T .. ki · ' h' 

1 
1 k rl "' d de•ln ısbraıılarını nnrak acn \Uran, n1u-. uman ur ere• bır llnrmli hir mn ıve ;ı m:ı ·t;ı ır. 'Ilı ışındaki elendılerıne teS· • • 

ti" edoceklerdır te. kin \'e t~hfif edebilir in. Ril diişnlil!t ı:Uzii' Ie bakan, n1rınle· ,Parti meclisi. C'. lL P. nin şiarı -. Dü~n1anlarımı- ı ı ·ı ~tbhaıt komşu ·memleketlerde antı·k ~eninle tesrlli bulnnı7. l>cte frs~t to 111m arını rkmek olan vurtsr\·erlik ve azimle O e-
'l' .'t. ettıkleri ııyasetin tıpatıp 

1 

En drrın s:ıygıJ;;ırımııı arzct. i Uveıılrri, inkıl:ıp ma~kesl al. drnh~ri ha;:Jı hulunrtu~ıı umde· 
t:l otan bu sınsi faaliyet ni· mt'klr iftihar ~deriz. . tında clinr, tarihe ve an"ant·yc Jcrin ıafrri j('in ('alı$mala devam 

onıenrnı ·or? Bafrada bınlırce ~tilslilın:ın miicadrle at"--:u, t zrtclrrini av· kararındadır. ncmokrıt!o;imbe kas· 
t o,,,,,ft l • . . .• . Turk adına rf't n:ııarı lı:ıline !Okan. miitr. dı otarıların J.:ötfi tr.rfiplr.ri ye 
f\eı- . ~ıyor, ÇJnkü, ırtıca h.ı. i\tusa Erbay m:ıdİ.)rn ırhvani ;yazılar yaı.an· trc:ıvüzlrri n<' olursa olsun hiç 
~~ ını ıdare edenler. bugUne * ıarı trrin edtr. "-iıl dt tebrik bir en,crl p:ırtimiıi yolundan alı· 
~~Jr ılyaset ıcabı Dembkr.ıt Bu da aynı mec'.'fluanln ayrti ederiz. koyamıyat'aktır. Bu u~urda ol:1n-
lıı'tı le d•Iknukluk etmek akıl· sayısında Samsuni J İl1'•n Atay E!_zığ: 496 muk.ddes.attı ca goyretlmizle mücodeleyc de· 
~ılı &tistermı:lerdır Bır yan- imzalı ba~~a bir rnekt-ıptan bir' gen(ler adına vama azmetmiş bulunuyoruz.• 
ll<ıftı "l'Urkı)enın bugunku nıza. rehml ,·\lb:ıı·rak• -

kral P<.ıul ve: ma.iyetleri bu sa-
. Menılcketlcrimizin yüksek 

balı c ki Coriotbe'i ziyaret için nI ti . b" b' 
1 

i 
1 

· . k . . me aa erı ır ır er n n mu-otomobille hare ·et elmışlerdır. t · 'd 
1 5 

·k 
Saat 13 te Pcloponeıin kuıc- r2-ımımı ır er. . Ut• ı ı meı:n

. d k' İl kaS' la· d l lc.-ct arasındakı doslluta hız. 
yınke .. 1 

.• 
0
kll' ıro J; ~ınth a :e· Jnet -ctnıek bakımından bcnirn 

mc )ı)'et:e r ve orın c B· kad b"· .··k b" b ı· 
nalı methal indeki kU ilk isath-. ar u~ u ~r arıu es ıyen, 

. ç . 
1 

r>et. az kımsenln mevcut oldu·, 
mos lımanı~a g~lece,klerd.ır. 1 guna :ıöylıycbilirim. 

Orada Pırpolıt dcstroıcrl ile/ 1·k 1 k t d k' d 
Salamine gideceklerdir. ı ,.,. .ı m,enı e ·e arasın a ı o.st- 1 

Türkiye Cumhurbaşkanı Sa-1 lu(>un •;aha da. art_tırılmasına 
lamine'd "Yunan donanmasının kıl metlı ve ycnı bır nıerhale 

. c . te5"kıl cdrn Cumhurbaşkanınız 
geçıt rosmınde bulunacaktır. c ili B h · r · 

Papafro~un konu.,ması ~ a)arın u zıyare 1nı, ye-
Alı. ~n (A , } Ank nı teıekkül c•mı, bulunan hü· 

na ~ "" ara k • t ·ıı ti · rııdvosundan Şerif .\rzık. bu. uınc ımJn mı e ernrası ııyaset 
cCtı; Yunan sil hlı kuvvctl('ı-ine mc-vzuund_a hayırlı bJr al4metf. 
1 ' Al' d d bi nln tezahuril ıı:ddr.tmekteylm. 

at olarak ına ra yosun an r Jl""kıl t 1 k · ı · d 
konuşma )'apanı.t, Tü.ı·k - Yunan .. u me 0 .ara • a~z .t"rt~ c 

1 
dostluğu hakkında bir Jı:onu~· ı' !"~şahrde .~tlığınlz gıhı, \ unan 
mada bulunmuş ve dün akıam .ı ıkının buyuk sevınclne ortak ı 
Ce181 Bayar şerefine Başbakan olmdktayrz.• . 
Papagos tarafından verilen ıi· ı nayar Yunan donanma~ını 1 
yafettc, başbakan m.areşal Pa. tefti~ etti 
pagos ile bu mevzu tizerinde Atina, 29 (.ı\.P.) - Türkiye 
yaptığı ı;örüşme hakkında laf·' Cumhurbaşkanı Gel.il Bayar bu·/ 
silAt vermiştir. &ün ö#leden sonra Yunan donan 

~ıare~al Pap<ıg<ıs, Şerif .ı\.rzı. masının Salaınin k1Jrfez1nde top· 
ka, Türklyeyc yaptı~ı ziyaretle- lanan birtiklerini teftış etmiştir ------

S. Yırealı, petrol 
ealısmalarmı aıılattı' .. -":.._ _____________ _ 
işletmeler Bakanı, ihaleye çıkarılan tesislerin 
yapılmasından sonra günde 100.000 liralık bir 

·gelir sağ/anacağını söyledi 
A.nt.dolıı A/4tın 

Ankara 29 - 1Iük0mctin pct- sett.irmcktcdir. Bu durum karşı. 
rol siya.seti ve memleketin pct- sında hükU.mctimiı Bü)·ük ~fil. 
rol \'3ziyetı hakkında muh hiria let .lleclisi komu;yon ,.e umumi 
muin sorduğu ıuah cc\•aplanllı- heyet toplantılarlnda ve bilhas
ran lşlctnıeler Bakanı ::>ıtkı Yır. ıa bütçe müzakereleri sıra.~;ında 
calı demiştir ki: tebarUı eden temayül ve teş. 
•- 193~ )·ılından 19~1 yılına Wik erı de Sozönüne ;.lar;ık pet· 

kadar ~ mıııona yakın bıı· pa. rol ıııcvzuunu ) 
ra .. rıı ılc ••dece kendi n .. 11 den ıeç:,mlı \O ıilralle mU•bet 
imk5.niarunıza d~yaupıı petrol ıahalara lntıka. et ebilmek: 
aramalarında elde edilen nctı-ı l~in yeni karartır ılmıf ır. ~ 
<:eler, bu husust.ı ledakarlıkia ilk iş olarak Ramın ııaz ve 
çalışı~ı~ mtih~ıı_dıs ,.e. teknı ... y~.n • ı pctroTTer~nl J~I~me~ . üıere llat-1 lerımızın biıtun çayrctlcrıne manda hır raffınerının kurulma
rağmen tatmin edici değildıx. sı ihaleye çıkarılmış ve tekIUj 
Kaynaktarımııın tahnııo ve lerin mU~dctl bu:Un sona. er
ümit ettiğımiı vilsatiyle kıyas~ n1iş bulunmaktadır. llu raffine· 
lanmıyacak derecede dü;tik bir rl mrvcut ham pctrollerJmizi iş· 
sevİj'Cdcdir. 1\i1ldı kı iki yıldan len1ek suretiyle bize günde as. 
beri memleketimiz. .:irai ve sa. g:ıri srksen h~~ ılA 100 bin Ji. 
nayi sahada }eni bJştan bir r::ılık bir ı:clir sal:lıyacaktır. Bu 
hamle ile en ileri teknik \';ısı· toprak altı ıenginlilimizI rnuat. 
talarla teçhiz cdilmeğe b3şt ... tal halde bekletmeyi ve mıite
rıılınıştır. Du ı:elişmcnin doğur- ın3diyen artan bir yü.rüyUş~e 
duğu akar yakıt iblıyacı i~e yüz ihti.ra.tl:ırımız iç-in harire yOz 
a11Jyonla.;.·1 bulan bir hacim ıçın. mil~onl.:· ca df.tvi:ıı öde:neği mllll 
de ve yrni bir z:ırurct halınde menf1:ıtl r 'llize uyeun ıörme
kendinı her gilıı bira. dah• hıs· mek•eyiı_ 

fık parta: f 11' ' 1 b' •rı mak maksadıyle girış- .in aallah bundan sonra biz·. * 1 ımza 1 ır 
!St~l aman~ıı propagandayı (ten olmıyanları, Jıizim iman ,.e Yukarıdaki mektupları ya1an "- krı A m n 

~~ '~J ettirirken, bir yanctan itikadımızdan olmıyanlar1 idü·. Jiü ~yin '{ab.:ıncı ile Fehmi Al. Mo.,ktup Ankara Ankara 29 - rııaliye Dakan- 1 !ıklar itibariYle ma~raf rakan1. 

Y eııi ·,_,.d bütçesiııiıı 
tet ........... Ierı bitti 

~•i pd~r Partisıni ne &ıbi bir leuır intihap rtnıiyece,;iz Mill('t b;ıyrak, bir fikir adamını kas- lığı 1953 mali yılı bütçe projesi lerlle yatırın;lar lıstelerini ba· ı 
ı 11

r1,... 
0 

il~ka ile oyaladıklarını l\trrlhimize böyle arl:ınıları sok·· tC'n (ilrlilrnıei!"e tescbhils suçu ile üzedndcki ralışm::ılarına bu ak· ına "erecektir. 
llt "

1
ek IC'in bir mi.sal verelim. S 'ld' ' • ~ ... ,S~bilürreıado mecmuası· mıyaeağıı. Bunları h3oıı:1mtza re-, tevkif erlilnıl, bulunuyorla.r. Fa. avcısına verı 1 fam' ~eç \•akitlere kadar devam 1 

b"' &on ('irmiye<'rjiz .• \rtık millet htr k::ıt ı·ED\·ü'· noğuo kolek:ı..iyonu etmiş \'e Bakanlar J(urulu tara- Aldığı~ız malOmata - nazaran. f 
h'lt ~ a-ty•.sında Başbakan Ad- ırı:f'yl anladı. her hakikati Ci!ren·' \'r hala tntiş:ı.r e::nektc 0J3n bir (Ba~ı 1 incide) fından kcıbul olunan rakanılara 19~3 r~ıa~ı yı_Iı d<'\"let•n. masraf I 
'" rtı,ekt~:~ese hitaben yazılmı~ di, 14 ~tay111 inkıl!ıbı millrU şilrfı di"tcr irtica gazetrsi ve mektııbıın Phemmiyetini nazara göre biltçenin bağlanm:.sına ça· bü cesı ... mıl~'ar. ~~ mılyo~ 11· 

~ tg~ · u,·andırdr. ~hin irin nrhk bir mecmu sı bu gihi, hatta bunlar· alarak !\falatya savcılığına gön- 1Jşılmı~tır. Bakanl:..k, yann pa. ~~d~.il~elır _bul!:e~ı ı~e 2 ~ılya.r 
.,.,,;·ın Başbakan .\dnan 'len· dıtha hıı mill,,.tin \'ti.ili olınak .Jan (Ok rlıh3 m5nidar. mektup· ·ıiermiştir_ Söylendiğine göre, :;o ıar olma.sına ra~mtn ı;alışm:ıla- t . l on lıra ta-bmın edılmek-
la 

1 

,\nkara t>hPdilrn '·oktur. Ona ıörr sim. tarla doludur. \ 1e hunları ya- imzalı bu mektup saltiplerirıin rına de\·a01 cdec k ve büt,eyi e<lır. \ 
~1~~1 ~•ir tarihin \:.1.ri .. i ne<'lp rllden .AHahsızlar rlh·arınrl;ı ken. tanlar. IJu mccmualrırı ('ıkar:tn- !alaty:ı h~dl~esi1e '':ıkın al~ka· ~feclise sunacaktır. 1952 mali yılı 11 aylık tahsia 
't'2'f.tı lrııdn mukaddes dininin ılinize l.ıı!ına<'Jk bir ~-rr ıra\'l· lar, Dcmnkrısl• reiiminden tarı oldu~u ilmi• edilmekte ·e Du münasebetle ~1.ıl" ·e Baka lihnın muhammenata güre, t!ıC 
~t, l.~ 1 

ntis,ontr \'e f~rmason. n•l. ,\rtık 'İrlnle konu M3k ta !.ıyd.alrı:narak. TJrki,·eile drmok· "-•r ml'llı:h;ha im~!:ırınt koyan llO 1 nı ffasan Polatkan, hütçenin mılyon lira bir fazlalık gö ter· 
....... b' • . k . k 1 f ~'litar-ı ır fırsatı J.:arırmı,-arak abpstir.• rasıllin kenrli:;fni yok etmek içın ıç nın sorgu •a rekllme~i ve yP.· ana hatları 'eı hu u iyetJeri et· mP. te o rnası dolayıs yle 195.1 
""'~•d t '"e ıi<>temli bir c;urrtte j * var kU\"V"tlPriyl<' c~lıcrnağa ser. ni bazı tpuçl:ırı ele gecirilme~i 1 rafınrfa bas1n3 f--1.:ıtta buluna- J.ıUtçe indt" her hanı:i bir açık 

dtsoı.tımıza Leca,·ü•l!cn bir ıSebilllrre~ado ın ayrıi sayı· bestçc dcv~m ediynrlar. kuvvetle tahmin edilmektedir. cak., bu arada bütcenin Bak3n- olnıır.::.c:ığı ümit olunmaktadır 

• 

llastaı •ı ~!lrolikln Tokslkomanlor. Folçl!lor. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul l-'e cih:ıtlarıa tl'ds\'I edilmektedir 

Bakırköy lncirlı Asfaltı No. 51 relel: 16 - 184. 
!\luaı.-f!oehane Fatıh F"evzip~şa Cad. 25011. 

fstanbul Tüccarlar Toptancı 

Derneğinden 
Derne!imiz taşrada Ran en)öman toplamak Uzere a~a

ğıdaki \"asılları haiz ik ıri bir memur alarakUr. Alınacak 
olan ıı:ıemu JI• orı~ılıe.'.lk rrsaf ıunlırdır· 
A - Tilrkıye Cumhuriyet· tebaasındın 
B - Asterli ıni yapmış ?lrn1k 

C - \!edeni hatlarına sahip bulc~nıak. 

D - "\'aşı 2-5 il3 50 arasınd:ı bulunmak. 

olıı:ıak. 

E - Tabsıl d :-eeesi as-:ari ee'.cn aşağı olmama}.. 

F - Yüksek t lSU ile fn -~~zce, Fransızca veya Almanta 
1 sanla ından birini biıenler şa)·anı tercihtirler. 

G - Yukarıda yazılı olrluğu gibi ransenyöman işlerinde 
evvelce çalıımış olması kendisinin ':ıu işe tayinini ko
';.ı.11.a~! acakbr. 

il .. \'erilecek ma.,..ş brüt 500.- lira olup ta,raya ı:itlJğinde 
a)l'"ı~a harcir· h ,·er "ecekt r. 
Yapılacak mı.ır. c"::ıtl:ırın derneğimizde mel·cut iş 15· 
teme k&ğıtlarına ·aı.ıJmasl için a ıJ:ı1a adresi bulu
nan de.nek merkez=-nızc- mfiracaat edip mezkıir iş is· 
teme UğıHarını alıp doldurmak ı>rtt r. 

J - Yapılacak müracaatı.. beraber bir sıhhat raporu ııeti· 
rilmesi şarttır 

K - ~!üracaatlar 31.12.1952 ı:UnU akşamına kadar kabul 
edilecektir. 

ADRES: İstanbul ~hrpuççul1r Küçiik Han No. 7. 

lngilizce ve Fransızca öğretmeni alınacak 
Türkiye Demir ve Çe!ik Fabrikaları 

Müessesesinden 
KARABÜK 

fileueseml! özel orta okuluna, !\filli f.~itim Bakanlı· 
ğmcıı yetk ve ehi yefl.or: tJnınmış olanlar arasında bir tn-

: zce l-"e bir 1"ransızca titretmeni alın2eak. öi?retmenlere 
36~~ sayılı bnun hilkilmle~I gereğince iktısap etmiş bulun. 
dukJarı arlık Ucreün btr üst dereeesi sınai işletme yeri taz· 
mfnatı olarak \·erllecekı . 

fıteklilerin litren·m durumlarını ,.~ geçmiş 
'österir mahi1•t ekt belgelerini eklc)'eeekleri 

hizmetlerini 
dilekçeleriyle 

en geç 1112/1952 tar!!ıine kadar mUeısesemize müracaat et-
meleri llfo olunur <18031 

İ lı'i t~eı11i:deki '1ııl111aea111n 

lıall.edilı11iş şekli 

b• 

'a 

yl 

n t 
İR 

evi~ 
tir 
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• Avrup•d• dahi emsmli bulu"mayuı 
•" ao" sistem makine ve teslsmt ile 

i~~~p-ı;;::-- mOcehhez YENi PURO SABUN FAB· 
RIKASl'nın m•mulAtıdır. 

BQL KÖPÜKLU 
NEFİS KOKULU 

30 Ka"ım 952 Pazar 
IS!'.\.'\BLL 

1 " .\ ı ,.., proırr•:n. 13~() lfa· 
,, 1 

"· '•· 
ı• ı t5 f!•rk ,.. 'nr· 

fıO ""~lıh D.ıf'rdtn '•r· 
ı. :> ' ulri •Tf'r• aalı•a ı; '"O -

• Fr•nsız, Alman ve Amerikalı müte· 
hus11lmrının nezareti altında yepyenı 
bir formUlle im•I edilmektedir. 

• Gerek koku. gerek köpük, cıerek 

cildi Yumufatma ve Güzelleştirme 

bakımınd•n en müşkülpesentleri dahi 

tatmin edecek bir mükommoliyo"..::le;,,.l!!!!!I 
erişmiştir. 

I 

AYDA 

25 
Flı 4 ıı;: ın<i•a eıırJ,;ı ar. 1 a Oô n,t 

f .fp Yı!t n·snt,. flmlı· 

k Pi J!llO•l l'lıı!ıflrtr, 

.. .,",;flwdf'n 1ark1:ır, 

Kullanılmasını ı H O OV E R LiRA 
TAKSiTLE 

ti Htp&, .. 1 ~ fl:ıd~tt 

ma~azalarında l veya evınıı · 

de gosterebılırız 

2 '\ r. ·•1 '"'"'lf'r. 
(1 ;'lf)a~tT• 

* TEK'llK l '11\'ER. İTE 
: A $ ,.. urk 12! M.l 

" ' Ha' ı pr11crııun.n '•''l 
2 k ~ ır. ıı..ıı· m •· P' ~z 'lG 
J;apa 1 

A'l1iARA 
ııı ~ A ı ,.. prnırıın, ":on 1fab.,.. 

1'1" ,.. h.-,.. tııf)(lnr, fi i ~ hı,.;ııtiısiı 
ı~rlu ır ) o 1 o; r ıın ın prl)(l'amı, 

o 20 g,, ~ 't "r rı ı o . .c'S ıta.t· 
~ ,. j 1 • • 1(1 oo "'>ı~]ıc ıJhıımd, 

ın 15 C• " 1·, nrları ıtr~·'•" 

JI) ı Faı ••f' f'r 1 t)Ö 'JWıs • l't.· 
t!IP sohbt ı ı 1 "AAAı ,. Aluo-c-c!uı 

rau:'" •Jt,.~{. 

ı~.1.5 1.fr.n.J .. •tt n •• () f P~t1'PI• .. Jtm. 
1'2 r l • lf'I 1'1' \:o'.P"Mıt 1 ::ı 00 Ha 

t..rWr 1 .,.;,. ıııt aol '*" rı' 
l. ' •1-• t'"E-n•ma•u 
ıl:t] 14 ' JTıT• rııpo~ •• l;aput· ı 

. . ~ 

~"~ 
Sokaktan evınıze l~ıdı~nıı 
toz ve ı toprak ı halılarınızın 
en derin elyafına kadar nu· 
hiz ' ederek,• çabuk yıpran.' 
ma'.'iına şebcbıyct verır. Ha 
lılarınızı korumak ve tcmıı 
tutmak icın ı muhakkak su
retle • Dövucu lertıbatlı hır 
Elektrik Siıpurgesıne • ıhlı-" 

* ,."\fC:Z\~rı~'lt'I 

1 ' f)a11ı mi• 

""·' 11 uı hıhl 
,. ı ılı lııkadrlPl" A· HOOVE 

aç vardır. 

1lEKTRIKLI 
SUPORGHERI 

J f"f' ı r.u'f'f'r :S1t• 
1 )il 1 ~ ... f'1'l•1' 

1g -.o t"· 
Döver Süpürür Temizler ... 

Toptan Satıt yeri ; MATAŞ Etki Yolcu Selonu kı,.ııı 215 -~Telefon; ••998 

' RIO- CAMSIL ıl'locl ;,.r, ra~ll n., Ad"nt. Oro.trıfr} IT.CS 1'ıjo·ı -.--· 
{ O Ha r•·" Jıdın ıırkııır ı_~.\lı') frı·ı uı lKıWrn· • 

:ar flıh ıtiuıın l:ıJ"011, G•ııdı C•· 
tbl )IUl'U\"ft ı;v.dıatü, Fethb"• Go

fttl\t Saıbt K~~t11'."io.tır) 18 4S 'iı.1 
t~rl•l'f ,.., or11n flıf"ı'ırı. 10.00 Hı· 

17,lİR tıu•r, ıo ıs •• :ı·ı .... ı•r 1 r· > 10.so 
ı ~ ' 1 T" r rı \ tl T r· B.1fı1 t>a ı .-,hb~J. 19 • ., Rı.f.,-., r•rı 

il- \ 1 T am t 'I Xmuu· tiirl._,,.n lol'Olll , J.'.l'lı•rt Tılır.ırıı •• 
ııı 1 1 l" Jfi no J\ınıdı: l&T'• ı r•ı-tıf • J :o ıs r.1110 ı1.1. .. te• i. 
1ı •" P.uıııt Taııu.~\ lt'~n Taıt~ fi'!'· 2030 n11uııh'ım (Pl • 21)'1:0 ~ınıı 
ır~a ,,. ~r ı "'" 11 nl'I 'Pı!&F du:ı-ıt 11.dııı ha!l•r:ıl', 21 .,,, ilmıt 
t"11••r •t • ,, ... ;;;.,·'Ti Olı•T. ~ .. " •• , .• , t& :a..:ır, :t :;o PlOf'?t.DI ... 

lf • T G \. ' ~ıtv.ı. 1 tt. kaı;ıA~-: 

Camlarınızdaki butuyu tama mile yok etmetc istersenLı: 

RIO - CAMSIL OTO BEZLERiNi 

kullanmayı ihmal etmeyiniz. Camı bir ~ilmekle 12 ııat 

butu tutmaz. :'ılırkir• dıkkat 

Toptan utıı yerleri; Telefon 20922 - 8i099 - 20221 

• 

• 

Elimızın beş ğ( biri- ı Lastikler de dış görünüşte 
ibi ...... ; biribirlerıne benzeyebilir. biri .. ·ne A edie:i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

-/ /1 1 1 
. İltt!r._DJatu ''9i I 1 

f ctl(~ffe4,. 1 • ' • 1 
Dıınyanın her hangi bir yerinde bir şoforu 1 
durdurup hangi lastik markasını tercih etti· 

ğini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 

muhakkaktır .... Zira dünyanın her tarafında 

kullanılan GOODYEAR her türlü yol ve 

arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 

ispat edilmiştir. GOODYEAR'ın sarp arazi 

1 
1 
1 
1 

Kamyon listikleride bu hususla en dayanıklı 

fi_,ti .:.olduğu 1 te~belerle :ispat· edilmişlır + 

m 1 -

Türkiye' Umum· Mümessııı : 

anıdır. 

TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. $. 
T•kalm B•hçeal kar,ıaı No. 35 

Telefon": 82240 • 822411 Tefgr•f i TATKO • latenbul 

KESMEK İÇİN DE 

VİKODİN 
TABL TLtRI fı;'UUAHINlt 

Türk Dili 
• 

Aylık derrı 

15. Sayısı 

cıkmııtır. 

• 
ISVEÇ 

KAMYON, OTOMOBiL, 

MOTORSİKLET VE BİSİKLET 

LASTiKLERİNİN SAGLAMLIGI .. 
DUNYACA TANINMIŞTIR. 

TÜRKiYE MÜNHASIR ITHAllTÇISI : 

MEHMET KAV LA 



GAZETE . İLE BE1lA11E1l "PA'RASIZ 

Gördüğünüz çehrelerin 
a tında neler gizı·r 

Başkalarının da 
istediğini hiç 

Gulumsi)u bir yüz, etrafını 

siz i gülümser 
d üşündünuz 

1 

görmek 
? .. mu • 

[!•r daha sefert kalabalık bır 1 
caddrde giderken sıze dog. 

ru yaklaşanların neden tebes
süm etmeyip soğuk bir ifade 
ile önlerine baktıklarını rne· 
r;k cıdeı-seniz. hemen aynalı 

bir 'itrinin önünde durup ken 
di çehrenizi tetkik ediniz. Bil· 
Yük bir ihtimalle yüzünüzün 
başkalarınınki kadar sert \·e 
donuk olduğunu keıre.deceksl-ı 
nil. Onlar da tl"bcssuın ede
rcklC'ri verde. önlerine dik dik 
bakarke.n rastladıkları insan
larda sanılmi. 51Cak bir ifade 
l:Örn1rye can atıyorlardır. ~ 

GUlün1sC'yen bir insanla, ~o. 
murtkan bir Ç('hrcnin muhatap 
iilrrincle rarattı.~n tesirlerin 
farkı bü\ iıktüı-. Hatta bu t•
ıı:ir. ha).'altaki n1uvaffakıyete 
kadar gıdebilir \ 

Birisi için: r Bu adam da 53· 
mimi.retten hiç anlamıyor _, di
)e düşündü~ünüz vakit ise 'bir 
dakika durup kC'ndınizi yokla· 
~·ın. Sakın 1;.öyledifinizin asıl 
mAnası. · Kendim de ne kadar 
so~uk bir insan oluyorum . de· 
mek olmasın'! 

"danın köşesinde oturan bu 
...., adamın ('ekin~en tavrı. 
btıl'k i sadece, çocukken n1aruz 
Jı:ıldı~ı ihmalklrlığm şahsın
da bıraktığı izlerden ibarettir. 
ÖbUr ma!'ada acı arı konuşan 
kadının ak i ifadesi. herhalde 
çekmiş oldu~u ıztırapların yü
züne indirdiği maske <>1acak. 
\tba!iriniz;n kendini bc~en
nıiş hJ!i sizi sinirleı;ıdirebitir. 
Fakat büyiikh.ik taşıyan bu ta- ı 
,·ırlaıın arka~ından, in anların 
itini kPmiren emniyetsizlik ,.e 
a agılık du~·gularının J(ızl~n· 
mis olduluna hıç düştindünuz 
ınü? 

• 

~··················--· .... , P iz• bu kadar soğuk ı:örilnen ır ' 
bu insanların birine yakl•· : B U G U .. N : 

!IJ' '!in izi omuzuna dayayın. O 1: : 
na tebessüm ederek, halinden · i ! 
~nladı~ınızı ı?österecek. gönlü. : ikincide: Kıdın Vf moda ! 
nü alacak bir iki kelin1e söy· ı: Üçüncüde: Re5imlf fanteıl : 
le\·in. Böyle bir hareketin hem 1 i • 
"ızdc. hPm de muhatabınızda : Dördüncüde: Hik1)e 
n1ucizc denebilecek kadar sı- ! Beşincide: Tınan : 
<'ak hisler yarattr~ım s;.örünce ! Altıncıda: Spor ! 
hayret edeceksiniz. 1: : 

•Coronet• Dt>rgi'lllinden • ••••• •• •••• •••••••••••••••••• •• 
M. A. 

unları ula ·ıece misiniz? 

' 1 
-. Bu Türk genen1int her

Suk . halde ta nırsınız? 
S,q tu Kanatlı 
l'iur~p Gürler 
'U Yaınut 

••ttın Baran!<! 

.2 - Bu ıcıip a r abadan n e 3 - Ru rC'sim siıe nryl an • 
anhyonunuı? 

Xı lophon aleti 
Küçük tank modeli 
D. D. T. püskürtme cıhaıı 
:\fodern Laterna 

Jah}'or ? • 
Kibrit kutuları l'ıgını 
Yaban arılarının pcleAi 
Zelzelede yıkılan binalar 
Pica so'nun tablosu 

-

1 - Bu lnfill k ajze neyi ın· 8 - Bu sanklı ıatın resmini 
!atıyor? &ı k sık görürsünüı. 

Volkan krateri Habeş İmparatoru 
Atom bombası iniiltkı Haydar1bat Nizamı 
Tutuıan kimya fabrika" Pakistan Ba~bakanı 
Petrol gemisinde yanıın Aı!a Han 

4 - Bu. milli güre5çilcrl-
ııı izden biridir. 

Yaşar Doğu 

Coliıl Atik 
Haydar 7.afrr 
:'\asuh .Akar 

9 - Bu binayı tanıyabilecek 
misiniz? 

İstanbul Üniversitesi 
Cerrabpaıa hastaneal 
Hilton otelinin maketi 
SeUmiye kışlası 

(Bu soruların dolru olan oenplannı, buııüııkü llin•ınizin b•şlnd sayfasında bulacaksınıı.l 

• 

5 - Bu uzun kull'yl hiç gör-
n1edin iz nıl? 

HC'lsinki Olimpi)·at kulc~i 
.\nkara paraşüt kuleı<;i 
Ankara 6tadının kulcı~i 
BPl azıt l·angın kulesı 

10 - Bu li!JR yıldmn ı hiç 
görmediniı mi'! 

Mesiha Yelda 
Ayfer Feray 
Nevin Aypar 
Şadıman Ayşın 

llE'llİLİR 

Şemsiyeli - Heriif! .. Heriif!. Kaç gündür nerdeyd in?I.. 

fre 
eği 

Bir vatandaş, otobüs işletmesi müdürünün cevabı karşı
sında küçük dilini yuttu. Kayıp dil aranıyor. 
Otohuııı: mtidurü ne diyor? 

Dün ak~a111 Tram\'ay, Tünel ve Otobüs 
lslt'tmeleri l~mum !\tildiırünün telefonu acı 
acı ötmüş Yr heyecanla :ahizeyi 'lıne alan mü
düre , mrçhul bir vatanda~ §U suali sormuş
tur: 

- •Cok muhterem beyefendi!. Sizi bu sa
atte rahatsız etti im için özür dilerım . Fakat 
uzun zamandır zıhnimı kurcahyan Ye ,ı::eceleri. 

uykumu kacıran bir mesele var. Bu mesele 
hakkında bihri sahibi olmak i~tiyorum: 

Acaba şehir dahı- t ""·"." "t!i" 
lınde işliyen Beledı~e -~~J.. --~ , ... 

'~ . otobuo;lcrının, bir ca ~ ı~ ı 

na\'arın feryadını an
dıran korkunç fren ~a

cırtıları. k13k!'>Oll yasa
~ına dahil midir, değil 
ınidir? ı 

!\lüdür hu sual kar 
~ııı;ınrla şu ce\ ahı ,-e-r 
miştir: 

- Efendiın, hakkı lhnıı var. Ama bu t'!a 
cırtılar. ya~sııhktan ileri grliyor. Frenleri 
icap elti~i kadar yağlıyamıyoruz. Sebebi de. 
ml'n1lckette halilii Il')'linya~ı bulunmayı~ı .. Bi1-
drki yaClar hileli olduğu için. müeso;,.. emiz 
şimdi~·r kadar ithal m:ılı zeytinya~ı kullanır
dı. F.linıizdcki stok 'rcende tükı:ndi. Bizlrr de 
yrnidrn. Avrupa menşeli ".eytinyaılı ithal ct
n1rk icin hükümettcn i!Jviz istedik. Fakat hii. 
kümet, çok ku\•rrth bir ~cbep öne sürerek 
bu trklifimizi k.ıbul etmedi. 

~Iallımu .Aliniz son aünlcrde iktidarla mu
haleiet!n ara~ı açılmıştır. Tartışmalar hayli 
cet in safhalar ı:::eciriyor. rıtuhalefet. • Milletin 
dövizi israf ediliyor• diye ikide bir yayıaraya 
ba~lar. Zaten siyasi havada, Balıkesir hldise. 
terinin gerginliği mtı\·cutken, muhalefetin bir 
de döviz nokta~ından hükömeti sıkıştırması, 
işleriınW büsbütun alhist etti. İnönü İstanbul
da güıel IÜZE'l OtUMaydJ, '.Yani İzmire ~idip de 
nutuklar çekme. eydi, oradan ırani5aya ıeçip 
tenkidlerine devam etmestydi, oradan Balıke
sire gelip uluorta konu§maia kalkışmasaydı, 
hiç ~üphesiı iktidar ı:ıartisinin de sinirleri bu 
derece gorilmiyecck ve nıiless•sem!zin istediği 

dO\·ız mü.<,ıcıdesini ~ıp diye verecekli 
Görü~·orsunuz ki otobüs frenlerindeki 

mülhiş 1tacırtın1n tek sebebi. İnönüdür. 
Telefondaki \·atandaş. bu hazır cevap kar. 

şı~ıncfa • llık ı diye kilelik dilini )ı.ıtmuştur. 

Kaybolan küçük dilin bulunmaır;ı i~in Sevim 
Başa_y'ın katilini ·akalıyan polis ekibi vazife
lendirilmiştir. 

Dolar ka)'nağı 

Amerıka l'mıımi Emni)-·et isleri Bakanlı
~ından, Tıirkiye iç lılori Bakanlığına bir m•k
tup ı;::önderilmiştir. Ankaranın siya5J mahfille 
rinde hayli alaka toplıyan bu mektupta şöyle 

denilmektedir: 
•Türki)"edeki Eınniyet teşkilQtını modern 

şekle :sokmak ve lüzumlu ıslahatı yapmak için 
;.·üksek Bakantı~ınız emrine Am<'rıkah bir po
lıs mütehassısı ı:önricriln1işti.~ Su ıatın, Anka
raya \'<ırır varmaı bir hi,.,... ... + .. J t1r::ırın1"1"'., """' 

yuldu~ıınu chtrendik. 
Bu da hiıe, Türki.\'e. 
de-ki hır ızlai ın bızd,.n 

daha ınodern metot
larJ1 çalıştıklarını is. 
bat etmi lir. 

Bu itibarl::a Anka 
ra~·a ~flndrrdığimiz nıü 

teha "' ın henıen grri 
('C'\.ilmcsıni ve bura
daki polis tr kil3tını 
ıı .. Jah etmek üzere meslekte ehil iki adet hiz
metçinin arrle An1erikaya gönderilmesini say-

~ı ile rica ederiz.• 
GürüJtü ile milc·adelenin ala frangası 

Dün ~ece saat 24 le bir vatandas nefes 
nefese Be)-·o~hı Emniyet Amirli~ine dalmıs ve 
ba~komjsere: 1.s.tikl!lıl caddes;nde herhalde bü
yük bir fe18ket basRösftrdiı:ini, otomobilltrin 
birbirine girdi~ini, miithis düdük seslerinin. 
ortalığı çın cın öttürdüıtünü, uykudan kalkaıı 
halkın pencerelere ü~üştü~ünU, haber Yer
mistir. 

Yapılan tahkikat sonunda bu düdüklerin, 
halkı yatağından kaldırarak panik _yaratmak 
için değıl, şoforlrre yol E"ôstermek icin. sey. 
rü~efer memurları tarafından ('alındı~ı anı.. 
şılnuştır. 

u 

D 
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Eski kürk mantolardan 
faydalanma ça~eleri 

1 • · ı 1 Yukankl rt imde, bUlün pilse, bir öğle sonu elbl rsl ıwnı -
mektedlr. F.lblse, gıilüs ve yaka kısmında taııtlı ı hllSllSIYd 
llUıarile ıon derece zarll bir model tcıkil etmektedir. 

1 

Bir kürk manto e•kidiğl za. 
man ne yapılır? Satılıa pa

ra etmez. Atmağa.kıyamaı.>ınız. 

:""\ 

1 Eğer mantonun yalnız 

kol ve yaka kısmı eskimiş ise 
ön ve arka kısımlırınt bir ku
maş manto içine kaplıyarak sı
cak ve rahat bir mantoya sahip 
olmak mümkündür. Bel kısmı
nın kalın olmaması için manto
nun o kısmına kürk kaplamama 
lıdır. 

2 - Manto pek eskimiş de 
bUlün içi kaplıyacak kadar par
tanıı yoksa o zaman yine bir 
kumaş mantonun yalnız ön ka
pak kısmının iç taraflarına ıe
nişı;e bir kürk parcası koymak 
yaka ,.e kol kenarlarını da da
ha darca birer kilrk par!:aıile 
1U:;le111ek mümkündür. 

4 - Eıarp kullanmak çok 
modadır. Bu eıarpların bir ta. 
rafı kürk, bir tarafı kumaş olur 
ıa daha hafif ve daha zarif o
lur. Böyle bir eıarpı elbise, tay 
yör ve kumaı mantolar üzerine 
almak mümkilndür. 

I (.. ·~ ·:,_ 

'f!;~ 1 r 17) 
ıı;:.: -

5 - Eğer eıarbı tiçken şek
linde yapacak ve kenarlarına 
da püskül koyacak olursanız ge 
ce elbiselerinin üzerine de ata .. 
bilirsiniz. Her mevsimde ve her 
saatte iainize yarar. 

f. ! :~ 

-ı 
\. 

• 
' . 

6 - Pek .. kimiı de ol.a ko-
ca bir kürk mantodan küçücük 
ve kısa kollu bir bolero c-ıkar. 
Bu da bir kokteyl veya gece el
bisesile ne kadar tık bir kıya• 
!et olur. 

',/ 
7 - Kumaş mantoların yaka 

sına kürk koymak tekrar moda 
olmuıtur. Kilrk mantonun par
çalarından bir kürk yaka çıkar
mak her zaman için mümkün
dür. 

, '';.)_ A' . -., , 
3 - <!eniı ve uzun blr kürk ' --

mantonun yeni kalmış kısımla- t:"r;-
rından kısa bir ceket yapılabi- 8, O - Kürk şapkalar da bu 
lir. Bu ceketin yakı ve kol ka- kış modadır. llclc şapka ile bc
pağı, cep kenarı ve ön kısımlar rabcr tayyör veya mantonun 
yine ayni renk yünden bir 13s- yakasında da kilrk olursa o ıa 
tik band örerek bunu iliive e- man tam zarif bir kıı kıyafetine 
derseniı ı;;ok şık bir spor cekete az masrafla sahip olmuş bulu-

Ohlo hapishanesinde ~ıkan isyanda ref\im çektirmekten hoşlanan mahklımlar objektif kar ısında }'lptılları l~tcn memnun go~ 
rünüyorlar. Yok.anda. 5.si mahkıl.mlar tarafından çıkardan yangın sbndürülü)"or 

'Ohio hapish nesindeki isyan 
• 

2000 mahkfun, kuru f asulyaya karşı ayaklanarak 

lıapislıaneyi ateşe verdi 

isyan ve yangın, bir gazele fotoğrafçısının kurnazlığı sayesinde bastırıldı ... 
G e.;enlerde Birleşik ,\merika-

nın Ohio hapü;hanesinde 
çıkan i yan, bir gazetecinin yar 
dımile bastırılmıştır. 2000 mah
kfıınun g.:ılcyanını önlemek i
çin sar(edilcn gayretler boşa 
çıkarkt>n h~diseyi gazetesine 
bildirmek Uıcrc gelen g:ızete· 
ci resim çckmiyc h3.~1amıştır. 
Dir aralık tisi mahkCıınların ara 
sına k:ırışacak kadar ces:ıret 
gôsteren gazetecinin cUreti az
gın A.sHer arasında mucize tesi· 
ri yapmıştır. 

Her gün fasulya yemekten 
bıktıklarını söyleyen mahklım
lar isyana, evvela yemek salo
nunu tahrip etmekle başlan11ş
lar1 her tarafı tarümar ettikten 
sonra da binayı ate~e vermiş

lerdir. İsyanı bastıran gazeteci 
tam bu sırada hfıdise yerine gel 
miştir. Bir müddet yangın re· 
simleri çektikten sonra maki
nesini 5.sih~re çevirmiş, bunu 
&ören mahkumlar ı:rupiar ha· 
!inde toplanmağa baılamı \ar-

dır. Bir tarafta gazeteci bu 
grupların resmini çekedursun, 
diğer tarafta polis tertibatını 
alını~tır. Bu sükünet devresin .. 
den istifade edrrt k geçit yer
lerini tutmu1, fısUcrin kaçma· 
sına ml.ni olmuştur. Bu suretle 
mahkCimlardan hiç birisi hürri
yete ka .. ·u am:ımıştır. Tesadü. 
frn de olsa tu:ısga düştüklerini 
anlıyan asiler resim çektirdikle 
rine 6onradan pişman olmuşlar
dır. 

Mahkumların neşeti 

Pozlan tuzağa düşmelerine 

Sebep oluyor 

Hapishanenin 2000 kişi1ik 
mevcudu ayaklanma)·a ka~ 

tılmıştır. Türlti suçlar lşliyerek 
günahlarının cezasını çeken 
mahkümların ı;;oğu gençlerden 
rnütcşrkkildir. Fasulyaya karşı 
yaptıkları boykot. eınaıı:ında 
müthiş öfkeye kapılmı0lar, ha-

plshanede yakıp yıkm•d t yer 
bırakmamışlardır. Gazeteci, ma 
kinesinin karıısına geçen azılı· 

la Adeta büyülem~tir Resım 
ı;;ektirmeye heve'Jli oLn mıı:h· 

kü.ınlara resimde güler yüzlü 
çıkmaları ic-in neşelı olm:ılarını 
tavsıye etmiştir. Bunun üıerıne 
f:ısuiyanın kızı ırdığı öfke da
ğılarak yerine nesrli ve hare. 
kelli pozlar kaim olmuştur. Fo
toğraf makinesinin karwısın~ ... 
grup grup ne-ş('li resimler çeki 
lirken bu sırada lı:ıpishanenin 
her tarafından alevler çıkmak 
tadır. Hesim çektirme işi bil· 
tikten sonra mahkO.nılardan hrr 
birinin ayrı ayrı i.rnıl alınmış 
tır. Çunkü gazeteci onlara bırer 
resim gönderecektir. Bu vaat 
herkesi sabırsızlandırmış, ismı
ni yazdırmağa koşmuştur. 

Bu sırada emniyet ekipleri 
vazifelerjni yapmakla m~şgul

dürler. Büyük ceı:ı el'ın<le ni
zam \'e asayişi iadC'yC ı;alışm3.k-

t ... dırl.ır. Azılılar tekrar dentif 
p makl.:~ lar arasına sokutı.ır 
kcn hapishanede cereyan edttl 
n1e}dan muharebesinin gerıd~ 
bıraktığı tahrip izleri dikk•1 

çekecek kad;ır ı;ok olmuştıır 
Mahkiımların ctkardıkları Is. 

yan hareketi 2,5 milyon HraY' 
ına! ol nJş, CPZ3 evinde talıfl11 

mennır ve :ırdiyanl:ırdan ~·e· 
disi öldilrü · ·nUş ve' hir ('okl:ır; 
y · alanmıstır_ Ilattö. Demo1':4 
Parti lla~kan .Adayı StevensO~ 
Ohio'da ı;ıkau an! duyar d 
maz secım iti rini bir t:lrafl 
bırakıp v1ka yerine koşmust~ır 
Stevrnson hapishaneye geıdıJi 
z;ım3n her şey yatı.:cmıştır. ya11~ 

n s ndiirlilmü,, Asiler.k~ft~j 
lerıne ,,de ('dı'·n tir. vazı3•ıt 
üCTenl'n ~tcvc, on polise yar-

,ı dım eden gazeteciyi tcbr.ık. e 
mi,.tir. Hapishaneler tarıhınd 
bu kadar kalabalık bir mah~~~ 
kütlesinin isyan rıkardığı görl.İ 
memıştir. 

T. ,.. 

~sa~h~i~p~o~J~u:rs~u~n~u~L:_~~~~~___:n~u~r~s~un~u~z~·~- ·~~~R~·!E~-~Y~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 
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Siyah astragan ile süslennılş olan bu tny:ı.·ör, tilte crkttıidir. 
İçindeki dar, ü5lündeki ı,,e lıoldur. Üstteki ceket m2nto yerine 

\ gi_yilmtktedir. 

[ 

Dantel bluzlar. güniin her s:ı:i i itin T:ırif birer kı~afet teşl..il 
eder. Yukarıki resimd~ J. t atlı'ın bir modeli göriilnıektedir. 



1-. ıaug'ham: Bir e~ki yazı tarzıdır. 
13 -Blum: 

llussollniutn Dı~l;leri Ba Fransız SQsyalist Parti. ~ 
kanıdır. sinin lideridir 
Tanınmış bir yazardır. Çakıl taşının Yosunudur. 
liindistanda şoför ehliye Kopcnhagda e!ki eserler 
tidir, mü1e idir. 2 - Jiu-Jıtsu: 

14 - Cuk: 
Yunan mitolojisinde bir Yataklı vagonların adı. 
iU!ıtır. dır. 
ithal malı nan~ &uyudur. Aşık kemiğinin .dik dur. 

3 
Bir Japon giıreşidir. masıdır. 

- Pıratoner• 
1 panyol Bankası Mildil- ~~~:.nczyada ihtilal !ide- ~ 
tıidıir. 15 - Packard: ~ 
Rı.::ntarın sabun büyüsü. K~rı~_canın en ihtiyarıdır ~ 

4 
~~rdırımı çeken Alettir. ~~~';!t~. bulunan bir ~ 1 

- Cazgır Bir otomobil markasıdır. 
Bir tc,it talih oyunudur. l'i 
Pehli\'anların duacu;ıdır. 16 - • usg: 

Ncbatlmn gıdalandıgı 

5 
Bir mushtı ilAcıdır. mayidir. 

- Kan.asta: Politbüronun Azasıdır. 
Bir iskambil oyunudur. Rafael'in bir tablosudur. 
Kore mütareke komisyo- 17 - Aieutyen: 
nu başkanıdır_ Pasifikt~ takım adalardır. ~ 1 
Xanseri geçiren hıyarın Aa13.eddinin musevice a-
adıdır. dıdır. 

6 - Ho5merl: Ilir Afrika kabilesidir. 
transızların film yıldm- l S _Büğlü: 
dır. Bir musiki lletidir. 
Bir istikraz tahvilidir. Ilir ispirtizma usulüdür. 
llfr ce=it hamur" yeme- ~Iısırda çıkan zehirli ot-
lidır. tur. 

7-Radika: 19 - l~panyolet: 
Bir kadın adıdır. Bir çeşit pencere tokma-
Baharlı bir ottur. i!ıdır. 
Toskanın prima donna- lspanyada yapılmıı. bir 

8 ııdır. serenattır. 
- Feri~: Alafranga turşu kurma u-

İı Bankasının demir te- sulüdür. 
sisleridir. 20 - Sakırga: 
S:ımda ,yapılan kimyonlu Dolu ile beraber esen 
köftedir. rüzg5.rdır. 
•Feriha• nın züppece söy Koyunlarda bulunan bir 

9 
lenisidir. parazittir. 

- 1tt:ıhfe: Ekşimiş z"~.-tinyağdır. 
Kudüs imamının adıdır. Bu suallerin doğru olan ce-
Bir ce~il kıymalı tatlıdır. ,·aplannı bugünl\ü ilıi.\·tmlıln 
Camilerde kadınlar kıs- ~inci sayfasında bulacaksı .. 

~ıd, nıı.. r·····-······: .... -.: .. :.-:. ... :.: .. : .. :.·.:.-.;.-:. ..... ;.;.w.:.~~ 
i ~gleneeli satırlar ! 
:ı_\"Jnd 1 : : ~ er e ............... es )'or. : 
: 'l - . •••••••• dolar, iki yüz seksen lira eder. : 
' '1 ...,_ • i t - '->a)'ramınız •..........• olsun. : 
: 5....., lfiJşkUI odur ki ............ ev\·el ölilr kişi. ! 
: 6 ......_ l.fthmacun bir ne\·t ............. .. 
: 7 ...... Jloş llcmo'nun ........... Gülpembedir. 
: a ......_ ....... ., ..... Seçimleri 4 kasımda oldu. 
: g -. rdebıynt Fakülte!J, ............... dan Beyaııda taşındı. • 
: ıo ...... \•atan gazetesinin iki muharririnin adı •........... dur. : 
' - l'· • : lt ·.rrano de Bergernc ......... tarafından tercüme edilmlıtir : 
' - iki . • : ıı camb3z •....... ıpte oynamaz. : 
: 13 ......_ •· . • n Üskildarı geçti. : 
~ lt ...... Zcn&inln malı ~· .......... çenesini ~.-arar. : 
: 13 - Çayır çimen bekliyor ............ bayları ! 
t ~· Secaat mederken ............ kıptl sirkatin söyler. ! 
: "'ıt. ll1'arıd3ki cümlelerin nol\ta n.e g~sterilen yerlerine kon- : 
! f1g 

1 &ereli.en dotru kelimeleri bugunku il;i.,·emWn besinci say : 
• lııd • 
'•,,,. a bulacaksınız. : ........................................................... 

\'ATANIN iLAVESi 

RESİMLİ FANTEZİ 

Acaip tezatlar curcunası ... 
• 

1 - Birisi göbek atar 2 - Dikeni fena batar Tutunca soker, atar. 

a 

T 

3 - Ellerimi boynuna dolaytm Sevgilimi koynuma alayım. 4 - Fincanı taştan oyarlar 
öy 

7 - l!aııgısi... Efendisi? Karşısında dıvan dur! 
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Uzüntü 
A wkat Kerami Vodina•nın bi-

ricik kızı l\lücelll buıtııı 
on yedwni bitirip on sekizine 
girecek. Koca konakta yine e
la4anüstü günlere mahsUJ baş
döndiirücii bir hazırlık nr. 
Camlar, tahtalar siliniyor, kı· 
pıların san topuzları parlatılı
~·or, perdeler değişiyor •• TeU,, 
toz, ter ... 

Kısacık boyu, geniş omuzla
rı, altın çerçeveli gözlüğünün 

geri•indeki yorgun gözlerile B. 
Keramı \~odina odasına çıktı. 
O giinkı davalarının dosyaları
nı koyduğu san çantası elinde 
idi. Kapı önünde durdu. Yapı
lan iılere gözlüğünün U.tünden 
ciddi ciddi bakmağa başladL 

O ara karı~t mutfaktan çık· 
m,.tı. O da kocası Kerami ıi· 
bı ufak tefek, k.ısıı boyluydu. 
Kocasının yaruna geldi. 

Kerami Vodina: 
- Buı;ün do öyle ~ok lıim 

var ki. .• 
nedi. 
Stnıha Hanımefendi: 
- Yoo! diye itirazı bastı, bo 

gün hiç bir itiraz kabul edeme
yiz Kerami! İki elin kandı da 
oı ..... 

Bitmez tükenmez dlvalannın 

yükil altında ıöyle bir kımılda
yan Keram! Vodina, tombul, fa
kat pönilk ıerdanını titrete, 
titrete, tadsu: tadm güldükten 
ıonra baıını salladı: 

- Haklısın .• İki elim kanda 
da olsa .•• Yalnız, ne hediye al 
malı acaba? Aksi gibi aklıma 
da bir ı•Y gelmiyor. Gayet za
rif bilek ~aaUeri gelmiş, dün 
geçerken vitrinde görmüştüm .• 

Seniha ilanım itirazı bastı: 
- istem•m. Üç tane saati 

var .• 
- Çok ıarlf ama... Elmas 

taııı ..• 
- İ.!temem istemem .. Taksit· 

1~ veriyorlar, herkes alıyor. Her 
ktsle olan bir ,eyin ne kıymeti 
var! 

- O halde güzel bir kumaı? 
- Güleyim Bari .•• 
-Ni~in? 

- Elbi•elik kumaıları çille 
çifte ıyoU 

- BlleılJı:T 

[KİTAP DÜNYAMIZ! 
<<1 

Yazan : O K TAY A K B A L 
varlık yayınlarında mev.imlıı ilk şiir kitabı, genç şair tıhaıı 

Demiraslan'ın •incir Ağacı• oldu. Son dört beı yıldır ıilr
lerini çeşilli edebiyat dergilerinde okumakta olduğumuz De
miraslan en genç pirlerimiz ar3'ında baıta gelenlerdendir. Ta
nınmasını Varlık dergi.sine borçlu olan Demiraslan'ın ilk e!e· 
rlnln o yayınlarda çıkması da tabii idi. 

Drmiraslan"ın ilk ~iirlerini okuduğum ıaınan onda yepye
ni bi.r hassasiyet örıüsünU görmil~tüm. Bir yazımda dı ken
disinden umutla bahsettiğimi hatırlıyorum. O ıönişümde Y•· 
nılmadığımı anlıyarak sevinç duyuyorum. Çünkü. ·İncir Ağacıo 
her bakımdan dolıun, tatmin edici bir e11erdir. Kendine &öre 
bir deyişi, bir şekil anlayışı var. Daha çok çocuklutun ıaf, te
miz havasını ta~ıyan, renkli dünyasını çiıiveren bu ıiirlerde, 
her okuyan kendinden, kendi hayallerinden, ktndi dünyasın
da izler, akisler bulabilecektir. 

Demir<A~lan'ın, köprüden geçen mavnalara, yağmurlu güne, 
duvara çizdiği insanlara, uçan bulutlara, dikilitııa ıeslenişi 
içimizde yankılar bırakacak kadar bizdendir: ' 

Siz ıimdi hurdan ıeçtrsiniz bulutlar 
Bizim de içimizden bulutlar geçer öyle 
Rizlm lçimlzdtn geçen buluUar Cörillmu 
Ama konuşur istedi mi allar bile 
Bizim de içimizden buluilar C•c•r 6ylı 

D'm.iraslan'ın ıiirlerin~e ıünümüıiln ust_a .ıairle~n~ h~s!e· 
dılir tesiri ·ok de~ıl. Ama bu her ııirınde ıorulmUyor. 

Daha çok eski ıiirlerinde .• Kah Necatigil'l, klh Kültbi'yl, kah 
Orhan Veli'yi hatırlayıveriyorsunuz. Ama bütün kitap ıevgiy
le okunuyor. insan her adımda eski tanıdıklarını, eski dost
larını, eski sev•iillerini bulacağını bildili bir ülltedt, bir hl
tıralar dünyasında nefes aldılını hissediyor: 

Sonra iatll olmuıuz bir cumartesi 
Ö&leden sonra ve ıüııeıll bir cün 
Bahçede •Korkma aönmez• aöylem4iz birlikle 
Btp öyle ağl.ıyacak gibi olmuıuz bütün 
Öğleden sonra ve ıünesll bir (ilıı 

Sonra kaç ıünl!lli tün geçmlı ıislünden öyle 
Şimdi merhaba dtSem habrlar mrnmz 
Stn kunduracımn otlu Necati mı.in yine 
Siz yine 4.ysel yine MUJ1tafa mımıu: 
Şimdi mtrhaba dtstm hatırlar mınn.u:! 

- Of Keram!! 
- Peki ama, ne almalı ha· 

nuncığım? Zarif bir kolye? · 
- pört tane kolyesi var ko-

cacığım bilmiyor musun? 
- İskarpin? 
- İnsanı çıldırtırsın nllahl.. 
Yorsun gözlerini tombul 

yumruklarite ovalayan J\.erami 
Vodina: 

- Mesele, dedi, vallahi me-
:ı;cle ... 

Gözlerini birdenbire karı ına 
kaldırdı: 

- f:o iyisi.. 
- Evel? 
- Hiçbir şry almamak: 
Seniha Hanım. etine iAne 

batını§ gibi irkildi. 
- Aıkolsun sanal Koskoca 

a\"ukat Keraml Vodina'nın bir 
tanecik kııı yeni ya,ını idriı.k 
edecek dE", Krrami Vodina kı .. 
zına hiç hediye almıyacak' A
yıp, dogrusu. ('ok ayıp. Dunu 
düşünmek bile insanı )·erlere 
geçirmeğe kiıfi.. 

Avukat -Keram! Vodina da 
aynı .kanaatte idi ama... 1 

gcnıba !lanıme!endi birdenbi-
re hır şeye dikkat ettiı Sa

lonu :ı;üpürmekte olan hizmet
çi, isteksiz isteksiz ıüpiirilyor. 
du, baıtan •avına. Aklı gitti. 
Kocası Kerami'nin bir tanecik 
kızına yaş gününde herhangi 
bır hediye almamaktan bahı;e
diıindcki ıyıbı filan unutarak: 

- Olmuyor, olmuyor! ı 
Diyı bağırd~ Sonra öfkeyle 

gitU. - -
- Ver ıunu banaı re dikmiş, habirc düşünüyordu. 
Süpürgeyi ıtdı, kuvvelli kuv Dlişünüyo_rdu am_a, aklına bir 

vetli ıüpürmeğı başladL Avu- şey gelmıyordu ışte. Gözlerini 
kat Kerami Vodina, karı.sına kaldırdı, karısıylo bakıştılar. 
hayretle bakıyordu kt biricik D.urum_ cid.den üzücüydu. Bu U
kın Milcelllnın oda kapısı 1 • zuntulu . dunyanın ~· tadı var
çıldı, Mücelll fazla dekolte ge- dı sa.~kı? insan bırıcık kııına 
celiğiyle kapıda belirdi. Anne- yaş gunundc takdım edecek bır 
&ini !tipürgc yaparken görün· hedjye halırla)·amadıktan 6011· ı 
ce aklı giderek: ra ... 

- A .. Anne-, dedi, l§kolsun Duvardaki saat biJ!ür "rsiy. 
doğrusur le onu vurmatta başlamıştı. 

Seniha Hanım siipürgeyf bı. . Avukat .Kerami Vodina k~n· 
rakıp do~ruldu, kızına baktı. dıne geldı. Daha yazıbane~ınc 
Kızın kaşları fena halde çatıl- ugrayacak, ondan sonra da ad
mıstı. liyeye gidecekti. Salonu d3lgın 

- Ne yapa)·ım cvlBdım~ Yap 
tıkları iş 1time •inmiyor ki.. 

~lücella: 

- Emredersiniz, yeni baştan 
süpürür! dedi. Avukat Kcrami 
Beyin Hanımı. Ne ayıp! 

Avukat Kerami Vodina da 
aynı fikirdeydi. 

- Doğru, dedi, Mücella dol
ru söylüyor. 

- Geçen gün r-alonun cam
rını giJiyordu heyba! Şu cam
ları, caddeye karşı.. Yerlere 
geçtim. Ya bir gören ol.saydı 
anne? 

- Olı:iun kızım! 
- Olur mu anne" Olsun O· 

lur mu" 

- Oln1az tahH hanım. Onö. 
rünü muhafaza etsene .. 

Scn;ha Hanım yenilmişti . E
linden süpürgeyi bıraktı, 
Mücell~ 1>e zarif rugan ter

likleriyle tüy kadar hafU, !.\va. 
boya gitti. 

Seniha ilanım: 
- Düşündünüz mü~ 
Diye sordu. 
Kerami Vodina bunu tama

nuyle unutmuştu. Yüzü karı§tı, 
kaşları çaWdı. 

- Aklıma da, dedi, bir şey 
ıelmiyor, abi ııbl.. Üzuntü
den paUıyacafım .. 

Kadın kocaıına uzun uzun 
baktı. Kocaıı töı.Ierinl ye-

dalgın geçti, merdivenleri dıl· 
şünceli düşünccti indi, &okağa 
huzursu7.lukla çıktı. 

!\c almalıydı"> 

Taksiye bindi. Bir cıgara yak-
tı. Ancak ikı nefes alabıl

mişti. Dır de baktı ki cıgara tü· 
k<'nıniş. izmariti taksinin pcn 4 

Cf'rCMndcn fırlattı . llayrct! Ya. 
zıhanesinc buJ?:ün ne cabuk 
gelmişti? O kadar uzun yol .. 
Taksiden indi, hanın kapısına 
öogru yürürken şoför~ 

- A[fcdersiniz Bcyiın, dedi, 
taksi ücretini unuttunuz! 

Kerami \rodina. kulaklarına 
kadar kızararak 'l'rı döndu, ta~ 
~l ücretini özür dilc:>erck ver· 
eli . ı\sansöre girdi, a~ansördcn 
çıktı, yazıhanesine girdi, masa
sına oturdu. 'Yüzü avuçları i. 
çinde, karşısına ra~llayan du .. 
vardaki Avrupa haritasına gözü 
takıldı. Bakıyor, fakat görmü
yordu. Aklında kızı, biricik kı
zı, ve ona alacnğı hC'diyc. Bu 
hediye neydi? Ne olmalıydı? 

:l\tasasından kalktı, pencere. 
Ye ,gitti. Pencereden dışarılara 
baktı. Aıağıda, çok aşatıda 
tramvaylar, otomobiller, insan
lar ... 

Büyük bir cau sıkıntı.sıyle 
döndü. 

- Linet olsun! dıye söylen. 
di, linet olsun böyle dünyaya!. 

Kendini maroken kaltufa 
bıraklL 

--
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Ben ancak 
Allaha borçluyum 

patıh Sullan l\Iehmet, 1 .tan -
bulu aldıktan dört gün •on 

ra. yani 2 l\layıs 1453 cumartesi 
$!;Ünü Bizans imparatorlu~unun 
ıson ,·eıiri otaras·ın evine git-

nıı~tı . Bu ınuhtcşem mi~aiiri 
kart>ılayan r.:otaras, btıtun ha. 
zine!iıni padı~aha takdim ct
ınişti. Sultan İkinci :\tchm("t, 
prk m\ihinı bir sC'rvet olan bu 
hazineyi süzdükten sonra şu su 4 

ali sormuştu: 

Pek ziyade 
Memnun oldular 

5u1tan \bdülazi1 1867'de A· · 
rupaya yaptı~ı ziyarette z:ı· 

rif \:C nlıktcdan bir vrzır olan 
Jlaricıyc .Nazırı Krçccizadc Fu
at Paşayı da beraberinde götür
müştü. }'uat Paşa, padişaha ay. 
ni zamanda trrctimanlık vazi. 
fesini görmüştü. İngiltere krali 
c;csi Viktorya ile zatı şahane a
ra~ında ınül.ikatta da tcrcü. 
mantık yapnuştı. Kraliçe Vik
torya kulaklarınrlaki küpeyi 
güstrırcrck httnun vaktile Sul
tan Ahdiılmccit tarafından he· 
diye olunan bir broşun cJnıas
ıarından h;;tifadc ederek kendi 

- Hakikaten büyük _bir srr. 
vrt. fakat bunu neden Jstanhu- saray kuyunıcu3una yaptırdığı4 
hın müda[aası için sarfetmedi· nı söylemiş ve: 
niz' - Acaba zatı şahane buna 

Nolaras, hürmetle eğilmi.«i: gücenirler mi? 
- Size sakladım, haşmctmc· Diye sorınuştu. Kcı:ecizade 

ap.. Fu·t Paşa. padişahın söyledik-
Fatıh. dalkavukluğun tam !erini değiıtirerek şu cevabı 

bir ifadesi olan bu cevaptan \·ermi,-ti: 
memnun kalmamıstı: - Bilakis ha~metmeap, für" 

- Bu ~ehri ve hazineleri &a- kiyeden gelen şeylere daima 
na veren kimdir1 kulak vermekte olduğunuzu is-

- Allah. bat için padişahım efendim bu-
- Güzel sö~ledin, öyle ise .. na pek ziyade memnun olmuş-

B•n ancak Allaha bo~luyum, !ardır. 
sına değ'!. * 

- Ge~l bana zam yaptınız ama, kıymeti kalmadı. roJ1lll' 
söıledlm. 

- Rir an e\·lel kararınızı verseniz de ... 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

b (Çözüm kolaylığı için not: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 numaralardaki bütün sözler •K• ile 
•ıtaınaktadır.) 

<Çapraz kellmelertn bılledllmtı şekillerini, bugünkü gozeteml zln 5. el sayfasında bulacaksınız( 

Sotdan sağa : ım•hs.ulleri Car•pço, cemi); Tar!- 6 - K•rmızı renklerden biri, A-
hi bır de\let; Umumi yardım. hır hayvanı .ından biri: Su (a-
1· A b b ba .EO Uk t ı rapça). Takrir. 7 - Tai~k; Pos-.ı - Odun sıbi (iki kelime); 1 .0 

- :· 111 a sı; , c I• ta, T•lgr Teldon İdaresi: Bır 
lciınseden yılmadığı iddiasında hke; Tucc:ır esyası, Bağışlama; çeşit r sin"' cetveli; ~I:ı.ncvi Jckc; 
Olup ıuna buna meydan okuyan Satranç terimlernden biri. 16 Eski ~L ı lılann güneşL 8 -
kinıse; Birinci Dünya Savaşında Ramazanın yirmi ycdınci gecesi Bir spor: Bir un\·an; Çocukları 
Ordumuzda kullanılan ba•lık (iki kelime); Eski danslardan korkutan hcyul~_: Mtnare ktilkhı-
~ • • · · k ' 1 h . nın ucundakı sus. 9 - Saha; t. 

- Bir hayvan; lstanbul \ilA- bırı; A ıllı. 17 - B r ayvan, çindo P•k az kimse bulunan. 
l'~U il~eitrinden biri; Aylardsn Büyük, B.cyan edatı; Dört Jtaıı .. ! 10 - Rcsmf lli~ıtlar; Katra; Yüz. 
bırf; Saymı· Bir nota 3 _ Bir !eden blrı. 18 - Pek lyL 19 - ı 11 - Bir çiçek: Akıl; Reklilm. 
ltk· E ' ı· ik. J :irf. c· J A.fganistanın kuzey doğu tar:ı· 1~ - tıilncy ı\frikanın Iloianda-

~ ş ve ı;es ı ı 1 ; ınas a dan ·· ·· . . . 1 • ı ı 
•nıat fında dağlık bir bolgt'" Kars vi goçup oı a~ a }er c~rnış la -
k . trıa. 4 - lTsanç vermek (üç ' kı; Vuk.ua grtirme; J\cder; IIu-
.•lıme); Tükürük bezlerinin il- !ayeti ilçelerinden birı Yeter buhat tozu; Model. 13 - ~lüp-
liııapıanıp f4melerinda rıeyda- 20 - Gükten yağnnlardar; Bi •etli; Mevkl!: Bir şekerleme; Si'-
ba celen bir hastalık. _ Bir brsi maddesi; K3inat; I\undura.. den önce gelen. 14 - 7.arf cda-
llıusik' • . • cı 5Ietlerlnden biri. 21 - Rütbe- tı; Müellif mahsulü; Bizi bize gös 
h 

1 •.ı. aretl •. Yağlı klft, ~ıeı- teren; noı söz; Elde etmiş. 15 -Utu K l siz asker; !·'asıla; 8.llra; Baş ve 
6 'utahya nınkl o an şey. Kıymcnicc bir taş; Tarikatçile-

- Arap harflerinden bıri; Af· gövde hcykcU. 22 - Namcrti BJr rin tören yeri; Bir ölçilniln kısa 
1•lı:•da bir memleket; Eğri; Bil- renk; Alem. 23 - lstik~al; lllr Y?~üışı; ~!><anın yar~sı. 16 _Bir 
tUk ırmaklardan biri. 7 _Aynı nota; Bir nida; Ceylfin. 24 - !lir vı.tayctımız; Tre~; Bır sayı. 17 -
Ilı• d ı B' t o ıı ·b- Bı• mcml•ket: Kaya parçası;· Ba-r '"'leket iskele ve li!ıı;ıııları •· e • ; ır no a; · ınan • ~·: Çift do muı. ıs- Dlr çift; 
~nda gemi işletme isi; Eğe kc· larmdJn birkaçının adı: llCTt. SahJp; Dört Halifeden hiri; Tak
~lerırun meydana getirdil::i ka- 25 - Ölmcık; Dcnlı kenarında ma yuz. ıo. - ·ynrck: Bjr çiçek; 
1•ı; ıı.. . 1 d M · Jüman ka- bulunan kamışlık ve sozlık; Kal- Kuzey Mnkad• bir bölge; Orta 
dını. 1 

>er er 
0 

u•.. .. çaya kadar çıkan re çizme alttn3 Asyanın büyük dağ zinciri. 20 -
r,,,ı rı.nın erkeklere gorunmcle- Arzın P. cyki; :\lidcsi boş: Bir kus; 
- b k L'.iyilen abadan çorap. İ la ır arada oturup onuşma- Eski; Il:ire porça, 21 - htimal; 
k~nı Yasak eden Adet 8 - Vla- • .ı Yavru ccylôn; ~liina; Sarhoş ni-
>. • adam; üslOp; cuz•t. 9 - Yukarıdan aşagıya: dası. 2~ - Bı~ yar'? h".yvanı; Dır 

nahtar; Mana huli>ası; Bir e- besı maddrsı, Cc,hcr, Üst (a-
d•t· B' 'd . 1 10 raııça); Satranç taşlarından bırf. 
.At, ~r nı a Bır no a. - 1 - Bir ba~l ı.k; Durgun; Kut-+ 23 - Kanum.uz idam eczası; K:ı-
• lr &li\'arl beygiri; Sili beyazlı- sal ıchirlerdcn biri; lllr av kuşu. sık yanğı· Zararın orta•ı· Su 
"'lıtl . ' e:,. 
•kı'-• halı! mavi dalgalı bir cins 2 - Bir teıit ipekli kumaş; Yil· (farsça); Bıkırla çinko mnhifitu. 
Or •: Cinsi Utif. ıı - Bir sayı; rekli; Nezaket bilmeyen; !lir :4 - isim; Aile erk~nından bi
de t:. A~erika Cumhuriyetlerin· renk; Soldan sonra gelen. 3 - r~: Soylu; B~~ çe it reklam. 25 _ 
ı 2n hırı; Bir eclat; Soru; Seher. Su (farsça>; Ilindistanda yapı. Kaı-g3tarı urkütmrğc yarayan 
lilld-.. Korkutma nidası; Halk di- lan bir çeşit kAğıt; Bir renk; Yilz yapmo adam: lstiJna; .lodaıa 
'.\ '~ ıaıtin altmı$ta biri. 13 - (farsça); İli\'e. 4 - Dir meyva; uygun !:iyincn; Nişane: Dini tô· 

"-E'PEY ~(İ~J 
01.l)() $.Ç F. 
AMA NıHAYt:f' 
l<ASl<l?riNi 
t:ı,t: acf:iRC:. 
6/~0il<. ! 

~1~borbarls• denılen bitkinin Bir fırtına: Eski portat f hokka ren. 
\ıh dı!indeki adı; Bir çeşit es- ve kolemlik; Kabo bir kunıaa. ___________ _.:_ _____________ _ 
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S oruların 
ce vapları 

• 8 ucunkii tıhemlzde okuyu
~11tıınıza 1,ordu&umuz muh
fı lir •oruıırın karşılıklan aşa-
~. •tıklanmııtır: 

bu 8ir~nci sayfamızda , Bunları 
da~abılet'ek misiniz?• sütunun-

l restmler şunlardır: 
l - " . 2 .. 'lj urı Yam ut 
3 - :XyJophon Aleti 
4 -.. Kibrit kutuları 
5 - liaydar Zafer 
e ._ Ankara stadının kulesi 
7 -.. TUrk sorguçları 
a - Votkan krateri 
9-.. Ah lian 
ıo-.. lstanbul 
'~e\•in Aypar 

da iı&,·e.nıııin ~lİncü sıy!asın
lı.ı.~ •lhleinizi yoklayınız· sü-

ı.ı.nda sorduklarımız: 
1 
2 ._ Tanınmıı hır yazardır. 
3 - Bir Japon gU.reşidir 
4 - '\:'ıldırırnı ~eken fılettir. 
s -.. Pehlivanların duacısıdır 
e - Bir iskambil oyunudur. 

..... Bir çeşit hamur yemeği 
7 dir. 
a -.. Baharlı bir ottur. 

..... •Feriha• nın züppece 
o •öyleniıidır. 

- Camilerde kadınla" kıs-
ıo mıdır 

._ Denizaltı gemisinin gö
ıı Ztldur 
1~ ._ Bir kadın adıdır. 
13 ._ Bir eıki yazı tarzıdır. 

....... Fransız Sosyalist Parti· 
14 •inin lideridir, 

- Aşık kemiğinın dik dur
masıdır. 

15 - Bir otomobil markası
dır. 

16 - Nebatların gıdalandığı 
mayidir. 

17 - Pasi!ıkte takım ada
lardır 

18 - Bir musiki Aletidir. 
19 - Bir çe§it pencere tok 

mağıdır. 
20 - Koyunlarda bulunan 

bir parazittir. 

"' İIAvcmizin liı;üncil sayf:ısın~ 
da, .Eğlenceli Satırlar. siitu
nundaki 15 cümlenin boş bıra .. 
kılan yerleri şöyle doldurula .. 
c-aktır: 

1 - Yeller 
2 - Ytiz 
3 - Kutlu 
4 - Ölümde" 
5 - \'emektir. 
6 :._ Se\'gilisi 
8 - Amerikan 
9 - Sadun 

10 - Siya\'uşgiJ 

11 - Bir 
12 - Atı 
13 - zö:urdün 
14 - Bayanlarla 
15 - Merd-! 

* İ13vemizin ilçtincU sayfasın .. 
daki karikatlirlerin anlattığı 
~a.rk.Jl:ır §Unlard!r! 

Üstteki: • 
•Gel Girlrlim Çamlıraya• 

Alttaki: 
·Ateste çek kürrklrrt mehtap 

uyanm:1sın• 
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BUGUN 

• 
• ....... . - • 
Maç çok sıkı ve çekişmeli geçecektir. 
Kazanma şansı Fenerde ise de, iki ezeli 

rakibin karşılaşmasındaki müstesna 
havayı gözönünde tutmak lôzımdır . 

H~ftalardanberi beklenc-1 mü 
'um maç bugun nynana. 

tak tiilnlerdcr.ı,cr, herkes bır
h11n ... sormı)or Fcnerbahc:e m ı . 

< tasaray mı k•"narak'.. Ve 
hu suah ç<'şıtli tevaplcır n1ü-

j r ve be) l n.,l!Jr toıkıp 
C~ \ ' Ol 

Muhakkak kı tıuıun O) nana-, 
C'ak FC'nerhahçr Galatasaray 
maçı , birinci ncı, ·enin rn mü
hım ,.e f'n kriti k kar$ı1a!}ması
rlır \<' hb)lc ol na~ında muhlr· 

.- !iebepler göze çarpmakta . 
dır 

kazanmak içıo bütün gayretini 
\'e cnerJisini ortaya koyarak 
oynayacak \·e ba~tan !'Ona ka
dir mücadele <decektir. 
~unu da unutmamak lazım. 

dır ki Galata. arayJılar, Fener
bahçeye karıı çok d•falar bü
tün tahminl•rİ altü•t eden ne
ticeler almı~lardır. Sarı • kır
mızılıların bugün de müstesna 
Galatasaraylılık taraftarı tuta
biHr \·e ıtcnt- iyi bir netice ile 
!'ahadan c:ıkabilirlcr. 

- • yor 
\r-1 GONDOZ GöZOYLE 

leıı 

me tıı ar 
Yozon: GÜNDÜZ KILfÇ 

H ani sirıemılarda 15lıkla.nJncaya kadar gb~terilen rek1111l 
filmltri ,: ardır. Bır tanesini, hır krem Hrma~ına ııt ot•· 

nını ~iı rte hatırhya<"a.ksınız: Şöhretli ve ~ehhar bir .~·ıldıt ·~; 
tık ya~l:~nnııt'lır. Yliztinde kırı~ıklıklar belirmiş, cıldi rsk 
taravetini ~~ybeıtmlştir .. 6ı.rtık eski perl"stişkarlan, Aşık1~f~ 
rı_~rvanc ı:-ıhı. rt~_arında. dön~ii ·orl~r. ;iyatro adamları,. re e· 
sorler, organızalorler, fılm ~mıllerı tılan da sC'mlınl" bıle ~-. ı ı . . . . ıse 
ran1aı o rr;uş ar .. \ aktıylc dolup taşan n1ektup t<'psısı 
~.meli homho~tur. Eıelı iki ra ~ h ı n '<'ili hır 

~rşılaşması ol na•q bakımın

dan dıı:cr ~tit in maçlara na. 
ıar :-ı :ıususi oı .. atmosferi var
Jır 

Gündüz'ün de bugUnkü mae
ta sa~ic; mevkiinde oynayacağı 
J.:u,·vette ı;öylcnmekt~dir. 1-Jalcn 
Galata arayın antrenörü olan 
Gündüz; idn1an iiıerindcdir :\fıı- .._.,_,,.,,,.,- , c:-.-~-·- -.:.-~M . .1!....""""-;;;ıo-c- ~ "" 
çın ;1;ür'atine uyması hayli zor- , ·,ra - Be)"koz maçından bir ens tantane 

•• ~ıe .. hur arti!t bu ,aziyet ıcinde ~Unbegiin kcderindil~ 
eriyip ı:iln1C'ktcdir. Fakat bırdcnhırc bir mucıze olur. sonnı e 
yıldız rene pırıl pırıl parlamaJı:a başlar. Eski güıelliğıne " 
cazibesine kavuşuvtrmiştir. Etrafında hayranlar, tf"p!>ide f11f~~ 
tuplar hiriktikçe birikir. Çünkü X kremini kullanıp tara.~1'ti~e 
trkrrır ka,·uşmuştur .••..• Benzetn1ck gibi olma!'ın ya b<'n1111 ~t .. 
futbolda ~·ıldızlık demiyelim de parlakca bir devrim oldU· el 
rafımda , _dola~anlar, omuzu mu okşıyanlar da vardı. Eh __ po~~e 
da h2rgun clı boş gelmiyordu. :\lektuplar iltifat \'e pohP0 b· 
başlayıp O~·lc bitiyordu. Derken güzel artistin yüzünde peYd

3 ıL 
lanan menhus kırısıklıklar kabilindrn bizde de ·viicut atatrda 
nefes kif•yet•izli~i. !ilôn !ıliın kendini gö<terme/;e ha;Jadı . 8 
mecburen futbol hayatımıza. son VC'rdik_. o zaman hirdtnb; .. 
tenhalaştveren C'trafımı gOrUp rlt'." pek iırkmü~tüm. Değil 0 

111 
zumu ok~1y3cak boğaıımda lokma kalsa arkama vurarak ada 
bulamadım tlrafımda .... 

nr da l 'nı..- renk b ırı ın. 
dan cir ,ı!ı l , ıcu' ' 'el bak an 
hır tddıa me,·cu1 • ır 

Jla c-:1 Fencrbah(e. rakibin 
:fE'n dört pu,ın farkla lig lide ~ 
rıdir F.e:er bu m::ıçı da kaza 
n a k:rk altı puanı bulacak .. 
lir kı. bu \"aZıJet Galata&arayın 

sampi~·onluk ümidini esaslı su
rrt c sarsacaktır. 

. ayr• GJiatasaray ma(ı kazı
nır a, aradaki puan [arkını iki 
'c indırwneı?e muvaffak olacalç 
'e şampıvonlJk yolunda Fenc -. 
hahc;(')C kuv\e' bir rakıp va 
J}Cllne ~ırecckti r 
iıte butiın be •ebtpler F• 

~crbahçt- . G 'atasarı~ ma~·ı
nır. ehemmiyrti ÜU'rindc a~·rı 
ıyrı esaslı birer rol O) namak· 

dır 
BugfinkJ m3(ın nC"t.cr.ı ne 

olabılir?. Sımrlıre kadar yapı. 
lan Fene"'bahçc - Galatasar;ıv 
maçJannın neticeleri. az bir 
nHJ...t.an müstesna, daima tah
mınler altü • etmi-ıtir. 

Binaen <') h bu maf·ııı nıuh
temP) nchct'."s ı üıcrıncl~ durur
ktn T'rn<'rbahce c;aJat3sara:v 
maçı .. ın n atl1' ,...<:frr nı rle i!,Öz
onundc Jtmak Tlzınıriır 

'oı mal ~art l:ı ı-·enerhah
Ct'lın galılııyet .an">ı biraz da. 
ha fazlad r Sarı ;ich·ertliler 
bugUn sahava Dtşıktaş:ı ,.e \'e 
fava KJr"ı O\''ladıkla rı karlro 

e çık c k1 ı :fır Bıı karlro 
şuphes iz k F"ner ahçenin rn 
kuV\etli k dro,.udur 

"\'cı'nız !·'el'er hlirum hattı 
hir1z ~ahsı >vuna Ka~makta ve 
topu y,kl• ında fazla tutmak· 
la( r Kİ , bu vaiyet netice al-
malar· ıı güçleştirmektedir 

Fenerb;. ıc-e hiicum hattında 

e;lit atm- ını hilen futbolculo.ır 
,_rdır } akat bunlar yakala .. 
f'lıkları poz: sy onları lüzumsuz 
ç -:nı la heder rtmektedir
Je Hallar ~ hlicunı hattına 
' . diKlcrı ke ik pa5lar da ek. 
!ierıv1 rıı k İP ovunculann 1) a
ğı"da kalmaktadır. 
Bu~un l"•ncr~alıçdılc.. kısa 

pas' tempoyu bir ken .., hıra-
karar;: , uzun paslara dayanan 
ıı.!• ı1 bi: trmpo tuttıırabilirl.er
ıl". ':ıu zorlu maçı kazanma ım
U . ·ı yardır 

Galatasar~ya grlincr: bugün 

) 

• 

dur. Fakat hücum hattını mil-
krmmrt bir ~eki1de idare ede
bilir, Sayet Gündüz, Galatasa
ray· hücum hattında bugürı oy
narsa. fenerbahçe defansının 
çok temkinli olmaısı 11.zımdır. 

Şurası muhakkak ki buıünkil 
mac htr bakımdan zevkli. heye
can1ı olacak ,.e çok çeki~meli 
a!halar aeçirocektir. 

Bülent Eken 
Bugün 
Oynayamıyacak 

Evvelki &ece yurda dönen. 
Bülent Ekenin lisans muame· 
leşi dün öğlrye kadar İstanbul 
~ölgesinci<' ikmal edilmiş ve 
ö~le üıerı Galatasaraylılar ta
rafından tutulan hususi bir u· 
çakla lisans taııdik edilmek ü
zere Ankaraya ıönderilmi~tir. 

Bu vaziyeti haber alan Fener 
bah~e idarecileri, Baıbakana, 
~lilli Egitim Bakanına ve Be
dC'n Terbi\'eııii umum müdürüne 
birer yıld~rım telgrafı çekmiş
lerdir. l~munı müdürlüğe çeki· 
l~n tel~rafta Fcnerbahçeliler, 
Büledin lisansının İstanbul 
hölge!iinrlcn saat 12 de yola eı· 
karıldığını t'e lisansın en erke!l 
:aat 15 de Ankaraya gelmiş o
lacağını, cumarte~i olması dola 
yı.')ile saat 13 den itibaren rcs~ 
mi daireler resmen tatile ~ir· 
mış olduO!undan. li5ansı tas· 
dik edecek memurun tatil do · 
layı~ile bu işi yapmaması ica;> 
ettiğini ileri sürmü~ler, \'e tı ~ 
til saatinde li.1ans tasdikinin ya· 
pılmaması hususunda alakalıla
ra emir verilmesini istemişler· 
di~ 1 
Diln ~ece Ankarada Beden 

Terbiyesi ve futbol federasyonu 
erkaniyle yaptığımız temasta 
Bü.lendin lisansının tescili itin 
bir müracaat yapılmadığı nı ve 
müracaat _yapılsa dahi mesai sa· 
an haricinde olduiu iein resmi 
muamele ~·apılamıyacajının ta. 
bil oldulu neticesine varıtmı~ 
tır. 

Bu \'ilZİyete zöre lisansını te .. 
kemmül ettiremiyen Bülendin 
buıünkli. mac:tı ye-r almasına im· 
kin ıorülmemektedır. 

DUN YAPILAN PROFESYONEL LİGiNiN SON KARŞILAŞMALARINDA 
..... ......... .... .... ... ........ _....., 

iktaş, Emniyeti 4 -O endı. Vela da 
Beykozla 1 - 1 ber ere ·aı ı 

p ro!Hyon•I kilme lig maçla· 
nndan Vefa • Beykoz kar. 

şıJaşması dün ~fıUıat Paşa $\a
dında 3000 kadar seyirci önün
G.e yapıldı. 

\?cfa takımının yine Büyük 
Garbisten mahrum olması dı· 
şında her iki takım mutad kad
rolarındaki oyunculart muhafa
za ediyorlardı. 

)laçı, Tarık Özeren~in idare 
etti. 

Oyunun ikinci dakikasında 
ortadan Vefa kalesine gönderi-
len topa Beykoz kalecisi, mer
kez muavini, Vefa merkez mu· 
hacimi a,·nı zamanda atıldıl•r. 
Leon, kaleciye pas vermek is 
terken topu kendi kalesine sok
tu. 

Bu kolay \'e çabuk gole ra~. 
men Vefa :;:öze c;arpar bir hi'ıki
miyet kuramadı ve aşağı yukarı 
denk geçen ilk dt"vre \'efantt1 
1-0 Jık galibiyetiyle sona er
di. 

İkinci de\ renin hüyiik bir 
kısmında Bt'ykoz hftkim oyna· 
dt. On !i:tkizinci dakikada Vera. 
kalesi aleyhinr . oldtık me,·kiin 
den çekilen firikiktc kale önü 
karı~tı. top ayaktan aya~a dolaş 
tı, nihayet Beykoz •ol halı Ha· 
!'an bir fırsatını düşürüp topu 
kaleye soktu. 

Oyunun !liOn on dakikas1nda 
Beykoz galibiyeti sa~lamak I· 
çin hayli ~ayret göstcrdiyı:::e de 
mu\'affak olamadı \'C maç l-1 
beraberlıkle bitti 

Vefanın ikinci dakikarla bir 
gol atmasına raCm<'n ıeri kalan 
88 dakikada ba$ka bir muvaf
fakıyrt gösttrememesi. hücum 
hattında ktlı;tik Garbisten ba:ı
kasının ll" irli bir ,·arlık göste.-

Bc)·koz kıleti"ii nin bir kurtarışı 

remcnıesindenctir. Vera takımın 

da, ya~murlu bir ha"a ve kay
gan bir sahada bir golle Beşik. 
taşı mağlllp etme!iindenberi de· 
vam l ı bir bocalanıa göze çarpo
nıaktadır. Bunda, Büyük Garbi· 
sin ckııiklir:i de kendini h isset. 
tirmektedir 

Beykozlular ikinei devrede 
h3kim oyn adıkları "ırada biraz 
dikkatli danansalar, ,er•ktiti 
~ibi yer tutsalar. demarke ol
ma~a dıkkat et.elerdi dünkil 
maçtan bir sayı farkla ıalip çık 
maları da mümkündü. 

\·efa: Recai • ~In~tara. Rıh· 
mi - Salih, Tarık, Sellhattiıı • 
.\il , Galıp. Hamit, hmet, Gar
bis. 

Beykoz: Halil • Mehmet, t .. 

mel - Hasan, Leon. Hilmi .. Rı· 
~an . Zisa, !\u">ret, Te-ldn, Zcke.
ri~·a. 

Hakem. Dı· Tarık Özerrn;:in. 
A- B. 

Beşiktaş · Emniyet: 4-0 
Dün $erci stadında SJat 14,30 

da oldukca kalabalık bir seyirci 
kütl.-i önünde yapılan Beşik. 
tı' .. En1nlyet m~çınt. Be~ikta, .. 
lılar 4 • O katandılar. 

Siyah - Beyazlılar, bu de\'Te
de Sültyman ve Fahreltin •&· 
~ıta.siyle 2 gol çıkararak dr,·re. 
yi 2-0 bitirdiler. 

İkinci de\'Tede de oyun ay. 
nı hareketıı;iz ha\'a ieinde dt
vam •tti. İlk dakikalarda Hti· 
~f')in \·asttasile üeüncü ı::o11erl· 
ni kazanan Be~iktaşlıl ar devre-

nin •onlanna dotru bir gol da. 
ha çıkardılar. Maç 4-0 Beıikta· 
şın &alibiyeti ile ~ona. erdi. 

EmniJetliler, bilha~~a ikinci 
devrede bir ~ol çıkarabilmek 
için çok ('alıştılarsa da muvaf .. 
fak olamadılar. 

Beşiktaş: Er~un • Faruk. Ka· 
mil . Eşref, Ali İhsan, Susret -
Süleyman, Hüseyin, Şevket, 
Fahrettin, Coşkun. 

Emniyet: Yalçın • Necdet, 
Cahit • Samim, Cem. Mehmet. 
Srdat, Sürena. İbrahim. Celal, 
Nihat. 
Beşi.k(a !j .. Emni~·et (A matör ) 

Dün Şerer stadında yapılan 
Bc~iktaş • ErnniyPt amatörleri 
ara!-iındaki maçı 12-1 Beşiktaş 
kazanmıştır. 

-o--

Dün yapılan 
Basketbol 
Maçları 

lJki:l şimdi trkrar ttrafımrla bir kalabalık Y3t', mek~:: 
kutum d ı ap.ına kadar dolup duruyor •. \·o! Krem~~n f ol· 
değıl ha. Söıünı ona antrrnör olduk da ,ene gôzönunde ıe 
duCumuıdan aranılıp ~orulma~a ba!'la)·ıverdik. Fakat ~esdt 
deste gelf"rı mektuplarda artık iltifat \'C takdirden zı)'aııı· 
•niye ~u takımı oynatmayıp, ni~in •YZ • sistenıini kuUann1' b'e 
ğıma dair ~orular \"ar. "\'eni yeni t1'ktikler, tertipler t~VSr!"' 
edenler de eksık de~il. Ben şah'3n herkesin herkesten b1,'

1d,o 
le_r öğre?ebileceğine inananlardanım ,.e do~rusu fikirJerı~lil11' 
cıdden ısti!ade etti~im rabıtalı mektuplar da almıyor de~ı ,o 
Gelgelclim roğunun münakaşa götürecek tarafları ise tıır:'"bi· 
tümen. Trepsinr arrı ayn <'<'Vap vermen1c imk8.n otmadıj:t ·~ııtt' 
çoklarının arzuladığı Yeçhile bunları t Gündüz.: Gözü• .~.u cJl1İ 
larında ııır.umi olarak ccvaplandırmağa ela, o bıtaraf };oS d' 
~ırr bir klübc ait •so;u_n. cevap ,·cr~~im • halin~ so~.nı_a~:rrt· 
hakl:ım ~·ol( dt>Q'rusu. ])·ısı nıi hana soy1eyecek bır ~ıkrı, bizıtt 
t<"cek bir ilmi, soracak bir derdı olan ne olur hrnımle ıcşe~ 
1Utfedıp hulu~up konu~sun da memnuniyetle bol bol dert 

linı. ıar . . ·ı on 
Ya 1:-.t:nbuldan uzakta olan ne ~'ap~ın diycceksını · ıt· 

zaten y~ııtı~ımı~ ,·eya yapabileceğimiz falsolara pek kulak (!a~ 
mıyorlar. Ve yahut da i:yi kötü takırdatmağa calı~tı~ırnıt 0ıat 
,·ulun ec;i or;ılara pek iyi gidiyor olacak k1 eksik otrtıa5~tr' 
yalnıı teJgrafl3

1 
telefonla, mektupla bizlere iyi şanslar, 

tebrikler yollayıp dunıyorlar. 

Dün T•knık ünıversıte kapa. '===============~::::::~~~~~ h ıalonunda birinci ve üçünctl : 
küme basket.bol maçlarına de- 1 S"°' 
vam edilnıi;tir. Adalet - B. Spor Kasımpoşa - • ,.~,ti' 

Birinci küme takımlarından Bugün Şerof stadın~a saat Bugün 11.30 da fen•:,~r'j 
G. Saray • Kurtuluşun karşıla:ı- 11 de Adaletle Beyoğlu•por dında yapılacak olan 1'3 b,yl 
ması bir hayli heyecanlı geçmiş karıılaşacaktır. Maç, hayli çe- ıa - İstanbulspor rııaÇI d•b' 
,.e devre sonlannda bazı nahos ki:s:mcli olacaktır. enteresandır. Kasnnpaşak.ft! l'e .. 
hadiseler olmuştur. Neticede İkinci kümede ik•n yaptık- göz doldurucu ııörilnrıı• biıll'tl 
müsabakayı G. Saray 68-51 k•· ları nıaçlarda Beı·oğlusporu ol- raber, iki takımın d• ıer pil 
kanmışlır. dukça kolaylıkla yenen Adale· devrede aldıkları neti<~ çtl<ll' 

Cçüncli küme miisabakaların- ti.n bugün de kazanma ıansı farklı değildir. :&taç ço zı!S''f 
da ıse Trabya • Ranıiyi 50/32, bıraz fazladır. Yalnız Adaletli me!ı olacak ve zaman tif 
Şiıli • Cihangiri 52/15. ve Bil- futbolcular birbirleriyle miına- çetin safhalar geçirecek ~"' 

• l•tanbul Deniz Yüzme lhti· kaşaı, , •• fazla bilgiç görünme- _ . · ·l t•~ı"" .ı. 
• "tanbul DeDnı·· YU-e İhtı'· l"mumi\'el ıtıbarıı e • .,,... u .. ..... ği bir kenara bırakarak o)ı·nar .. ınur 
•a,. hükmtn galıp ı;elınişler- lar<a, muhakkak ki takım için rın kazanma ıansları 
dir daha İaydah olacaklardır. dir. 


