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ıl Sovyel Rusya için Akdenizin önemi 
Yazan : Burhan ERILKUN 
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Bugün ikinci sayfamızda 
1 

tlcil Bayar, Cumhurbaşkanı seçildi 

dda Cumhurba \;anlığına eçilen Celil Ba~ar 

Koraltan Meclis Başkanı oldu. 
· Yeni kabineyi kurmaya Adnan 

Menderes memur edildi 
Dökôınete, şimdilik eski 
gireceği ve Fatiıı Rüştü 

Bakanların 
Zorlu'nun 

Devlet Bakaııı olaeaiı tahınin ediliyor 

Yeni Hükümet, proğramını Meclis'te 
24 Mayısta okuyarak itimat istiyecek 

Muhalefet Cumhurbaşkanı seçiminde çekimser kaldı, İnönü oy vermede bulunmadı 

B.~uı. Ba kanlıjı na seçilen 
Refik Koraltan •• 

Yeni kabinevi • 

Adnan Menderes 
Teşkil edecek 

ll•J u5l Mubablrlmlzd'a 
Ankara 14 _ Onuncu devre Husııd ::ııuhalılrlmlr 

Erol Ülgen bildiri.yor 

RabeşistanAmerik-;l 
Bil) ük l\lillet Mec'ı:ıı bugün ilk Ankara, 14 _ Bugun seçileıt 
toplantı::.ını ~ apıı. Bu muna.ııe· Cumhurba kanı Celfı Bayar ta· 
belle Ankara bır b3\ram ha-
\ :hı lf.'ınde çalkandı." Bip·iik rafından ) enı kabıne)ı teskile 

J Adnan Menderes memur edi'dl • 

askeri üs verdi 

Ali •' ııat ('ebf':So~ \ltel~t baıık:ııntık tdtrkrn Ba~hakan .Menderes dıin l\lrl'liı.'lt y~m •n rde~krn 

Prenses ~largaret 

Prenses Margaref 
«Evde kalmış kız» 
Sayıhyor 

An!\dolu A !aııa1 
Lo..11dra. 14 - Yarın Londra 

da bulunacak olan Kraliçe E:i
ıabeth'in memlekete dönmesi 
ılc Pren e:. Mar .. aret'1n duru· 

<Deuaı Sa: ; t;i: 1 •• 

~er 'ermediğini kabul ve itırar 
cimi~ ve mıiteakıbe.:ı Vıetminh 
planına ek oiarak kendi ö;: tek 
lfini sunmu tur. Batılı devlet, 
So\·yet teklifini neıareı ve kon 
u·oı me,,e'e-<indc tatminkar bu
lup bulmadıklal'ı hususu.nu he· 
niiz belirtmemblerdir. 

Bugıinkü toplantıda ~tolotov. 
c~aslı bir ta\·iz teşkil eden tek
'ifiııi ijeri ~ürerken yaptığı ko· 
nu,mada, Birleşik Amerikanın 

A ya ~i.raseıine yüklenmekten 
de geri kalmamıştır. Birleşik A 
merikanın Güney - Doğu Asya 
da bir müdafaa ittifakı kurmak 
için •el altindan. faaliyetler sar 
(ettiğini söy1emiş. bundan acı 
acı . ikfıyet ederek bu ittifakın 
o bölgede mütecaviz b:r b:ok ya 
raıacağını ve Birleşik Amerıka-
ııın Çın Hindindeki •SÖmÜr"e· 
ci harbe doğrudan do~ruya mti 
dahale• peşinde olduğunu söy
lemi~tir. 

CDevamı Sa. 3 Sil. 7 de> 

Binlerce kişinin haz1r bulunduğu bu törende, 
bilekleri kesilenlerin feryat/arma dayanamıyan 

birçok kadm bayıldı 
------- ~ 'l'ul< Rahrler A.ta.ıın ' 

M 1 ..., b k 1 l\laskat 14 - Dört aydanberi ezar ıga 1ra 1 an muhtelif ~·~.,~ilık suç:arı isle· 
)en 134 kışı~ın elleri bu;i.ın ~·a· 

Hasta Yurfta<(ar pıJ~n kısa bı.r ~e~a::.imıe .. bire.~-
., lerınden ke::.ılmıstır. Hukmun 

Hususi Mubablrıml7d'n 
ller:;in. 14 - İki giın önce 

ha:;t.Janarak Tar.us Belediyesin 
den yardım isre~·en EIAııklı Meh 
met Dursun \'C İzmirli Beşrt of:· 
lu İbrahim adınd:ı hasta ikı 
yurddaş1 Be'edi)'Cnin kapalı ce· 
naze -arabasına binclirilerek gece 
yansı ~ir dışına sürgün edil
miş ve mezarlıkta ayn a)TI nok· 
talara bırakılmıstır. Bunlar pe
rişan halde ve satıcılar iç'"'cle 
kı\Tanarak CJ\ ardan imdat i:ıte-

<Deumı Sa: i Su: 1 del 

infazını !!Örmek üzere komsu A· 
rap emirliklerinden binlerce tu· 
rist .ı:elmiş \'e merasimde hazır 
bulun mı' tur. Se)irci kadın tar· 
dan büytik bir kısmı. e:Jeri ke· 
ı;ilen:crin feryatlarına taham· 
mü) edemiyerek bayıtmı tır. El 
kesme ameliye:.inden sonra muh 
telif sebeplerle cinayet işleyen 
üç şahıs hakkındaki idam hü· 
kümleri de infaı edilmi~tir. Bu 
arada bir zina sanıfının topra· 
ğa .ı:ömi.ılmesi hayret- ve deh et· 

<De~amı Sa: 7 Sü: 1 de) 

• \lı l et Mcclbı baFak arla don::ı.· Ve bu hu:;ustaki tez.kere bugün 
tılmı,, aat 12 den itib:ucn ıııeclıst.e okundu. Mend<9es ka
Meclisin önünde ke.::.ıf bir kala· binesini ~arın veya öbilr:Un teş 
balık top:anmıştı . Saat 15 h• bu kil ederek Cumhurbaşkanına bil 
kesafet son hadd inı buldu. Baş- direcektir. Yem kabinenın liste· 
bakanın, Cumhurbaşkanının "e· · 'I · · ·· ı· ı.ı·" k. t 
1. r h Ik 

1 
hü t ., sı .ı.• ec.ısın on ım .... e ·ı pazar e-

ıı.; erı a ·ın rza ra ına ve r sı ce'M•.sınde okunacaktır 
le oldu, Halk, mı lı ırııdc ı e tc· Ycnı hukumet progr~mı da 
ekkül eden i\lcc ı.::.111 b•wUrkti . 

• -
0 bu hafta ıçınde hazırlanacak \'e 

toren celscsını saat 21.30 a k .. • 1 
dar dıkkat \C a iika ıle :ak P D!.'mokrat Partj l\1eclıs .grupu· 
etti l\lcclı.ıı.n ıç alonu da .. ~:ıt nun 23 ma) pazar gunu yapa-
14 ten itibaren dolmab b.ı~ • • 1 cağı toplantıda okunacak. o gun 
mı tı. Bı lhas:ıa \enı mıllet\ek;i. grupt~n gu~en ıstcnrcekt.ır. Men 
er ob'ekt r h d h'I . dercs ın ınuptan ıttıfak a gu-

1 J 1 3 ası a ı ınackı \en 0' u alacağına muhakkak 'o 
on 11'3 arda ~er a ma) ı terdh :ı:ı~ le bakı maktadır. 
edı~ orlardı. Jk ver k şılık s •• .ı· lcclı 10 24 m:n 15 pazarte i 
lar üçer dordcr mı ct\ekılı i'e 1 tık ım tıklım dolm s M h 1 • ce e nde de hUırnmel programı 

u, tu. u a e okunac.ı:-tır. 
ıeı nıı lcl\ckı len de tamamen y M d k b' · d 
;clmışlcrdi. enı en cıcs . ·a ın~ ın e 

IDt:\amı .., .•• .;;··. 3 d ) bazı Bakanların değıseccğı hak· 
· a. · · 11

• <' kındakı dunklı ısrarlı sö) .enti:cr 

C. H. P. genel ba kan ı İsmet 
• İnönu dün l\lecfüe :irerken 

~nönü' nün seçime 
işi irak etmeyişi 

Jlıı,u i Muhabirimizdi'" 
Ankara. 14 - Mecli<:in bugün· 

kü ccl csipde Ha:k Partisi ge
nel ba kanı İsmet inönünün t:t· 
kip ettiği hareket hattı mi' Iet· 
\'ekillerı ve dinle~ ici1er tarafın· 

< I>e\amı .Sa: -: Sü: 5 de> 

bugun zayıflamış bulunmakta
dır. ftımat eclilıı- kaynaklar ka· 
bınenin bugünkü kadrosunun ay 
nen muhafaza edileceğini Ye 
cı;as'ı tııdillerin 1 kasım dC\Te· 
sınc kadar yapı:acağını soyle· 
mektedır:er. 

~imdi:ık Fatin RU tü Zorlu• 
nun De\Jet Bakanı olarak bu
günku kabinenin kadro:ıuna ııfı· 
\e edıleceği kuvı.etle tahmtı 
cdılmcktedir. 

:r 

Tekel camiasında 
Huzursuzluk 
Başgosterdi 
Bundan bir müddet önce Te. 

kel genel miıdürlüğüne vekUe
ten tayin edilen Mlinir Kara• 
cak'ın baıı icraatı, bu müe~~e
sede umumi bir huzursuzluğa 
)Ol açmıştır. Tekel genel müdür 
tuğiı, amir. memur ve müstah• 
dcmıni. fabrika ve depo!ar per· 
soneli, genel mUdürtin memur
lara :ığır muamele etmesinden, 
rastgele naklller yapmasmdan, 
imirlik sıfatının icapları dı~ına 
çıkan uzücü söı'er sarfetmesin• 
den ikAyetçidirler. Bu yüzden 
son ay'arda Tekel camiasından 
geniş b'çlide istifalar başlamış
tır. Bu istifaları daha ba~ka i~ti· 
faların takip edeceği de aynca 
haber verilmektedir. 

Prof. TU~Ç tçt~ TOPLA:'llTI - i tanbut Üni\'ersitesi Edebi· 
~at Fakülte.si lUeıunlar Cemiyeti tarafından, Edebiyat Fakül
tesi Ord. Profesörlerinden Mu tafa Şekip Tunç'un emeklh·e 
ayrılması münasebt>tiyJe tertip ecijlen •Mustafa Ş. Tunr.-• gii~ü 
dün saat 17 de eski Eminönü Halkevinde 3apılmıştır. :Bu müna· 
se~tıe söz almış olan hatiplerden Doç. Dr. Abdülkadir Karı:
han, Peyami Safa. Dr. Ziya Somar. Veli Orhan Tüte ve Rina 

Tunç profcı;ôru muhtelif cepheleriyle anlatmıatardır. 
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on sekizin- \".\ZA~: '""\ 6 - Bu sa-
cı asırda 1 hada ha\ a ku\ -

Rusyanın A\'- BIJftffılN ERİLKVN 1 \etlerme ı a-
rupada bti· \eten bilylik 
>ilk bır kuv· r. Amiral mıkla ta deniz 
vet olarak ---------------=-·------------ a tı faali)etı ) a 
belırmest A\Tupa sıyasi mu\·a- olması medenıyet tarihinin da· parak hasım mtlnakalcsını dur 
:zene ınde dıkkatle takip olu- ima sena edeceği bir keyfiyet- durmak; 
nuyordu. Rusya. büyük bır tir, 7 - Bu durumun temhin-
halk kütlesi ve geniş bır ara- den sonra Batı A Hu paya ·.cır· 
zı üzerinde siyasi topluluğunu RuS}anın Akdcnize inm.:.ini şı taarruza geçerek bütün Av· 
tamamlamıs \'e Biıyük Petro· hedef tutan siyasi tema- nıpayı diısurmek; 
nun sevk ve idaresı altında j ülü ıkl nokta üzerinde top an 8 - Cç kılanın biitiin in-
ileri A\'rupa metod:arıyle ge· maktadır: kanlarına sahıp olmnk u ctıy 
11 meye baslamıştı. O Jevırde 1 - Denl7. yo:i'e gelecek le tecrit edi ecek Amerıka~a 
Ru yanın ) ayılmak yolundakı teh ıkclerl bertarof etmek. karşı uzun bır mucadc'eye gı-
s ~a i temaj Ullerlne en mü ait 2 - Dünya hakimiyeti yo- rerek onu ilk tedbir o'arak kı 
saha, hudutları kendi ülke~ıne lunda istila \'e nüfuz siyast'lı- tasına çekilmeye mecbur et. 
kadar uzanmış olan Osman ı ni sağlıy:ıcai\ lmkanlar:ı ve ha- rnek ve ,böylece komUnizm re· 
imparator uğuydu. Rusya bu re ket serbestlığlne ma ı" ol- jımi .altında ilç kıta hôkımh e-

\'ATAS 

Şehir Tiyatrosu turne için 
16 Mayıs'ta tatil oluyor 
İstanbul Şehır Tiyatrol.m yeni butçesi hazırlanırken baz: 1 

artistlerin birer derece terfiini \e bazı genç sanat.kar'arın da 
kadroya alınmasını temin içın ~eni tahsisat i!Ave edılmi ti. Ti
yatro müdürlüğünün. o tarihte'.d kurul başkanı i'e bırlikte yap· 
tığı bu zam teklifleri Daimi Encümen. Şehir meclısi \'e niharet 

HAVA: · .,,, 
YAZ İ YET. İ '~.· .. 

'\'C'şilkfiy ) t cteoroloji istas 
JOnunun tahnıinlf'rine göre 
lıugiın ~ehrlmiT \ 'l'i d\'lrında 
ha\ll umumiyetle bulutlu, az 
ihtimalle mevzii y:ı.ğıslı geçe 
ı·ck, rüzgArlar kuzey Jönler
den orta kunt.ite esert'k, 
hau sıcaklığı düne nazaran 
biraz artacaktır. 

Dun en ~ fiksck ıcaklık 
+ 19, en düsfik 12 derece 
olarak kaydedllmi tir. 

iç İşleri Bakanlığınca na tasdUc edilmiş bu'unmaktadır. F2trnt 
bir müddet ewe Vali VE.' :Jelcdiye başkanının vazifclendirdiğı 
geçici kuru', şimdi bu zam'arı, başka artistlere \'ermt'k için ha-

1 rekete geçmiştir. Tıyntro tallmatnamesinin bır yıldanberi bir 
turlü çıkarı'maması ve Valinin hiı;bir idari csns o'madan gc· 
çici kuru'a işleri tc\di etmes!, Şehir Tiyatrosund2ki müzmin -------------• 
durumun devamına clıep olmaktadır. . Ku .. çu""k haberler 

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

Galata' da dilenci 
Merkezi meydana 
Cıkanldı 
' Zabıta ekipleri eV\e'ki gece 

Ga atada Karabaş mahallesinde 
BAkıye ait kahvehanej i ba mı~- ı 
!ar \ e burasının bir di!enci mer
kezi olduğunu görmü~lerdir 15 
yaşından küçük çocuklan kira- 1 

!ayarak dı'endiren Mustafa Ko
se. Ömer Ali Gültekin, Civan 
Pulat, Mustafa Ça'ışkan isimle· 
rinde dört kişi ile 24 sahte dileu 
el yakalanmış, 600 lıra ile alçı· 
!ar, değnek er ele geçlrllmi~tir. 

lstanbul Kız Lisesi 
Diğer taraftan ci~rendiğlmize göre. ti} atrolann 31 may:s 

tarihine kadar temsillere <lcvnm edeceğini basına verdiği kat'i 
be~ anatıyle belirtmiş olan pro resör Gökay son dakık:ıd:ı bu 
kararından \'azgeçmiş \'e artistlerin turneye çıkm:ı'arına imkan 
\'ermek için tiyatroların 16 ınayıs akşamı kapanmalarına mü

* Bahçtkapı'dakl Hidayet Camii 
ı.ııııdetc ııçıım tır Derneğinin gezileri * f'lruzaıa İlkokulu Yavnıkurt• 

saade etmi~tir. 
-~~-~-~-~----~ 

501 inci Fetih 
Yıh haiırhöı 

ı.mnın ıınd içme ,e yıldız taı:ma lsta.nbul Kız Lisesini Bitiren
ıorenı dUn aaat 17 30 da okulda !er Derneği 19 )1ayıs gliniı için 
~-apıımı.otır. Yıldız takmayı muıea- Dolmabahçe Sarayında bir .,ezı 
kip Y&\'rukurtlar, mlaaflrlere oyun-

Be led l'ye furı'sf ııır oynamıo. soıterııcr yapmışlardır. hazırlamıştır. Sabah saat 9'da '* Denızro!arı itıctmesıne aıt ıso Den·zcilik Bankasının onilnden 
beyı;lrllk ıenıa motOrünUn Dcntzcı- kalkacak motörlerle Dolmabah 

H k 
Uk Bankası tersancst.nde ınşııu ı-

a ma m I açaca ıerıemektectlr. Bu motör tısa za- Çe Sarayına gidilecek, Atatürk 
manda tuıım edlleccktır. Un odasında ihtiram duru u ya-

ıstanbul Fetı'h Derne.ıı1• adına * htanbul KıT Ltaeıını B!ttrcn- pılacak ve Atatürk hakkında h8 
ı; Bir mliddet evvel kömür do'- 0e k oıd bir he'-·ct, dün Vn i Prof, Go"k- ıu rnetının ı;encı 'baş-anı ar tıraiar o.ııun yakınları tarafın-" durulmuş olan Ayasofya hama- Çağlayan. yarın, ıatıınbuı Rad~osu-

ay'ı ziyaretle htanbulun Fatıh mının turistık hamam ~eklinde nun şclltrde bu hatta saııtınde der· dan an:atılacaktır. 

maksadına erişmek için bu İs- mak: tini tahakkuk ettırınek. 
Hım de\lelının hlikmü ;ıltın- Rusyanın Akdeni?c ulaşma- Tatbikatta imkansızlıklarla 
da ~aşadığını bahane ettığı Ilı sı içın en kısa yol Boğu a: karşı'a•:ıcağı muhakkak o:an 
ri tıyan camıasının hamisi ro- sahası \e en bıiyUk cng(·l i~e hölle bir tasavvurun \'e hare-
lunli takındı Bu devirde Avru Türkiyedir. Rus.}a. O man ı kAtın her sahada Bir c miş 
pa diplomasisi. bu taşkın ce- hükümetinin takdire şa»an mu Mi'letlerin çok e\'\ el :ılmıs ol 
reyanı daha 1.1yade Doğuya ka\emetiyle iki asır ~tiren mu- dukları tedbir \e tertıplere 
"ie Güneye lma'e etmekte men cadelelerıne rağmen bu h:?dt' çarpaca~ı tablldır. 
faat umuyorlardı. fine ulasam:ımı tır. Bu idare

coğrarı durumu dolayısıyle 

nin bugünkü varisleri aynı ga· 
ye peşinde şimdi karşılarınjı 
Osmanlı İmparatorluğunun \'a 
rısi bulunan Türkiyeyi bu.mak 
tadırlar. 

S ovyetıerin Akdcnize nafız 
,.e sahip o•m:ısına en bil

) ilk engel Ttirkiyenin 'arlığı
dır. Türkiye kuvı:etli kaldıkça 
\'e Demokrasi cephesi tarafın· 
dan takviye edıldikçc Sovyet-

Su'tan l\Iehmet tarafından fet. lh~asına Belediyece karar veril- net me,zuunct:ı. bl.r konuJma yapa- Cumartesi glinli ıse Topkapı 
hinin 501 inci yıldönümü hazır· mıstir. Burası a:aturka bir ha· ca!tıroumrcık Müfett~ertnden Ze· Sarayı gez"lecektir. Burada da 
lıkları etrafında görüşmUştUr. marn 5cklinde tanz.ım edılecek ki cımıtoaıu. ıeçımıcrden lkl ı;un eskı ve yeni kadın arasında mu 

Bu sene de 29 mayısta sehır ve şehrimizi ziyarete ge:ecek tu evvel hUk(lmete 'e Bnşbal:ıınıı ha- kayeseli konu§ma ar ~ apılacak· 
tenvir edilecek Fatihin türbesi rı'stlcrin ı"stifadesine arzcdilecek taret ettı~ı ıcıcııaaırıe Savcııı~a ve· tır. rllml ti. OUmrült Bakıınlıtı d~ hak· k k k 1 1 
ziyaret olunacak ve türbeye çe- tir. kındıı tıı.klbıı.t ı.arıırı verdıtıııcten Te ni O U öğretmen eri 
lenk konulacaktır. AjTıca Fetih Dünvaca meı;hur Turk hama· ~hıtıerııı dtnlcnmeaınc baoıanmı - d b k 
··h d hl "th r dil " - ı arasın a ir müna aca su e asının ru arına ı a e - mında yıkanacak turistlerin io· ır. ~ 

mek üzere bir ~levlit okutula- ·· h * Ollzel Sanallıır Akııdemtsının, Yıldı• Teknik Okul oğrencı-tirahatini temin için mute :ıssıs b\lgUn Marmara Lokalinde )'apaca- " 
eaktır. hamam personeli hazırlanmasına ı.ı Edebl)at ~ıatıne1ı ;oruıen ıuzum !erinin boykot hareketinden son 
Sosyal Siyaset konferans- Beledıyece bilhassa ehemmiyı;t uzenne 22 Mayıa cumıırıc&ı ı;unu- ra evvelki gün yapılan muallım 

Avrupanın bir kenarına 
isabet eden Rus ülkesi, açık 
deniılerc açılan kapıları baş· 
ka memleketlerın kontrolünde 

• bulunan kısmen iç deniz'erle 
ihata cdı mış bır kara \ e kıt'a 
ülkesi durumunda idı. isti a 
imUnlarını ıor aştıran bu dJ
rumdan Gturtulmak içın açık 
denizlere \'e ilk çare olara:, da 
Akdcnize çıkmak Iazımdı. Bu
nun temini için ise O:.msn'ı 
İmparatorluğunun yıln'arak 
İstanbul \'e :Boğatlar bö'gc:.ı • 
nın ele geçirilmesi icap etmek 
te ı. Rusya ancak bu 'uretle 
aı;ık ve sıcak denizlere çıkıp 
niıfurunu bu deniz yollanv.e 
bütün dünyaya tanıtabı:ecel{
tl. 

Rusyanın mütecaviz Ye tch· Jerın Tıirk seddlni asabllmele-
ditkAr bır durum a•madık- rı mümkün de Ildır. 

verilecektir. ne tehir edllmtf ır ier toplantısında öğrene ler n 
ları alaka ile takip h " 1 • 'h .~ r o fikrini müdafaa eden bir öğ-

Tayyare ~e ıt erı 1 tıta 1 Domates'in kilosu 12 li- retmen e. okul miıdunlnun pa-
ediliyor b •· lacak sif harekeıi.ni tasvip eden bir ça deniz ~ olı) le ana vatanda Bu umit ve ınanı dola) ısly-

tehdıt edılmesi t'lbette varit le bugün bütün hür medeni~et ıstartbul i•nı·\·ers"ıtes·ı l"ktısat ugun yapı radan 6 liraya düştü '" h' l · 'hl'f r h ôğretmen münakaşa etmi,.ler-
değildir. Kırım harbı Rusyanın dün} ası göz erinı takdir 'e ili 
tecavüz \'e tehdit siyasetine mata Türkiyeye karşı çe\ır· 

Fakultesi iktısat ve İçtimaıyat Tanare şe ıt erı ı ı a ı, u Son günlerde istihsal bö ge e· dir Ağız ka\·gası sekline inkılfı· 
&nstitüsü ıarafıncian işçiler için sabah Fatih parkın~a y~pı!aca':; rinden bol mıktardn taze sebze beden mfinaka a. toplantıda ha 
terup cd len sosyal siyaset kon ~azı!e uğrunda . şehıt düşen h3

• 1 gelmeğe başlamı tır. Bir hafta tır bulunan diğer öğretmen n
reran larının yedincisi dUn sa- vacı arımııın atız hatıraları anı- e\'\CI 12 llraya atıl:ın turfanda ye'eı-· taTafı.ndan güçltikle ya-

karşı aı •.• mıs bir tertipti. Bu mış bulunuyor. 
sebeple sulh sever bir Rusya ,-------------
için Akdenize inmek suretiyle J a• I8'de Gemlikte sun'I ipek ve lacaktır. . .. 1 domatcsın kılosu 6 liraya düş- tıştırılmıstır. 

\"iskoz sanayii müessesesi loka- ~s~erl ;ı~~· blr .• ~~I~~ ~~:~:: mıiştlir. Fasu ya 5~ - 70, bezelye Beciktaş ve Emirgôn 

1 
lınde verilmiştir. zesı 'e ~ u ann 1" 25 • 30. baka 30 ve sakıı.kabağı :r 

iktısat Fakültesi Ord. Profe- ~ı merasım, saat 11 de meras~~ 60 kuruştan satılmaktadır. motorlu gemileri 

1 

sorleri.nden R. Stone tarafından 1 kuma~danı ~a~afı~d~n a~ıla\e' Diın eh.rde, turfanda kirazın 
Amerika Birleşik Devletleri sa-ı mh.elras m. ~crınla e 

1 
u uğnan adravet. ki osu 3j0 • 400 kuru, arasında ı servise giriyor 

.. d b i 1. b t' ıt enmıı.ı se .,m ama a , t nayıın e e:'er m ınııse e er 1 ki d , 1.. aktb bora satı mıs ır. Garanti miıddeıi :ç nde yap-

emniyetini sağlamak tedbirı M Mı U ij 
makul bir sebep ve düşunee i' I M~ I 
o:amaz. ••lııııiıııiıil~iııl••~A.,,..ıio4 

Akdenizc inmek ancak Rus- ·~ ı~ 
y~nın teca~iizkfır siya~eti iç.inJJ_ ~ 
hır hede.ftır. Bunun ık! sekıl

On dokuı.uncu asrın ortala
rında Kırım harbiyle en ha::ı:.:as 
bölgesinde mağ ıibiyete 'Jğra

yan Rusyanın ayrıca emnıyeti 
ıı;in de Akdeniz yenı bir ö:ıem 
kazanıyordu. Buradakı haki
mrytıt bır Kınm ma!!lübiyeti 
ihtimalırun lekemirunc mani 

ı olaı;aktı 

R u ) a'nm Akdenıze inmesı· 
ne başlıca ıki engc var· 

dı: 
1 - Osmanlı 1mparatorluğu

nun mevcudiyeti ve mukaye
meti; 

2 - AkdenJzde müste::ına bir 
~iyasi menfaati o:an İngiltere
nin mukavemeti; 

Rusya. Akdeniıe inme gaye
sinin tahakkuku için De i Pet· 
ronun sevk ve idaresinde Os· 
manlı hükumetine karşı giri5-
tiği harbin ilk mukavemet ve 
acısını Prut kıyılarında tattı; 
fakat malum lit'kilde neticesi 
iyi ku!lanılamıyan bu zaferin 
bu istilA selini durdurması ge 
çici olmustu.. O::.manlı devleti 
üzerindeki istilA pliını güçlük
lere uğramakla beraber iki a
sır içinde bu devletin hudut· 
Jarını Balkanlarda ve Kafkas
yada Osmanlı ü'kesıne en ya
kın saha ara kadar geni&letmiş 
ti. Buna rağmen Rusya Aıtdc
n ize ulaşamamılitır. Osmanlı 
dc\'letinin dünya ıçin yıkıcı 
bir tehlıkc olan bu cereyana 
karşı koyması ve buna manf 

de temini kabildir. 
ı - Baskı ve propaganda 

yoluyla Tlirkiyeye boyun e~

dirmek; 
2- Şıddet kullanarak bu 

hedefe \'armak; 
Gerek Tilrkı~ enin azi::nkiır 

hareketi \'e gerek BirleşiK ;1ıı 
!etler ahıdnamt>si RuSj anın 
baskl ile bu hedefine vara'l'll" \ 
... ·acağını tarahat1c gostermi-tir. 
İkinci ekle gelince. buna knl
kt mak fiçüncü dunya harbi
nin ba5laması o'acaktır. Ba 
zor durumda Rusyanın şin•dl 
tek ümidi iç durumu kararsız 
olan İranın kendi tarafına ge
çirilmesiyle bu hedefe bir d~· 
receye kadar yaklaşqıaktır. 

sovyet Rusya'nın Akdenlze 
inmekle temin edebilece

ğini umduğu faydalar 1i1Jnlar
dır: 

ı - Harp kaynaklarını Gü-
neyden gelecek taarruzlartı 
karşı emin bulundurmak; 

2 - Karadenizi askeri im
kAnları için emin bir nakliyat 
sahası olarak kullanmak; 

3 - Yakın ve Ortasarkın bli 
tün kaynaklarına sahip olmak; 

4 - İdeolojı silahiyle bura
lardaki milletleri yardımcı bir 
kuvvet olarak kendi tarafını: 
almak; 

5 - Balkanları ve Kuıcy 
Afriknyı e~e geçirerek Avrupa 
ya karşı yapılacak harpte Ak
denizi tesir ve nUfuzu a:tındıı 
bulundurmak; 

Türkiye is _, 

GALATA ŞUBESi 

ARAPCAMİ 
SERVlSLERI 

Muhterem müşterilerin 
hizmetıne açılmıstır. 

Galata Fermeneciler Tersane Caddl!si 178 - tıs'>. 

,. OTOMOBİL EHLİYETİNİZ YOKSA 
En kısa zamanda öğrenmek 'e otomobil ehli)'eti 

almak ıçin Otol.-urs'a kaydolunuz. 
Bu devre, müsait saatlerde 135 saat tutarında 100 ders 

verilecektir. n af ık imtihanı kazandırılır DİKKAT: Kad
romuz mahduttur. Acele ediniz. 

OTOKURS. Tel: 80900 - Osmanbey Şairnigar 
Samanyolu sökak Xo. 5 

İzmir'in işgali 
' d .1 k f . o unaca · ar ır .•• uıe en K k I k .. .. d r:onusun a verı en ·on erans ış t f da ,.alınacak <Tİ> ıs ans ı yuzun en mış oidu~u Arızadan dolayı bir 

1 d" t . ·1 t r d 1 z.a n ara ın n ' 
3s ~ ıı C\'HI bugün. 15 l\la-

çbı .. e~.kveb. ın l:~ıcı .elr a~~ ın d~ln işareti üzerine kıtalar. öğren('!- karısını yaraladı müddetıenberi Ha içte bekle-
~Y~ ır a a 3 1 e ta ıp e 1 • lcr, subaylar ve davet'iler selam mekte olan şehir hatlarının •Be 

yıs 1919 da İzmir diı§
man istilasına uğraın15a. 

Mütareke hiıkümlerlnl di
ledikleri gibi tef ir eden g.ı· 
lip de\ le ti er donanmalarını 
İz.mir limanına gondf'rmi,ler 
\e bir nota \ ~rc.k İzmir i'i
tihkamillrı ile eh arınııı lni
tün mudafaa tertip 'e \'ası
talarını haiz arazinin Yunan 
lılar tarafından i gal edile· 
c:eği C"ihctle muku·emr.t gos· 
terilnıeme:;ini bildinni~ler
di. 

mıstır. resmını ifa edecekler bu esna- Fatihte. Halıcılar Caddesinde ~ikta~,, ve • Emirıan» isimli 1110 

Tedavüldeki para miktarı da Fatih parkında, Beyazıt, Ga· 79 sayılı evde o:uran Omer Tür törlü yeni gemileri yakında ser 

1 457 569 757 
'

. lata kulelerinde. resmi daire ve ker kıskançlık yiıı:ünden ka\'- \'ıse girecektir. Arızaları "ıderı 
• • · ıra muesscseler'e 'imanda mevcut gaya tutustuğu karısı Fıkreti bı 'en bu gemiler n makıne aksa· 

Merktfi Bankasının neşretııtti cemı erde bayraklar l a\cış yavaş çakla yaralnmıştır, Yaralı. te- mının bir kısmı Avrupadan ge 
son hafta'ık bültene ı;ore, ıeda ) arı) a ındirılecektır. Ayni za- davı a·tına alınmış, Ömer yaka urllm '• bir kısmı Ta Halıç Ter 1 
v\llde'k para miktarı ı mılyar manda btitun gemı er '\e fabn- lanmı~ur. sanesınde ~apıimışur. 
457 mılyo.n 569 b"n 757 lrradır. kalar dliduklcrini çalacak, tek- Ankara yolunda heyelan Güzel şiir yazma ve 

mil nakıl vasıtaları o'dukları ld 

15 :\la) ıs :ıbahı 'l"urk İl
mir uykusundan uyanırJ..cn 
limandaki \"apurlardan kara
ya Yunan aı.kerlel"i çıkarak 
~ehri i gale başlanıı !ardı. 
Aynı gün, Dokuzuncu Ordu 
müfetti5i l'\lust:ıfa Kemal 
Paşa ,·eda nıaksadi) le Babı
aliyi ziyaret C'tmi:;ti. İzmirin 
i galini haber alan :"tazırlar 
:eiişla kendisine sormu lar· 
dı: 

r ncınuooa tcıuooaee.G_s:_rnl 1 yerde bir dakıka duracaklardır. 0 
u müsabakaları 

~ 
Bundan sonra bayraklar tek- Bi'ec"k civarında Yayla - Ka ü küdar, l\lithaıpaşa Kız Ens 

.. rar çekilecek \"e hitabeler baş· rakoy civarında 240-241 'ınci k• titüsü öğrencileri arası.n'da dıin 
n EYLULDE lıjacaktır. Tayyare ~bid~sine ç~- lometrc arasında son günlerde saat 15'te güzel şiır yazma ~e o· 

I! jJ ıenk konulup rcsm!geçıt y:ıpı - ) ağan ·nğmurl:ır sebebiyle bir kuma müsabakası yapılmıştır. S:I 

1 

dıktan sonra merasıme son \'e- toprak kayması neticesi.ııde de- !\"etfcede üç öğrenci dereci! nl 

:::;~.7 :~;a~~: ~:;:~ / ri·~~er~tirİmı Kurumu tiizüğu gc ~~?eo~ak~~P~~rm~;lı~~ıa~~~a~o~ :ıJ~!~dı~erece alan oğrenciler 
ol•bıtimnır reğince yarın saat 11 le 12 ara- ra açılabilmiştır. 3 .\'dan Aynur Can birinci; 5 A 

sında hava seferleri tatil cd!:ı.;· lzmı'r'e bı'r askerAı heyet ,. dan ., uray Sayuı ikinci ve 3 .\ 

1 O cektir. I' dan Sevinç Aktansel üçüncü ol 

1 1 
ORUPA Sergisini ziyaret ge ıyor mu5:ardır. Öğrencilere mlikfıfat 

DO 
.. Ş EL. ·ı EV edecek Türk matbaacılar İzmir 14 (Hususi) - Bu,iün öğ !arı okul müdürü tarafından \'C 

renildiğine göre. SHAPE karar rilmiştir. 
heyeti gitti gahı Lojist•k ve İdari Kısmı Baş 

kanı, Fransız Ordusundan Kor· r-TA K v İ -~ 

1 
B .1 

R DEN ;"' Dü seldorf şehrinde }arın a~ı- 1U , 
- Xe )apacağız? 
Ertesi günü samsuna ha

reket edecek olan l\lustafa 
Kemal Paşa: 

larak 30 mayısa kadar sıirecek general Olivier Pe}donet \"e Tüm 
DRUPA • Baskı ve kağıt i)lerı ge.neral Crump Garvin \e bir 15 IAYIS 19:a 

• H.arlraR• L•dar sergisine iştirak edecek olan i . kurmay heyeti NATO'nun kara, CUM.\RTF.Sİ 
.. ·- .. r ha\n \e deniz te::ı•slerini gez· AY 5-GÜS 31-HIZIR 
~ıudan alanlar bu tan bul matbaacı anndan mUrek mek üı.ere 17 mayısla Turkıye- RUMİ 1370 - l\IA YI 
,!<ura)• da cırerler. kep 15 kişilik bir kafile dün sa- )e gelecekler \e dokuz gun ka· HİCRİ 13i3 - Ramazan 

bah uçakla Almanyaya hareket lacaklnrdır. 
etmiştir. 30 kişilik Türk matbaa
cılık heyetınin diğer nıensup'arı Alyot avukatlığa başlıyor 
daha e\\el vapur, tren ve oto- Ankara 14 (ANKA) - Çanak· 
mobille hareket etmıştir. Avru- knle'dc yokl:ımada kazanmasına 

BANKAS 
gisi o;an ve dört yılda bir tek- hare bağımsız olarak Çanakka-

1 rarlanılan DRUPA'ya Türk mat- le'den adaylığını koyan ve kay· 

SABAH 
ÖGLE 
İKİXDİ 
AKŞAM 
YATSI 
ÜISAK 

\'asa ti 
0442 
12.10 
16.07 
19 19 
21.10 
02.41 

Ezani 
09.23 
04.52 
08.48 
12.00 
01 ~ı 
07.22 

- Celadet gösteriniz! 
Ce\'abını \'ermi ti. Sazır

lann gösterl!ınediği celadeti, 
19 :.llayısta Samsuna çıkan 
::\lustafa Kemal gösterecek, 
üç sene ~onra nıuıaffer kıl
dığı orduların basında İzıni· 
re girecek, dü~manlarımızı 
kahredertk denize dökecek· 
tir, 1 

panın en büyiik matbaacı:ık ser- rağmen listeden çıkan ve bili· 

baacılarının iştirakı lleıT Wil!i 1 beden eski Basın Ya~ın Umum 

1 
.v o a V R R R R 2Ra 111110 R0111 R111 , Blümel tarafından temin edil- Müdürü Hnlim A 'yot, avukatlık 

"------------"' mistir. ~tajına baş;amıştır. 
F. F. TÜLilEXTÇI 

Gazetemlıe c!indertıen ~arı 
'l'e resimler basılsın, baSLlrna· 
5ın faıle •dllnıu.. 

Gene bir defa· 
sında, b U t u n subayları 
hangı kamarotun kah\ e ibrıği· 
ni ıkırdığını bu mak için 48 
saat müddet!e toplantı halinde 
tutmuştu. (Suçluyu bulamadı
lar ve kaptan da herkesin sicıl 
raporunda yirmişer not kıra· 
cağını !bildirdi.) Kaptan bun· 
Jardan b:ışka subaylarını gece 

1 
) arısı muza kerelere çağırma) ı 
da adet edinmişti. Stilwell'in 
muhakemesinden sonra kapta· 
nın meşhur nutku i'c- illın t't" 
ti~i muhasamat artık kendisi 
ı:e subayları arasınd:ı normal 
yaşama halınc iClmişti. ller 
biri, ::eceleri ancak, o da delik 
li olarak dört ilA be er saat 
~ku uyu)abi!ıyordu. Yorgun
luktan bitap hale gelnnşlerdi. 
Sinirli, kavgaya mühen·a idi· 
ler; her geçen hafta, sa'onda
kı telefonun sonu gelme) en 7.i· 
li, vej:a •Kaptan sizi kamara· 
sına ~.ağırıyor .. sÖ'Zil onları 
korkutuyor ve hasta edivordu. 
Bütiın bu sırada da '1\Iaryk 
jurnalını tutmakta de\•am edi· 
yordu. 

Temmuz başlarında, Yedinci 
Filo'daki yeknesak \azifelerin
den azat edilmişlerdi. Saipan 
çıkarması için harekfıt em
ri ~eldi. ca;nc'in \•azifesi. çı
karma nakliye gemilerini h"
mayc etmektı İhlı)ar gemi, 
tehlikeli deniz'eri siiratle aşıp 
Eniwetok'taki hilcum km-..·etle 

ve erler arasında hakiki bir ne 
şe vardı. Eğer eski halin de.a· 
mı ile savasa ı:irnıekten biri· 
ni seçemek icap ebeydi, sava
sı tercih edenlerin etmeyen le: e 
nisbeli 20 ye bir olurdu. \'uru! 
mak, böyle durulup çiirümck
ten daha hoştu. 
Çıkarmanın ılk gunil Illaryk 

jurnaline ne ikısa. fakat ne mü· 
him noktayı kaydetti. Bu Wıl 
lie Keith'c alakalı bir hadise 
hakkındaydı. 

Çıkarma günü şafaktan bir 
saat eweı, gece karnnhğı ma
vileşir ve Saipan ufukta k3rli 
bir kambur halinde belirmeye " 
baş :ırken. Wil!it' korktuğunu 
idrak ederek. şaşırdı. İlk tec· 
rubesinde kahramanca bir l&
kaydi gösterdikten sonra ikin
cisinde böyle korkmak. onu 
çok utandırıyordu ... Fakat ar
tık eski masumiyeti yoktu. 
Kwajalein 'deki alevler, gilrlil
tüler, düşüp ö!enler, harabi 
•Begin tbe Beglno sa~kısını 
mırıldanırkt'n bile ta benliği
ne işlemişti. 

WIJUK 

• 

Caint Sa'paıı'da 

C~- A.K.VA/lDA/l, 

korkusunu biran için unJ~tu. 
Ada tera !arı "e tarhları :ıe 
15.ke Japon paravanalan po:·~.! 
len vazolarındaki Japon man
zaralarına benzi\ ordu Bu 'e· 
şiJ dağ silsıle'e;i ile. yer ~·er 
köy evleri i'e. bu denızin gri 
bQşluğu içinden ) uk::ıelıv~ren 
bir ada idi. Denızin ü tlınden 
do~ru çiçek kokuları geliyor
du. Wi'lie, aşağıya baş tarafa, 
top'arının bafından sahile 
bakan mavi pıs ış elbisell, ~·e· 
lik başlıklı can ~elekll!ri i e er 
lere baktı 'e bır an için Japon 
!ara acıdı. Bıran içın, kısa boy 
1~ •. sarı benizli olup, resim gi 
bı Tmparatora bağlı o'ınanın 
,.e her tarafta alev sııçan maki
neleri ile hucum eden bt.yo1.· 
ların hücumuna uğramanın 'la 
sı! bir ,şey olduğunu d!i !1·1:lü. 
Deniz ve ha\'a bombardıın. nı, 
adanın güze liğine alevler \'C 

duman ve toz sütun:arı <'k ,,._ 
mişti ama burada Kwajalei:ı'dn 
olduğu gibi yeşillik tanıamiv1c 
yok olmamıştı. Çıkarma botl:ı 
rı sanki öldürücü bir denız 
kalesıne değı: dt' eğ en<'e par
kına ı'erlbor gibl idiler . rine iltihaka giderken subay.ar 

Fakat güneş doğunca Saipan' 
ın sihirkAr gıizelliği önünde, 

............................................... -, ......................... ------------------------------------------------~ 
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il İ:ıtanbulda ilk eçım dA\•asına 
diın A,Iiye Birıncj Cez;ı :IIahke 
ıncsınde ba:;;ianmı~tır. 2 mayb 
rıauıı· günü yapılan sene) ~eçim 
!erde, Kara"ümriiktekı ,eı;im 

ı\ıı.Adola AJansı 

andıklarından birinin önünde, 
Zehra adında biı· 1-adının ceb·n 
den D.P. pu .. ula ını zorla aldı· 
~ı :iddia o unan Alınin duruş· 
masında birçok partililer de ha 
z.ır bu:unmuşıur. Dunılima ba,. 
ka bir güne talik edılmi.ıir. 

* Onun('U Türkiye Büyük 
l\lillet Meclisi Celal Ba
'-aı"ı tekrar Cumhurba -
kanlığına eçti. 

Washington, 14 - Amerıkan )lüdafaa \'ekili )f. Charle~ 
Wıbon ve atom enerjbi ıwnıi.syonu başkanı Amiral Lewis L. 
Straus< tarafından dün ak am ne;;ıredilen nıü~terek tebliğ<lr: 

* Habeşistanın 99 yıl müd· 
detle Birle ik Amerikaf2 
a keri ü Jeı· \'erdiği bil
dirildi. * Altı aydanberi İngiltere 
milletler topluluğunda 
sC\ ahatte bulunan Krali· 
çe

0

İkinri Eliıabeth bugün. 
Londrada törenle karsı
lanacak. 

Pasifik'te yapılan hidr,1jen oombası tecrübelerinin sona crdi~i 
bildirilmiştir. Bu tebliğd .. ~öyle denilmektedir: ı Pasifik't~ atom 
enerjisi komisyonunun tecrübe merkezinde yapılan 19.>4 hid
roJen bomba ı tecrübeleri ona ermiştir. Bu tecrübeler mı:nf
fakiyet1e neticelenmi~tir. Bo.1nlarm icra::-ı milli menfaatimiz ba
kırnından bir z.aruretti \'<? neticeleri Birle ik Amerika i~e hür 
dünyanın güvenliği için ı;:enış ö'c;üde faydalı olmulitur. Bu tpc. 
rübcler ona ermi · olmakla tecrübe bölge,,{nde deniz \e ha,•a 

Koramiral Altıncan 

Malta'ya gidiyor 
Ankara, 14 (Anka) - )lattıı

da yapılacak NATO denız haı e
kctleri menuundaki mi' let'~rıı
rası toplantıya Deniz KuvYe.icri eferlerinc tekrar baş:anabilecektir." 

~~~~~~~~~~~~~~ omutanı Koramiral Scıciı" 
tıncan iştirak edecektir. Koı r.
miral 15 ma~ l-'la uc;ak!a )1aJta. 
;) <ı gidecektir. * lla\'anın muhalefeti dola 

yısıyJe Çin Hindinde ya. 
ı alılar dün nakledilemcıli· 

ler. 

etti 

1zmir, 14 (Hu:.u:.i) - Yırmi· 
ye yakın ev hırsızlığından sabı
kalı o'an Yasar Eratar, son ola· 
rak bir Amerikalının e\'inden 
eşya çalarken ~akalanmış ve pu 
sabah Ağırceuıdıı durusmasına 
ba ~anmıştır. Durusma ırasında 
anık aleyhinde ahadettc bulu

nan A 'i Kınar cel c kapandık
tan sonra salon dışında sanık 
Yasarın tecu üzüne uğram15tır. 
Bu arada Alinin karde,leri dr. 
ka\'gaya müdaha'e edince orta· 
!ık birdenbire kansmış ve h~
dise jandarmaların mUdaha!e· 
siyle bastırılmıştır. 

karşı korumak \f' daima uyanık 
olmak uzlfto l de adeta miinba· 
sıran basın nlt'n uıılarına dü ıi· 
yor demektir. 

Basın mrn uplan. ba ın hur· 
riyetini bır taraftan bıikumette 
ki bu tema) ıillere kar-ı korur. 
ken bir taraftan da. bu hürfr 
Jeti suii tim•Ilere kar~ı da ko
rumak ıorundaclıı lar. 

. 
lranda' bir 
Hapishanede 
• 
isyan çıkh 

A~wrıated l'ru~ 

Tahran, 14 - Tahranın ku· 
:zeyindeki Ra,t Hapishanesinde 
çıkan bir i yan netice inde beş 
komünist mabkQm ölmüş ,.e ba 
zıları da yaralanmııilardır. hya· 
nı bastırmak iC"in hapishaneye 
bir tank Ye k~myonlarla asker 
sevkedilmiştir. 

?.IahkQmlar hapbhaneden kaç 
ma:ı;a te ebbüs eıtik'eri vakit nö 
betçiler e\'\'e 'll ba\'avıı aıe. et· 
misler, fakat bu ihtara aldı· 
rı\madığını aörünce mahkümlar 
üzerine ateş açmı~lardır. 

Bu isyan, çarşamba iecesi ye 
mekten onra mahkümların höc 
re'erine kitlenmelerine itirazla· 
n ile ba~lamıstır. 

Ka~ani'nin o;lu te\·kiC edildi 

Tahran, l4 (T.H . .\.) - İçi~
leri Bakan'ığından -<ızan haber· 
!ere göre. 1ranın dini lideri A· 
vetullah Ka aninin kücllk o~lu 
:.'\fuhamıııct ı-:ı Ka,ani dün ~ec~ 
emniyet kun·el eri tara[ından tev 
ldf edi'miştiı'. l\lupammet Ka-a
ninin son günlerde Zahidi aley· 
hinde yıkıcı bir kampanya açtığı 
haber \'erilmektedir. 

Müslüman Birliği'nin 

. . kararları Ba ının hır clemokra<;ıdrlı.:I " bu 1 
günku dun) adaki l'.hemmi~t· Kara,i. l4 (,\~KA) - K;ı.ra· 

ti \ 'e te rii, ıcrai 't' kazai kll\'· ı-:deki :lluslüır.:m Birliğı partısi 
\etlerin ~anıba ında bil' efor- idare heyeti. 1'':ransıL'ar tarafın· 
dıım·ü kun cı halın" geldıği cıı, tevk•f edilmiş ol3n Tııııu,lı: 
malıimdur. Basının bu nıııaz· ı ı der Habib Eorgıb ,.e parti a:
zam me ulı) eti deruhte edebil- \;.!!da-larıı ın derhal scrbc t bı· 
ınesi için hiıkümete kar .. ı tf'mlı ı.ikılma ını ı temi~ \ e aynı z;ı· 
bır alınla kendi hıirrİJ eılrrıııi r.-.~nda Tunu halkının hiırri}e•i 
müdafaa rclebilıııe i için. kenôı nin ye mılli haklarının tanınma 
lığiılden anı olan illrllt'n. nıc•· <j için ısrar et01iştır. 

ı;eli ifti':1•. antaj H~ hakar~t ga idare Heyeti son toplantı:.ınd., 
zeteeilerını H· gazrıeltnnı 1''- • , ·e · fr"ıka de\•leUerinin Tu· 

·zı k h 1 n:-. a \ .~ 
mı eme ·, zararsız a e geıı.ı-:- ı us hakkıııdak; r:ıü~terek taleb:-
m_ck yolları~ı. bulması ı:erck\ nin ciddiyetle gö~ önı.inde tutul 
Bız, gazetecılıkı~ <it'. a\~katl~k nıa:ıını \'e Tunu:ı'dı.ki eski hükü
ve doktorluk1.ıkı ıneslekı ııhlıılı n•et sbtemine :.on \'erilme.,inin 
t~nda.rdını~ kuı:uıu~ muharıın 'Birle ·mış .:il illetlerden istemese 
edılebılte~ğı~e k:ınıız. . . k ... rar , erdiğıni açıl:lamı 5ıır. 

Gazetccılerın ba ın burnyel ı· 
ni kendi içindeki 'e dı ındaki idare Heyeti, a}'11ı 2amaııda Pa 
tehlikelere :ı.arşı kendilerinın k stan hükumetini, Tunus hal
her ne paha ına olurı.:ı olsun kını hürriyet miıcadelesinde d::!S 
korumaları gerektir. teklemesi için te:,dk etmi~tir. 

eıua artık lht·.:ı•açla~ımı"; 
lbiliyor ye nurı:?ı noktııl:mn 
tidil cdılme i u~ m ·eldiği
ni takdir edıyo.- ız. Meelhin 
r:uhtel•f encu~1"ıi ~.:ne ı,-ı. 
ılı, tecnıbe'i h,İ\" cr·m. • 

7.İn seçilcccğı'i:: r.miciz Hu
iuk \"e muhu."f fı:k ılt"lt.' . i· 
:ıı ·~ ce alimle n z ' rdı ... 
Et r.ların hep~ın"" 1 ·~tHade 
eı'!P•ek. idaıe\·~ e•, s olan ka 
ı:ıı.r.I:ıı .mızı toprkün '"'! bi'· 
{. H dayanan ':ı r te:ııe·e ftö
rf' ir.celemek. nı ~ıin imim 
ici'1 en miiim h. \a.Z fe te~· 
il:::! ctmckted·r 

Onun için. bu oı ıncu Bi•· 
yii ~ 'Millet 1\le•li<;imiz 1"' . r
tlk, ondan ev elki dt'\ reele 
olonğu g bi. OJır takım mU· 
r.at aşalaT1a fazı ' · l'ıt kııy
t:>:hıiyerek. ya., l'l('· b·r • .. z• 
Y:?! :ılma~ını "e bu ~iiniln lh· 
Uyaçlanna "O e memlcke•\n 
kanunlarını tanziın etme ini 
candan dilh·oruz. İdare c:ha 
zımız.ın hlahı bu kanunla· n 
tanzimine balilı o1dui°!u'l3an. 
me elenin c>hemnfr·e:i Fr 
~at daha artmaktadır.• 

DÜNYA 

KÖYLÜ P.\RTi..;;j~j~ 
BF.\'.\:\'~A \\IESf 

ralih Rıfkı ,\ ta,· Ki)) l iı 
Partisınin bey:ınııamf'~inden 
\e bu partinin biı tek mt· 
bus çıkaramaması:?dan ha· 
hi le diyor ki: 
·S~im slstedi ta :rllcrinde 

Köylü Parti l küçük çcue 
usulüniı tercih etmi tir. Bfı rıı 
de cçim denemelerinden ev 
\elkı fikrim"z bu idi. Fakat 
tek rnilleı,·ekilliğine kadar 
daralan çevrelerden ge:ecek 
l\Ieclisin ne olacağı ·on se
çimlerdeki mahallilik müca
delesinde görillmüştür. Zaten 
İngiliıterin bile artık adalet 
iz bularak bırakmağa hazır

landıkları çoğu.nluk sbtemin 
den medet ummaktansa. daha ........... __ _ 

yakın zamanlara kadar bu 
is:emle seçim yapan millet

lerin de kabul ettiği nisbi 
seçime gitmek daha doğru 
olacaktır. Fransad:ıki hüku· 
met buhranları m•iali yalnız 
nisbi seç'm btemi değil. her 
türlü çoğunluk sbte1nlerini 
dahi tenkid etmek için kulla 
nılab:lir. Nisbi eçimin tal· 
bik edilmekte oldu~u başka 
memleketlerı göı.önünde bu
lu.ııdurmak daha doğrudur. 
Kaldı ki bizde siyasi partiler 
arasındaki doktrin farkları· 
nın la;ey denebilecek halde 
olma3ı, dalgalı '.\Jeclis çoğun· 
luklarının mhela F'ran~ada 
sebep o!duğu buhrandan Tür 
kiyede pek de kaygılanma. 
mak gerektiğini -;ö-tcrir.• 

AKŞAM 

BU tstx soxu 
XERF.'\"E Y.\RlR! 

Ak am ~azıyor: 

•Yeni Ulus• un bir teklifi 
var: ~Ierllsıe tenıs:ı cdtlen 
partilere men~up milletvekil· 
Jeriyie bağımsıllardan seçi· 
lecek bir karma komisyon 
partiierin eçim masraflarını 
incelesin diyor. 

:\Ialüm ya, Halk Partililer 
iktidar partisinin cçimlerde 
65 milyon lira sarfetdğini 
iddia ettiler. D. P. genel bas 
kan'ığı bu 'l'akamın tamamiy 
le hayal mahslJlü olduğu..'lu 
belirten bir tebliğ ne~rede
rek hakiki durumu açıkladı. 

Mever iş bununla bitme
miş· kom·sycına ha\•ale ed'l· 
sin' deniyor. D. P. seçimler
de meşru o ma~an kaynak· 
lardan paralar elde etti de· 
mek istiyorlarsa bu çok a
ğrr bir ithamdır. Yüzde yüz. 
emin olmadan insan böyle 
bir iddiayı ortaya atar mı? 
•Yeni tnus• bu gibi tahrik· 
Terden vazgeçmez~e i~in sonu 
nereye varır:'• 

Bah Almanya 
Sovyet Rusya 
Münasebetleri 

Auoı;ısted Pruı 

Bonn 14 - Hükumeı bugı.in 
Batı Almanya ile Sovyetıcr Bir 
liği arasında dip:omatik rnüna· 
~ebetler kurulması lehındc zit· 
tikçe kuvvetlenip yayılan bır 
kampanyanın kökünii kurutmaya 
girişmiştir. Memleketin baıı ta· 
nınmıs siya~i -'>imaları \'e nü
fuzlu ızazetelerin önayak oldul;· 
:an bu hareketi akim bırakmak 
için sürııtle tedbir alan Adcna· 
uer hüküıncti ~u yolda bır re,
mı tebliğ yayınlamı tır: 

•Bonn hükumetinin SO\') ~ııcr 
Birliğine kar§ı tavrını ve dıs •i· 
yasetini muntemelen değlstire· 

ce~i yolundaki bütün h:ıbe:lc,. 
herhaıı;:i bir e~:ısa da) :ınmıım:ı :, 
tadır. Bu hilkümetin So\·~ etler 
Birliğine kar ı :.iyasetini cle
ğistirdiğl zehabını uya od ıra bııe· 
cek havadisler ~on bir k:ı~ r;ün 
zarfında Alman ba,ınınd.ı inli
;:ar etmi~ti. • 
Tebliğde mebus Kar! GMrgc 

Pfleidercr'in Batı Alm:ı.ı>a ı• .. r 
ıamenıo.;una men~up bi• hel c· 
tin So\'yet!er Birliğini zı) • .-cıi 
hu:.usunda bir ıektütc bulunJu· 
ğu, fakat bu ~ahsın tck!ıfiııi E:ı · 
bakan Konrad Adenauer ile mTI· 
zakere C'lmedi~i ve B~sbıık:ının 
bu yolda herhangi bir ıeklifi kP· 
sin olarak rcddedr!!cğı be irlıl· 
mı~tir. 

Amerikalı gangster kralı 

Costello suçlu görüldü 

Xe\\ \'ork 14 (A.A.J - .\mc· 
rıkan "angsterlerınin kralı ola· 
ı-ak tanınan Frank Co~tello dün 
cticelencn muhakeme:.ı sonunda 
vergi kaçak~ılıl!ındaıı ... ucıu bu· 
lunmuşlur. Co~tcllo 1946 \"C 949 
.rılları ara ınd:ı 52.32!l dolarl ık 
:;elirıni beyan etmemck'c ıtbam 
olunmaktaydı. Gangııler!er kra· 
lının azami 15 ~ıl hap:.e ve 100 
bin dolar nara ceza~ına çarptı· 
Tılma:.ı ınümkün<iür. Costello'
nun lbu mahkümiyeti 1931 yı!ın· 
da me hur Al Caponc'un faali
~·ctine nihayet veren rnahkumı· 
yetin her bakımdan l"•idir. Bi· 
lindiğı gibi \·ergi kaçakçılığın
dan 11 ~·ıl hap..;e hükiım giyen 
Al Caponc, 1947 yılında se .. ~iz· 
lik içinde ö:müş1üı·. 

---ıO ....... --

lıçilere verilen fena 

yemek 
Kütahya, 14 (Hususi) - Ye· 

niden yapılmakta olan ~eker fab 
rika ı i~çileri kendı'erine veri
len öğle yemeğinin fenalı .~ından 
''e yenmez bir ha!dc o'duğundatı 
~ikaJet etmektedirler. Yemekle· 
rin bozul( olduğunu iddia eden 
birka~· amele işinden ı;ıkanlmış
tır. 

Belçika'da askerlik müd- 1 

deti indirildi 

TÖRE~ - 1-"iruzaga ilkokuluııdıı Yanu Kurtların dün )aptığı hir tören 

~omünist Çin 19561 
Olimpiyatlarma 
Kafllacak 

. 
lstanbul' a 13 bin 

.-/ 

Ellt.bi\'at Fakültt'•İ Sanat 1 arihi bö
lümü öğrencileri tarafından dun bu fakfıltede taribı Turk anıt
ları fotoğraflanndan murtlı;kep bir ~ergi açılmı~tır. Rt im, '"r· 
&bi geıen Güzellik Kraliı.-e~i .\)tt'n Ak\Ol'u (ortada) :ö teri)or 

Sovyetler Çin Hindi için bir teklifte bulundu 
Rangoon'un ruhani reisi 

lstanbul'da 

(Bası 1 intide) 1 rıi.me ıra ı.nda Kuzey Atla{!· 
Bidauh - Bedell Smith n · Muahede::ıi te kt!iltına ben-

Yt'ni Deihi. 14 - Hındistan ı;öru~tüler zer yeni bir te ekkul kurulma 
bu"iin adli ve mali ~btemlerini Rangoon'un ruhani rcihl Loıd 

Bi'ihop West, dün uçak~a h;tan
bula ge!mi tir. 

Cene\Tc, 14 <AP> - Fran ız ~ı iızerınde duru'mu . projenın 
Keşmirde tatbike girismiş ,·e Dı~bakanı George Bidaull ile ana hatları '!Özden geçirilm ~-
böylece komşu u Pakistan ile a Bir'e,"k Amerika Dı'i~leri Ba· I tir. Fran ız mahfıl' erı bu ta~a\" 
rasında had bir münazaa konu , ' kan'ığı mü-ıeşarı Walter Bedeli vurla il"ili teferrüatın Parı,teki 

J•'•·· ·· • • • • • '• .~. •_•:• su le kil eden bu bölge üzerin- ACf BiR ÖLÜM Smilh buı;un, komüniıme kar. Amertkan elçıliği" Fran,ız ha 
ı • • dekı kontrolünü sıkıla~tırmıştır. şı milletlerara.sı bir koalbyon 1 rid)e i ara,ında tep t ed•lece-
ı: • Burada yayınlanan bir idari ka !'am"w l!iccarlarından tc kilAtlandırmak ~uretiy1e ,\- ğinl öylcmi~'erdir. 

9 EY L U l D C: • raTname ile Hindistan la Ke.,ıni· stJLEY:lf\'.'li B.\LKU.'ın merikanın Çin Hi.ndindeki Fran ı Diğer taraftan Wa hin-;:ton 
: • L • rin malı Ye adlı btemleri. ha· !! ~~:;s t~e1~1:1b~ıa~=~ea~,:~ sız Bir ığı kun·ellerıne daha mahreçli haberlere ;::öre .\me· 
t • zir:ın 1952 Delhi Anlaşma-ı ~art 1 ettııı teeuurıe haber aıınm1'· genıs yardımlarda bulunması 1 rıkan , .e Fransız idareci erı a-
• tWı\e • une)İncl~n • lanna müsten:de!l birle•tirı'mi ur. :.;aşı dün aı.:şam.:ı Ordu me:ıelesini müzakere etmi Jer- ra ında rl:ığrudan do~ru~a mil 
• Bu;ı do!Abı.na J.adar • tir. )lczkür anlasma Hind Bas· vapurıyıe saaısun·a neı::cdll· ı.:. 
• Jıııtıın ~uuilc. • bakanı ~ebru ile Kcsmir e~ki 

1 
mı~tır dir. Fransız mahfillerine 0 öre zaı·erelcr y:ıkında ba ~ayaca ·• 

!• • · · •••••••••••llıi iki de\ !el adamı arasındaki gö 1 tıT. 
: : ~a~b:;:..~~d~ıuahka1ı;~~l~iş ~~b~~ii ~.mllll••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ,lııı • 1 O • hare Ke-:mrr Kurucu .:llecli-in· • j • ce tasdik olunmusıu. 

: D Ö Ş El EV : iki Alman hakkında idam 
• cezası istendi 

8 İ R O EN • Lyon 14 (A . .\ .) - Hükumet, 
• Komkeri .\ !bay Ilt'un, Xazile· 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

:; Harirana liad.ar 
~uzdan alanlor bu 
)lura~ a u Jin:rlu • 

• • • 

YAPI ve KREDİ 
BANKASI 

•.• ........... . 
HO~ MP.MO 

• rin Struthof kampında, in~anlar 
• uzerinde tecrübe1er yapını~ olan • Hagcn ve Bickenbach adlarında· 
: ki iki :\azi doktoru hakkında i· 
• dam c~a,,ı istemi~lir . 

:.=::::::=:::::~-

: suna Fahri t:ygurmen I __ 
• 
• i l e 

• Ahmet Sail :\IOR.\LI 
• Xışanlandılar 
• . t 14 • 3 • 19:>~ 
•..ı r-.ı _____ r 

Hayatta salışmak lazım!! 

Levend mahallesi 3. cü 
kısım evleri hakkında 

Türkive E nılak Kredi Bankasından : 
.1 

Levend mahallesinin 3 üncü kı~ım inşa una ba,.lanmıştır. lkincı kı ım in,.aat ıçın 'Bıın· 
:..amıza müracaat etmi~ \e e~b .arılarımız dahilinde hesap açtırmı~ bulunan talıplcre bu 
ı;on kısım in aatta rüçhan hakkı tanınmı~ bulunmaktadır. Bu telföfler ırasında ~t'niden 
tasnif ~apılmak üzere 3 üncü kısım o~arak in~.ı edilecek e\•lerden yrn• B.F.:\ .R. tipleri· 
ne talip o'anlann 31/ 5/954 tarihıne kadar Bankamıza mür3ca:ıt edcrrk ta'cpname'erıni 
do durmalarını rica ederiz. 5232 



-· 

Batı Çingenelerinin ıırabaları 
\ 

Dünyamn ezeli göçebeleri : 2 , ___ __ ___ ..,.._,."'""""' ........... """~.....,.._.-..-.......... _.....-.-

Çingenelerde, musiki, 
raks, kabile hayatı 

14 kısma aynlan Avrupa Çingeneleri nasıl yaşarlar? 
Naziler tarafından toptan imha edilenler. 

y en uzunde sekız buçuk mil· 
yon kadar Çıngene vardır. 

llJunun buyiik bır kı:.mı AHU" 

pa'dadır. A\Tupa'da en çok 
Çıngene bulunan ) erler Bo· 
hem)a 'e Romanya'dır. Roman 
)a"da ha ı..,n )ilzde onu Çınge
ned r. Romanya"daki Çıngene
ler a.} ı O) natır ar, fırça, ma a, 
kurek .}apıp satarlar, Ialcı'ık, 
Jostracıhk. mey'\ a atıcılıtı. 
na bantlık 'e nıha) et çalgıcı
lık ile meş"ul olurlar. 

Çıngeneler musikişinas do· 
~arlar. Me hur kemancıların 
muhim bır kısmı as'en Çınge· 
nedir. Roman) a 'e Macaris· 
tan"da ıÇıgan muzığia denilen 
Çıngene orkestraları vardır. 
.Bunlar bır kaç keman. bır flüt, 
bır santur \e bir basodan mü· 
rekkeptir Çıngene çalgıcılar 
notaya he\Cs etmezler. duyduk· 
Jarı bir ha\'a.} ı ezber' erler ,.e ko 
layhkla çalar ar. Çaldıkları ek· 
serıya hafı! ve raksettirici şey· , 
lcrdır. Maamafıh ağır hauları ı 
bU) ilk maharetle çalan Çinge· 
ne orkestra an da vardır. Bi· 
rıncı Dun) a Harbınden e\'\·el 
bu orkestralar t tanbul'a ge.e· \. 
rek )"azın bahçelerde kışın bar .... , . . 
l d 

, 
1 

d ' Paris te zengın bır elmasçının oğlu ıle tYlenen bu Çıngtnt ı.w· 
ar a ça ar ar ı. na altın paralardan bir kolye takılıyor 

Çalgı \e raks 

Çıngene çal"ıcılar arasında 
buyılk şöhret yapmı~ olan 

çok muktedirleri vardır. Bi
rınci Dilnya Harbinden ewe! 
Şımay adında bir Çinı:cne ke· 
mancı keman çalmaktaki ikti· 
darı, gençliği, güzelliği ile şöh 
:ret kazanını tı. Belçıka Kralı 
Leopold'un kızı bu ça'gıcıl·a a· 
~k olarak birlıkte kaçmış, hA· 
dıse o zaman dünyanın her ta· 
rafında bUl ük akisler yap· 
mıştı. 

Çingeneler her parça) ı ken· 
dı enne mahsus bır tarzda ça· 
larlar. Nağme!erınde serseri 
ruhlarının izlerine rasUanır. Bu 
çalış tanını öğrenmeğe merak 
cden:er çoktur. Fakat onlar 
bunu Çingene erden başkasına 
öğretmezlı:r. 

Çingeneler raksı da çok se· 
verler. Bir yerde çergelerini 
.kurunca yaşlılar saz çalar. şar· 
kı söyler, genç'er raksederler. 
Maamafıh yaşlıların da kendi· 
Ierını zaptedemiyerek ortaya 
atıldıkları \ e raksa karıştıktan 
çok defa gorülmUstUr. Raks ek· 
serı~ a omuz ııtretmek, gerdan 
kırmak. göbek atmak ı:ıbı şer 
terdir. Bır zaman'ar R:ınıelin· 
de Çını:ene knriınl&rındrl'.' mü· 
rekkep cçenii ler v:ır lı. Bun· 
lar hem az çalar ar, şarkı sö~ • 
)erler. hem de raksedPr erdı. 
İstanbu''da Çıniene çengiler 
çoktu. 

pek çok talip çıktığı ha'de. da· 
ima Çını:ene erkekleri ile ev
lenmeyi tereıh ederek, elmas· 
!ara, müce\'herlere baş çe\'lr· 
mezler. Yalnız bazan bir kabi
le büliik sıkıntıya. sefalete dil· 
,erse bu güzel kızlardan bıı·i 
kendısini feda eder, çok para 
veren bir 2engine Adeta kendi· 
nl satar .Maamafih bunlardan, 
jçinde ihtişamlı hayata, elmas· 
!ara. pırlımtalara, a ır elbisele· 
re rağmen kaçanlar \e tekrar 
serseri hayata atılan:ar ı:orül· 
miıştilr. 

Aile bagı 

Çıngeneler ara ında aılc ba· 
ğı çok kuv~etlıdir. Bazıta· 

rının zannettiklerinin aksine o· 
!arak bunlar muntazam aile 
ha~ atı yaşarlar . .Nişanl!lık dev· 
ri uzun sürer. Bir delikanlı bir 
kızla nişan'anınca kıı.ın boynu· 
na bir kordonla bir altın veya 
gfimilş para a ar. Bu, ni~n a· 
ıametidir, kız.a artık kimse ya
naşmaz. DUğUn ilç ilin sürer. 
bütün kabile enlik ~apar. Kız· 
lar bır zaman.ar evlenecek de· 
likanlıya para mukabilinde sa· 
tılırdı, ~ımdı bu Adet hiçbir 
tarafta kalmamıştır. 

Yiik ek tah il gören bir Çingene 

Yüksek tahsıl gormüş Çinge· 
neler de ,·ardır. Bunlardan 

Mateo :Maximof adında biri 
Parıs'te çıkan France 1ııustra· 

Kabile ha}atı tion gazetesinde Çingeneler 

Ç
ingeneler kabıle halinde \a· hakkında bır makale neşret· 

, şarl:ır. Her &abilen:n bır miştir. Bu makaleye ı:örc A\'· 

rı'ırlar: l - Our:.aris (Avı O)" 

natanlar>. :? - Tchurariı (fo"ır· 
ça, tarak )apanlar), 3 - Kal· 
dararıi <Kazan yapanlar). 4 -
Ferarii <Demirciler), 5 - Kos 
tararii (Kalaycılar). 6 - Ru· 
darı <K1rek, çapa )'a:nnlar), 
7 - Potkovari (Xalbantlar), 
8 - Spoitorel:e (Badanacılar), 
9 - ~fesleri - Lakatutchı (So· 
bacılar), 10 - Laoutari (Çal· 
'ıcılar), 11 - \'anzatoarc ~M~y 
'a satıCJları), 12 - Vrnsıto:ırc· 
le (Fa:cılar), 13 - K:ıımvita· 
rii (Lo.,,tracılar>, 14 - Salııho· 
rii (Rençperler). Frans:ı'da 
~·a!nız kaz.an, fırça tarak ;> apan 
Çingeneler \'ardır. Çıngeııe mu· I 
harrir diyor ki: 

11Birinci Dün~ a Harbi başla· ı 
mazdan az evvel Çin:ene!er 
harbin kopacağını anlamı •:ır 
,.e Fransa"dan ispany:ı'v:ı g~ç
mişlerdi. Bunlar 1920 de Fran· 
sa'ra döndiirer. İkinci Dıiııyıı 
Harbinde de bö)·le olar.:ıkken 
tıudutlarda alınan tedbir:er 
yuzilnden muharip mem'ekel· 
]erden ıarafsız mem:el:el'ere 
geçmek kabil olamadı, Çıngene 
Jer askere alındılar. Bu suret· 
Je tarihte ilk defa olarak Çin· 
gene kanı, kendisi için bilin· 
meyen bir dava uğrunda aktı. 

Almanlar Çingcne'eri askere 
almadılar, toptan imha etti'er. 
Yalnız Almanya'da değil, işgal 
ettikleri yerlerde bulunan Çın· 
gene'eri de 'ok ettiler. Bu su
retle 500 bin Çin~ene hayata 
gözlerini kapadı.-. 

Başka bir yazıda Çingene'e· 
rin yaşayış tarzından ve bazı 
lıdet'erinden bahsedeceğiz. reisı vardır. .Memleketimizde rupa Çinııeneleri 14 kısma a~ • 

bunlara @Çeribaşı• der'~r. Çc· ı--=-----------------------
rı başı seçımle ış basına ite ,e:·· ı r 

~gs~.~~::~~~~gff AP OL L O S 1RK1 
dan herkes ça'ı~ma~a mecbur· 
dur. 

Gördüğü rağbet üzerine hergünkü 4.45 ma· 
ti nelerine ilave olarak pazar sabahları 10.30 da 

bir seans yapacaktır. 

VATAN 

' 

Serbest Kürsü 1 --
Daröşşa(aka 

fAENERAl ALİ FUAT Cf~Esor_~: 

1 Bir kaç ~iin enelki Vatan'da 
Darüşşafaka'ya dair bir yau 
çıkmı~tı .Bu yazı miınasebet:y 
le ıemekli bir Darilş~afakalh 
Jmzas.yle bir mektup aldık. Mır 
çok mUhim noktalara dokunan 
mekıub•ı aşağıda neşredıyın•1.. 
mektubu aşa~ıda neşrediyoruz. 
Darüsşafaka merzuuna ileride 
~·ıne temas edeceğiz. Emekli 
Darü•şafaka'Jı diyor ki: 

y atan -;:azeıe~inde çıkan Da 
rü• afaka~ a ait yazıyı es 

k bir Darüfşafakalı o'mak 
do1a) ısıyle ııeçen hayatımı 
taha)yül ederek ıekTar tetı::,ır 
okudum. 

Bizım dt>nimizde Darü~,a· 
fakalı adeta münzevi bir ha
yat peçirirdi, hariçle münase
beti ıı·ç yoktu. Sabah kah,•al· 
tısı tuzla ekmek, öğle Yl;m~
ğmdeki ya\·aıı çorba us;u· 
mUıe dokülür:e lekt bile yap 
mazdı. 

Bugün Darü~-afakalının ye 
mes , içmesi çok b idir. An.:-at. 
ö"renme randıma..ııı çok düş· 
müc;tür. Salih Zeki: :'\lehmet 
Em-n. Ha an Ferit, Hilse~ in 
Remz . Ahmet Ra~im re İs
mail Sefa kabiliyetinde genç
ı~r haı.ırlanmamaktaôır. Size 
kendimden bahsedeyim. Fakir 
bir yetim olduğum için DarUş 
afakayı ikmal ettikten sonra 

tahsile imkan bu amadığım· 
dan de\ leı hi!metine "irdırn. 
50 bene kadar e\'\'el de\"letı~rı 
aldığım maaşla hem kendımi. 
hem de anamı yaşaLtım. B:ı 
hal birinci umumi harbin !i
çı.incü sene,ine kadar deum 
etti. ,\namı kaybettim. Ev!eıı 
dim, kendimi \'e .}'Uvamı geçin 
dırmek ıçın çok "lİç~ük çek
tim. Memuriyeti terkederek kli 
çük bir dükkln açıp serbc:.t ha 
yata atılmaya hem -;:ururum. 
hem de korkak'ığım mii~i o • 
du. Sene:er böyrece lileçti. Mek 
tepte okuyamıyarak çıkarılan 
arkadaşların çırak, lı:alfa \'e bir 
"Ün de dükkanlarının patron 
JaTı oldularını gördt!m. h·ı!ıl 
.kan ağlayarak kendim.:ıtn zi. 
yade Darü~~afakanın sinesine 
iltica eden küçük l\aı·ctc&'eri
min istikbahni dü.;iı:-ı:iy<>ıum. 
Darü~;afakada a~ağt ;uK1rı l?O 
küsur sene eHelki o:rnnı:ı. \'! 

yasama tarzı de\'am erte;el· 
nıektedir. 

İki se.ne kadar eVYPl id:ue 
he.) etinde b~r değısi!:lik o!

du. Yenı idare heyctınin bJ· 
~ınıı da Kii1.1m Taşk.ı!nt ::ıh' ya 
ı-:ıucı b•r ruha sahlı> lıir uıı 
H lendi hemfıkir Jrl\ııC: ı~:a· 

rı ·c~tı. Ha) ırlı ol.ıu~ını dua 
ederek abur.rne ~ekJc.:lim. 
24 4 1954 "ÜnU Darıi-)afak:ı'da 
~·apı a.ıı umumi top J.ltı1a i
dare heyetinin. re.:.i de dahıl 
olmak illere toptan i.;tifa ct
tık:H nı ögrendim. Se Plııııi 
tahkik eti m. İdare he~·et: ra· 
poruna zeyl Bay Fuat Bay. 
mania Prof. :'ılel'ç'in Darüşşa· 
!akaya verilecek veçhe hak· 
kınôaki mütaiaası hadisı?se A 
mil olmuş. Bt..'lim <zörlisUıne 

göre DariışşaCakanın 80 küsur 
~cnedir takip ettiği ta•·z: l i
damhini isteyenler c;oğuı1:i.lğtı 
tem'n elmiş'.erdir. Sızi -ere· 
fimle temin edc::im kı Lıı ,a
z;yttin \erdiği teessü!h:. ağ
ladım. 

Darü safaka dün ıçin ml'm 
lekeı \·e Türk fa:ı.:r ~·~ imleri 
hakkında çok Caydah.- dı. ~lem 
lekettl' umumi hayat Jc.:ti~miş 

1 ı r. Tlirk mllleti ıktMıdt n~ 
içtimai havatında gözünli aç.ı

rak bilyiik hanı eler yapı~ oı · l 
Bundan Darli afakalı uzak ka 
Iıyor. Bu..,ünkü hayaunı refa-

1

1 

ha ula tıran birkaç mil~.cs
na hariç, ekseriyet arıettiğim 1 
,ekildedır. Balıkpazarı .• \sma- , 
altı \'C Sultanhamanıı :;:ibi pi· 
yasa~ a re fahrika:ar sahasıııa 
çok clıı•m olmasına rağmen 

e'C'man 'eremiyoruz. 1.ise me· 
7.un!arına bu sahalarla birlık
tt de\ lt't kapıları da. baTem 
dola~ ısiyle kapannıış:ır. L:se 
mezununun elinde işporta ~falı 
mutpaşa ve.sair plya a mahal
ler"nde ô:>laşmasını hala yadır 
garız. 

B u sebeple Darü;şaCakaya fa 
kir Türk yetimlerini ilk 

tahsil çağından alarak müdeb· 
bir mUrebbilerin nezareti al
tında kab=i;yetlerıni tetkik e
derek gö tercceklerj inki:afa 
göre \'eçhelerini taYi.'1 etmek 
1aruridir. Yüksek tahsil yap· 
mak kabllı;'etini ~österen yaY 
rularımm de\''et mekteplerin 
de okutarak bunları hakiki 
bir ana olan Darüs~afakanın 
'nestnde barındırarak tekA

milllerıni temin etmek !Azım· 
dır. 

ınu Tanrı aynı ana ve ba· 
hadan halketfü!ı insanların ka 
b ıliyetlerLııi ayrı ayrı halket
mıştlr. Bu esas kaideyi gözö
nilnde tutmak en büyük \'azi· 
fe o'malıdır. 

Okutmak kari değild'r. Da. 
riişşafal:alı küçlik yavruların 
fçınde hakikaten kimsesiz o· 
lanlarını tatil zaman:arında 
memleketin tanınmış temiz a· 
ilelerine misafır etmek sure
tiyle bunlara aıle hayatını, bü 
yügü.n küçüğe, küçüğün büyü 
ğe karşı muamelesini de öğ-
1·etmek do4ru olur kanaatin
deyim. (.\merikada böyle bir 
usulun mevcut olduğunu söy
li.iyorlar.) 

Yine bu ~a\Tulan müreb-
biler n neı.areti altında mem
eket dahilı..ııde münasip za
manlarda gnıp\ar halinde se· 
yahaı etııı·erek Oariişzafakayı 
\'e Darilşşafakalıyı btitirn mil 
!ete tanıtmak, bu suretle hami 
} etli Ze\·atın Dariı--afakaya 
yardımını temin eınıekle be
rııber Darü~ ııfakalının da mil 
teka bilen memleketi la.nıya • 
rak inki arını ıamamlamak 
çok faydalı olur. 

)liıruzatımı bir keçi boynu· 
zu te:akki buyurun. İçinde bir 
katre 0 eker bulursanız. ne mut 
Ju bana. 

Derin saygı:arımla. 
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En\·er \C Cemal Paşalar Umumi Harpte Mmr Kunei Scferiyeı.ini tefti~ten don e 
1~ 

Moskova 'da En,rer Pa~a 
arkadaşlarıyle tema~ 

b"~o 
Enver Pata'nın sesi titriyordu. Gözlerinde yaılar danelenmişti. O,,lcsrı ~ı.ırı1· 
göstermemek için pencereye doğru yürüdü. Ben de müteessir olırt" 

Ne çare ki, hakikatleri söylemeğe mecburdum. h 
-·--·· - ./. 1 

L------
HİRİ~Cİ CiHA~ 
11.\RBİXİX :uESTLİYETI 

E nver Paşa'ya, Türkiye ile 
o' aeak münasebetlerine da

ir ta\'siyelerde bulundum \'C 

sunları söyledim: 
- Umumi harbe ait olan 

mes'ulhet!erinicin hcsabır:ı 
sulh z~manına bırakmak, ha
riçte ka'arak İs!Am \'C Şark a
leminın nüfuz.unu Rus'ara kap· 
tırmamak şart iyle b~ n iifuzun 

hem Şark Alemine ve hem d'! 
Türkiyeye faydalı olabilme:.i 
için Ankara i'e mutevazi \e 
müterafik olarak çalışılmaEı en 
uygun bır siyasettır sanıyorum. 
Her \"akıt olduğu ~ibi siz'erın 

dahile girmesini i)'I veya kôtü 
nıyet 'erle isti,} ecekler olabılir. 

İç vazi} etımizı tarif ederken 

milletin \'e umumi efkarın bir 

İKİ DA~ILA 
GÖZYAŞI 

E m er Paşa birden heyecan
landı. Oturduğu koltukt .. n 

ayağa kalktı. sesi titrbor· 
du: 

- Fuat Paşa, çok ili söylli· 
yorsunuz ve anlatıyorsunuz. Be 
nim içimin vatan aşkı ile ne 
kadar do'u o'duğunu bi' irsi
niz. Bu acı günlerde memleke
timın hizmetine koşamazsam, 
yadellerde ncdan rahatiyle na· 
sıl çalı9abilir, nasıl yaşıyabi'i· 
rim? Ben vatanımı çok se\•iyo· 
rum. 

Dikkat ettim, "ÖZ pınar'ann
da iki dam'a yaş tanclenmıştı. 
Onları bana göstermemek için 
pencereye doğru yürüdü. Son
ra tekrar gerıye dönerek sor
du: 

- Şfıralar fırkasının te,.ki· 
line zamanın mil :ıit olmadığın 
dan bah.,ettiniz. Ha'bukı Ye•ıl 
Ordu teşkilatı yapılmadı mı \'C 

re,men komünist parti ı tq· 
kil edi'medi ını? 

llı\KİK.\ TL.\RI 
SÖYLE~JE(;E 
::\IECBURDfül. 

~sıııı~' 
dı de de,Jetın _1 gıbİ ~i 
doğru goturıne~ c,ır. 
rnes:eği kcnd.ı~ııerİerı.ı:t 
smız. Halbukı u~ış ti t5' 
mes'uliyetıer a laflll : r 
rnan zaman bUP ıı>t .• ~ . fa8 r;r, 
vermeden ) enı. ıd•re: •: 
rışmemesi halk 1 Jllidil'ıı:t 
birinci şartı ~e~11de /P. 
~ibi butün orn. bı! 1 
ket utrunda hıç._ ,·e çtıııt 
Jıktan çekinrne~~~re~rıır. ;r 
~ ecek olan nıu ı.cet ı~ .-e~ " 
kerden bu bare ır Ol '' 
!emek hakkın11tı.ıı;ıı \"fır. 
fil Ordu teşkı tısi-'lııı ı.ıı 
se komlinıst par zı>adt ~ 
hı bır tedbirde~adall 1 ! 
ta olduğu sondı ıııı; ( 
Bırincısı lağ':c uıe;.cc; 
sı de edııınek 

\'EDA EIJEl? ~-f;:' ıı 
le 0 

En\"er Pa a 1 rıd' t 
ma'arımıı b:ıııı dtf 

t. Ak 'erncb !> ı. . am . ıııı,ıı ıe 
te beraber ~e 5~rıı ,r~1 ' 

heyecan ve ıc~~teftı: 
bi olmuştu .. l\l~ırblrı~~e f 
larımıza daır, da ede ~' r 
Jer sorduk. \ e ·rU'e ıfll ~ 

_ sık sık ı;ö urııı1 .u ı ·z ge ıP'; 
B en de rnuteessır olmuştum. man ıstersenı ı;ılerıll~ ~ 

Ne çare ki hakikat'eri ol- ~iriz. Satın setıııe) \·ıl 
duğu gibi .>öylemeğe meı.:bur- rıldığımı zıı~~ıııtl· t ~ iJ 
dum. Anadoluda bir ölUm kl· memnun ° ı;oıııış~ 
lım milcade:esi de,·am edi} or· yaptınız. Açık tıe1' e -"' 
du. den de bunu ıt.ı:' 

- Paşam, dedim. ?ılemleke· de gelin! r rs~11ı 1 

FIKI~ YE 5/kAYETtERI , 

daha aldanmamak btedığini 'e 
bundan dolııyı da çok hı.ıss:ıs 

o'duğuııu söy'eıniştim. Taraf· 
tadarıııı:ı; olduğu kadar muha
JIIleriniı de çoktur. :'\femleke
te girmeniz. her halde pek de 
sükunetle o 1 mıyacaktır. Belki 
de iki cephe yaratacaktır. Fa
kat sulh zamanında mes'uliyet· 
lerinizin hesabını verirken mu 
haliflerinizi de ikna edebilir· 
:.iniz. Tertemiz bir alın ile tek
rar mem eket hizmeline ba.lı
yabi'irsiniz. Fakat her an dahil 
de bir şeyler yapacak gibi \8· 

zlyetler ihdas edecek o'ur~a
nız, bu memleketin zararına çı· 
kar. Size karşı olnn derin hiir
metim beni bu derece açık ko
nuşmağa mecbur etti. T:ıkdir 
buyuracağınızdan eminim. 

le karşı o an bağ ılığınızdan Dedi. En'.c eti ,,.. 
~imse şüphe edemez. Bill)O· komiserliğin111 • • e•tı$r4 
rum, hamiyet \'e 'atanpen rr- sa(ır erine tah51:urıı1 ~~ 

Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Trafik Kanunu 
tatbik 

bir an evvel 
olunmahdır Bir katil 18 yıl hapse 

mahkum oldu Memleketımizin her tarafında 
i~liyen kamyon ve otobüsler 
istiaplarından çok fazla yük ve 
yo'.cu almaktadırlar. 

Üç tonluk kamyon.ı 6·8 ton 
yükledikten başka üıe•lcı·ınt' de 
adam bindirenler. ke~ otobus
lerin iç:erini tıklım tıı.Jır,-ı dol
durdukları yetmiyormuş gibi 
ilzerlerine fazla e~ya •:c hatta 
~ olcu alan ar çoktur. Şehrimiz
de gerek gümrüklerin ve ambar 
ların önlerinde ve cadde:erde \'e 
gerek araba vapurlariyle karşı· 
dan karsıya geçerken gördükle 
ri lst!abırıdan fazla yüklü kam· 
) onları alakalılar neden menet
miyor ar. Ve cezalandmnıyor
lar. Ve yine her gün .Anadolu ve 
Runıtlinin muhtelif mahal'erine 
Sirkeciden, Kadıköyünden ve 
aır yerlerden hareket eden o· 
tobüıılerin üzerlerindeki faz~a 
yükleri neden görmüyor:ar. 

Bunlar şehrin içinde kontrol 
ve menedite bile dı~arı çıkınca 
~ine fazla yo'cu ve esra alacak
:arı cihetle mak,;adı temin için 
kontrolun hariçte de yapılması 
liıı.ımdır ve esasen trafik kanu 
nu da bunu amirdir. 

Hem kozalara insan ve mal 
kaybına ve hem' de milyon:arca 

rın motör vesairelerinin bozuk 
o:up o:madıklannın hareketle- İzmir H (T.H.A.) - norno· 
rinden enel \'e yollarda ve uğ· ,.a ilçesinin Çiçekli kö}iinde bir 
radıklan liehirlerde mütehassıs 1 mera ır.ese1esi riizünden aynı 
lr.rca gözden ~eçırilmesi de ka· köy halkıııdan Halil GUl'ü ö:dür 
ıaların önlenmesi bakımından mekten • anık Sefer Kök h:ık· 
faydalı o~acaktır. kında ki diı\'a) a İkinci A~ırcez.a 

l\te\':.imin başlaması ha ebiyle Mahkemesınde devam edilmiş 
faali~et'eri artacağından kontro ve karara varı:mıştır 
Iün biraz e\"\'el ele alınma~ını Kasden adam öldUrdUğU sabit 
n'.~kalılardan rica ederiz. o'an Sefer Kök 18 ene 9 ay 15 

Devlet Oemiryollarr u gün ağır hapis cezasına mah· 
• kum edilmiştiı" 

Müdürlüğünün nazarı - ·::---:----====-
dikkatine !erinin bır an e\'\'el gidcbı.me

lerini temin için diğer :,.o'cu 
mar~andiz trenlerind~n ev\·el 
bunlara yol verilmesi liiı:ım ge
lirken (.Xasıl olsa geei m1iş <la· 
ha da kalsın) dUştince.m·:e yol
cuların istasyon'arda :.latlerce 
bekletilmeleri. motörlÜ treııler:e 
ekspreslei"in imıiyaz ı nJdedilm~ 
!eri bazı per oncllerin çalı, ın~
larındaki zihni) etin acı tczahıir
lerldir. Bütiin memlekette aynı 
halleroen şika) etçi olan vatan
daşlar çoktur. De\'let Demir;;ol 
ları idaresinın bu hususlar: dü· 
ı:enc•-koyacağını Umlt ederız. 

Mollafenari sıkmazını 

su bastı 

liğinizin hududu .) oktur. Fa- !e! bir blnad8.:kı (iO /-
kat umumi harbe girişımizde. rası eski Ba~ı rıııı~ 
idare~ınde \'e sı~ asetinde baş sara) ı idi. (Pt' 
rollerden birıni oynadınız. Şim ./ --.------------- ....... 

TiYATROLAR 

* ı>EHİR Tİ\".\TR0Sl1 ORA\J KIS· 
.\11 - Pazanw'dcn ba&ka hu gece 
21 de, Pazar matine ı5.:ıo da SOK.\tl· 
T .\ - Yazan: Elmu rucc. Türl:çe.t: 
Asude Zeybekoğllı • Tel: '2157. * :;.EHiR TİYATRO u l\o.mml 
Kıı;m - S&lı'dan oaşıta ııcr cece 
21 de. Pazar gtlr.dOz 15.30 da :1rr:
LEK 11.\.SlMl:li KbKA.SÇLIÖı • Ya· 
Ean: Loutı \'erneull. TUrJı;çeal: Bur
han Felek • Tel: 40409. 

* SEHIR Tİ\".\TRO:SU E.\ıJNÖNtl 
BÖl.Ü.\IÜ - Perşembe, Cumartesi 
ve Pazar saat 2t de, ıyrıca Pazar 
15.30 da l '.\!)LI KIZ. Yazan: Jacqu
ut. Devaı. 'I1ırltçesl: İhsan Boran. * GE.SÇLİK Th"\TROSU - DO· 
VER \'OLU • Komedi 3 perde • Ya• 
un: A A. M.llne - TUrlı:cesı: M. Bu· 
rıan • Sahnere taran: Avni Dllllgll. 
Salı, Çar•amba auare 20.30; Çarşam
ba matine ıa30 • Emln!!ııU öıtrcnel 
Lokalinde. 
* n:.si ı;r.s orr.ıır:ıı • nın~ı' 

AH.'I • BUyUk Or,ieret 3 perde. Her 
ı;ece 21 de, Ça~mba, Oumarteal ve 
Pazar ma tUıo sna t 15 tıı •o her Pa· 
zarte.sı. Tel: 493~ * Tı;nuu eıua, OPt'nll - •Se· 
çlm Arltesh. Opcnt 3 pcr<1c, ı;ecelcrl 
ı;aaat 21 'de M.auım'de cumartl!at, P6· 
znr maUne 15'te. Telefon: 43134 

Ç ngcnelerin kendılerine rnah 1 
sus Adetlerı, kanunları \ardır. 
Bunlar g zli tutulur, Çingene 
o'ma~ anlar tarafından öğreni· 
lcmei. MuhtelıC memleketlerin 
Çıngene'eri tarafından seı;ılmiş, 
kral vaziyetinde bir bas \ardır. 
Bu baş ö!Unce) e kadar mevki· 
inı muhafaza eder. Cingene·e
r n kralı bir zamanlar ~Iara· 
rıstan'da otururdu. şımdi is· 

Biletler: Beyoğlunda Atlas, lstanbul'da Mor· 

mora sinemalarından ve Sirkten tedarik edilir. 1 
dövizle hariçten getirtl;en nu 
motörlü vasıtaların çok çabuk 
)'ıpranıp işlemez bir hale gel-

illl•••••~•••••••••••••••••ıi melerine ve dolayısiyle milli ser 

Gaziantep \'e İ,,kenderundan 
ı:elip 28 Mart pazar gUnü saat 
<22) de Ankaradan Hayd3r~:ışa 
ra \"aktinde hareket ed~n :re
nin saat ( 4 ) de Eski,chire var· 
ma ı frabederken ora~·a 6.30 da 
gelmiş yedide kalkmı~tır. E~k:
§ehirden sonraki istacyonl:rda 
da karşıdan gelen motörlii, eks
pres ''e hatta marşandiz trenıe
rini bek'emesi yüzünden :.:"cı:..
meyi kapatamıyarak büsbiitiin 
arttırmıştır. Nihayet (15,45) d~ 
Gebzeye gelebilen bu tren orııda 
kendisinden tam on saat s"nra 
39 Mart sabahı saat 8 de An
karadan hareket eden motörlü 
treni beklemcrre mecbur tutul· 
nıus ancak bir saat sonra (16,.tOl 
da Gebzeden ayrı arak saat 1820 
de dört buçuk saatten fazla bir 
leehhürle Ilay<larpaşaya \"asıl o· 
labilmiştir. Bıı tren Ankaradan 
tam zamanında hareket etti!?i 
ha'de J<:sklşehire <2.5) ~aat geç 
gelmesinin \·e ondan sonraki.As 
tasyonlarda kar~ıdan ge·en muh 
tem trenleri beğlemeğe mecbur 
tutulmasının sebeplerini bilmi
yoruz. Şu muhakkak ki bir çok 
istasyon ,.e garlarda motörl!i 
tren'erle ekspre :ere ehemmiyet 
verilmekte, di~er yo!cu trenleri
ne lilzıımu kadar aiaka göstt>rıı
memektedır. Gecikmiş tolcu ı.:-en 

Yeni parke döşenen :\tolla Fe. * Kt:çt.ı ı;. \HSE - Cal'fl~ba-
dım baŞka her gece 6ll&t tam 21 de. 

narı yolıınıın toprak se\'İyeslnin saıı. cum talebe mauneaı •e Pa· 
yükselmesiyle )lo la Fenari çık· ı:ın Dll\tlne aaat tom 17'de CİNAYET 
mazı çukurda kaldı. Son yağmur \Mt • Pı~·es 3 ı>emc - Yar.an P're
lar:a bu toprak "Ikmaz, blitfin cıerlk Knott - Ce<lren: Tevflk Sadul· 

. . ' panya'da )'erleşmıstır. 
Çingeneler umumiyetle çok 

zeki, her şe)i çabuk öğrenen 
insanlardır. Başlıca kabahat1e· 
rı sağ ık şartlarına hakkh·\e ri
ayet etmeme'erıdır. yaz kıs ek· 
seri ya ~ alınayak ,ezerler. Te· 
mııliğe pek bakmazlar. Kadın· 
}arının çoğu ilizetd r. Sımsh ah 
saçlı, siyah ıoz.:u, esmer, fakat 
ço · se\'imli Çinı:ene kadınları· 
na sık sık rastlanır. Bun~ar, 

Konya As. Sat. Al. Ko. Başk. llğından 
A - As. ihtiyacı tein Konyada öğütülmek şartlyle 2600 

ton seksen randıman:ı un kapalı zarf usulü ile öğilttürüle· 
cektir. Muhammen fiatı beher kilosu ı b;r kurus geçici ıe 
'llinau 2438 liradır. 

B - İhale 2:5 ma)·ıs 054 salı gunU saat 15 de kom is) on 
numuzda .}apılacaktır evsaf ~arıname komis)onda görü:e 
bılir. 

C - Teklif rnel..iuptarı 25 mayıs 954 sah :Unü saat 14 dı> 
kadar komli)"OAv.ıDUıa vuum.ş bulunacaktır. (5574-1:!53) 

\'etin zıyaına ebep olan bu hal· 
!erin önlenme~i için seyyar ve 
motörlü ekip:erin bilhassa ıma 
yol'arda bunları sıkı bir •Jret-
te kontrol etmelerinı> ihtiyaç 
vardır. Bu ekıpler, mınta~a na· 
zarı dikkate a•maksızın her ta
rafta ,·azlfe görmeğe salahh•r.tli 
o malıdırlar. Şoförler kontrol ·~e 
cezadan kurtulmak için ek~riya 
geceleri gidip "eleceklerinden 
takibin bu zaman:arda da yapıl 
ması elzemdir. 

Buniardan mada bu \"i~ıtaJa. 

~ lah • Tel: 40276. 
c:ıddenin kanaHza~yona akı'lası l 
Jazım geien sulariyle ağız ağıza SiNEMALAR 
doldu. Bir havuz ha inde çoluk .,. ___________ _ 

çocuğa eğlence mevzuu olan bu tuı:vo{;L(J cıuıtTl 
pis su, sı11hat bakımından rıe * Al.KAZAR: Tel: 42562 _ Fahl· 
derece zararlı ise o nispette 'le şenin Bel!lua - Sahralar Kartalı. 
ai'e 'ere ma'i külfet yüklemek- * AR. Tel: 44394 - Atom Beldesi 
tedir. Çocuklarda ne ayakkabı. * ATLAS: Tel: 40835 - Ttbette 

Ü t b k 1 Bl
. .. 

1 
Fırtına. 

ne s as a ıyor. Jyu:t er * ELRAMRA - Korl-.ak Kahrama-
için de daha şimdiden zor geçi- nın ~ıu - oenız Fedaileri. 
le bilen bu sokağın bir hale yola 1 * L>;Ci: Tel: 64595 - Oüna?aız 
ko?ul!11asını mah3lle sak_inlerı P'a!tALE· Tel: 4l.5ll5 Atom Beldesi. 
Be.edı)edeıı rıca etmektedır. * L01'S : Tel: tD3SO - Melek mı? 
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YATAN 

j 1 Şehirden Röportaj 1 

Ramazan gecesinde bir 
arama -tarama r· ....... -__..... ___ ... ..__ .. 

~ Yakalananlar : 8 bıçak, 2 tabanca, 15 san-
ı > _____ .,.~_i9 ~ esrar, 2 3 uygun su z .... k ...... a .... d,.,,ın __ _,,..,......,. 

E mniyet i\llldürlüğünün 20 
motorlu vasıtasına yeni 

monte edilen radyo - telefon
ları e\'\'elki :::ece j apılan umu
mi arama - tarama biz de kul
landık Emniyet Müdürü Eth<-m 
Yetkiner'in otomobilinde, Ak
saray'dan Samatya'')a doğru sü 
ratle ilerlerken, radyo - telefon 
ı;ayesindc i:azetemizde bu:unan 
larla rahat. rahat konusabiliyo 
ruz. Otomobille ;ıdcrken şehir 
de. hatta şehirler arasında i~· 
tediğinrz ,·er.e telefonla konuş 
mak pek z<-ı kli oluror. Gazete 
) i aramak icln ön tarafta du
ran mikroıele!onu kaldırıyo
ruz: 

- Alo santral. 
- Buyurun efendim. 
- Bıze .. vatan• gazete.sinı bu 

Junuz. 
- Bir dakika efendim. 
Bir dakika bile geçmeden san 

tral ce\'ap verhor: 
- •Vatan gazetesi karsınız 

da efendim. 
Bu suretle konuşmamızı te

min eden telsiz telefon, gece 
yarısı. senelerden beri birbirle
rini icirmeyen iki <-~ki dostun, 
gazetemizin mes'ul müdurü İh 
san ,\da ile r::them Yetkiner'in 
de görüşmelerine \'esile oluyor. 

İhsan Ada, Emni) et Müdü
rüne, )·eni cihaıların hayırlı ol 
masını temennı ettiğini söylü
yor. 

Şimdı Yedıkule'deviı. İçkili 
lokanıalardan bırınde ya

pı'an aramada. memur bir \a· 
tandaşın ilzerınde bıçak bulu
nuyor. ~lüdür soruyor: 

- Bu ne? 
- Bıçak efendim. 
- .Ne bıçağı? 

- Ekmek bıçağı. 
- J'r.ka:a. Yarm mahkeme· 

de ekmek kesersin. 

yedıkuleden Galaıaya gidiyo· 

üzerlerine de sahıplcrinin isim 
!erini yazmış. Henuz tasnı! e· 
di,meyen boı.uk paralar herke· 
sın torbasında duruyor. 
İç,nde ıünluk hasılat bulu· 

nan bu ıorbalann en küçuğiı 
7-8 kilo gelir. Kendilerini sa 
kat ıöstermek ıçın dilenirken 
ku!landıkları takma kollar, ba
caklar 'e amaç görtinınere y:ı· 
rayan goıltiklerıni de ~an !arı
na alan dilencıi er kafilesi, tek 
sıra halinde Galata merkezinin 
yolunu tutuyor. Bunların ara
sında bulunan 9 yaEındaki )fus 
ıafayı, dedesi :'.\lehmet, Daren
deden hususi surette di'endir· 
mek için getirtmiş. Bu dede· 
torun daha e\ \'Cl de yakalan
mışlardı. Küçiık Mustafa dilen 
cı!iği hakkında ~unları söylü· 
yor: 

- Xe yapayım, beni dedem 
dilendirb or. Bütün kazandık
larımı ona \'eriyorum. 

g aat o!dukça ilerlemi~. Ekip
ler Beyoğlunda arama - ta 

raınaya de,·am ediyorlar. 
'Tepebaşındaki bir kahvede 

oturan iki küçük çocuk dışarı 
çıkarıiırlarken iskambil oyna· 
) an bir ~ah ıs kendi kendine 
söyleniyor: 

- Ke~ke bizi de küçükken 
kah,·eden çıkarsalardı da alw 
masaydık. 
Aynı kahvede üzeri aranılan 

lardan biri: 
- Yok abi biz Müslüman a

damız. Mübarek Ramazan gü· 
nünde öyle şey taşımayız. öi
yor. Diyor ama po•isler de iç 
cebinden koca bir saldırma çı
karıyorlar. Bunun ne olduğu 
bu Müsliıman ndama sorulduğu 
zaman şöyle izah ediyor: 

- llaa .. o mu? Akşamü~·ii 
portakal soymuştum da cebir.• 
de kalmıı:. 

Santtc 3000 kilo,uclrc sürali olan X - 3 11çağı 

ruz. Karaba semtinin meş 
bur di iencilcr sıtesinde 26 di· 
Jencı ) akalanıyor. İki küçük o
dası olan bır mezbelede ~atan, 
iri ı ufaklı 26 kı ı bırıktırdık
ıeri paralan. banka \'a'Zıfesi -,:o 
ren Halıle ~ atırnu' ar. Halil 
de, çe' rekleri onlukları. ' ırını 
be;lıklerı ıtına ı e ayırnr:ık fi
~ek ) apmış 'e ~ uzlercc fışeğın 

Sahur topu !latlarken 'f ak· 
sim merkezine dönüyoruz. Bu· 
rada, Motorlu Ekipler Scfi \'e· 
dat Sokullu i e Ahllk Zabıtası 
Şe!ı O man Aksu, ikinci Şube 
~\liıdürü .Xecdcı Uğura arama -
taramanın neucesini bl'dıri~or 
:ar: 

- 8 bıçak, 2 tabanc:ı, 15 san 
tigram esrar, 23 uygunsuz ka· 
dm \'e meşhur Canakka'eli 11c 
labatın, basılan randc\ u C\ i. 

Yazan: da scı.mı.tır. 

1'1. H., 

•• 
tan bir uçak yapılmamıştır. 
Böylece Doug as dilnyanın en 
sağlam uçak yapan firması lıa
'ine gelmiştir. Bir çok hava 
şirketleri, bu arada biılm Dev 
let Ha\'a Yoilan da bu firmay 
la işbirlıği yapmaktadır. 

H arp yıı:arında Douglas fab-
rıkalan Pasifık ve Atlan

tık'ı geçecek bilyUk tip uçak· 
!ar yaptı. DC4 tipleri. Bu u
çaklar askeri kuvvetlerle At
lantik ve Pasifik'i 8 bın defa 
geçtiler. Yalnız iki kaza o'du 
''e ancak bir seferinde kuı·ban 
\'eri dı. Amerikan a~keri nak
lı) e kuwetlerinin temelini bu 
gun de DC4 'er teşkil eder. 
Meşhur Ber ın ha,·a köprlısü 
bu uçaklarla kuru'mııs ve Ber
lın Rusların e'ine geçmekten 
bö) lelikle kurtulmuştur. 

DC4 uı;aklarının Kore hH· 
binde de bilyük rolü o'muş, A
merikanın bu uz.ak harp mey
danına asker \'e malzeme bun
larla tasınmıştır. Ama malze· 
mc 'e a ker taşımak için Do
uglas fabrıkalarının yaptığı <'n 
büyük nakli) e uçağı Globmas
terdır. Bu uı;ak 200 askeri bü
tün teçhızatiyle bir'ikte taşır; 
Hastane uçağı olarak kullanıl
dığı zaman doktor ,.e hcmşire
'eriyle birlikte 127 yaralı ta ır. 
Relsicümhur C. Bayar A mcri
kaya gittiği zaman bu uçağı 

oouı:,:la:ı fabrıkalarının en son 
~o cu tıpi DC7 dır, ancak 

bır kaç ıay önce sefere girmış 
-.. A~ doğan ÖNOI, 

Lir. Bu uç,ık Lo.s Angeles - • 

İI"'ANI Ne\\ - \'ork arasını. )ani A - JNS AlAT 
meııkanın bir UC"undan öteki ı.'-• 
ucuna kadar olan mesafe\'!, --> 1 
60 :,oku ,.e bagaj :ıriy'e 6 ~:ıııt f ~ ı · K M S " ı· '/ · 
ıo dakikada yapmakta yani sa- . reg ı - onya ensucat anay11 şç ı en ı 
atte ortalama 630 Km. yol al- Sendikası Yapı Koope;ötili Ortaklıg~tndan : 
maktadır. Aynı uçak daha kı<J 
bir mesafe) i. meseli San Frnn 
slsco - Menıphis arasını ~l· 
atte 716 Km. ile katetmişti!'. 
Bu hesaba göre DC7 tipi Pa
ris - İstanbul arasını da üç 
saat sekiz buçuk dakikada kate 
decektir. DC7 uçakları 55 ku· 
şetli, 88 de ~ndi.iı yo:cusu 
alı)or. 

Douglas f~brikası daha şim
diden DC8 pkili uça~ı yapa
cağını da ilii ediyor. Ama yol 
cuların emniyeti dü~ünülerek 
bu uçaklar 1957 - 58 den öne• 
servise konulmıyaC'ı:k. Çilnkü 
CometJerin hikAyesinin de gös
terdiği gibi. bu tepkili uçakla· 
rın b!itiln meseleleri henüz hal 
ledilmemıştir ve bugün için yol 
cu uçağı olmağa eh·eri~li de· 

· ğildlrler. 

Ama bu hiç bir zaman Do
ug'a fabrikasının tepkili uçak 
yapmadığı manasına oı:elmez. ak 
sine bugün resmi dünya reko
runu kıran Skyray uçağı Do· 
ug as'ın donanma için yaptığı 
bır a,·cı uı;ağıdır, saatte 1212 
Km. ) apmıştır. Ama bu ~nrat 
uzun mesafeler için yapıl&n 
re mi hızdır, Yoksa Dougl:ı,,·ın 
yaptığı Skyroeket uçağı sa:ıt· 
te 2216 Km. yol almaktadı:'. 

1 - Konya Ereslisi mcnrncat sanayii işçi:eri sendikası yapı 
kooperatifi ortaklığının insa ettireceği 16 bü) !ik, 26 orta, 39 
kilçük ki mecmusu 81 ıkametgah binası insaatı vahidi fiyat usu
lil i'e eksiltmeye konulmıı~tur. 

2 - Yapılacat: in.aatın kesif bedelı 830 000 lira ve seçici 
tc:nınatı 33.000 liradır. 

3 - Eksıltme evrakı Ankarada Sümerbank genci milc!ur
l!iğünde, İstanbulda Sumr:-1:.::nk a:ım satım müessese müdürlu
ğünden. Konyada Siimcrban< alım satım müessesesi Konya sa· 
tış mağazasından, Ereğli'de mensucat :sanayi işçileri sendıka:.ın
da görü:ebilir ve 5 lira mukabi'inde alınabilir. 

4 - Eksi1tme 22/5/!lS.1 cumartesi günü saat 10 da Sümer
b3r.k F.reğli Bez Ia!>:-ikaH mUessese müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - istek!ller teklif evrakı arasına bu i~i yapabi eceklerine 
dRir belgıı ko) acaklar:lıı·. (:'\afıa mudür ük'erinden alınabillr.) 

6 - Kooperati! ihaleyi dilediği ~ekilde icrada serbesttir. 
5923 

~ .......................... , 
in taranmış saçl:ınr. cazıbe~i çokıur. Bu da · :ıçları 

L U X O R · 
Sellüloit tarak ile ~ar ımak's e c!e edil r. 

Oiağan şeylerden bunlar. Hem -
~~kışıkh. güçlü ku\•\etli gene . ~~, 
sın. genç kızların, cvlcnnıi! de ~ • · 
Iisi kızların ara) ıp da bu::ırı~.ı · ~ .. 
dık'arı cinsten bir Romeo. Bu- ~ 
nu da inkar edemezsin ya.• 

Omuzunu silkip, bakış:arırıı · 
uzağa çevirdi. Böyie bir şey 
olunca sana haber veririm.• 
diye ınukabe!e etti. 

1 
Shiela ağzından kalın bır 

duman sütunu çıkararak • ih
mal etme.n dedı. ·Seni benim 
le gurmek on'arın ~ üreğine in 
dirir. Kcndilerınin değil de be 
nim sana sahip oıu~ına taham 
mü: edemez bu cıci hanımlar ıı 
İsterik kahka ha!ar atıyordu. 

Guy sesini çıkarmadan onun 
bu vahşi hallerini seyrediyor 
du. Şaşırmış kalmıştı. 

Shicla bir müddet sonra güi 
mesini kesti. • B:ına bir bard:ıl: 
daha bir şey yap canım.• di~e 
ses endi. •Şu üstündeki soğuk 
luğu da at artık. Sana hiç ya 
kışmıyor böyle haller.n 

•Sana canımın sıkıldığını s5y 
lenıı~tim. Fazla üstüme \'arma 
l'H'a ederim.,, 

•Peki, peki dediğin gilıi o'· 
r.un.• Sonra yerinden ıralkıp 
delikanlıya sokuldu. Eugünıl
müı.U boş geçirmlyc inı ha? 
Kol'arını boynuna dolamıştı. 
•Yalnız kalabi:elim dl)·e lıız
metçiye de izin 'erdim bu· 

~ağı, dudaklarına doğru çekti. 
Böyle zamanlarda kendinden 

hayli yaslı o'an Ye ona bir ço
cuk gibi muamele eden, aşırı 
derecede tahrik eden bu kadı
na karşı ~ enilmeı. bır nz,ı du
yar, içinde kabaran ~i~1cı e kar 
şı koyamazdı. Böyle ~aptı6ı i
çin kendinden utanı~'.l". nefret• 
etmıyor da değildi. Ama 
ne var ki, onunla bcnber oldu 
ğu, onun hakimiyet ı:ah:ısı ıcın 
de bulunduğu müddetçe bir 
kurtulu~ yolunun bu~unm:ıdığı 
ııı, kendisine hakim olamıya· 
cağını da bıliyordu. 

.xx 
Dworkin perişan bir hai::ley· 

di. Konu~urken mütemadiyen 
ellerıni o\'Uşturuyor; kaşlarını 
sık sık Yukarı kaldınp, a:nın· 
daki bütün kırışıklıkları orta. 
ya çıkarı)or çırpınıp duruyor
du. 

süratli )olcu uc;ağı (saatte ortalama 716 lı.ilome•rc 
gün.ıı 

Delikanlının ba~ını tutup a-

•Fakat Guy. bu 1$1 yapma'ı· 
sın. Bu işi yapabileceğine gıi· 
vendiğim, inandığım yeg!ne in 

5-

·sait faik'inParis'egidişi 
ve beş günde dönüşü ... ......................... . ......................... . • • 
~ Birkaç gün evvel toprağa verdiğimiz değerli yazar, isten- i 
i bul' dan ayn kalmağa razı olamamıştı... ~ :......................... . ...................... ..: 
Sait'ciğim, şaka derken ka

« ka mı oldu yoksa. Bıliyor 
:.un, ben .eni hastanede zha· 
rete değıl, Parb yolcu'utu ıı;ın 
uçak alanına ;ötürmeğe me
murum. Çabuk i~I oluo ayak· 
lanmağa bak!• k:ırtımın arka· 
sına bu satırları yazm:~tı n. 

Doktorlal· konuşmasını \ e 
yorulmasını yasak etmı:;.' erdı. 
Onun için içeri kimseyi sok
mu.} orlardı. Fakat anacığının 
~ ilreği elvermedi: d3elki Sa it, 
üzü!ür, gel seni ben götüre
yim.\) Dedi. Sonra odasına gir
dik. 

Yalnızdı, bıtkindi. Çökük ya· 
naklarmda yanıp sönen bır 
kızıllık, mavi göı.lerinde acaip 
bir parlaklık vardı. Ama yu
zündcn. o hepimizin tanıdıı.;ı 
yarı mahcup, yarı sıkıntılı gü
lümseme si inmemişti. Yamın 
elini sevgi ile sıktım \'e ken
dimi dışarı attım. Yaşama se\'
gisi ve gücü o kadar coşkun o· 
lan bir Sait Faik'i yatakta bu· 
tün silAhlarını teslim etmiş 
görmek insanın dayanacağı §ey 
değildi. 

Ama, şimdi, onu Zincirliku· 
yu meı.arlığındaki sonsuz yal· 
nızlığına bıraktıktan sonra, Ö· 
llimüne bile nasıl katlanmak 
zorunda kaldığı mızı dilşünti~ o· 
rum, Said'j bir kaç metre beze 
sarılmış \'e bir tahta sandık 
içinde ıslak toprağa verdiğıınız 
den bu yana ıki saat ger.ti mı 
acaba, o zaman ılık ılıl: .} ağ
mur yağıyordu. Şimdi ortalık
ta sadece nem:i bir scrııt ık 
\ar. 

S aid'in e\'inde~ im. Anacığı. 
ölü,•erme,i dıiştinccshle 

tir tir titrediği anacığı yatakta. 
E\' ailesi \C dost'ariyle dolu. 
odası açık yatağının iiıcrinde 
pij:ıma~ı ve karyolanın altında 
terlikleri. Onun artık hiç ıhti
yacı ka matlığı e~ya'ar. lnsana 
e~ya !Azım olmıyan biricik yo! 
culuk bu ga:iba. 

Bırdcn Said 'ın iki yıl önceki 
bir ~olculuğunu hatırladım. 
Bır ak~am geç vakıt ~anat 
DGstları Ccmiyetinın oka ınc 
uğramı~tım bır arkadaşla oı a
da irlı. Selamlaş ık ~oz'eı 
par adı. hemen ~anıma gcldı 
llalinde bir tuh~flık vardı r" 
'ınç i gıbi de goriıniı~ ordı . 
Kon) ak ı m:ırl:ıdı . 

- Aman. S.ııl't 'ğım ded rı1 

- Korkma, dedı, :· .. rın I'.ı-
rbe gıdıyorum. Ilem tcd .\ ı, 
hem de gezmek için Oı u kut ıı 
yorum. Beceı· iksiz. harekC>t,erlc 
ceplerini araştırdı. PJ~.ıpor• !J· 
nu buldu, çıkardı. 

- Bak, dedi. hepsi hmr. Bu 
da dö\'İZ mü.>aadem. 

p asaportun da ayrı bir h:ka· 
yesl \•ardı. onu ani.attı. 

Mesleliı hanesine bir tür u y.a
kışan bir sıfat bulup sö~ li)·e· 
memiştı. Ona yazarlığından 
söı. ar;mak öğünmek gibi geli
l or, her zaman bundan kaçını 
)ordu. bu alçak gönullülUkten 
de fazla bir şc~ dl. Bunu anla
tırken )Üz.ünde gene o mahcup 
çocuk gü;ümseyişi vardı . 

Bırden sesi titreyerek: 
- Bana bir iyilik :ıapar mı

sın? Dedi. 
- F.lbette, dedim. Ne btiye 

ceğini bilmeden. 
- Beni yarın sabah erken

den ha\a a.anına götlirür mu· 
sun? ' 

- İyilik dedığin bu ise, ko· 
lay .} apı'acak cinstenmiş. 

- Ama uykundan olacaksın, 
yoru'acaksın . 
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san sensin. Aksi halde bö) le 
bir se) i teklif bile etmeı.dım 
sana.,, 

•Peki ama sen kend,n niye 
yapııııyor:.un bunu:'• 

•İS\'içredeki resmi makam'ar 
beni tanır da ondan Orada bu 
lunduğum sırada şilphe yü?ün
den beni tevkif etmi5'crd: 1>ir 
defa. :)imdi tekrar gideccı. o
lursam. aynı muame'eye :-ıtJ' 

ruz kalmanı i~ten bile deği' .. 
En basit tabirivle beonim b•ın•ı 
) apmağa te~ebbus etmenıııı t.i 
le imkansız olduğunu anlıyor
sun ya.,, 

•Evet, anlı! orum.o 
Opera meydanına giden "enış 

ve kalabalık yo'da. Jüks e lbbe 
se ma azalarının. terzi Ye gü
zellik salonlarının önünden ge 
çiyorlardı. Etrafları ne,sc'ı \ ' C 
hayran kahkahalar atan ka 'a. 
balık bir turist kafı'esiyle sa
rı mı tı . Butün bu gürilltUler 
yetmiyormuş gıbi caddeden iki 
üç sıra halinde akan kliçük 

Zuhal Kômran NOY AN 

BİR HATIR\. - Sıit Fai.k'in bundan otuı ,,1 ladar eHel Ada
pazarında iki arkada~b le beraber teklimi~ bir dclıkanlılık resmi 

Lokalden beraber çıktık. O
nu e\·den alacaktım. Annesiy
le Burgazda vedalaşmıştı, bu 
gece Şişlideki evde kalacaktı, 
tramvay durağına doğru yürtir 
ken: 

- Utanıyonım sö: lemete a
ma, dedi, korkuyorum. 

- N'eden:' 
- Gi<lememekten, son daki-

kada cayıvermekten. Söz v~r
din, gelip benı a:acaksın değıl 
mı? Hem belki uyur kaıırım. 

Saat 5,30 da kapısına vardı
ğım zaman onu küçtik \alıı.ı 
elınde beklı~ or bu'dum. U) u
) up kalmamı~tı ama, heyecan
dan bıtkın bır halde idı. 

Ö nce Tak ıme accnte~e ge -
llik Muamele bitınce) e ka 

dar ~tiz. ada elerının titreme ı 
gcçmedı Dudak.arı da "'•rıP 
bir ekılde kı ılmıştı. Otobü•'I.' 
yaııyan:ı :ı ana gıderken vıiıur 
deki tıtremenın \ ücudune d"' 
geçtığini gcirdunı naıı yoku
lar onun bu halinı uçaktan 
korktuğuna \'ermi lerd.i. Be'kı 
de bır çeşıt yolculuk sıtması 
sanıyor:ardı .. Oysa ki SaH ken
disini, derin emesine inip sap 
}andığı duygu \'e seygj diln) a
sından, çe\•resinden, ıns.anl:ırın 
dan söküp koparamadığı ir:ın 
bö)le altüstttü. 
Yavaş l u·aş şehirde::ı çıkıyo

ruz ve o .} ollara, ağ.açiııra, çes· 
mel ere, e' Jere \ e dışarılara 
bakıyor. Birden: 

- Acaba bir daha göreb.· 
lec<'k miyim? Diye sordu. 

- Neyı? 
- Bu minare!cri. bu ins.:ın-

ları, anamı . 
Buz gibi elini tuttum. 
- Bu da nerden çıktı. de· 

dim, topu topu bir kaç ay sü
recek, üstelik de sıhhatin ve 
mora ın i<;ın lüzum:u bir yol
culuğa bO)le mi çıkılır? 
Utandı ve sustu. Ama ;::ene 

de etrafına hırsızlama bakmak 
tan, gördliklerinı bakı~lariyle 
okşamaktan vazgeçmedi, bir a· 
ralık: 

- Şimdi orası nasıl soğuk
tur değil mi? Dedi. 

Şubat ayında idik ,.e burada 
da ıslak bir ayaz vardı. 

Sonuna .kadar onu meşgu1 et 
mek \'e eğlendirmek için ne 
mümkünse yaptım. dinlıyor gö 
rUntiyor. hattA gillüyordu. A
ma kendini buna zorladığı da 
bellı idi. 

s ait uçağa boğaz•anmağa gi-
den bir ko~ un uysallıği} · e 

bındi. Benım iı.e, ona şıfa \'e· 
receğıni sandığım bu }O'cu a
ğun guzcl \e hayırlı geçme:)m• 
den başka hır dılcğım ~oktu. 
Altı gıin onra ıdı. Fethı Ka
rakaş Sokakta Saıt Faık'ı ~or 
dum. Gitmemış• 

· Olamaz dı\ e ba ırm:;ım. 
Arkada !ar ·Canım o hıç h
tanbu dan gıdcr mi., A andan 
donmu tur dedılu. 0) a ki 
o soğuk abahta ben uç:ığın ha 
'alandı~ını goz erım c gormlış 
ıum. Bununla da kalmamı ona 
u mit 'e ce:)areı a~ıl:ı) ıcı bir de 
mektup yazmıştım. 

Sait gerçekten döıımü~til. O
nu bir an önce klinığe yatırıp 
teda\'ire başlanmasını sağla· 
mak için çırpınan oradaki dost 
tarını gecenın birinde at:atıp 
uçağa bindiği gibi solull-u 1s
tanbu da a' mı,t.ı. Bana karşı 
biraz mahcuptu. Ama tuhaf 
bir mahcupluk, ölmesi gereken 
bır adamın hayatta kaimış ol
maktan doğan utangaçlığı gl
bı bir {ieydi bu. Onu aramızda 
görmek se,·inci, tedavisinin 
geri kalması düşüncesini bir 
zaman için unutturdu. Zaten 
,,.ıhhatçe de çok iyi görünüyor
du. 

Arada bir pasaportunu. dö· 
Yiz kAğıdını çıkarıyor: 

- YAni, diyoı·du, istersem 
gene gidemez miyim sanki i~
te her şeyim tamam. 

Sonra gururla: 
- Bak, dbe bir çakmak ve 

bir çakı gösteriyor, bun'arı Pa 
riste aldım. Bir de gliıel pan

<Dt'vamı Sa: 6 Sü: 1 de> 

" Hızlı hıı.lı yürüyen, !idt.!a 
koşan yaşlı bir Amerıkan çifti 
ile çarpıştılar. Erkek hasır 5ap 
ka l:iymlş. omuzuna bir foto
graf makinesi asmıştı. 

Fransız otomobillerinin tiz ses 
lerl havayı ~ ıı·tarcasına delin 
geçiyor, Jnsanın ku'aklarını ra 
hatsız ediyordu. Yol boyunca 
diı.llı büyilk çınar ağaçları sı
cak Paris günesini ke~i) or. kai 
dınm ara tat'ı bir gölge 'urdu 
ruyordu. Ve otomobilli, yay:ı 
herkes l olun orta yerindeki 
) ük ek makamına kurulmuş pı
rıl pırıl üniformalı tra1ik pc
lislnin be) :ız e!divcnli ellrıcle 

oynattığı sopaya tftbi olarak ha 
reket cdıyor; caddeyi l~;·yı:ır
du . 

·Guy, çok rlca ederim bu isi 
kabu: et.• diyordu Dworlfrı . 
Sağ salim öteki kaldırıma u
laşmı,slardı. 

•Bunu sırf dostluğumuz.un 
hatırı iı;in yapacaksın. Bu ı~· 
ten a'acağımız paraya ne !\a. 
dar ihtiyacım olduğunu kati· 
ı;en anlatamam, iz.ah edilir. di 
le "C'ir .,gibi değil ki ... Yapa
caksın, değil mı?• 

Kadın •Ama George, bu ka
nuna aykırı bir • sey.ıı diyordu. 

•Ben kanun manun anla
mam. Karaborsada adam be
nim bir dolarımıı 400 frank ve 
rirkcn hen ne diye bankada 350 
ye boı.dı:racakmışım. Bu dun. 
yada enayi bir ben mi kal· 
dım?., 

Guy, Dworkine bakarak gül 
dil. Fakat Dworkinin etrafın
da olup biten'crden haberi yok 
tu. Sabır~ız bakısıannı Guy':ı 
dikmiş. biraz eV\'el sorduCll su 
alin ce\•abını bekliyordu. 

Guy cPekalli kabul.• cledi. 
•İstediğini yapacağım.. arka
daşını t<'ski etmek isterce~ ne 
elıni omuzuna atmıştı .• Fakat 
dedığim gibi. bir daha böyle 
işlerde yokum. Bunu teklif bl 
le etmeni istemiyorum. An:a
tabi iyor mu) um? Seni se\·dlğl 
mi bı irsin. hatırım için son de 
!a o arak buna razı oluyorum 
ama dedığim gibi bu son ola· 
cak .• 

•.Nasıl ister en. Çok teşek· 
kür ederim. Zaten senin guve
nilir bir arkadaş olduğunu bi
lırdim . Eksik olma .• 

•:\asıl o'du da başına bu İ8 
!eri çıkardın. buna hanştın ya 

lı.tanbul'a uç saat sekiz dalı.ikada uçabili)Or) hu?• CUe\·amı \'lr> 

-------------------------------------·----------------------------------------·------------------... ...; 
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Profesyonel lig'in 
1 5 inci haftası 
~-- ~ 

Bugün G. Saray 
Adalet Beykoz -
K. Paşa oynayacak 
• ,. Pıofesyonel küm: beşinci 
ba!la kar,şılaşma' arını bugl!n 
Do mııbahçc ıadın1J de\'am 
cdılecek. Kasım paşa ile B~~ • 
koı. Gal:ıtasara~la da .\d:ı!et 
kar,şı a~acaktır. 

Ka ımrıasa • Hı>\ koz 

GunUn ı k maçı saat 1.3 de 
Kasımpa a ıle Be) koz aras• nd:ı J 
yapılacaktır. Maç. haftanın en 
enteresan karşı• a,malarından 
biridir. KU\"\·et mU\'aıenesi de 
maçın çekışme i olacağını gcw 
termektedır. 

Galata any • .\dalet 

801. K0P0KL0 • NE,15 KOKULU 

J]U;tıJ 
100 d• 100 aafbr. 

, 
' 

hı. Borsa ının U.3JU4 flatları 

ı Sterltn 784.00-'184.00 
100 Dolar 280 -280.30 
uıu ı.ırrı H.:80-44.!0 
100 fa,.ı re Fran&ı 14.G3-'4 03 
ıoo l"lonn 3.68.4~73.81.40 
ıoo l>rahml 9.33~9.33<1 
ıoo Cet:osıovak !':ur. S.50- S.$0 
ıoıı tsYt(r~ ıı:ur S4 12 50-S4 t:UO 
'f 1 nınl '1' \ff\'it.ı.t;R 

1:s11"1 H : unvıı.l·r 
Sıng - Erzurum ı 20.15 
Sivas - Enıırum 2·'1 20.30 
11141 De.mtryolu ı 22 ıo 
ıet ı Demlryolu il :!1.55 
1041 t>ernıryolu lll 22.45 
~illi! Mtıdaraa ı 22.00 
:\!illi Müdafaa il 21.45 
.Mllll Müdafu ııı 21.& 
:.ıııı ı !\ffidafaa ıv 21.qs 
Ziraat Banka11 l 21.50 
z raat Bankaıı ıı ıvı.oo 

""• ~ 1 \11'.1 I JAH\ il l,r.H 
ı!l41 Dem r~oı•ı vı 103.30 
K&lltınmA 1 ıo3.40 
Kalkınma 11 103.S•J 

VA'IA~ 

en 
. . . . 
ıyısı Otoinoöil 'lastiklerinin . . . 

EN İYİ 

~/. 

:: THE 

/ // ...... / 

NETİCE VEREN 

---...... ........ -
.--__,- . ----- -. -:.::~ır· .......... _ 

~~-'n' · '·..1'~ 
~ .rr.f· ı---.;,: 

-ı.; 1\ :-

GOOD YEAR FABRIKASININ 

KARTAL MARKASINl 

T &SiYAN LASTIKLERDIR. . .... 

' . 

En·yüksek kalite otomobil ıastıkıen ıçın 

Emniyet edebileceğiniz marka 

c.ooo;fYEAR 
---ı ARIZASIZ.._O_LAR AK._EN;uzuN .,,ÖMÜR_ 

İkınci maçı, saat 17 de Ga
latasarav a \dalet o~ nayacak· 
tır. Be lklaşı yendikten onra ı 
şampıyon uk yolunda haklı o
larak Umitlı bu tınan Galatasıı· 
raylılann. bu maçın ehemmı-ı 
)etıni de gozonunde tuttı:ıkları 
anla ı maktadır. 1 

Ada et de Fencrbahçe ile be 
rabere kaldıktan onra. ku'<-ı 
\et i ı akıbi kar ı ına bır iddia 
ta ı~ arak çıkacaktır. 

Kalkınma 111 ıo3.40 
1043 1 tlltruı 1 ı·ı (Q 

ıHa 'l'ah•lll ıı ıo·ı.;J 
1049 TaMlll 10.l.to 

.-. r. t ~İ7.I f 'TAB\'lLLı;R 
19<!8 itramıyell 22 00 
lkramlydl ?.!Ud&fo :U 90 
titr 941 O. Yolu IV 108.00 

ı 1 . . lst. Lv . Askeri 

Muhakkak kı maç. b:ı;tan so· ı 
na kadar mücadele i \'c z.e,•kli 
bir ccre~an takıp edecektir. 

Ulvi Yenal, Futbol Fede-

rasyonu Başkanı oldu 

Ankara. 14 (,\ ,\ ) -- Putbol 
J'cdera )Onu başkan ığına. Oe· 
nizcilık Bankası umum mudur 1 
nıuavını U H Yenal tayin edil
miştır. 
Uhı Yenal he~etını te;.ki: 

etmek üzere hazır' ık \ e btışa
relerıne başlamıştır. 

Sait Faik' in Paris' e 
Gidişi ve beş 
Günde dönüsü ... • rna ı 5 iotidel 
ta'on \'ar ha. Gıdınre bask:ı 
şey er de alacağım. diyordu. 

Ama Saıt gıdemhordu ana-
mı, Burgazı, Beyoğlunu. du· 
varcı Andon ve l\lercan usta· 
ları. kı:.aca onu :::.ait Faik ya
pan çe\•resı ve ins:ınlan olma 
dan, eçlcı bir ıaman için bi
le. ~ aşamağa katlan:ımı) ordu. 
Ama on ar ~ımdı Saıt Faık'siz 
kaldı ar. 1 

llı53 Tahdll ıoı.C:> 
ıosı Tah•lıt ıoo.M 
Ziraat Bankaaı ın ıoo 00 
Ziraat Banltuı IV 104 00 
Ziraat Baııl:ıu ı V 103.65 

'"'"' nt r.u:.Rl 
T c . >.ıtrk.u Bankası 246.00 
narantl BankHı H . 120.00 
Ohllı;uyoo ,\nd. ı-n ıso.oo 
omıanıı Banxuı ııo.oo 
Nlrt Kredi lZS.50 
Sanarı Kalkınma B. PS.50 
h Bankası n ~-00 
Yapı ve Kredi Bankuı N. ıll.40 
Altbanıc T-'\.O. 1310.00 
Tilrli: Ticaret Bankuı 60.00 
Arslan Çtm~nto 4.S.00 
Şarlı: De:trmtnıcrl :15.40 
t•\RI~ BOn ı; '\ıol 4LT1~ f'h&U 
rı) li:Uo a}t.ın tıfi.000 f'r. 
cı> Dolar :ısı !'r. 
s• Rat:sı pi\· ' ~D.l oövuı.r.ıt 
TUrkl.sch-Account 1650·tti80 
Pranaı~ Fr. (571 100 
Dolar Etelttlt 590.o;gs 
Dolar N Y Amerıltan 603-blO 
Sterlin Efektır 15.25·15.50 
iavtçre Praıı;ı Hl-142 
.,H!Uf:S ~ AL 11:-0 Fil \ l'LA.IU 
Reşat 55.30·5!1.SO 
Hamit 49.00-49.:?S 
Gulden 48.35-•8.40 
Vahit 4 i.75-48.M 
• '\ztz 4i.50-47.70 
Jnı;lllt Llruı 59.70·50.00 
Napoıyon 44S0·44.75 
B . Horoz 46.25-~.50 

f\l t.t.i: AJ.l'l?'f FİY.llLA.tU 
De;ıuıo 724-725 
Mcltsllto 740-74!1 
StaudarL 722·7'.l3 
Külçe 72ı-722 
Terli 'lll-722 

~UIN ar.stsbu.l&LO 
Cumhuriyet Ata. 247.00·2UOO 
Rqa t 422.50-425 00 
Hamit 3..S.00-:147~0 
.Aztz 303.00-305.00 

ut 15'te tunlt f'dlldl 

Saıt sınemada hep ön ıra'ar-
da otururdu. Buna dıkkat k b e tmiş ve bır gjn sormu tum: Pa istan aşkentinin de· 

- ~!ı)OP mu.ııun )'oksa? ğişmesi muhtemel 
- Ha~ ır, dcmışti. film erde. 1 L' h 14 C, p) ıs· J' 

h ı k b , . f 1 , • narac ı " · . - am 
e e ~v O) 'e macera 1 nı.c ittihadı ıktidar paı tisi dün 1''e· 

rınde on sıı alarcla oturunca ci 1 p· k' t 0 1 · b k 
lı:cndımi cşha ı \ak'adan s.ı~ı- era _ a 15, an e\· etı aş ·en· 
. t d b şka olınor tının Kara.ı deıı mem ekeun im· 
)O~fa~~t/ ,~ 1~ anlara ·•1~~ıkı zey böl"esinde heniı~ _tayin edi!· 

b ,. · s t F"a k Aba ıva me)en bır ehre naktı me.;elesı· 
a6 ı o an aı ı . rU u . 3 t 

nık artık ölüm denen en bü- nı ı:o 5m ~luı · saa sur~n 
k E ha 

1 
uı.'a müuıkerelcr onunda, me~clenın 

yu · maceranın ', • ı avunma noktaı nazarından tet· 
randan oldu, ınşal ah bunun. da kıK: için Paki tan Ordusu Başko
tadını çıkarırsın e\gılı :saıt mutanına danı~ılması kararlaş· 

tın mı tır Te.ebbils a) nı :ıa· 
Amerika'lı diplomatların manda Mall~c Bakanlığına da 

toplantısı bitti danı ılacaktır. Partı merkez :nı 
pu yarın nakil ı~ıni yeniden gb· 
ru~ecck \e kaıar 'erildiği tak· 
dirde mesele Hni An3) asaya 
ithal o·unacaktır. 

Silahsızlanma konferansı 

Sa ı gunilndenberı chrinüz· 
deki Amerıkan Ba~kon:solo:ııu· 
ğunda ) apılan toplant11ar dun 
sona ermı tır. Konferansa ı~ti· 
rak eden Amf"rıkan E çılcri bu 

• aksamdan uıbaren nıcm ekette· müzakereleri 
dne dönmeğe bac::!aınblard:r. Londra. 14 <AA) _ Silahsız-

Toplantı)a b .. •kanlık eden !anma Konferansının bu«Unkıi 
Bırle,.ık merlka Dı~ı rı:.ı Ba· c.turumu aat 13 (Gl\IT) d~ Lan 
kr1n Yardırncısı Byroade dun a· ı caster llou e'da açılmıştır. Mü 
a~ 16.30 da hu u~! b~r uçak.!~ zakereler o derece mahrem b:r. 
'\: ~~ı ko) den Ankara l 8 gıt &ekildc cereyan etmiştir ki, ba 
mı tır. sın tems;lciieriyle teması sağla

maya memUT Birleşmiş Millet· 
!er delegeleri bugilnkü oturu
ma kimin başkanlık ettilini da 
hi açıklamayı reddetmis!erd;r •• 
Bununla beraber. hafta son.un· 
da kı a bir tebiiğ ya~ ınlanma
sı mumkün görülmektedır. 

Açık ek i'tme)le Ankarada D1şkapıda inşa edilecek Hy. 
Hst . nalbathane 'e onarımları isi yaptırılacaktır. Kesif bedeli 
23980,20 lira ger;ici teminatı 1799 liradır. İhalesi 25.5.19S4 sa!ı 

::aat ll'de Ankara l'ıl. S. V. 4 No. tu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Ke if ve ~<ırtname l komisyonda ,.e öğleden evvel İst. Lv . .'I .. 
ilan kısmında ı;örüliir. 1.,tekli !erin ihale gıinünden en aı üç 
gün evvel K. K. is. D. 2. .\[v: !iğe müracaatla yeterlik belgesi 
a:malar1 ~arttır (1210-5380> 

* Kapa:ı zarfla oluklu \ e duz galvanizli saç almacaktır. Tah 
mın bede:i 19563, 35 lir:ı. ı:eçicl teminatı 1461 liradır. İha:c,ı 
29/S/954 cumarte:d saat 11 de Ankara ~f. S. V. 4 :-:o. lu S. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesı komisyonda \'e ö~l,den evvel 
1<t. Lv. A. f•ar. k1:.mında göriılür. Teklif mektuplannın iha'e 
saatinden bir saat e\•\eline kadar komis~ona \eritmesi posta· 
daki gecikmeler la"ou! edilmez.. 

S693 • 1281 

* Asağıda cıns 'e miktarı yazı~ı iki ka:em 4ebz.e hiza'arında 
yazılı :iın \e aatlerde Hosdere As. Sa. Al. Ko.da kapalı zarf.a 
satın alınacaktır. ~artn .. me!er kombyonda :örü'ür. 'leklit mck
tup:arının iha'e saatınden bir saat eV\·eline kadar ı-omisyona 
\'erilmesi. 

Cin~i ~JiUarı Bedeli G. Teminatı ihale ıün 'e saati 
'l'oıı l.ira Lira 

Taze kabak 22 5500 41:?.5 24/3/954 15.45 

Taz.e kabak 2U 5000 375 :?4/5/954 1615 
(54.20 - 1:?15) 

* Açık eksiltme ile 100 ton saman 2i/5/954 perscmbe saat 
11.30 da Topkapı :Mnltepe As. Sa. A 1. Ko.da satın alınacaktır. 

Kilo u 12 kuru~. g~icı teminatı 800 liradır. Şartnamesi komi • 
yonda goı·nıur. l338 

Açık ek ıltme 1 o tahminen 150 ton Ot'un biçmeJ, balya 
::apma \e nakliyatı 27/5/954 per;:.embe saat 11 de Topkapı :\la'
t~pe A . Sa. Al. Ko.d:ı ihale i yapılacaktır. Tahmini fıyat biçme, 
kurutma, balya yapma ve nakliye i kilosu 5.5 kurus, geçici te-
minatı 619 liradır. Şartname:.i komisyonda görüllir. 1339 

Açık eksiltme ile 90 ton kuru Ot 27 /5/954 per~cmbe saat 
10 ela 'fopkapı :\laltepe As. Sa Al. Ko.da satın a·ınacaktıı'. Ki· 
!osu 16 kurus. geri~i teın•catı 1080 liradır. Şartname i komı -
yonda görulür. 1340 

Kapalı zarfa 850 ton Odun 16 haziran 954. perşembe saat 
11 de Topkapı Maltepe As. Sa. Al. Ko.da 'satın alınacaktır. Tonu 
55 lira, geçici teminatı 35C6 liradır. Şartnamesi komisyonda gö. 
rillür. Teklif mektuplımnın ihale saatinden bir saat evveline 
kadıır komisyona ~erı me.ı. 1341 

5949 - 1338/1341 

DOKTORLAR · 
DOKTOlt ÇtPRL r - t:ılt. Sac. 
Zührevi .\ıütehassı:oı. Beyoglu 
Po~ıa Sokak Telefon : 43353. 

1 S.\111,tK .\P.\R l'DL\:\' K.\Tl 
- Beyoğlu Sıra ervıler 6 oda, 
büyilk bir antre müracaat. Te
lefon 43i49 
DE\'RES S,\'l'll.IK d•Şçi mua· 
yenehaııesi Q3manbeyde i~!er 

Dr .• \BhlELEK - Cilt ve Zilh· halde komple muayenehane 
revi Hastalıklar :\lütcha~sısı Be deHen satılıktır. ~türacaaı: Ru 
)'oğlu. İstiklAI Cad. 4-07, Tel: meli raddesi ~o. 50. 10 . 12 ve 

1

41406. __ ----- 13 - 19 arasında Tel: 81013 
D.uıiLiYE :\tÜTEU.\S 'ISI iGAY\-;;\DE-tLE l 'AlZSiZ. 
!\IAllPE\'KER - Elektrokar· Sosıancı ile Kartal ara-:n.ı .. 
dioğram. Cumarte i öğleden bahte~ı e\ lere müsait ucuı fiat 
sonra ha talara meccanen ba- la arsalar satılığa tıkarılmıştır. 
'kılır.• llarb~ye Halaskar:;azi 1 Sııuş yerı: Bo tancı Tramvay 
No. 82. 1 durağı, fırıo yani 538; te'.efon 

- 52812. 
EML K . ~~~~~~~~~~~~ 

SATILIK l'E\ 'KALAOE .ıl .\ ... . -
ZARı\Ll ARS.\ - Bı>ğazda Bal . . . • , . . 
ta limanında denize çok yakın J:'t'TIU,\11 <;A'.llA!;ilR F abrıka-
ar.falt üzerinde 20 metTe cep· sında yıkanan t~~asırla,r . ~v 
heli 100 metre derinliğı nde bir kadınının ıcvkıdı r. F erıkoy 
arsa satılıktır. Önünde üç gara- 81268 . 
jı olup tistüne apartman vapıla . 
bilir Tçlnde her konforu ile yeni AKORDIO~. GR,\ 'l.U'0:-4 
ın .. aaı k~g· r üç odalı köşkü var 'l'amiraıı ınüıehas~:s Ka' aycı
dır. :\luracaat: Her gun öğle· oğlundan 1-~iffcl nadvo evinde 
den ev,e' Ruıııelı Hısarı Balla Ga:ata 'ı'ilk·ekkal.i ırını 25. 
Liman Caddesi 64/1. 

EllE~KÖYOE T.\M KO:\'f'Or.· 
ı.u satılık \'illa. l'l''efon. 8205 ı 
:::aat 14 • 19 

~l~Lİ !)il'\ Y,URDt ~l·~ iyi 
ye lşınış bir amelıyaıhane hem 
si resine \ c hademeye ihtiyacı 
vardır. . 

JEEP OTOMOBiL ALINACAK 
Konya Belediye Reisliğinden : 

Beled:ye ihliyac .çın bir adet Amerikan manıu lau Ovcr 
land 3eep teklif mekıııbu alınmak suretıyle . atın aınaca ·,tır. 

Teklif mektupları 26 mayıs 9j4 çar aınba gününe !\adar 
belediye reısli!:ine "Önderı e cektir. Bu müddet zarfında 
fenni ve idarı ~artnamc:erden ıstı~ enlere belediyece gönde· 
Tilir. (5786) 

Mühendis ve Sürveyan ahnacak 
Çankırı 4. Yurtiçi B.K. Merkez inş. \e Em!Bk :'ıld luğu itin 

875 lira ücretle bir Y Muhendıs \e~a Muhendis ile 300 lir.ı :ı~
lık ucret e bır Sürvey::n ıı:ın:ıcaklır. Taliplerın istcnı en be!· 
gelerle 25 l\la~ ı:. 95-1 ~u:ıu!lc kaciar Çankırı 4. Yurtıçl Ho:~a K. 
lerkcı İn aaı 'c Emlak l\ld. r.c mimıcaaı'arı. 
İstenılcn be'gelcr: 
Çankırı 4. Yurtıçi B. K ~lfk. İnş. ve Eml, ~ld. 9j4 nu!i ) ılı 

ge.çici hiımet ı er kadro~urda tcl:nLyen o :ırak çalışın.ı~ a isteı.· 
li oldu~una daır aı·ıh dı·c:olı dilekçe, 6 adet \'Cı>ikıılık fotogrıf, 
noterden tasdik i diı;'oma surcıı .. ıyı hal kağıdı, ıa~dık' ı :1iifus 
cüzdanı örneği, \'ar a b<>ıı~<'n ı aslı 'C) a örneği, ikametgah 
tezkeresi, \'arsa terhis tc·tk-:?re i rirneği 1401 • ti157 

As. ihtiyaç için 1200 ton meşe odunu kapalı ı.arfla 28/~la. 
yıs/954 cuma saaı 11 de Diyarbakır As. Sa .. \ '. Ko. da satın 
alınacaktır. Bedeli 60.000 ııra geçıl'İ ıemiııatı 4250 liradır. 
Şartnamesi kom•syonda sörill ür. TekH mektuplarının ıha le 
saatinden bir ;:aat en eline lı: adar komı:.yona 'erilnıe i. 

(1262--5627) 

* As. İhtiyaç için 7000 kılo beyaz pc) nır kapalı zarfla 4/ Ha· 
ıiran/954 Cunıa günU saat 16 da Çankırı As. Sa. Al Ko. da 
satın alınacaktır. Bedeli 18200 lira "eçıci teminatı 1365 lira 
dır. Şartname 1 komi·~·onda cöriılür Teklif nıP1'' · 'll rmırı .... 
Jc saatinden uır :.aat e\ 'eline -k:ıdar komı..s~ ona \'erı mi:'·' 

.l4W "" 

5 • ıts' 

{)'llAPVO B u'l MA.' 
' 5 ı z s A 

15 • S - l!l:if - Cumartc'i ... ~ P 
A'.'\K.\R.\ -

7.28 Açıl~ ve proiram. N - - - iiıll / 
7.:ıo Gılnaydın 1 Pı.1 - ~ 
7.43 Haberler ve Jıın·a raponı j W -
8 .00 ~rma aaball muzltl (Pi\. - -[~. ./ 
8.30 a ı Stralı•ıı: eatome operann• • -~ ,. 

da :reni tU! daıuı; bl Stra· - -ı-· / ~ 
vlnsky: Pctruşka 1Ult1nden, '-' - a 
eı De F'alla: Ateş damı <Pil. ~ ~_.),/, 

9 00 Gllnlın ı:ro;:ramı ve kap:ınış. er. 1 
11.~ .'\çıltş Te proı;ram. - -, 

••• eJ .... 

l2.00 Asker aaatı • .. 
12.30 Sadi Hoşsea. :19 .. ,: 
13.00 !\1. S. Aran u hahc:lcr .,.~ ı s 
13.ı5 EtlencelJ uııı muzı:ı (Pi). Soldanınııı:e çıl>~ ~.-6 
13.30 o~ıe p etesı ı - Te sır ed:'..ı v;, 
"13.U Plrano Ue Ttırk mii%1AI O· l•ltll 

4
• ~ır ı:ıı~~ 1 

kuran: Behiye Aksoy P11a• ma#&ra, ,1tıır d , 
noda: Menşure Tunay. 11la 7 - ,.. 1 

14.00 Rad:ro b3flama takımı van yctn1·611 ..,..:~ • S" 
14.20 Rl;aa,tlcumhur armoni mı::ı· Yu1tarıd 

2 
_ 'l'Jıı .., ti 

kuı. Şef : İhsan JtUnçer. bir t.dıı.t. M~bt' 5~ 
15.00 Kayıp mektupları. han raı>0· nota. 4 ;;cbl b~1,1 ;ı' 

ru akşam pro;rramı ve lı:Apanış lı 6 - 8 _ sıvı\C.~~:/. 
* * * BI~. n?tao JJVlılW t'.f'. 

16.58 Açılış ,., proıram. ou~K sıı~ı: ı ; j / 
17.00 Radyo (ocuk uaıı. Soldan _ ı,11' 

6
..,, 

ıa.oo Muhayyer taslı. Aı: rl't. 3 ııı&n'· ı 
18.40 Radyo 11• Jn:;ııtzce. S - Nun: ;r;J\fllıl-• 1 j 
18.55 Danny Kare !Pil. Katar. 8 -;; .?•~ </ 
19.00 !.1. ~. Ayarı n haberler. Yukarıda 3 - S: _. Cf. 
l~.15 Tarihten bir yaprak. 2 - UJ•k· ı.ıert· .. ~ 
19.!0 MQzllt (Pi). Van. 5 - tıı: 
111 • .U :Mall:re ve;;Aletl ı&atl. Rehine 8 - ~d 
22.00 ı;;an aoıoıan (Abmet l:rtaf). ;ıadfO ı;-il' 
20.15 Radyo gazetuı. 20.15 JC~ iel11'.ııt.;:,. 
20.30 Kısa spor habu:ert. 20 30 Qçilk ~ 9'.A' 
20.:ıs !\tualll Mukadder Atakan. 20.35 ~ıııfesiı.e 1'11ıJ:" .. 
21.00 Harta ao:ıu aohb~tl. 20 !SO Mt.fll•~' ıJlf 
21 ıs Hatta sonu ıınnramı. 21.00 • 111ıcrlcl 
22.45 l\f, s. Arıın •e haberltr. 2ı.20 ~ )!11,ıııı,.,~ 
23.00 qıence :rcrıuını geı:i)'oruz. ~.fttJIP !C~~ 
23.30 Pr06!'&m ve kapanış. 22 00 iJeya~ p! A 

tsT 4 ::'\BUL :ı2.30 berıer S"' 
...... 22.45 ll• ı,.O • 

12.57 Açıl~ ve proıram. 23.00 ıı:ııı:ıı.b 
13.00 Haberler !Ar ı: t • 
13.15 :secmı Rıza Ahukan. 23 07 garı•I ııı . c•• 
13.U a) Aleksandr Borodln •Prenı '" 111• A~ 

iııor• Operaıından cPolovcç 24.00 gııp& ıı1111:,.I 
daıuıarı• bı Edward Elgar ~ ~ 

.. 1 • vt J~.l'ı Yartı sazlar ıçın &erena ... •m 14 58 MıU. 0; ıı ıt".'.. ' 
m lnor• tPI ı. ıs.oo :;ıınr~r o~ 

14.ı~ Dana muzıcı !Pil. ıs.:ıo r.ıcş11 _,11r. 
14.30 Nubar rekyay • Ercüment JJatıt" 4:ııl"~ 

Batanay. ıs.oo J(tıçı'.: 17~~ 
14.50 Haftanın pro;ramı. Jll.4.S nıı~lı•~ s-dıl"' .... 
15.00 !\fefharet Atalay. 111.50 ıtad"° ı:t.ı• 
15.15 Caz mllz!C;l. on d• ~ 
15.30 Şarkılar. 17.35 ı;ıad>"° .:;ıt. 
16.00 Hafif ~rkılar (Ro&tmır:ır 17·

45 1.1onır t:.....eıı 
el ) Pl) 18.15 • ıS µ· 

oon:r ' 18.30 :;-ıva t! _.., 
Ul.15 AtuallA GOl:t"ar. }laııer foff:.6 
16.45 Operet dOnyası.ndan (Pl). ıtı.00 _ • ..ıo O"~• ııı ıs tın~:...ı 
17 oo Kadınlar ta ıl heyeti. 10 30 Bern•:;& 
1'1.40 Kayıp mekrnpları. ,..1ııı.•" J ::o .... -"tll 
ı7.4S Recep eıraıt 2o.ıo şeıı.tıv ,.. ; 
12 00 Fehmi E c orkeııtraaı dı'° •· 
18 .... "•le sahr.elcrlnden (Pil Z0.15 :ııa ,.ı 1 

' .... ..., •o oınıe :jiıP 
18.40 ŞUkrü Tlınar ve arı:adaeiarı ı 20 ~ ti ,.e 
19.00 Haberler. r1 1 e <' 
1!1.15 Zeki l\lılrrn. 1 :eo~ ~,..,ıt 
19.45 V.yolonlst Necip Aşkın. 21 45 ıırl tlf, • 
20.00 Saz er.erıert ıEnlse Cıı.J •e 21 ~0 ~,1n!!! 1r 

f'ikret Kutlu~'). 22 •o 'Jt 5,\ 
.--t\IÜZ.\ YEDE fLE- scvCK uı c )l 

• 11· ~o 
16 :\tayı~ 1954. Pazar. saat 10 da .sıı~ ı•ıı;' ı 
Bebek Rumeli lli:.arı cadde i, .\rıfı . dllı1 ı 
berk Villasında (Robert Ko l:eJ Otob~;erıen, ' 

Kı»meıll Fildi~ı ve Jad biblo ar'.· ııo)t1 

Tobak \ e kaseler, \link Kanton sak:. ıtPdı0 
~·alar. keten ''e ıpck sofra ıakımları \c ııl ~ 
cından ,eranda takımı. ıek mı i o~rnJad ,e 
\'ttrtn, kütuphane. Bahu tabureler. k ,,.•' 
nolar. Da.nıe!. Krbıa' e )a, Pe;e:.en. 0os•1 

~ada hususi yaptırılmı komple yııt8\ıc•C t 
ki Çin halı ve seccnde'cr, Lake 'c bir(oı:1 dolap'arı. Salonlar. :'ılixmastcr gıbı poı1'V 'J#j 
eşya'arı. Teşhir gtinü cumanc.si. •' lü~~,, 

lstanbul Radyosu Müdur.ıı • 
Jtnd~O 11 

1 - 954 malı :. ı'ı lçinrle 1stanbu1 ıarıJI 
b~tırılacak olan haftalık radyo porgarıı:;1e~ı ~e~e 
ihalesi 2490 sa~·ı\J kanunun 41 iııci ın~d 8111 ıı 
siıtmc ile 17 .!\Iayıs 954 P:ız.ır~esi guııu ~ ~o 
yapılacaktır. 05ıı ).! 

2 - Bu işe alt şartname İsıanbu' Rad~ 
gün mesai saat!eri dahilinde görütebihf·0 ıra 

0 

3 - Bu isin muhammen bedeli 288 
teminat~ 216 liradır. oda.sıııı v 

4 - l tekli!erın 1953 ~ ı!ında •I'ic:ıreı ııtıüdilr.A• 
duklarım bildirir bel:e ile birlikte M:ı , ııı;ofl"o 
mış teminat akçesi makbuzu ile bırııı-ıc .j ı i!I 

; ı:ü• ve ... u. kom;syon• mü"'"'"' • ıir~ 

Denizyolları Yetı~~I 
Kursuna (60) Ka1

•" 

ahnacak · 
İsteklılerin: 

---
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)I E't:li~in dünkü topl~rnt ı~ında B ak:ınlardaıı baııları JE'mİnltrl dinltrltrktn 

Celal secildi 
.:> 

Cumhurbaşkanı Bavar~ 

BAŞMAKALEDEN DEVAM . 
EMPERYALiZME 
TOKMAK 

~a. ı l inc·idr.) 
l(altbhi di)t dt il. Garbın hal ıı mtmltkrtlerind, hali dt' aın 

1 
rdtn t'~lpt'r)'~Iİ71n. o.,p\ıl:ı ... 1 11 1~ 
ha~ına ıntn agu- hıı · tokntllk ılı-

1
1 't • miitalaa ttınrk la11ıııdn. 

8uır.unkü dtın\':ufa ı:mprı ı .ıli1· 
mf' 'rr kalmamı tır . Kinıo.,t ha • 
ka ı;,ın kulu olmak httnıh or. ! su istikanıtlttki cırpınnıalal'; 
'onu olmn.an, ant'a1': '1o~ko' :ı-

1 
'a fır ... at ~trtn, i'tiklal iı ı kı 
milletltri ıorla onların k111 agıııa 

1 

atan intihar gidi)ltdrlir. 

Diltğimiı -.udur ki l ıansa nııı 1 

1 bao.;ına ı:tltnltt: tmpPQaliıınf' 1 
, hala Hda t.dtmi~ Pn, ınw•tt.ınlt.t.t 

H nıiruı 'e hayat ... :ıııa~ı aıı)an 
millttltrt son bir dtr' ol-.un, 
ı-mptnaliımin f'':ı'lı bir ta~Ci
~ p,r,int girisilsin 'f' gtri kal;ın 
nıillt!ltrin muhtac· oldukıan 

, ardını, tftıııli rohinıı nıııh;ıfa· 

~. tdl'n ftrdi de' ll'tltr tııl'dın
dan dtiil, hlır cliin ·aqı ait mü -
te-rd. lıir mtlt.anbnıa tarafındın 
ltmin olun:.un. 

Ahmet Emin YALMAN 

1 -

GRiPiN in 
MEVSİMİ YOKTUR 

DA 
BAŞARI İLE KULLANILIR 

\azııı fazla ~iinrı;te durmnb 
tan nıulc\ell it bn~ ağrM \'e. 

GhlPI:'\, lın~. dış. adale• 
•İııır 'e haqınLırın muay.ıı 
) en zamanlardaki ancıları• 

oı ıe~kiıı eder 

ı aaı ara ıle gıınıle J udı.:ı olınabılır 

DİKKAT: aldı~ınız mUstahz~nn • haklki G~lpln ·91~~ f.'·~·· :· 
dığın• bilhassa dikk•t ediniz. Taklitleı'lnden. sakınınız:.':·. :: 

«Apollo» sir • 1 
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KUMSAL YALI ARSALARI TABİİ PLAJLAR GAZİNO MAHALLERİNİN SATISLARINDA BULUNUNUZ H . 

İSTANBUL YAPİ KOLLEKTİF ŞİRKETİNDEN : 
Rıth~ekapı İş Banka ı Arkası Y<"ni ts ilanı Kat 2 Xo. ı .> - 16 Telefon: '!i310 Kısa Telgraf 

MüESSİSi: MEHMET GüR 
Adresi: i~tanbııl • EVLER 

FLORYA-KüÇüKÇEKMECEDE 
Jl1t'dC 

Kara \O u " c ektrık ! hanlı~ o trcnı ıle 17 dakıka meııafcdl!: bıne )<ıkın ev. viıhı ki:ı~k. ) a ııarı, 20 adeL ;:aı.ınosu. ıo adet otclı, yiizu müle<.'3\ ıı dükkanl ı, ucuz, temiı, laıe ~ıda maddelerını ha\l ı ar;ısı elcktriğı. t dc!onu hulasa bu tun 
lh ı aç arı bulunan diin~anın en mcshur p'iJ sitesıne sah T"Lı)R\'.\ - KÜÇÜKÇEKl\JECE ban•ı\o tren i tasyonuna YA YA 3·4 DAKİK.\ ~IES.\I'EDE: 

BiR CEPHESİ KUMSAL LEBİDERYA, DİGER CEPHESi LONDRA AStALTI 
Her b rl bır a'tın pare.Hı olan \e erıı a'ı bulunmayan ar alanınız 2J8 • 295 metrekare :ıra ınıia muhte'if eb'attadır. \C~ • 

Sahı:dekı bir u~un 1ı;ırıdekt ıock kumda cvınizdcki ha'ı iize ınde do'a tığınız ı?ibi tezınebı'ır, botlu ıemrz ha\ll ı e cığerlerJnızi doldurur, crın ~ud:ı inil'lerinizi teskin edcbılır \C kum banyosu ile romatizma ı:;ı)alık. damar sert '~\ru e 
;:ıbı dcrrcrdcn kunulabi ır~ıniz.. ,\\ lanmJk, balık tutmak. kiıreı> çekmek. ~ Uzmek ~ıbi zevk'erınizi taımın eder \'e bilumum su porlarını yapabılırsınız. ın.aat için, bın'erce liı'a ,·cı·crck gctirtece!inıı, beton çakı ı, itaba kum, s·\a oerd:ıh k~crı-c ıı 
:. • nın çınd~ bol mıkıarda ıııe\cutıur. Ar.a ların metrekare fiıııları 45 lira olup. bedelleri 11160·132i5 :ra arasındadır. A. 'CAK, Şırketiınizin muayyen zamanlarda. pi)a~a rayicinden jarı yarı~a indirilmiş fıatl arla arsa satı,ları yaptığı 
ma'umııdur 
15/5/954 C'ı·martej \C 16 5 9S4 Pazar ~iınleri aa• 14.00 de yazıhanemiz bnlındeıı hareket c mahallinde yapılacak ilk satı,lııra münhasır kalmak üzere arsaların metrekare fıaıları :.?3 'ıradan. 3104 • 6i8.5 lıra arasında venleccktır 

(:eni~ bahı:e'i b r )311 ıçln bu ar :ılardan hır tanesi kUidır. Sadece plaj ve gazino japmak i teycnler ~anynna bir kar; tıınc alabilirler. Bu takdirde mülk için \'cri!ecek para, kira için \'cri!ecek ha\a parası me abe ırıde bıle deği'd•r 1 t n t• 
. Yc~ılkoy ı'e l·'lo ı )'a arasında 40 ınt re uçurumu bulunan, ,uyun id ka) a ık olan, kumsalı bulunma) an \'e sahilden istifade için bir kaç yüı bin Iira :ık hafriyat \'e te::.islerc 'ilzum gostertıı. elektrıfli a~faıtı. tren is ta') onu olma~ an arsa.ar 11• •. 

lıerının 90.000 - 120.000 ıra~a \Crı dı~ı eoriilUp, tahkık edıhrsc, Ş rkeıımııin buızün ıçin 5i0.J • 6785 lira ara~ında \"erdiği her ~e)·i me\'eut arsaların ne del'Cce ba~ıı bede?le.r1e satı!'a ~·ıkarı!dığı takdir bu)ıı:·u ıac:ıktır. En e,,·eı m!ir:ıca:ıı edenle sıu t 
-a arını e\' e A bcğenn~c eri 'c geç kalan ara, aı·ı;a ka marn ak ıh ti maline kar..,ı. sayın talip ıerın •r,,alara &jdiş ı,ıUnUndcn ev ve! Şirketimize mıirac3at'n sıra nunıara.ı a'ma:arı rıca olunur .• \ı a kapayanlardan . :iOO lıra kaparo a ınır. Bcdelın ~ tın 

pu \t't ılırken tah:.ıl edı lr. Bır hafta zarfında taou unu nl nııyanl:ırın arsalaı·ını b:ışka.ına 'ermekte Şirkeı ,erbesttir. Ar-ay1 ~örerek kaparo \'Cren!erin para:arı iade edi:mez. Ciddı o: ma) an taliplerden, Şırketımlzı lıizumsuz ) ere mc;ı:u 
uıelerını b,lha sa Hırham edtı·i2 Her arsrının Bakırköy Ta pıı Ski! .\lııhafızlı~ınca musadd ak çapı , kaparo alınırekn berl3\'a veri'ir. 

•İsveç çeliginden 
yapılmış 

.En zevkli traşı 
temin eden 

Fiatla r : 

1. Mevki 1850 T.L. 

il. Mevkı 1200·1500 T.l. 

il. Ekonomik 975 T.L. 

Turistık Meyki 725 T.L. 

Bu yaz Akdeniz gezılerıne çok 

rağbet var. Tarsus, tıklım tıklım 

gıttı. .. 

Yer bulamıyanlar uzülmesinler. 

O. P. 
} 

Emınonu llçesı 

A k d e n ı z uyahatlerının en 

guzelını tertıp ettı. 

MUB 

\ 

--Her turlu muracaat ve bılet satıŞ yeri : 

rüRKTURİZM SEYAHAT ACENTESi -lstanbul lahçekap ı, Cell lbey Han •1: 

R4M4Z4N GüNLERiNDE 
Yerıı sermayemn başarısı 

Tipi 8er~a Mutfak Mar~~rinini 

e YEMEKLERINiZDE e TATLILARINIZDA· 
e BöREKLERiNiZDE e -~.rta 

.~. KuUonmakla HEM Sıhhatini:ıi 
• Keserl'izi 

Korumuş olacağınız gibi 
Bahçeli Ev - Otomobil - Buz dolabı • Radyo · Bisiklet v.s. g ibi binlerce li ra kıymetindeki 

lkramive keşidesine de bedava iştirak edebilirsiniz. 

..... fBR ~ 
""'·~." . 

' 

.-r PURO SARU FAB.RIKASI İLAN 
Fabrikamız momulôtından 100 gr . lık kremlı Puro Tuvalet Sabunu çeşidine ilôve ola

rak 125 gr.hk KREMLi PURO TUVALET SA SUNUNUN piyasaya arzedi/diği sayın top
tanctlara ilôn olunur. 

• • • • • • • 

• • '• ::t Sobolılorıdo yıne yü·; • 
-;:zunüze Krem Pert•v SÜ· • 

:;: rerek te~ror yumusok bır, e 
·:: bezle sılın iı • 

-f!/irlfii~f$i: 

T. C . . 
ZiRAAT RA JK ASI 

Vadeli, vadesiz tasarruf hesap sahipleri 

arasında tertiplene n 

Bir buçuk milyon l i ralık ikra miyenin 

üçüncü çekiliş i : 

30 Haziran 1954 
iki büyük ikramiye 

Her biri 
' 

30.000 Lira. 
Ayrıca 

Bir tane 

10.000 Lira. 

• 

10 tane 1.000, 20 tane 500, 

l 00 tane 100 lira. 

Son para yatırma günü 17 Mayı s 
iştirak şartlarını öğrenmek için 464 

Şube ve Ajansımız emrini~ 

.:ı = Tepeba~ı Met rutiyet Cad . No. 50 ( lng lız aarayı • ruı) = Tfele fon : 4230Ş Telg.: TÜRK TURiZ M • l stenbul 
T•I: 22305 - Telgr. ATILGAN lıtanbu= --

.,,,. 
Bakırkov kı Baru•ha'lede 30000 nüfusluk kıiçUk ehir kuru uyor. Baruthane karşısın

da ve LO::"WRA ASFAL.TJ üzer nde yeniden parselled"ğinılz 'e :imdi)e !\adar satıl•n aı· 
salal'ın (e\ kinde \c ıam LON DR.\ ASF.\l.Tl iızerindcki ar al arımız yaTınki pazar giınun
d~n It haren aıı a arzedeceg mizl sa~ L!l mli terilerimiıc iftiharla ın!ijdelerız. 

BAHÇELi FERAH EVLER ARSALAR! MÜESSESESİ 
:\l arpu~c;ular B ıi} ük Sı;tci ilan 18 - 19 'l t lefon: 25919. 

aat 9'dan 17'ye kadar her saat başında 2 otobüs Beyazıt o: Çf l'llektebınden kalkacaktır. 

BÜYÜK PEHLiVAN GÜREŞİ 

Yar !l .ıat l' de Rami Taslı tarla Göçmen Si· 
nema bahçesinde butun Kırkpınar ba~ nam
zetleri kar ıla acak, Ayrıca: Türkiye Ba~al· 
lı, B. Orta. K. Orta " De~tcde 18 çift peh 
il\ an kıı an kırana "uro~eceklcrdir Harun. 

-========----------------------! 

RLON 
Tam ayarı 
göslerir 

Kart al Belediyesinden 
• B~Jedı)emize kayıtlı motörlü kara nakil vasıtalarının oto· 

büsJer hari~. 91>4 yılı senelik mu 1D71eneleri 17.S.934: tarihinden 

30/5/9M tarihine kadar yapıtacakhr. Bu müddet zarfında mu· 
ayeneye :elmeyen vasıtaların p lakalannın siıkUJeceği ve otobli~ 
:crın 5/7/954 J:Unll senelik mu a)enelerinın rapılacatı ı!iıı 0.1.L· 
nur. 6116 • 

J ı~ 
~-SA-Tlliiil KİİİİARÜİİSAİİİİLAiiiR iiiiii-;i~. =-r. ~o:--. i nsaat Fa kültesi oeka ~~I~ 

Ceviliik Kartal arası \'e • ' ~ ııındaıı pı1' 
istasyona yakın. a::.fa't yo· A.JEaıı fen ve in,anı Akademılerı ,.zıı rdl5 
lu Bafdat Caddesi lıstün- 1 nık U'nner,iıe i Su Yapıları -allık Ordın; "ı,,tıd'~t 
de deniıe nazır par ellı!ıı- . Ord .. ~of. Dr. lng Dr. JI. c. 

0 11ral: ıııt 
mi.' arsalar !>atılıkıır. btanbul Teknik Unhersitesiııin dA\etJısı dcr·lı G 
MUracaat: Saat 10 - !-t n- 1 ıtc ınerkeı bına::.ındaki 'l'n,.kı ıa ııı ~o hı ccf\tır c ' 
rası llercan Taciı·na.ne S.,- •arihlerı 'c ad'arı yazılı konferansları 'ert'po ıtı"; ı c 
kak Birol ilan 2''1cı k.at 1 rans yalnız nı!ihendis'erc değil. ıktı::ıatçı 11r l 
numarada ~Iünir UYaı11k. le.re de hiıa pedilmi~ ,eki'.dc h azırtannHŞ 

teri rica olunur. 
İmtlyaa Alılbl: SJXAS KORLE l7 l\Ia.\'lS 9;:.• Pnzaı·tc-ı· saat ]7.30 da 

Umumi so;rtya; Müdürü: ~ ~ 
~ıuin ' ı::-;n Milli bir d§\'a olan su ekonomısi. 

Bu ayıda Mes'ul Mudur: 18 Mayıs 954 Salı .':i3at 17.30 tiJ Alçak su 
iHSA.., AD \ nin ge'i~me \ 'C bu.,nUnku durumu , 

1 ( \'AJ ASI t~azl!lccllil<. n Matbı.ı.cılJI< 30 dil cı • 
• T. ' · ş. - tsıanbul 20 Mayıs 9S4 Perşemue Jal ti \C ıı 

n.l'~ M.ll'&A.UI • Alm•n) ;ıd.:.ı baraj ın,aatıu:!l gclı~mc.:>ı 


