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« Bahya ·yönelen Türkiye » 
Yazan : TOLUN ALPTEKiN 

Bugün ikinci sayfamııda _ _J 

1119 Marıs,, ın rıldönümü 
dün herecanla kutlandı 
Ankara~daki ınerasimde C. Başkanına Pusan şehitliğinden 
getirilen toprakla Saınsun' d aıı getirilen bayrak verildi 
Bayraını açan M. Egitim Bakanı, günün 

öııeuıini belirten bir konıışına yaptı 
'nadolu \Jansı 

Ankara 19 - Aziz Atattiı kun 
Türk 'atanı \'e st kliı ini kur
tarmak uzcre bundan 35 sene 
en el Sam)una a) ak bastıgı gu 
niln ) ıldoniımıı olan bu .. un 
yurdu.n her ko•e inde o ldutu 
gıbı. Ankarada da biıyiık hı r 
heyecanla kutlanmış "C bu ta
ı hi ;unun )arattısı scvınç \c 
heyecan hır kere ôaha ) a.an
ııı ı şt il' • 

• \ ta türkun emanet Nlıgı mu
kaddes 'cdia) ı ıe~.ım alın.-ının 
3.3 inc ı yıldönumuııde 'l'üı·k 
genç!igı bu sabah 19 :'llayıs 
stadyomunda muhtelif spor göl 
terilerinde bulu.nmu tur. 

Cunıhııı başkanı u Başbakan ge~·ıL J·esmı ı; ıra ınd;ı err.f trlb_\ınünde 

Bu müna:;ebctle )'apı nn ıo
ı·ende Cumhurbaşkanı Ccllil Bn 
yar. Başbakan Adnan :\lendc
res. De' 'et Bakanı 'e Ba~bakan - S hr• • d k• •• Y11rdımcısı !<'atin RLisıu Zorlu • ... --------., e lmJZ e J toren Büyiık .Mıllet Meclı ı reis ,e-

~...> . killer·. Bakanlar. mılletvckıl e-

Atatu'' rk anıtı 1 •k• t dd ıJd ri. genel kurmay ba, kan ve· 1 1 s a a yap 1 k l i. gün!erdcnberi sehıimizın 
misafırı bulunan NATO güney 

D 1 
ı A\Tupa müttefik 'kuvvet'el'i 

U .. n fo" ren e Fazla davetiye dağıtılması yüzünden Mithatpa- Baskomutanı Onmır.ıl F~chtl!" 
d d h ık k k I I • d" er. koı·diplomatik. Ank.ı:a \ ' il· 

şa sta tn a a ço sı mtı ı saat er geçır ı 1 Iısı askerı ve ınLi ki ı-rkan "c 

A ld l!I :\layıs Genı,;lık •e Spor • • çok' kalabalık bir da\etli kutle-, 

Ç 1 1 ba}ramının 33 incı yı.dônu:mi si haıır bıılunnıu~tur. • "' 
mLinascbetı; Ic dün bırı l\Iıthat- Tı·ı· ı..u·· ııleı•de ~'1aat 9.30 da gcçıt ıcsııwıı MıllI Tesaııüt Birligi'nin 

birinci kuruluş yılı 
A ııadoıu AJuın 

Ank.ua 19 - Unl\er.sıte 
ençl nın arı.u 'e te~ebbu· 
u " Cumhnrba kanının hi· 
ma~ !er profcsi:ıı lcrının'n 
ve '\!! a Bı-tedl) es nın ) a-
k a ka \C ~ardımları e \U 

cuda et rılmış <ı an 'e Dış· 
kapı emtındckı ünl\er ıte 
cktorluk hına ının methali 

ne <I kı.en \taUirk anıu. bu 
gun oğledcn sonra ~apılan 
bu~ük b r torenle açılmış· 
tır 

Torende, Cumhurbaşkanı 
Cclfıl Ba)ar. Başbakan Ad· 
nan Menderes, 'Ba'kan'ar, 

(J)eunıı 'a: 7 Sa: 1 cJe> 

pa~a. dıgcıi Fenerbahçc sta:! a· u muteakıp 'bandonu.n işt rAkiyle 
rında olmak uzere ikı toren ):ı- öğrenci er. sporcular tarafın· 
pılmıstır. dan hep bir a~ıı.dan söylenen 

tıthatpaşa tadında ~ aµılan C HJ•Ctıllft ! • İstiklU mar~ı ıle merasime ba~ 
d k d <Deumı Sa: 'i l'>Ü: 3 de) gosterı. ba ın an sonuna ·a ar ••••••••••••••••••••••••-•• ... 

organlz:a )on bozukluğu irermn- Dun H.Pılan ıg ma ı, ~os c- : • . • : 
de CCl't'.)811 etmi tır. . rılerı hakikaten paı ak \C ba a· : Merasıme aıt resım- : 
Sabahın erken . ilat e:-ınde gos , • / 8 · · f d d : 

tem 1 takıp etmek uıetc fstan- rı ı oldu. Gençlık .• bu g•..ınun mı\ ! er lnCI say a a tr : 
bulun nıuhtclıf .cnıtlerınden (Oe\ aın ı sa: • :su: l .ı ~> ·•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Do mabahçc.)e ge en utandaş- I 
.ar saal 8 - 8.30 da stad~omun 1 
kapalı ve açık tnbunlerini hın
cahınç doldurmuıı bulunmakh.Y· 
dı. Ancak stadın saat 8.30 da dol 
mus olmasına ragmen ellerinde 
da,etlyelerle geien halk, kapıl:ır 
9.45 tc kapatılacagından o saate 
kadar içeri alınmıştır. 

<Devamı Sa: 3 SÜ 6 da) 

Geıı~ siınalı 
kahine 

Yazan : AHMET EMİN YALMAN 

:Amerika - Pakistan 
inızalandı 

on iki ıiıııd ıır )Ollaı-dayım. Yabanc:ı \e u tandas Ollll'aı. hir 
ha.) fi kimse ile kat C:i fashnı. 'Bilhassa \'iyana'daki Gazete

ci!f'r kongrf'sindf\ ı::en: temas imkinllll'ı buldum. Türki)ede 
Demokrat P:?rtınin 1.-unctli bir f"kseriJetle ikti ıf!ırda kalma· 

anlasması .;, 

ınııı her 1:•ı·afta SC\ inç \t" ferahlık )Uattığını gordum. Hür 
diin' a irin Turki) ı• mühim bir kıymet oımuo;tuı". Or4ıla i-tik· 
rarlı bir huliııınct hl'lunnıa ı \ e D. P. n in tamamı) le ar ık ".'C 

sl!mimı olan diin.) a ',. mcmltket si)a~ctinde huzurla de\·am e t-
Y aktn Doğu' da muhtemel bir komünist tecavü· meg~ im ı.aıı buıma•ı, bıi hin bur düma ııe ahına c a 1ı bi r 

"/ · · • p k" ı k /1 . ı · k11zançtır. me,·amı Sa: 7 Sü: S de) züne karşı koyabı mesı ıçm a ıstan a ü ıyet ı .._ ________________ _. 

miktarda askeri malzeme ve silôh gönderilecek j 

1
. 4 "ocla ttd r ren 

Washin;ton, 19 - Birlesik A j 
merika bu;uıı Pakistan silahlı 
kU\'\ etlerıne askeri malzeme ve 
ıa:im terbi;>e yardımı temini hu
susunda resmen taahhüt altına 
gırmiştir. Hindistanın siddetli i· 

• tiratlari~le karşılaşan andlaşma ı 
llarachide, Pakistan Dısişlcri Ba 
kanı Sır Muhammed Zafirullah 

<De' amı Sa 3 Sü: 7 de> 

C.H.P. Kurultayı 
Temmuzda 
Toplanacak 

Alman kadın iktı~atçıl a rı hr.~e ti Ankara \'afü.l Kemal A}giln'ıi 
1j) arrtl esnasında 

ftuıud Ma.bablrbıtUdııt 

Ankara, 19 - C. H. P. nizam
namesi gereğince kurultayın ha
zıran ayında toplanması iereki
yorsa da seçim'er dolayısıy.e 
illerdeki kongrc:er yapılmadı~ın 
dan C. H. P. genci idare ·kurulu 
kuru taym temmuz ayı ba~ında 
toplanmasına karar vermı tir. 

:Altı Alman kadın 
iktıs.af r'' l!!ehrinıizde , .» 1 •.:» 

lktısatçdar, bilhassa Hasanoğlan Köy Enstitü

Halen kongre.sim tamamlama 
mıs olan 18 vi'iıyette hatiran so· 
nuna kadar kongreler sona ere
cektir. 10 hazıranda toplanacak 
olan partı meclisinde de kuru:
tay mevzuu uzcrinde durulacak
tır. 

sünden hayranlıkla bahsettiler 

---Oı---

15 sıındenberi memleketımiz
dc tetkiklerde bu'unan 6 ldşılik 
bir kadın Alman iktısatçı grupu 
dun \'alo,·adan liChrimlze dön· 
müştür. Dr. Rosmarie Zıegler'in 
başkanlığında olan Alm.ın ka
dın iktıbatç·ıları Dr. A1ida Dissel 
kamp, Dr. Brigitte Dorme. Elc-

Eskl• bı"r askerı"n mantine Rotheurtein, Ema Tro
css, Dr. Jutta Addfcks'tr.n mü-

1 
rckkeptir. ı\Jemıekctimitdc b.u· 

Cl"nayetı' lundukları muddet 7.arhnda Is-

ı tanbul, lzmir. nk:ıra Kııy•cri. 
-'"'dolu '.!anı> Üı·güp \'c Bursada muhtelif fab-

Londra. 19 - lrland.. muh:; nkaları. lkttsadı tesi !eri ve ta
fız a.ayının eski erlerınden o- rihı abide'cri ı;emıiş o 'an A.1-
lan N'athan Goldber~ adında iri man kadın ıktı atçılal'ı kafi'esi· 
cüsselı topal bir rııhm dün ü' ne başkanlık eden Dr. Rosmarie 
ayn yerde üç ki§iYi tabancayia Zieglcr. dün kendisiyle görüşen 
vurmuştur. bir arkadaşımıza seyahat gayele-

Goldber" ilk cin".lyetini E· r ri ve intıbalan hakkında ezelim· 
ast End bolgesinde Bethnal le şunları söy'emi~tir: 

(De\ anu Sa: 7 Sü: '1 de} •- Türkı,ye) e iClmeden ev· 

• 

\'el memleketiniz hakkında bazı 
eserler okuduğumuz i~ın büsbiı 
tiın hazırlıksız değildik. Aynca 
Sonu elçiliğin izde de Türk· ka
dınları hakkında bir konterans 
din'emiştik. Geıdiğimiz müesse· 
~e!erden bilhassa Hasano~lan 
Koy Enstitüsiine hayran kaldık. 
ı\.ııı .. nyada dat..ı eşi olrr.:ıyan bu 
derece modem bir e~ı~im m:l· 
essese:;ini buıada bulqbı'cce~i
miıc kat'ıyycn ıh ti mal '~··mcnıi, 
tik. Bur~ada bulundul!:•muı sı
rada Türk kacıın h:h.m crı)l " 
göriıstük. Tiı.· -t kadınl:ırını fc\ · 
ka~ide müterakki bulduk. Yal
nız, Ankara, İstanbul ve izmtr 
hariç diğer ~ehirlerinııdc sokak 
!arda hemen hıç kadın göreme· 
dik. Halbuki ötrendiğimıze gö
re nüfusunuzun ekseriyetini kıı· 
dınlar teşkil etmekteymiş. Bir de 

<Denmı Sa: 1 Sü: 4 de) 

' 

Bu münasebetle dün bir basın toplantısı yapan Ord. Prof. 
E. Ş . Egeli, birliğin çalışmala rt ve irtica ile komünizmin 

işbirliği hakkında izahat verdi 
?dıllt Tesanut Birli~: ba .. kanı 

Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif E· 
geli, dün saat 16'da Gaıcteciler 
Cemiyetinde bir basın toplantı
sı yapmıs ve ezcümle 5unları 
söy:emiştir: 

·Birliğim zcc, inkıtap!anmı-
zın ba lnngıç tarihi olarak ka
bul edile..'1 \'e mes'ut bir tesa-

1 
dUf eserı olarak birliğimizın 
tesis tarihinin yıldö.nümüne 
rastlayan bugünde. fanli)et e
rımiz hakkında izahat 'ermcği 
uygun bulduk ve siı.leri dnct 
etı 'k. Bu daveti kabul eımi~ ol
manıza teşekkür ederim. Bız 
inkılaplar me\"Zl.IUnda; kanunla 
rın himayesi kadar te'kin edl
Cj \ 'C balkı tenvir edici neşri
yatın da iüzumuna kani bulu· 
nuyoruz. Bizim tetkik ve milşa 
hedelerimiı; memleketimizde 
lnkırnplara karşı l'Ürütülen ha 
reketin şuurı.uı; olduğu merke
zi.ndedır. 

Esasen, muvaffakiyet .şansı
mızı... bunda ve halkımıı.ın seziş 
kabiliyehnde buluyoruz:. Biz --.,1 
kaniiz ki, bu hareketler, biltun 
dunyanın en bıiyük dil~manı o· Prof. Ekrem Şerif Egeli dün kil basın toplantısında 
lan komuriizm tarafından teş· n 
kilAtlan?ırma_k,ta . \'c id~re ed~!· Koınu .. nı· ,.ID 
mektedır, Bilırı.mız kı , komu., ---~ e 

<Dennu Sa: ? Siı : 5 de) İngilteresiz 
karşı 
cephe 

Irak'a sığınmış olan •Ekumhıı· 
riye• sahibi Abdülfethl 

Bir Mısırlı 
Gazeteci 
Malıkiun oldu 

An<>f'late4 Pr .. .ss 
Kahire, 19 - Solcu El Cum

huru! lılısrı haftalık gazetesının 
sahıbi Ebulhayr Nagib bu~nn 
Mısı İhtilAI mahkemesince 15 
)ıl kürek cezasına mahkum edil
miştir. Şimdiki hllkı1met :ıley-

<Devamı Sa; 3 Sü; 8 de) 

Eisenhower, Güney Doğu Asya'da böyle bir cep
henin kurulacağmı söylemekle İngiltere'nin Çin 

Hindi siyasetine tôrizde bulundu 

Bakın altm diye 
35 bin liraya 
Sattı 

Rıııull llfalı.\bfrlmlrdtn 

İzmir, 19 - Bugün §eh
rimiıde alaka çekici bir do· 
landıncı!ık had sesi olmuş, sa
bıkalı dolandırıcılardan Ahmet 
Ekşi adında biri bakır parçala· 
rını Mustafa Kostak isminde 
birine altın kUlçe:eri diye yut 
turarak 35 bi.n liraya satmış
tır. Ahmet Ekşi, Mustafa Ko:.
tak'ı Ziyaret ettiği zaman gizli 
bir aetine bulduğunu ve kım· 
~eye açıklamamasını bildirmiş, 
a.tın kıilçelerini 100 bin liraya 
saıabilecetfni söylemiştir. Bu
nu.o üzerine Mustafa Kostak 
külçeleri 35 b"n liraya almıs 
, e peş n olarak beş bin lira 

I 
ıUtocl•t•l1 r uu 

Washington. 19 - :B:ıtkıın 
Eisenhower bugün GLiney - Do
ğu Asyada, İniilterenin i)t.iriki 

1 olmaksızın komünizme kırrşı müt 
tehit bir cephe kurmanın mum· 
kOn o:abileceğlnl öyiımıişıi-. 
Bir basın toplantısında ko:ıuşan 
başkan, Birleşik Amerikanın 
~üttehlt bir cephe kurmak i~in 
Ingilteresiı harekete geçeceğini 
fakat bunun o bölgedeki ilgili 
devlet!erle Avustralya ve Yeni 
Zelanda'nın durumlarına ballı 
bulunduğunu anlatmııstır. Eisen 
bower'in beyanatından şu mlna 
istihraç edilmektedir: Güney • 
Dogu Asyada komünist aleyhta
rı bir ittifak kunı!duğu takdir· 

fOl'\·am ı Sa. 3 Sil. '1 de) 
- o--

«Tarsus» un kamara 
Memuru vefat etti 

ödemı~ıır. Bilahare bu külçe. Akdenizde turistik seferde 
lcrın mua:,cnesinde bakır ol- bulunan •TaTSus vapurunıın 
dutu anlaşılınca hadise emni- kamara memuru Refik Serden. 
yete aksetmiştir. Sabıkalı do- geçti. gemi Barselo.n'a u:radığı 
landırıcı Ahmet Ekşi aranmak I sırada kısa bir hastaııaı miüea 
tadır. kip \'efat etmiıtir. 



..... ------------~--------------------------..... ------------------------~~---- V.&TAH 

<lolu 
Fııstan 

mu- ı _____ ,..} 

• 

lstanbul' da hayat pahahhğı 
kun mensup ol son günlerde durmadan arftyor 1 

duğu mıllete 
murebbı ık et· 1stanbulda hayat pahalığı hemen her <:!Ün çeşitli sahe-

Uugun ~f'lırimiı , . .,. C'İ\8· ı 
rında umumi} etle bulutlu \ e 
arasıra sağanıık halinde yağ 
muı lu geçecf'ktir. Hiıı:ı.tnrla:- . 
önceleri guncy b:ıtıd:ın, on 
1'31Jrı kuzey yönlcrinrlr.11 or· 
t .ı ku\\ ete e e('ektir. 

. 
lzmir Valisi 
C. M. P. . yr 
Zi aref etti 

uzun 
:.:man A'•ru· 

TOLVJ\r ~İN 

mesi de bir te- !arda kendini hissett rerek mütemadi surette artmaktadır. 
saduf cserı de- Bunu.o ilk tezahıırü 2 mayısı takip eden günlerde eı ve kah· 
ğı dir. Baş a· "e fiat arında belli olmuştur. O tarihe kadar belediye iktısat 
nılan bır ı;;ıı 

1 

müdurlüğiinıın cmrı i'e kahveyi 1180 kuruşa sattıkl:'lrına 
halk tarafından dair i!Anlar asan dilkklı.nlar Uç mayı tan iıibaten , e ayni iba
mahı umb etıne re) ı bozmadan kahve fiatlarını 1300 kuruşa çıkartmışlardır. 
kaılanılamıya • Keza 2 nıayı::. akşamına kadar kuzu eı 1 aı:aml 480 kuruş iken 
cnk derece~e heme.n crtesı gün kıısaplarda ayni etin etiketı bır Anda 500 1 

Diin şt.lırimiıdt. ıcaklık 
dt.recesi en yüksel.; 2 ı. en az 
16 santigrat olarak KD\llcdil 
mi :ır. · 

İzmir. 19 CT.H.,.\.) - İzmir 
\'a isı Muzaffer Gli.~enın dun 
oi~lcden sonra ~:.rımızJr yenı 
teşkıl edılmış o ::ır; Cumhurı)Ct· 
~· ~lıl!et Parti~inirı ıl ır.erk"zı· 
,.f! gıderek part• ı:t rec. erıylc 
!ıasblhallerde bu u'lmıı· •l'r 

\'.ıll bu zıyar, .. :,.; sadr'' bir 
"1ezaket ziyaret! o'arak ~apm ıı 
\ r geç vakit paı tı b.na~ından \ 
:ı~ ılmıştır. • 1 

pa mı letıerinı.ı hAkimi· 
yet sahası olmaktan kurlu a
mamıştır. Blrincı dıln~a h:ır
bınden sonra O manlı imnJrn· 
torluğunun enkazı arasında 
fi izlenerek taptaze bır kuv
vet halinde Anadolu toprak· 
Jarını kaplayan yenilik ha· 
rekeli modern Türkıyenin çe
kirdeğini teşkıl etmiştir. Kuv
vetlı \'e sıhhatte o duğunu her 
kese ispat eden bir mı letın, 
buyuk bir İmparator'uğun son 
kalıntılan üzerinde ne.er yapı 
labileceğinJ gösteren Türkler 
fşe •Avrupanın hasta adamını 
diriltmekle başlamışlardır. Bu
gün hür Avrupanın en kuvvet· 
li ordusu, bir 'akıl er can çe
kişmekte olduğu söylenen bir 
milletin ehndedır. Yeni Türki
ye. zamanımızda pek az millet· 
]ere nasip olan dcvrtmleri ken
di toprak'arı iızcrinde tam bir 
nesil boyunca-dcYam ettırmeğe 
muvaffak o'muştur. 

Simdi ortada ·Modern Tür· 
kiye. dediğimız bır eser vıır
dır. Varlığını, hal \'e istikba
lini tamamiylc 1\Iustafa Kema· 
le borçlu olan bir eser ... Ba
tıya yönelen Turk.iye.rı 

Bu eüml:!ler, mem:eketimize 
dair Almanyada yayınla· 

nan bir kitaptan alınmıştır. Al 
man Türkiyatçısı Friedrıch 
Von Rummel tarafından yazı
lan kitap ·Batıya ~öne en Tiir
kiyo adını ta~ımaktadır. l\Iü· 
nib'de Hermann Rınn yayın c
'inde basılmıştır. 

Eser, okuyucularına yalnız 
bugtinkü Türki~eyi tanıtmak 
,·eya onun kuru.uş tarıhinl, se· 
bep ve neticeleriyle hikaye et
mek gayesıle yazılmış olmak
tan zıyade ·Devlet kurucusu 
bir millet sıfatıyle. Turk'crden 
bılhas a ·Tilrkıye Cumhuıı:; !!" 
tıni kuran \C bır bUtun halın. 
de gcllştırmeğe çalışan bır \ a
tandaşlık irade 'e aırnını tah· 
lı:den geçirmektedır. Tuı kı) e
nin mazısi 'w'e halini ~ > ı.onu 
olarak ele a an mile ı.f. mıt:e
timızin tarıh boyunca geçırdı~i 
medeniyet safhalan ı e etno· 
grafya bakımından kultür sc
'\İ)esini araştırnıakta \'C kita· 
bının ön sözünde şoylc demek
tedir: 

·Türkiye Cumhurhetini le$· 
kil eden içtimai "e siyasi b r 
topluluktan bahsederken tabi· 
idir ki Türklerın dünu ve bu
gunü ile meşgul olmamaya im· 
kln yoktur ... Orta Asya temel 
olduğuna göre Türkler arasın
da beliren ilk devlet kurma 
şuuru ve mıllet olma vasıflan 
gözden geçiri ecek, milletçe 
gösterilen medeni ve sıyasl te
zahürler ele alındıktan sonra 
nihııyet modern devlet anla· 
mında bu milletın başardıkları 
işlere geçıleccktir.ı. 

K itapta, si)·ast bir camianın 
oluş şekli "e ıelı$me ta..-zı 

tarlht seyriyle Lakip edilmek· 
te, son kısım münhasıran ha· 
ll hazır vaziyetiyle ılgi enmek· 
tedir. 
Diğer taraftan müal ıf kendi 

branşının icap ettirdısi ) ol ar
dan yürüyerek bir taraf'.:.ııı mo
dern Türkiyenln tekamülfine 
esas olan şartlan araştırıyor. di 
ğer taraftan parlak bır mazi· 
nin kararmağa yliz tuta-:ı ısık· 
larında çalışıyor. Onun de~ışı
ne göre Osmanlı tari!ıinın bu 
safhası 18 inci yliz yı·dan ıti· 
baren çokmekte otan bir bü· 
yük İmparatorlu un mukadde
ratiyle alAkalıdır. 

l\fumeyyiz vasfı hacı i'c ho
calık olan eski nesıl. e enn 
ruhuna göre. Şark mistiğınin 
mümcssi idir \e ata et ıçınde 
yaşanan bir hayat an ayışının 
öncüsüdür. Kara kara dti ün· 
mek, faal hayattan uzakta kal
mak, Turkün maalesef uzun 
seneler içine gömüldüğü ka· 
ranlık devirlerin birer yadiga 
rı olmuştur. 

Bu öyle bir ya5ayıs tarzıdır 
ki kafesler ardında bütün ~id-

İ§ Merkezi~ 
Galata • Bankalar c. No. O 
ANKARA SiGORTA HANI 
Telefon- Müdür: ~266' 
~ sııntraı 4,,7580-4 758D 
Telgl'ilf: ANTAS ISTANBUL 

detb 'e hukmilnlı icra eder ve 
ondan sılkınip kurtu mak i te· 
yenleri koyu karanlıklarında 
hap eder. Terakki \c tekAmule 
mani olur, Beşcrı hamlelere 
et çeker. Teker ek'i araba) a 
tahamlıl edemi)ecek kadar de
' eye bağlıdır. Batıda olup bi· 
ten ere göz erını kapJmış, ku
lak arını tıkamıştır. Dar ka
lıplar ıçınde donup ka an bir 
z.ihni) et \ c ınıınış etrafmdakı 

ge işmelere günah gözi)lc bak· 
tığı takdırde basıretler b:ı !a
nır \c zekiı ar dumura ulirar. 
Kenan ar devrını •Altı.1 de· 
\ir• dbe görenlerin, motoru ı· 
cat edenleri alkışlamalarır.a 
imkan ~oktur. 

Kemal Ataturk mue:ıu naza-
rında, eksık;ız bır • ls .. b:ıt 

çı, terakkı hamle eri isahct i 
bir nişancı, tamamıy\~ Batı 

anlamında bir şahsıyet. do· 
ğuyu Batı) a çevırcn azım
kar. a)nı zamanda iyımser gö· 
rüşlU hır kurtarıcıdır. Eskı za 
man, butiın itıyat \'e ge!cnck· 
!eriyle o devır.erde ya ıyanla
rın gbzune ne kadar güzel gö· 
rünürse görıinslin onun naza
nnda makbul şeyler değıldir. 
Köhne olan her şey. kullanıl· 
mıyacak 'e yerlerini yenileri
ne bırakacaktır. Zaten inkı'iıp 
bu demektir. Bu gözle göril'dü 
ğU takdirde içtimai ve siya~ı a
kidelerin cskidenb~ri dayandık 
J.ın direkler birer birer de\ rı· 
lecek ve bo~ta kalanlar yerle
rıne yeni da)anak:ar bina edı· 

getırcrek memlekete mal etme kuruş olınu ve bilahare muıe madi~en artnak 580 kuruşu 
idır. Bilhassa koyhı \'a' ır.daş- b~lmuştur. Bu .. arada s_ade) ağ \e sut hatları da arttırılmı tır. 
ların asırlık hayat oni~ i > ('· .'-.:.ha) eı son gunler~.e ani bl.r .t'ker darlığı ve bir .. toz şeker 

-
Küçük haberler ~i zihnıyet'e bes cnır'<~n ıhti· ı· k_arabOT:ıacıl'.ğı b!şgo.termlştır: Bu arada taksi şoforlerı tak· 

atlara mc) dan verılmcmr) c ça s metrenın ) azaca,.ı Ucreıle mü steri kabul eımemeğe baclamış· 
1ı ılıyor. !ar \'e en kısa m~~a!elerin dol muş iicret~t-rini arttırmısla.rdır. 

Frıedrıch Von Rummel'irı ki 1 l\l?rttanb~~ı buy~k. '.aadlerle •l&n edılen. l\~ıgros te~kılatı
tabında :>alnız bir nokta nın ıııuıemadı)en tehırı 'e son ~efa tekrar ıkı ay gerı bıra

\'ardır kı miie Iıf bununla ese- kılması da. ucuzlu~ k~:tmeslni.n lstanbullulat için ~sla elde 

~-----

1 
* Tllkalme2e Duvarcı Ailem soı:a

~ırıııa 27 ı;ayılı rvde oturan Recep 
!fili:, tabancaaını çekerek acbtı>s1z 

ltrt havaya at~ etm!4tlr. Sanık ya-

Urfa köylerinde 12 ilk- l 
okul inc;a edilec .. k 

Urfa, 19 (T.H A ) - Bıı vıl 
'ı!Avet.m ze bağlı kÖ\ !erde 12 
i kokulun inşası karnlaşıırıl· 
mıctır. 

ı.aıanmıştır. 

• h b 
1 

. k edılem :> ecek ebedı bır hayal olarak kalacağını gostermekte· 
~ın 8u~umı avıısını ~ mıyer! · dir. Haziranda yüriırlü!!e girecek yeni gümriik tarifesinin. 

uır n ırm1ıı; 
0 U)Or. nun "a·· 7 ay sonra erbest bırakılacak ticaretha.ne kiralarının ve ge-

--~--~-------------
Mis Oeisy'ye Kızılay üye· 

liği tevcih edildi 

Okul arın bir kısmı ıha e) e çı. 
karılmış. dU!er bir kı mının da 
in~nat haıırlıtıı .,·opılmıstır. ı çı.,a vuru may n munazaa~ ı , b · · 

ye tarif ettiği şeyden inkıllip· lec~k yı s~rbest ırakılaca.k m~skt-n ~ırat.arının . tevl•.t ~de· 
tara karşı muknvem<'t unsurla- ceğı lktısadı sars.ntıların tesırlerı de .ımdıden hıssedılmeğe 
rının kastedildiği anlaşılı~or. ba~lamıştır. 

İngiliz KızılhaQı azası \'e bey- Verılen ma!Omata nazaran o· 
nelmilel Hemşireler Derneğı ge kul ar 1955 ders yı ında faa'ıye- ı 

Sathi görOşlın bir ifadesindrn 
başka hır şey o mıvan bu mii
şahede bıraz işın içme gırer.· 
IC're derha' yanlışlığını h:s~"t
tiri)or. Çünkü Türkiy de inkı
lap ve yemlik dıişmanlıftı :> a
panlar ilerlemek ist~yen bir 
mı'leti tem il etmekten çok u
zaktırlar. 

Alman Tilrkiyatçı.;ı Von 
Rummcl'in •Batıya Yon len 
Türkhe~ e erınde göriılen bu 
küçuk kötumserliğe rıı •men ki· 
tabın umumi havası ic ::ı:ıcı \·e 
sevinç verıcidır. Tıir':ıve gelis
mekte olan bir me:u'el:ettir 
Türkler Batıya mah~ 13 tefek· 
kür tarzını mem'eket "rl jçin 
kaçınılması kabil o•mıyıın bir 
umde ve tek kurtuluş :;otu o
larak seçmi 'erdir Bu sarlecc 
biz Türklerin değil, avnı z.a. 
manda aklı başında ~ a"l:ıncı mil 
şahit erin de muttefil\an tl1.t-· 
rinde durduk arı bır glirii~
tür. 

Kil kaçumak . 
lstiven zorbalar 
Şofor Cemll idare.;indeki 13357 

numaralı takside scy:ıhat etml'k
tc o an dört kisi. Bu~Ukder<! Pi
yasa caddesinde gezmekte olan 
Neriman isminde bir !.ızı kaçır
mak lstemlslerdlr. Dört zorb:ı 
yaka'anmıs, takibata b:ışlnn.nış· 
tır. 

C.H.P. Eski H Binası 
tahrip ediliyormuş 

M 
ne\ sekreteri 111is De:; zi şehri· te geçirilecektir. evsim yemişleri mızde tetkiklerine devam etmek T.i.F. den bir heyet 
tedır. Kızılay İstanbul temsil he- Ankara'va r.eldı' ı 

C k h 1 veti başkanlığını da zıyaret e- "' 
O pa a 1 den Mıs Deyzi'ye Kıulay cı>mi· Ankara, 19 (T H.A) - Muh· 

Et fiyatlarının çok ~·uksek 
0

• yeti ~ardımcı ilye'iği te\cih o- telif is ihtıllıflarını Yüksı>'• Ha- ı 
luşu sebebiyle. yaz mr.v~ımine lunmuştur. kem Kuru u nezdınde ~·kıp ve 
girmiş o mamııa rağmen. makar. Balıkesir' de imar faaliye- netıce endirmek !çın .T 1rkı)e 1 
na, fasulya, nohut gıtıi kıshk l\lotor!U Taşıt İşçileri Sendika· 
gıda maddelerinin is:ıhllıklnde ti hızlandı sıD Federasyonu başk.ını !\leh 

b
. t k dedi! ı b ı met İnhanlı'nın rı~asetın1e bir 
ır ar ış ·ay m ş u unmak- R:ılıkesır. 19 (T.H A.) _ Son tad r hevet şehrimize gelmist:r 

ı · > ıllarda Bıılıkesır \ ilıiv"tınde 
Pek çok istanbullul:ı:-ın. et· ~iddetle ihti'-a" hissedilen bı"r Hevet. Ça'ısma Vekili H:ıyret-

t 1 kl d b k 
• " tin Erkmen'le muhtelif me 'eki 

en a aca arı gı ayı u uru MI binasının yap, 11.asımı karar vi ·ecek c'd • i d t ı t mese:e er Uzerinde go'iı eftcktir. 
, ~ ma • e er n en em n e \erilmiş \e hazır ıl'ıa ı projrler 
meıe çalıştıkları anlaşı1nıakla- tasdikten geçmiştir. Yeni hlıl bi lzmir'de sıcaklık 53 
dır. nası 778 bin lira lizerinden ek- dereceyi buldu 

Diğer taraftan, günün en bel- iltmeye çıkarılmıs bulunmakta· 
Iibas'ı meyvası olan erigl:ı istih dır. Gene Balıke irdc şı:ıhlr da- İzmir, 19 (T.H ) - Birkaç 
lakinde de, şimdiye kadar görtil- hilinde yaptırı'acak olan su ~e· giin e\"Ve) b:ışlavan sıcaklar. bil· 
memis bir artış vardır. Civar· bekesinin iıçünclı kısım in :ıatı tün siddetb'e devam etmekte· 

1 

da~ 'e .bilhassa. Bursad:ın ge en 213.388 lira üzerind"n eksi' ime- dir. 

y_asaya gelıneğe bas amışsıı da )e çıkarılacaktır. Sıcakların tc iriyle schrin 

lecektir. ı-
• Batıva Ycine'en Türkive» r----------~ 

nin miİelllfı bılha~sa kad~na 1 

Türki)e l\lilli Ta'ebe Federas· 
yona 'erilen eski C. H. P. il bi· 
nasının arka kaımı kırıktır. Ga 
zeıemize telefonla miıracaatta bu 
lunan bazı oku~ ucularımız, ma· 
halle çocuklarının buradan içe 
riye ı:irerek binayı tahrip ettik· 
lcrini. camiana kırıldığını ve böy 
lece ya\'a yavaş koskoca bina· 
nın harabe) e dönece~ini bildir· 
mektedirler. Alakalılann dikkat· 
terine sunu)·oruz. 

iş kavgasında birbirlerini 

ye~ıl erıklerl"! k_ılosu 10? kuruş- ye çıkarılmıştır. Önümllzdeki Hararet güneşte 53, gölgı>de 
tan asığı değ.ıldır. ~tevsım me~- günlerde Balıkesirin imarı hu~u lı;e 26 dereceye kadar yükscı· 
valan olan kıraz ve çı'ek de Pi· ı sunda yeni 'e büyül: isicr ıha e- miştir. 
fıyat'arı 250 ve 300 kuru~ c., a· muhtelif yerlerınde baıı bayıl· 
nndadır. Oramiral Fechteler ma \aka arı mUşahedc cdılm stıt 

Mt-\'Simi o'masına ra~men, lstanbul'da Dev!et memurları tüken-

r~: ~t~n~;;r~eb~~~~;~: k~~ i .... n .. M .. ··~~·W"'ır.ııım·--mıııı~-g-
adeta acı acı şıkhct etmekte- ~ı 1 
dır. l\lus!Uman kadının bugun· • __ 

yaraladılar 

Abanoz Soka~ında 18 savılı in 
şaatta çalışan amelelerden. Meh 
met Telli, İ.smail Akbaş, Kemal 
Akbaş, Cemal Akbaş isminde 
dört akraba ienç, ıs )üzlınden 
kavga ctmıslerdir. Bir aralık b1 
çağını çeken Cemal, )Jehmet \'C 

İsmaılı agır surette ~arala}arak 
kaçmıştır. 

ku durumunu Kemal Atattirke ı 
mal eden Frıederıch \'On Rum. 
mel modern Türk kadınının ıs I 
uk ıni \e e'de ettı •ı hakları 
inkıl.ıplarıın zın <:n ovulecek 1 
t:ıraflarından bıri <!ı}' gösteri· ı 
)'or \'c di)or ki: 

.vakıa kadın:ı, O manlı ce· 
mi)ctindc tamamiyle tesırsız 
bir \arlık demek doğrn o!nı:ız. 
Erkeğin kayıtsız şartsız irade
sine tlıbi o.mak a beraber Türk 
kadını harem'ikte kendine mah 
sus bır hayat surmelı:te idi. Va 
zıfesı çocuk yetiştırip büyüt
mekti. Ya nız dişi cin) üz .. rıne 
müessis bir dısıplinlıı htıkiım 
sürdüğü haremlık, aıle hayatı· 
nın ancak bir kısmını if!ıde e
diyordu. 1'~rkckle kad n ara ın 
da derin bir uçurum bulundu· 
ğu için ortada müşterek bir a
ile yuvası var denemedi Ka· 
dına her şey yasak edilmisti. 
Erkeğınden başka, cemiyetin 1 
de şiddet ı baskısı a tında) dı. 
BugtinkU an'amda hürriyetın 
\'C ınsanlık haklarının çoğuna 
sahır olmıyan 1 tirk kadını 5im 
dı tamamlyle deği~ik bir hayat 
> aşamaktadır. Tlirkiyede her 
çeşit meslekte çalışan kadınlar 
vardır. Haremın. peçe ve çar· 
safın karanlığından kıırtu'arak 
gün ı~ığına çıkan kadın'ar ce· 
miyct hayatında en az erkek· 
ler kadar hak sahibidırler.• 

Müe'lif, Türkiyenin başardığı 
inkılaplar bahsinde kendi 

kendıne şu ı;ualı soruyor: Aca
ba yenileşme gaı ret crı birbiri 
ne mu..,azi gelişme'er kaydet. 
mektc mıdır? Veya başladığı 
gıbl mi dc\•am ediyor?. F. \'on 
Rummel buna cevap verirken 
kötU.mscr olmam:ık Azım geldi 
ğıni sciylilyor. Tür ·iyenın Av 
rupai anlamda "iüzumh doğişık 
ilkleri yaptığı ve bunları kök 
le;ıtlrmeğe çalı tığı nıuhııkkak 
tır. Asır arın mukavemetini kır 
m:ı yolunda büyük ad•mtar atıl 
mıştır. Bu ham'clerın sonuncu- ı 
su çok partili bir idare sJste· 
m.ne geçmesidir. 

Başka partinın iktidan ele a' 
mıs olması i.e Batıya daha çok 
) ak!aşılmıştır. l\Iuhalefct He 
muvafakatın bır arada çalı a
rak memlekete daha milcıı tr 
olacağı hkri gün ,geçtikçe tu· 
tunmaktadır. Otoriter bir rejı· 

me veda eden Türk halkının! 
çoğunluğa dayanan bir dev-
let kuruluşunu benimseme· 
si her hususta liber .. 1 bir 
hareket tarzının t;elişmek· 
te olduğuna delilrlır. Fa· 
kat yapılan hükumet değisikli- 1 ği dolayısıyle dınl mesele'erin 
yeniden canlanması lliık bir 
rejimin sona erdiği mfına ma 
gelmemelıdir. Dinle devlet ıs· 
!erini bırblrinden ayıran ve va
tanda ı dın baskısından kur
tarmağa çalışan bir laiklik an 
layı ı otuz sene evvel ne ldiy 
se bugün de modern Turkiye· 
nin e as umdelerinden biri ol· 
makta devam ediyor. 

Her birı bn lı b.ışına hırer 
taşan sayı an mkıl&p'ar tutu· 
rıuncaya kadar Kemal Ata.Ur-

Çırağan 

vak'ası 

76 .} ıl enci lıugiın. 20 nıa· 
yıs 1878 dt Çır:ığan vak

:ısı olmu ıu. ~uıtan ile iııcl 
Muradın hal'i iizeıine enli i 
taht olan uıtan ikinci .\b- 'unnnuı:nnneetTTII 
dıilhamlt, biitün va:ııllerine ~ 
raltmen s<iziinılr. durmamı tı. E 9 EYLU" LDE 

Rus harbini knvbrtnıi , 
çok ağır ıır1hrı ihtlva eden 
bir nıuahrrlP inızal.ımak 7.0· 

1 
runıla kalmı~tık. ile\ ıetiıı 
düştüğü frna clunımılan kur
hılmak c;arrlt.ri aranırkrn 

Bulun •ıu•ıl" llo)tli 
41ı' ıh bır f\ ~ .ııhil. 

olabılır inıı. 

Ali Sua\i adındaki mlllhetçf 

dü!hamidi tahttan lndinp 1 Q 1 
de,·Jr.ti daha i~ f irlarc tde- ı 
rr.ğine ihtimal \'erı)İÖ'İ ne. Do" ş EL' 1 EV 
şinri '.'lluradı tekrar tahta çı 
karmak i~temi ti 

ı\li Sua\I. i tanbıılda bu· 1 8 ., R DEN 3 
lunan Rumeli muhacirlerin· ~ 
den mürekkep bir kafilp ne 
Re inci lıırııdın hapsedfl. S lbıılraM hdar 
mis olduğu Cırağan .;arayına •uıd.. •l•nl•r b11 

gelmic;, fakat maksadına mu 1 kural• ela ,,. .. ,,,..,, i"I 
nrrak oıamıyar:ık uk'a ma-
halline vetişen Be iktas l\lu- LU.U. 
hafızı Ha ıın l'Rsıının sopnsı , 

~1~~~::. rı:ı.a~"~~~~~~ha:ı~ i YAPI ve KREDi 

1
. 

din Vf'lılmlerinin aı tmuına 

ba~lıu fimiJ olmu tur. BANKASI 
F. F. TÜı~nE~TÇ'i tu R 11uHu .. u..uu111 u ı:ı: o , 

iki uçak gemisi daha yanla· 
rından geçti. Caine bovıına sal· 
lanı~ ordu. Zinciri. ·demirini 
taranacak kadar geriliyordu. 
Romancı Arnold Bay gemisi· 
nin gli'icrtcsine sırtı•anmış u·. 
çaklara bakarak ıHarb ba tı· 
yalıberi yegAnc istcdığim şey, 
bir uçak gemisinde hizmet et• 
mekti• di\C sövlendi. Bır uçak 
gem si arkasından bir uçak ge· 
misi daha geçti. 
Wıllic ıGaliba Rollo'~'U görü 

yorum• dedi. •fııte şurada kıç 
taretın )anında, hangar guver
tesi üzerinde, o muhakkak o: 
El bı e saJlıyor. Elinde mega· 
fon var.» 

Keefcr başını salladı. Kan· 
cadan yeşil megafonu aldı ve 
bac:ının lnerınde salladı. Mon· 
tauk yaklaşınca Will ie dürbıinU 
ile Roland Kcefer'i vtızıh bir 
fekılde fÖl'.dU. Eski oda arka· 
daşı, başında mor bir beyzbol 
kepi olduğu halde. eski tatlı 
tebe sumü ile işte orada idi 
1''akat zal ıflamış, kardeşine da 
ha fazla benzemişti. Orada tıı· 
reıin yanındaki, romancının 
kendi i de olabilirdi. 

Roland, megafonla b.r ~ev· 
Jer söy edi, fakat iki gemi ara· 
sındaki su cürUltüsü bur.•ı ha<:· 
tırdı Keefer •Tekrar et, tek· 
rar eb di)e ba •ırdı ve nı,.gı:· 

fonu kulağına rö•u,.dil. llolırnd 
şimdi tam ?ın:ıılarında i1ı. f:ı· 
kat on'ara dııhıı vukıırıda!'I hsı· 

kı) ordu. Dürbünsilz bile. seç:· 
lcbilir halde idı. Yanlımndaıı 
geçerken tekrar bağırdı. Yal· 
mı bir kaç ke:imcsini du~·abi!· 
diler: • Sans ... Gelecek sefere 
muhakkak .• Ivır zıvır .. Allaha· 
ısmarladık Tom• 
Romancı k!ikredi: ı fyi şan:.· 

!ar Tom. Bir daha sefere bıına 
S:l\3SJ anlatırsın.11 

Roland'm güldü~UnU ve 'la· 
şi~·le miisbet işaret yaptıl'lını 
gördüler. Bir an içinde daha 
ilerilere gitmişti. Bir daha ses 
lendi. Fakat «Kardeş ... • keli· 
mesinden ba~kasını seçemedi· 
Jer .. 

Montauk Mugau kanalına gi· 
rip hızını arttırıncaya ve de· 
nize açılıncaya kadar Willie ve 
Keefcr beyzbol kepinin mor 
noktasını rözden kaybetmedi· 
?er. 

Leyte körfezi savaşı cereyan 
ederken, Amerikadaki halk bu 
hususta orada bilfiil savaşan 
drnlzcilerden \'e hele Ulithi' · 
de pinekleyen Caine'dekiler· 
den çok daha fazla şey bilmek· 
teydi.. Yaşlı mayın tarayıcıya, 
cavasın gelişmf'.si hususundaki 

marullar da 40 • 50 kuruş ara-
sında satılmaktadır. GUney A\Tupa Müttefik Kuv mez dolma kalem 

lstanbul Kız Lisesini Biti· ':~ı~ri Başkumandanı Oran:ıira! kullanamıyacak 
W ıl ıam M. Fcchteler, maıyeu . 

renler Oerneği'nin dün \e Kuzey Atlantık Paktı Gune) 1 Ankara, 19 (T.H.A.) - f~ Tş· 
Doğu A\TUpa Kara KU\'\etleri 'eri Bakanlığı merkez \e muı·1 ... 

yaptığı tören Kumandanı General Kcndall ol· kattakı teşki'iıtına bır tamım 
İstanbul Kız Lisesinı Bıtıren· duğu halde dıin saat 1:5,45 de u > apmış \'e memur arın vazıfele· 

ler Dcrneğı dun sabah topu bır çakla lstanbula ı::ctmisur. rinde tlıkenmez murekkepli tıol-
halde Do mabahçc snravıne a- Ö"' .1 . ki ma kalem kullanm:ımalarını bi'· ı 
de.rek. Atatürk'iin hayala .gözle- grencı erın yo ama dırmıstir. 
nni yumduğu odada ılir tıiren ı durumları Bu kalemin ktıl anılma~ıııı 
yapmıştır. Törende, Atatürk'ün A k 19 <THA ) meneden sebepler m<'yanında 
kız kardeşi ~lakbu'e At:ıJan, •. n ara, . · - Mi.li mürekkebinin mütecanis bir ı 
Şükrü Kaya, ve Behçet Kemal Sarnnma Bakanlığı ılk Y?kl.anıa rcDk taşımaması. az zamanda sol 
Çağlar da haıır bulunmuslardır. zamanı gelen veya emsal erı si· ması, silıntiye Ye kazıntı~a çok ı' 

Törene bir dakikalık ihtiram llıh altında bulunan talebelerin müsait bu:unması 7.lkredılmekte· 
duruşu ile başlanmış, bilahare okul ida;eıerl tarafından a ker- dir. 
Dernek başkanı Didar Çağ:ayan l~k şu?e. et'ıne .behemehal .hlld!- İHhe edi'di~lne ı?iire. bilhas a ı 
Atatürk'Un yatağına, kırmızı be- ~~~me~n_ı Maarıf Ved!etınden ölüm. ev'enme, yer rleği tırme 
yaz karanfıllerden yapılmış bav· ı emı tır. .. gıbl mu:ımelelerde \'Uku bu':ın 
rak çe!enğl kovmu.;tur Behçet' Her yıl muayyen m:.ıdılet zar- yanlışlıklar \·eya tahrifatın da ı ---~ 
Kemal Çağlar ,\ı:ıtürk'~ ait h5.u fında k~droıan dahilinde bulu- böy ece önli alınmış 01acaktır. 
ralarını an'atıp şiirler okunduk· 

1 ~a~ te(:ıle tıAbl tutu•acık talııbc· 15 yac:ında kıza tecavüz ı 
tan sonra Şükrü kaya glinuıı e ~rın künye .erını tılldırmt'yen o- ~ hemıniyetini belirten bır konuş. kul !darclcrı b t:kında ıcap eden etti Bursa cfılı ~ / 
m .. yapmı tır. ıdarı ve inzıbatt muam'!lenin ya. başkanı R ıııııl I 

Daha sonra toplu bir ha'dc pılmnsına teve stil edılerekt.:- Hayrabo'u, 1!l <T.H.H.) - D::ı- vakit şehrı .,~ C b I nısment kö\ ünde otur:ın 3:'i ya<· .ı ~ 
Küçüksu kasrına gidilmi5tır. enup Ö gesinde kara larında Şevket adınd:ı bir şnhıs ~,. 
Dün kapalı olduğu için, oızzat yolları tevsi ve tôm ·r ayni köyden 15 vaşmdn Selim<' r-!O ,1, \ ~~ 
Cumhurbaşkanından ı.a,rı do.es-

1 
ye teca' üz etml tir. ., '' 

mak Uzcre iı.in lstcnmıştir. Cu:n· ediliyor Sanık hAdiseyı mülrakın kaç- ,. rti~"st ı1 
hu~b~ş~anı da ?u ı_nU.Saııdeyı ver Ankara. 19 <T.H.A) _ 1054 mıssa da. jandarmalar tarafın- Al' rt-C.!0',,, :/ 
d~ı ı_çı~ kendılerıne te~ekkur yılı yol bakım ve yapım prog. dan ynkalanmıs ve aı:la'.ele tcs· nl'Ml tS·.~,,, 
e<10ııı_nğı§tırt. ft ~ı kl 

1 
ramı mucibince Tarsus - mukış. l lim edı miştir. teni ısı 1 

ı er ara an ., a. m.e Ata· la 'fars s Ad C h 1 A k'I - d b' il ' dan'a da DerneAın cerı>f ü•e'i·-ti l\I. . u. - an1a • ey an, sepas teş ı atın an ır 
• • 6 " • 6 ersın - SılıfkC' skenderun • 

payesi verılm~~tır. . Antakya giızergiihı üzerinde bu· heyet qelivor 
Kuyuya duşen bır çocuk lunan karayoı•arının tamiri \·e Bu sabah saat 9 da <;<>min?mı~ 

boğuldu te,·sıinc .. başlan.mıştır. \·apuru ile Amerikadan Ase >as 

Kartal l\taltepeslndc C·ftlik cad 
desinde oturan Muzaffer Çalış· 
kanın o~lu 6 ya ında Muzaffer. 
bostıın kuyusuna <lüşerck boğul· 
muştur. 

Bu bolge tçınd<' vapılacak o tr-şki!Atından 100 kt~ilik bir 
lan tamirat ve in aat itin "'li gnm sehrimıze ııelCCP~tir. 
adet kırkar tonluk bıtunı tan· Cumhurbaskanımızın Ameri· 
kı tahrik N!ilm ı; \'e arrıca 5 kayı evahatınde c;('na< te tcı'a 
çirt kanhsCirle ma'zeme hazır- tı blitUn resmikabullerc- iı;tirak 
lık'arına baş anmıstır. etm! ti 
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ha herler. kuru şifreler ha !in· 
de, bilhassa Suriago, San Ber
nardino. Samar cıbi alışılma· 
mıs isimlerle dolu zayiat rapor
ları ~eklinde damla damla ı:eli 
yordu. 26 Ekim sabahı Wiil ic 
böyle şifrelerden bırini çozu
yordu .ki ~lonıauk adına rast· 
!adı. Üzerinde biraz çalıştık· 
tan sonra, daha tamamlanma
mış mesajı Keefer'in kamara· 
sına J:Ötürdü. Romancı dopdolu 
masasının basına oturmuş. ro· 
man m!isveddelerini kırmızı 
bir kalemle tashih etmektey· 
di. cN'e haber'.' Willie bızim· 
kiler ne ~lemde?» dbe sordu. 

WiJlie haberı uzattı. Ket'fer 
derhal .. ~ıontauk mu?. dedi 

ıDördüncU paragrah 
Topçu subayı okuduktan 

sonra başını salladı ve üzgUn 
bir eda ile Willie'ye baktı. 
Sonra mesajı ıeri verdi. omu· 
zunu silkti ve gü!Umsiyerek 
«Benim kerdesim şanslı bir 
herge!edir. Muhakkak sal ve 
salim kurtulmuştur. Willie, me· 
rak etme. Belki de bir Kongre 
madalyası da a:mısur O yedi 
canlıdıra 

oinsallah iyidır.& 
•O sana hiç ona mekteple)· 

ken geçirdiği otomobil kazası· 
nı anlattı mı) dı? Dört ~ocuk 
lilmüşıü de o Yalnız ayağının 
inc·nmesı) c kurtulmuştu. tn· 
sanlar da muay)en patronlnra 
göre )&şarlar. Onun bıçki pat· 
ronu da sanslılıktır.• 

ıl';h Tom. bir iki güne ka· 
dar öğreniriz. Vc:ak gemi eri 
nasılsa burava dönect>k:er.• 

•İntihar ~çağı çarp.nış ha. 
Xe talıhlı 

Wil lıe, •Romanın ne lilcnı· 
de?• dırP. sordu 

Romancı elini korur gıbi 
müsveddclerın üzerine koydu. 
"Eh şöyle böyle. Bizim Sarılık 
Amerikan edebiyatının inki· 
şafına bir havlı sekte vurdu. 
Bir yılda, De Vricss zamanında 
iki ov vazdığımdan daha az 
yazabildim • 

«Bir kısmını bana ne zaman 
okutacaksın~» 

Keefer. yarım al!rzla •Yakın· 
du dedi. Bunu şimdiye ka<ler 
en aşağı on defa sii\·'emişti. 

İki i!İln snrrra ak~Am u~ııı 

Kecfer _şalonda kah\ e içerken 
telefon çaldı ıBen Wıllic Tom 
kaptan köprüsfindeyım Monta 
uk demir atıyor• 

«Derhal yukarı gelıyorum. 
Vaı:ıyeti nasıl?. 

11Bır ha) li hırpalanmış.• 
Keefer kaptan korru üne 

çıktı. Elinde Quee~·ın para· 
fını havi bir nıc::ıaj vardı. o Bu· 
nu derhal ~öndcrsinlcr, izın al 
dım• dedi. 

Eng ıand. Montauk'a sema· 
forl:ı i~an'ti verdi. Uçak ~emi· 
sinin iğri büğrü ha'e gelmis 
kararmış kaptan köprusünden 
semaforun pırıltısı ı:orUldii. 
~caine'e motör gonderece~ız • 

Kr>efer işareti vliksek esle 
okuduktan sonra, Wil'•<''re 
döndü. n Bu ne biçim cernp'!D 
diye sordu. 

uTom orada, işler herhalde 
karmakarışıktır. :'ılerak etme • 

cl\ferak cttiı?ım )Ok ama a· 
kı'sızcıı bir cevap hu.• 

Uçak ~emisinden bir motö· 
riln ayrılıp Cnine'e doıtru ~ol 
aldı~ını görünce asağı inip ııü· 
verı,.rle merdivenin '11nın..ıa 
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: Arkeolojik yeni 
Bir keşif 

• 
,_ 

Amerika Pakistan 
imzalandı 

. 
ltalya ve Amerikada Bir Mısnlt 

; Seller tahribat yapll 
A n.adolu A!ansı 

Torino. 19 - İtalyan )arıma· 
da:;ında \'e bılbas:.a Gilney ita!· 

Gazeteci 
Mahkum nldu 

)ada ;.ctmış ıkı ~aaıi mütccaHz CRa 1 ı bdd•) 
bır zamandanbcrı )ağan yağ· . . . 
murlar ekinlerde. .}ollarda 1'C 'ıınde komp o kurmak \e Mı ır 
evlerde ehemnıhetli hasarlara 1 dev etme uıraı \erme\; ka~dı' 19 
sebebi) et , ermi;tir. Chı,·as 0 , ~·abancılarla 1 birlıği ) anmak 
kınında Sebasti~no Po'd üç e~ suı;lan sabit :::öriı mustUr '>in'~ 
suların' hücumundan m~tc\·clliı ~ılcn ~ahıt~?!· Nagib'in bireok 
bır toprak ka)nıacı neticesinde ~abancı elçı ık \"e bılluı ~a ko· 
) ıkılmıştır. Bununıa berabc bu milnl t memleketlerı tern ı eden 
e\ !erde ikamet edenler uklin· efa.r~t'er.den para ı tedı~•nl öy 
de kaçma)a mu\·affak oidukların lemıs erdır. '!\lahkeme. ı ın ber
dan bir can ka:.bı olmamı~ıır. terlı~ıne ~ağmen Cumlı•ırba" ıı-

Torlno bo':esınde de bir çok nı /ag!~ ılc herhan~ı .'>ır k~ra
toprak ka)ma \'akaları olmuş ve be ı bu unma~an mahkum ı ıya. 
bu ~uzden mlinakalAt durmuş· i \C meden_ı hakların l:ın da 
tur. Bırçok noktalarda yağan )ağ mahrum etmı tir. 
murlar ekin ve scb•c'eri mah· )le\ kur bir sıı ha \ l.:a(·lı 
\etmıştır. Picmonte'de bir çok Kahire. 19 <THA) - Bir 
nehırler ) tikselınistir. Po nehri müddet önce Gencra l'\cc bc , a 
mutad ~e\'1) esini iki metre as· kınlıkları ~ehcbh 'e te•·klf edi· 
mı~tır. len ve tevkifin komüni': old:ık 

Amerikada farı iı:in ~apıld•i!ı idrliJ etli e"1 
RoS\\ell (:'\ew ~l exico), 19 ( A 12 s{ı\arl subayından Binbast 

A) - Son yağmurların mc)da· bdiılmıınim Rauf. bugün sor 
na ~etırdıği seller, Ro~\\ell' dc ı:u)a çcki'ınekle o'du~u nevlet 
C\ crın üçte ıklsini o urulmaz ha Kon e~ 1 bina•ında ka<'mava ınu
le ~eıırmı.ıır. 1800 kişi e,·lcrin· \affa'k olınıı~tur Mu-lum;n Kar 
den çıkarJlarak ehrin ) uksek deş er Bir l~i men ııbıı olan bin 
mahallerine naklcdılmi-'erdir. ba ının kaeı ına on derece e
Zarar ve zbanın bir milyon do· hemm•vet \erılmekte ve fırari· 
!ıırı aştığı tahmın edilmektedir. nin bil ha :ı U\ari uba' ları :ı-

ra ında geni bir t~r'lft:ıra ma ik 

Komünizme karşı . 
lngilteresiz ceohe 

:>'du~una işaret l'dilmektedir. 
Bınba ının l\lu !uman Kardrş 

ler ccmheti ml'n uo'snndan bi· 
rini!' e\ inr i tira etnıiı; oldı•lll 
tahmin edilmekte \'c firar Mdı-
csinin daha önce tıazırlanmı" 
olmasının muhf,.mt'I o'duğu ay
rıca belirtilme'k trdir. 

Tiirkh ~ııın Kahiri' tlçili~I 

Ankara. 1!l CT.H i\.) - Hu• 
'lısi Fuat Tugay'ın emeklı~ e S!V 

kedılme indenberi munhal bu· 
lunan Kahırc bü~ iık c çi itine 
eski Harlcı} c komi ~onu reisi 
Fıruz Ke ım'ın ıa)ın edılecegi 
bıldırılmcktcdır. 
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E 'E VED ••• .............................. . ························: 
: Bu gidişle, bize . . . . . ........................... 

önümüzdeki kışa eti 10 liradan yedire
ceğe benziyorlar 

• . . . . . . . 
Et fı~ atları 5 !ıra) ı aşıı ından 

berı. bırçok aıleler eıbl bız 
de e ısııhkakımızı kıstık. Şınr 
dı mecbur o arak, çorba~ı a
de liU) .a. ebze) ı et z ve kn -
masız pı,ırı) oruz Eh, tadı bı
raz .>&\an olu. or ama ne ) a
par.>ınız; şımdı de\ır böyle: ka 
lorı)ı, tadı - ıuıu kımsenın pek 
duşundu u } ok. Ocakta bır şey 
Jcr p ,.sın, mıdemıze bır şe) er 
... rsın de, üst tarafı \ilah ke
rım. 

Bunun sonu ne olacak? DU
~unmu} orı.z. daha do rusu dı.i 
~unmek ı temıj'oruz. Xe o•a
cağı ur mı; ~ımdı me\sımındc 
bô) le,> ken. l arın kıs gelince 
cıın kılosunu 10 hradan aşağı 
:> )emıyeceğız. (Yanı ) ı)em )c
cekler. Çünku bız na ı olsa ~ i 
) emı) or1Az.) Et .> I\ emıl enlerın 
n spetı daha da artacak Bo}
lece meşhur et du.manı Dr. Ha 
un Fcrıı Canse\ cr'ın ideali ta
hakkuk etmı~ o acak. Et .> emı
) en bır lstanbu" Zaten, dok
torun ded ğıne zore. et fa.>da
sıı bir gıda ımı •• ınsanları hun 
Jıar ) apıyor, sınirlı > apıyor; in 
sanlar arasındakı milnasebct'e 
Tın zergın eşmesıne sebep o· 
Ju\ ormuş I,te, kahır ) uzunden 
Jütfa u{:ram~ıc dıye buna der· 
ler. 

s aka bertaraf; insan mant~ğı 
,, hadı.:ıelcrın bu ba ıboş ın

kışafı karşısında i cmcı olu
' or. 1954 Tiırkı}esinde \C 1954 
istanbulunda ctın kılosu nıcin 
500, 520, 540 kuru olsun., Biz 
k . ilk genç ığımı'Zdc. bu mem· 
leke e ct·n 25 - 30 kurusa sa· 
tıldı~ına şahıt oımuşuz; bu ka 
dar kısa umanda fbatların bu 
de,•'e•mesıne akıl erd remı:>o
Tuz. Evet, nıhıı~ et 15 sene ev
\ el en guzcl e leri 25 - 30 ku
TU•a alırdık . 

Gerçı o uman da sıkıntı çe
ki"ırdı. Fı} atlar bu derece u
cuz o duğu halde, ~arım kı'o et 
alacak para) ı bulama} an ar ;ok 
tu. Ben demek ıstemi) orunı ki, 
dun buzlınden daha i~ ı ıdı; as· 
la' 15 sene ıç nde unıumı ha
) at e\ )em z ortalama 5 - 6 
m lı daha i)ı:>e ı:ntı. Umumi 
o arak, fı) atlar da, bu se\ 1) e 
~ Uksclı,.ıne olarak ha-

Yazan: 

Sadun TANJU 
•• reket etti. B rçok ana ~ıda 

maddclcrının fı) atları, 1939"a 
naz.aran 5 • 6 hatta 10 mis.ı
dır. 

j)ı ama, et fı~aıı niçin 15 • 20 
mıslınc ) ukselmıştir? İşte bu 

nu araştırmalı. İlgıli makam
lar da. Sa~ın Dr. Hasan Ferit 
Cansever ı:ıbi düşıinü;>orlarsa, 
o başka. Yok. eun faydalı bir 
gıda, bır ubaş )i:>ecek11 oldu· 
ğunda şuphe en bu'unmu) orsa, 
çare 'e tcdbır duştinmclcri la· 
zımdır, şarttır. 

E\ \el ki ı:Un bir öğretmen dos 
tum: aBılbor musun, dedı; 

senelerce oku, dırsck çıirut, ha 
)ata aul, çoluk çocuğa karış; 
ugraş, dıdın; sonunda bır a:>
lık kazancınla ancak 40-45 ki 
lo et alabılecck bır ha\ at 

\ 

. 
·•··•······••·•·····•·••· 

\ i)e ine ka\·u,; in.:ıanın delırc· 
ccğı feli}or•,, 
Şımdı bu oğrctmenın dur:.ı· 

munu ı:oıonüne ı:et•rln. Karı
ı:.ı. ikı çocu:u \'e annc.:ıiyle 5 
nufusu. Normal olarak e\·lne 
her ı:ün 1 • l,5 kilo et ı:irme· 
sı lazım gelmez mı? Halbuki, 
7a\ allı dosıum, fünluk k:ızancı 
i'e ancak 1,5 kılo el alabilecek 
durumdadır. Peki hani e\·, hani 
gı)ccek, hani ekmek, hani aıe~. 
hani su? 

B ugilnlcrde, kıminle görüş· 
enı. hep aynı enrli~eli söz· 

ler e karşılaşı}orum: •BU gi
dı 111 sonu nere~e \ aracak? di 
yorlar. Geçirdiğimiz kı ın en· 
dı,es111den, ~orgunluğundan he 
nuz kurtulama mı ken; , imdi
den 1:elecek kısın t>ndi•cleri\ • 
le sar:ırıp solmaya başladık, Ka 
sap dl.ikkanlannda etın 10 li
ralık etıkeılerle saulaca:ı 9:>4 -
9.'>5 kı.ı, bizı şimdiden tıtreti
) or. Sız ı:elın de, bu dıi.Unce· 
l(•rlc rahat cclın bakalım, ede· 
b !hor mu unuz" 

(.'lark Gable Amerika'da çe\ irdiğl .'loLambo filminden hir ahne 

Clark Gable altıncı 
defa evlenecek mil 

.........................• ·························: 
~ Amerikan genç kızlarından mühim bir kısmı, saçları ~ 
~ kırlaşan artiste hôlô genç göziyle bakıyor . . . ....••......•.•........... 
B .rkaç "Un enel Hol ywoo:l· 

dan gelen tcl"'raflar tanı·ı
ır.ış fılm artisti Clark Ga ble'ın 
25 senedenbcri ,;alı~ıığı l'ıletro 
Goldwvn şırketıylc aldkasını kc 
ı;crek Fox ırke ıyle b r mukr 
\ele ımıaladığını, bu hiıdıscnııı 
Amerık~'da buyı it alaka uyan· 
dırdığı'lı b !dırı ordu 

Clarit Gııblc genç değ ldir. 
1901 de doğduğıır.a gore şimdi 
53 ya~ı dadır. r'a})at Ameri'•n· 
da buruk bır çobunluk. bilhııs a 
bır kısım genç kızlar kendlsint1 
h8!j genç gom·le bakı)orlar; 
C'ark G:ıble ıle Cıry Cooper'ı 
bır türıı.; gcnçlıktt"n ayırmağa 
razı ola mı) orlar Artist bun o 
şaşıjor: •Ben aruk, gc~~ değı-

1,m. Saçlarıma im dustu. Hele 
s:ıkahmı hiç so.·mayın. Saka. 
bıraksa!!l bembeyaz olacak 11 d. 
yor. Fakat prestışkar arına bu· 

1 u kabul ettirerr.ıyor. 

Clark Gable son 20 s~e lçJıı
dc en çok ı;evı en, f lır e· 

r en çok rağbet goren arıist
lcrdcndir. Kadınlardan, bilha!:· 

sa genç kızlarda:ı çoğu kendi· 
~inı ldeııl erkek tıpi olarak ka· 
bul edı}oıdu. Clark buna da 
aşıyor: a Beııı na,.ıl beğeniyor

lar bir turlU anl3mıyonım. Ku
laklarım çok biı)liktilr. Ağzım 
da hokka gıbi d:?ğilrlir Bu iki 
bu)uk ku urumu ~ormil)Orlar 
mı?$ dı:>ordu. 

Onu evenler bu gibi kusurla 
ıa ehemmı)et \"ermhOTlardı 
Bu"un eskı alak:ı hır parça azal 
mış olm:ık a beraber Clark h~-
13 en çok evılcn sinema arı st· 
lerindendır. 

Clark Gable hareketli b'r ha 
yat geçırmls. film arti ti olmııı· 
oan evvel bır kaç me leğe gır
rnı~. çıkmışıır. Jptıda doktor ol 
nıak niyetinde idi. Fakat orta 
ıahsıl'nı bitirdikten sonra, ha· 
~atını kazanmak lçi!1 çalışmağa 
mecbur olmu§tur Ilk olarak 
bir ticarethanede tezgAhtarlık 
etmiş, knzandı~ı paranın bıı· 
kısmını biriktirmeğc başlamış· 
ur. Elınde ufak bir sermaye 
toplanınca seyyar satıcılığa baş 

• ························· 
lamış, sonra doktorluk he\ e<i· 
ni bırakarak tiyatro dersi almış 
\'e sahneye çıimıısıır. Bir ka; 
~ene sahnede çalışan Clark bu
ı·ıı<la ilerlemenin güç olduğunu 
görerek film !abasında talihini 
tecrüb~ etmek ıstemiş ve Hol
Jywood'a gıımiştir Genç artt5t 
burada fıgUranlıktan i e basıı
l arak derece derece ilerlemiş 
'e bü)ük arti tlcr sıra ına gcç
nılştlr. 

Clark Gable beş defa evlcn
nıiştır. ÜçUncii karı.:ıı ıilzelli· 
ğıyle me bur Illm yıldız ı Caro· 
le Lnmbard ldı. Carnle 1942 de 
bir tayyare kazası netice im1c 
olünce Clark dünyaya kü müş
tli. f'akat bu sırada askerlik 
\'azifesine çağrıldı~ından ) eni· 
ı!en umumi hayata karışm:ıll;ı 
mecbur <ılınu . ıerhis edıldikte:l 
~onra e:ıki balinı almı~tı. 

Clark Gable beşinci defa c.· 
larak geçende evlenmiş olmaı:
la beraber artistin çok geçmr· 
den altıncı defa evlencce&ini 
iddia edenler vardır, 

YATAN 

15. KONSERVATUAR KONSERİ 
hunı.uı J\onarrntuarı tarafın
dan ıc ma1•• ltl4 rıaur ubahı 
·raıaım Jldf'dlyr Gnlno.unda 
ırrıfpltntn unfonilc kon•n. 
Orkesıra: ~thlr Orkrıı.truı , 

Orktllra d1: Otmırhan Allu&, 
~oll t: Plyan i.H \'trd i L'n. 

P il O G it -' ~l 
ıozart : .-ıraronun dbtunu ( l'

.rrtur), 
(."hopln: lkınrl piyano konçrr
ıoru, ra mln. 
n.eıhonn, \edinci ttnfonl, La 
ınaJcir. 

Bu kon er me\' iminin başın-

FİKRİ ÇİCEKOGLU 
konserinde emniyet izlik ve 
boC'alama gormedim Sanat ım 
kanlarını mfakalle tartan Vt" 
daınıa bu ımkiınlar çerçcvc.,i 
ıçiııde ince bir hesapla har~
ket t>den itid.ılli bir var:ıdılı ... 
Verda Ün konçertonun glıçliik 
!erini rahat rahat yendi \'C 

c crın öıil olan m;;ına~ ı not:ı
lardan ı·ekıp çıkarmasını bi!· 
dı. Bın çesıt il 'eme er ara
:sıntlan çoZlilen Chopın'in chı)-
gu'u mu ıkkini mub31:ig2,·ı: j 
kaçmadan daınıa temkınll bir 
ifade ile dinletti. l>cınirlt:ırı 1 

6ENE~Al Ali FtJAt;t CEBESO.X~ 
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dan beri Şehir Orkestrası 
şef ~ ardımcılığına geçen De
mirhan Altut'un idare ettiği 
en önemli konst'r buydu. Pro~
ramda bulunan eser!erdeii' her 
birinin birbirine benze mi) en 
apayrı karakterde o•u~u ve he
~e bunların ara ında Beetho
ven'ın Yedinci Sen!onbi .ı:ı.;i 

bir dev besienln bıılunusu 
genç ~efin idare:ıi üzerine o· 
lanca dikkatimizi çekmeye ye
ter. l\loıart'ın Fi~aronun !Ju
ğı.inü u\'ertüründe Denmha:ı 

Altuğ e erin c~nlı, ale lı "'..! 

alaycı karakterini iyi be irt· 
ti. Oı·ke tranın çeşitli ırup :ırı 
ara ı nda adeta oru ve ce\ ap 
tarzındaki mu .. iki konu~ına·a. 
n )'er'i )'erindeydi. Şef. solo 

Altuğun orke tra eşlığı~le ka
tılılığı bu ikinci konçerto ... Ili
rıncisi daha öncekı bir kon· 
sC'rdC' l\lozart'ın bır konçerto
su ırlı. Chopin'ın esı ri ~oli•tc 
eşlık etme bakımından co:: d.ı
ha gliç. Rubato bu be•tenln tu- ı iifJ~!I 
zu, biberı... Metronomik blr 
ça'ış a Chopın'ın be .. tc:ıi kup-

azlan \'e ~az ~ruplarını \&k· 

tinde konu turmasını \'e vak
tinde .. u turma.,ını bildi. 

Chopin'in f'a )fınör ikinci 
piyano konçerto~!• ... :'ili mi
nör tonundaki birincisini bu 
~ ıl Samson François'dan din· 
Jemiştik. BE:.>teci ikinci oıva
no konçertosunu yazdı'ı \'&kıt 
26 ya-ında~·ciı. 1836 ~ ılında bas 
t:rdı "' l!'n dte li h:ı) ranların· 
dan bırisi o an hemşerbı Kon
te~ Delp!ıine Potoçkıı'} .ı ıthı:! 
etti. Chopin'in konı,:erto,arınd:ı 
orke tra de&el'i piyano yazısı 
ayarında dı?ğıldir. Z.ıten bı.ı; 
tcci ömrü boyunc:ı bir plya:10 
şaıri olarak kalmı~. ı-nfoni1< 

saha} a el atnıamı~tır. Bur.un 
içindir ki bu kon~·ertoıarır. or
ke:.tra eşliği, lleclor Berlıo!.· 
un haklı olarak dedi:i gi!>i: 
Basit ,.e adeta liiıumsuz bir 
musikiden ba5Ka bir 5ey deği:· 
dir. 

Chopin'in Fa minör konçer
to::.und<ı İstanbul Koııservatua-
rı öğretmenlerinden \'erda 
Ü n'u solist olarak din'cdıl.:. 
Daha e~ki ~ ıllardan beri za· 
) et iyi ha;tır ıyorum: bu pi
vanist. e'ine aldı"ı her n eri 
hakk*' e etud eden ve ancak 
~ üzde yüz bir ~'Ü\"en e halk 
karşısında çıkan temkinli bir 
anatkAr. Piyani tin hiç bir 

kuru. )a\'an bır musiki olur. 
ı-:serın dokusundakı o iğılip 
büklilü~e ancak mubaUgaya 
urma)an, dozunda bır Ruba
to ile şekil \'ermek mı.inıkli:l. 
Fakat soli tteki bu tempo a
lınışına orkestranın a)ak ı.y· 
durması da kolay !~ değıl. 

Verda Ün'ıin e eri daımcı kl\a
mında tutan ve )8V30 bır san-
timantaliteye dı.işm kt.en ko· 

l"U) :!il mutedil nubato'suna O.· 

kc~tranın eşlıği dikkati çeke
cek kadar tıtiz \'e itinalı)dt. 
Chopin'ın konçerto u bu sa
yede konserin başa:-ı ı b:r e
sen oldu, 
Henuı bir me\·simlık bır de-

nemeden sonra Demırhan Al
tuğ'un Yedinci Senfonb i ele 
a'ma ı bir iddiadır. B•ı buyuk 
e•er bestecınin senfonılcl'i a-
rasında - senfoninin Allegret
to kısmı harıç - en nankör hır 
bestedır. Senfonı~ i doku) an 
güzellık eri ve incehkh.ri or
ke tranın ses kütlc~ı Jıra:.ı.,dan 
bulup çıkarmak, ön p'tına koy
mak, nuansıarı doı:unda tut
mak, tempolarda itidali elden 
bırakn1amak, en u,> gun hareke 
tı bulup tatbik etmek ve bun
lara benıcr sayısız ka) gu, lıu 
boy bir beste) i dınletme so· 
rumhıluğunu iızerine a'an or
kestra şefınin uyku unu ka· 
çırma) a yeter. Bu gun tez a~ 
ha koyduğu Ycrlıncı ~cnfonb i 
Demırhan l\ltut un yarın bE:-ı 
~enml) eceğine cminız. Bııi <ı:e· 
\ ındlrcn cihet ge'lC orke~tra 

,efinın her idare~indc nözlc 
göriı en \'(' elle tutu'~n bir i
ler eme bulunmıı.,ıdır. 

Milli 
dün 

Piyaııgo 
eekildi _, 

200 bin lira 208874; 100 bin lira da 333544 
numaralı biletlere isabet etti 

.Milli Pı~ angonun 19 ma) ıs 9541 095032 
c·ekilişi dün An_kuada saat 13.30 106286 
da )apılmı,tır. Ikramı~e kazanan 121199 
ıııımara'arı aşdıda bıldirhoruz. 141390 

096077 
106307 
122195 
141764 

102612 104:!66 
115189 120082 
126082 132.i92 
143171 145767 

200.000 !ıra bıanan: 149321 

1
208874 154454 

150117 150520 153256 
155059 160082 164775 

100.000 lira kuanan: 178395 178566 179748 181039 
333544 183365 184407 188784 192318 

20.000 lira kazananlar: 198130 198513 199947 201692 
141407 150085 159855 219437 205404 
219651 288023 312617 432275 219706 
480759 490389 245784 

208001 
222233 
247379 

211012 218247 
228063 243233 
260770 2659j6 

ı 0.000 !ıra kannanlar: 266508 267580 271409 
026908 033678 040063 052924 
059475 068435 080046 108708 
116138 116505 123930 124328 
154409 180368 193134 263204 
279182 320376 347447 431036 

265991 
273469 
285717 
302875 
321921 
328959 
340174 
350837 

274125 
291945 
304069 
322129 
329753 

278235 278445 
295431 208995 
309057 310625 
332327 328642 
335793 336382 

350716 ;;.ooo !ıra kannanlar: 
009848 01415i 064159 
Oi8176 087694 091456 
124895 139354 142322 
14;)117 149311 149488 
166304 168619 182650 
209134 210496 210756 
220755 224701 227858 
2i2236 305500 31 1834 
aı1310 334522 352804 
360398 367050 375201 
383307 3878i9 390949 
409867 413911 426668 
470332 476533 

2.000 lira kaıananlıtr: 
010554 012303 017259 
022873 026241 026890 
040009 051860 055955 
076573 078698 077270 
091673 105820 117192 
138335 139388 144388 
14738n 148iö5 156472 
175962 178007 184150 
193425 196266 200980 
216203 216233 22313fi 
227082 233233 2.!4023 
236853 238071 239170 
252079 253283 254105 
263332 267084 269765 
211013 27806n 287344 
288928 290879 295716 
299209 301532 301793 
310255 313167 313669 
318021 322047 323197 
326504 328391 338719 
843107 346327 369231 
376552 379805 386148 
898524 421419 423967 
448830 455038 461093 
484451 486979 489960 

1.001) lira kazananlar: 
002802 004084 006675 
012812 015982 018937 
024205 025979 029698 
039536 044~8 057374 
059883 060484 064528 
076516 079167 085897 

345359 346256 
356573 

0743401 359917 
106800 1377502 
143826 384369 
164760 393394 
1946931407740 
215585 422054 
243701 430310 
325022 436517 
357321 449767 
378769 470162 
393769 479289 
459887 498471 

355260 
36263~ 

355702 
370417 371313 

020026 
036284 
065222 
087628 
1219!18 
145201 
166432 
191235 
207234 
22.5998 
235719 
249705 
2602RO 
276779 
288085 
2!l8427 
301910 
315416 
325814 
3H39!'1 
371125 
387152 
429416 
471419 
499676 

010760 
018867 
038024 
059881 
072297 
088652 

377655 381481 382632 
384936 387074 390057 
394!i61 395947 404176 
415504 415694 417811 
423707 426811 428940 
430380 431613 432287 
442178 445977 446309 
455716 456757 462631 
471804 476088 476497 
483097 485597 492033 
498885 

200 liı'a kaııınanlar: 

Son üç rakamı 876, 952 ile ni· 
hayet bulan 1000 numara ıkı :>ti· 
zer !ıra. 

100 lira kazananlar: 
Son üç rakamı 20i, 343, 609, 

947 ıle nıhayet bu an 2000 nu· 
mara ~üzer lira. 

50 lira kazananlar: 
Son üç rakamı liO, 221, 474, 

704, 822, 981 ile nihınet bulan 
3000 numara ellişer lira, 

20 lira kazananlar: 
Son ıki rakamı 11 ılc nlha~et 

bulan 5000 numara ) irmiscr li
ra. 

10 Iıı·a kaıanaıılar: 
Son ikı rakamı 06. 99 ılc nıha

) ct bulan 10.000 numara onar li 
ra. 

r; lira ku.ananlar: 
Son rakamı 2 ve 8 ile nihayet 

bulan 100 000 numara beşer lira 
ikramiyr alırlı:r. 

1000 lira te~elli müküfatı ka
ıananlar: 
008874 108874 
202874 203874 
206874 207874 
208'.?74 208374 
208674 208774 
208824 208834 
20!1884 208870 

200874 
204874 
20807-1 
208474 
208804 
208344 
208871 

20187.,l 
'.!05874 
208174 
208574 
208814 
208854 
208872 

Ortaşark ve 
mille 1 

r 
lngiliz'lerin, Şarkta siyasi emellerine alet 

tin gibi, Amanullah Hanı da 
istedikleri 

L-----
Rus1.ARA GÜRE 
Al\IA~ULLAH HAS ~ELER 
l'AP~IAK İSTİYORDU? 

Rus si)aset adamları. A
manullah Han hakkında 

şö) 'e oUşüniıyorlardı: l\fgan 
Emiri ittıhadı lslam ga) esını 
takip ediyordu. Bundan mak-
adı Türkistanı, Buh&ra) ı, Hı

\'C) i 'c BI ucistanı ılhak sure· 
tiyle büyük. As) a İmparator· 
hığu kurmaktı. İlk merhale o'
mak iizere lngiliz.k:-r karşı 
harp açarak lstıkliıtıııi onlara 
kabul ettirmek ve .sıınrıı dıı 
Ru !arla b i munasebct cre -:ı
rışmek nıyetındc idi. Buhara
da. Ferganada ve Tılrkı tanda 
kt>ndi re mı memurları \C çe
tc'eı ıy c haı.ırlık ynoın.ık ve 
gunlın birinde harek~t" geç
mek isli}ordu. İngı'ızler, r:
mirın tema\·Ullerinı görün
ee Em iri bu ) ol da tc ı' 'ke baş
ladılar. Bu sayede Türkıstan 
dahılinde Bolşe\ ik ere karfı 
daimi bir düşmanlık cereyanı 
ldamcsinin. Hindistan ihtil311 
uğrunda çatışmak l::ıtı>yen Hint 
li, Rus \'e bilha sa Türk ihti
lalcilerinin Afganistanda \er· 
leşmelerlnin önüne geçcC'ekle· 
rini anlı) orlardı. Ruslar, Bu
hara'dan. Türkistan'dan Fer
gana'dan 'e alelhusus Ef~anıs· 
tandan emın olama) ınca t:ıbiıı· 
tıle Hindistan ihtılA'i iş:nl de 
bırakmak mecburi)etındr kal· 
mış'ardı. Aynı ıamanda Aşka
bid Uzcrinden llleşhet ıstık:ı
metınde yapılacak İran kuı !u
luş hareketiyle de kAfi dere· 
cede meşgul o!amıyorlardı. 

ÇE il'ı.t 
RİV /\ \'I:TLER 

Afı;;:ınistan Hariciye Nazırı
nın ınuıakere ınaksadiyle 

Hindistana gıtmiş oımasından 
mı.itevelliL çcşıtli mayetleıe 
gelince; gı.i}a İngilizler e Af
ganlılar arasınrla tam bır ıtılaf 
husu e ge mış, Afganlılar Bol
şe\lk Hın aleyhinde hareke' ı 
e~as ıtıbariyJe kabul etmışler
dı. Ru.:ı Tiır.astanının ve Tilrk
mcnist:ınının doğrudan doğru· 
la \ e Buhara ile Hı\ P'nın hı· 
ma)esi suretiyle Af anbt:ına 
katılmasından teşeı&üı edecek 
bıiylık bir Orta Aç> :ı İmp:ıra
torluğunun Osman ı haneda
nının artık ıdare cdcmedi..,ı 

hılUcti İsHımı:>e ı e tak\ \E' • 

halınde kazanaca~ı <'nıbcdar 

haşmet \c azameti lngı ız er, 
Afgan Emırıne uıakUıı uza a 
temnşa ettiril orlardı. Son g.in 
lerdc sulh muzakerelcıı kat 'i 
bir neticeye \·aramadıç:ı \'C !l.l 
rıcı~e • 'azırının Kiıbı e dondtı
ğii sbylcnıyor ıı da, bunun da 
zahiri bır desı eden ibaret ol· 
duğu iddia edılıyordu. Zira Ha 
rici) e .Nazırının avdctıni mu
t ekip İngilizler Afgan Emırınc 
bir talepname gönderm.5 rr, 
Rusların Askabid va Kuşka ci
hetlerindeki askeri hazır. :k"a· 
rına mukabele etmek iızere 

Afgar.ıstan dahılındekı Herat'a 
bir İngiliz askeri kuv\•eti yer
le~tirilmcsine müsaade ıstemi~ 
!ereli. 

Afgani tan, bu talc~e mu\·a
fakat cevabı \"ermemı~ti. \':ıl
nız reddedeceği hakkrndakı ü
mit er de pek kuHtıtll dcğll
dl. Buhara Emirl Meşhed'e hır 
efaret he)etl yolla)ar'lk orada 
İngilltlerle konu-muşlardı. Rus 
lar tarafından bir teca\ uz.un 
vukuu hnlinde İngıllzlerln yar· 
dım edip ctmiyeceklerini or
mu 'ar. lngiliz er de her türlü 
maddi \e nıane\İ yardımı ya-

·--------------·----------~ ·-------~--
Seyhan bölgesi Veteriner 
Hekim Odası teşekkül etti 

Adana, 19 (AA ) -- Seyhan.! 
lçel, Hatay, Gaziantep \ e hl araş 
\ ilfıyctlcrl Htel"!ner hekımlerı 1 
kongresi şchrimızde ~ apıln11ş. 
Sc~ han bühıesi Veteriner Hekim 
Odası tcsckkül etmiştir. 

Şeker fabrikaları kam-

panya tarihleri tesbit 

edildi 
Ankara, 19 <Anka) -- Seker 

Şirketınden aldığımız maliımata 
göre. şeker tabrıkaları kampan· 
)'alarmın basıama tarihleri tes
pit edilmış bulunmaktadır. Tıh 
mini rekolte dikkate alınarak ka 
rarlaştırılan bu tarihlere göre, 
Alpullu Fabrik ı 7 ağu~to~. Tur 
hal Fabrikası 27 ağustos. Eski· 

TiYATROLAR 

* \' l~"I t. OPl.llETl • \'l K~l,\ 
n·cı - BU) ilk Operet 3 perde. Her 
ııece 21 de. Cıı.r mba, Cumnrte:ıı ve 
Pazar matine taat 15 tcı ve her Pa
ıartr-11, Tel: 49309 
* l"E\'1110 llll.(,f, <>ıı•retl - TI· 

MAIUiANE DÖKÜŞÜ. Operet 3 per
de. Her ı:ece 21 'de, Çarşamba, Cu
mane ı ve Pazar matine a:ıat 15"te 
ve htr Paurtesı. Teı 4936!). * Kt'(,'tlK ~ Ul:-0}. - Meşhur Al· 
ıı:ıı.n TRİOS ALBEnTO's Komik KUk 
lalar Tl)1l ıroıru 'l cınslllcrl Her ı:un 
saaı. 14.30 - 16 30 - lB'de. A~rıt:ıı 
Perşembe, Cumarte&1 \C Paı:ar ı;c
ctlul sası 21 ı5 te • 

* \l'OLl.O IRK i - Her ı;iln ı6 4~ 
matine. 21.15 suare, pauır ııüntcrı 

ıo.;ıo matine şehir ve t'sıık Fabrikaları da 28 _

1 
ağustos tarıhindc normal kam- ı 
pan}alarına baş am15 bulunacak SiNEMALAR 
!ardır. -----------

tH.\O(,Ll.ı t:IHETJ 

208873 20fl875 208876 208877 * ALKAZAR· 'lel: 4256l - Kor-
208878 20R879 208884 208894 .ıınlar Kralı • TekPs Akıncıları. 

208974 209874 218874 228874 * AR Tel H3!14 - ~abııncı Dün· 
yı.larda 

238874 2488i4 258874 2688i4 * ATLAS: Tel• 4~ - Kara El. 
278874 288874 298874 308874 * ELHAMRA - Sahte Şövalye . 
408874 öıum Yolcuları. * ir>ci · Tel: 84595 - Kadın Ber· 

500 lira tescili mukiıfatı ka- berı - Volkano. 

zanaıılar: * LAI.E: ret: 435g5 - Vahft Dlln· 
yalarda 

033544 133544 233544 303544 
313544 323ii44 330544 331544 
332544 333044 331144 333244 
333344 333444 333504 333514 

1 
333524 333534 333540 333541 
833542 333543 333545 3335.W 
333547 333548 333549 333:154 
333564 333574 333584 '333594 
333644 333744 333844 333944 
334544 335544 336544 337544 1 338544 339544 3435.14 353544 
363544 373544 383~ff 393344 
4335:14 
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~rd~kİ 
VATAN ı-

ihtifal 
~ .... ~ok parlak oldu 
~~eıte İ<k·;~İi~e heyetimize büyük samimi~;t··~·ö;t~·;d;:··ı 
" er " k : ···· ........ ~nı ong reye ayn ayn tebliğler yaptl. : ······ ........................ ~ 

-

Ord. Prof. Dr. A. SUHEYL ÜNVER 

konusuldu. Bu arada Ruslar a
l'asında tebliğlerini rusça ya
panlar ııörüldıi. Türkçe de bu 
diller arasında \'ardı. Fakat 
ecnebiler ,.e hatta yerli alim
ler ara ında tıirkr;e) ı bılenler 
ek erı,·ettc olmadığından sırf 
mc\'wİarın mahı)etinl bıldir· 
mek mak~ad ~le türkçc konu· 
ulmadı. İbn·ı SinA arapça di· 

ıı, e olan o zamanın i •m dıin· 

'asına \ aıdıklarını duyuı·mak 
;çın Ar;pça ) aznıamış mı)dı" 
} akat Hcme:lan'dak"i \eda zı· 

'afcıınde Kazım hnı:ıil be ı~ 
b r ııiı kçe ile alaka çeken gu· 
2('1 bir konusma ~ aparak hel'" 
k<'se çok tatlı olarak dilimizi 
işııtirdi. 

Kongrede konu~ulan mc\'ZU" 
lar İbn·i SlnA zaman ı, hayatı 
ve eserleri uzerine oldu. Ara
sında cidden dunı lacak dere· 
ccde kı~ metli olanlar vardı ki, 
bun'arın kongre kitabında ne5 
1·inden sonra mahiyetleri daha 
zırade me) dana çıkacaktır. 

İran, l bn·i Sina ihtifaline çok 
('.aslı bir sureti(' hanrlandı· 

ğından hakkında resmi ' e hu· 
susi ) apılan bir~o'· re~r y:ııı. 
hem de dlıli olarak, kon.zrc a· 
zasın;ı ıakdım c ttılcr. Bunlar 
mubııla a ız bır bavul doh:sı.. 
urdı Hanı postası) e ~iden'cr 
bun arı kon:rc bürosunda lnı· 
rulan po ta ,.a. ııasi.} le parıı,ız 
olarak )erlcrınc :öndcr~ · 1cr. 
Kar.ıdan tPlenlrr ise b'rcr ba 
\tıl satın adı Bır.cr tfc l.ıf!a· 
bcnnıııde ı:o ıırdüğumuy; !H" • i 
)attan takdım etıik \c İ.:.ı:ı:ı''ıı j 
t:ni\Cr~ıtc iııııı hediye oı:ırak 

)ol'::dığı 200 İbn·i Sına m.w 
)atürü konı:re ii)elerinc ~on· 
.gre bürosunca dağıu'dı. 

K ongrenin bizi m misafirpcr· 
, er ~ark memleketlerine 

) akışır an'ane\•! hu uslarından 
birisi de din ctlılere hk bir su· 
retle masraf ettirılmemcsi ol· 
du ve bu bilhassa naura çaı p
u. 

ııur~k 
leri \'eden l'illpin he> eti. , Rida oturan 

ekili Carlos Garcba (Foto A!'\'Kı\) 

F. Bahçe, Emniy t'i 1 

dün 2-1 yene idi 
Sarı - Lôcivertliler, çok kötü bir oyun çıkardılar 

ve maçı şüpheli bir golle galip bitirdiler 

ProCesyonel klımc altıncı 

haha karşılasın.alarmın 
birincısı dün Dlmabahçe sta· 
dında bir kaç bi.n seyirci ö· 
nünde. F enerbahçe ile Emni
ye t arasında o~ nandı. 
Takımla r, şu :kadrolar: a sa· 

haya çıkmışlardı : 
Fener bahçe: Sal ahattL.'1 

:\edim. Basri - Naci, ) lelih, 
Akgün - F ikre t, .'.'ti. Ali, Fe-
1·idun Burh an, Lefler. 
Emnl~ et: Sab ih - l\l ah-

muı. Koço - Samim, Fehm i, 
F ikret - Besim. Scıai, l\lü· 
:fit; Cemıl; Gundoğan. 

İlk dakikalarda n itibaren 
Fc..ııerbahçeliler, hucum ıe· 

cbbtisünü ellerine aldılar. 
F akat "ayetle aksak ve karı
şık bir tempo tutturdukların
dan bütün de\'re boyunca e· 
saslı bir tehlike dahi :l arata
mad ı lar. 

Ancak deHcııin bitmesine 
dör t dakika k a la. şupheli hır 
pozısyonda topu kapan Bur
han. Fenerbahçeye bir gol 
kazandırd ı. 

Devr e, 1 - O sona erd i. 
İ kinci devrede F enerbahçe

nin bozuk temposuna, bır de 
hakemin ne olduğu anlaşılamı 
yan kararları da inzimam e· 
dince, O} un bUsbütlin tatsız 
bır şekil aldı. 

Bir mahalle futbolundan 

Dünya güreş 
Sampiyonası ve 
Tahminler 

Tok)O. 19 (AP) - Bıl'lc:;.ik 
Amerika glircş takımının kap· 
tanı dün Rus) anın 22 ma) .sla 
25 ma) ıs gunleri arası ıırla Tcık 
yo'da yapılacak d unya amatôr 
gureş şampi) onasında bırıncı'i· 
~i alacaklarını SO) lemışt,r. A· 
ıııcrıkan takımının kaptanı 
John Schin<l e Rııslann ('n tm· 
\eti takımı tc kıl cttikierini 
bununla beraber Amcrik.ı'ıl'I· 
rın bır birıncl'ık :ılacaklıı":l'I 
ilmi t ettiği ııi söz cnne ı lll\ c ct
m i tir. 

Rusl:ırdan sonra. Amf'rıkıılı 
kaplana göre. en kuV\'Ctli ta· 
kıın İsvcı; takımıdır. 19::ıı 0-
liınpiyallarında şanıpıyonluğu 
Ruslar al mışlardı. İsve~'iler chJ 
üç birincilik kazanmı•lard:. 

Schindte ıı Amerikıılı gUres 
çinın başında olarak d ün Tok
yo'ya ge'mistir. 16 memlekc· 
t e mensup 150 gUreşçi Tokyo
nun yeni spor sahasında kar
Hlaşacaklardır. Dün gece Türk, 
İsveç ve Almıın gures takım
•arı Tokyo")·a gelmis'erdir. Ilu
"'Ün de Filipin ,.e A'."ll~tralya 
takım'arının gelmeleri beklen
mektedir. 

Davis kupasında lngilte-

re Breı:ilya'yı yendi 
Londra, 19 (Anka) - Ea,,t

bouıne'de Yanı :a n Davis Kupası 
ten is mıi sabakalarında İngitle· 
re Brezi:yayı 4 • ı mağllıp e
derek A n upa bölges111de fincı· 
le ka la n sekiz takımdan biri ol
muştu r. 

Galip i nı:iltere takınu ıo, 11, 
12 haziran tarihlerinde Belçi· 

farksız b t' ecre) ana sürükle
nen deuenin on sekizinci da 
k kasında Mehmet Ali sıkı 
bir şutla ikinci Fenerbahçe 
:;:olünü yapu. 

Bir buçuk sııatlık kör doğuş 
mcsi.nin tek güze. hareketi de 
bu gol oldu. 

Fransız ~ a pı sı bir tepkili anı uçağı Yjrıni sekizinci dakikada iı 
nl bir Emniyet hücumunda 
.:\aci. penaltı)a sebebiyet ver 
dl. Emniyetliler. bu fırsattan 
istifade ederek Fehmınln fal 
solu 'uruşiyle b r ı;ol kazan· 
dı'ar. 

Fransa, yeni bir uçak 
Son n!l be dakıka da a~ ni 

kör dovlişfi tempo~unu muha 
faza ederek ı;:eçti Ye nihayet 
maç Fcnerbahçcnin ı;uç'ukle 
kazandığı 2 • ı Iık bır ı;:alibi 
yelle so.na erdi, 

•• sanayıı kuruyor 
•·•••·•··••····•··•·····•• , •••.•....•......•.•..•.•• 
~ Avcı uçaklarından sonra tepkili bombardıman uçak- ! 

Dünkü maçta b"r dera daha 
gördük ki, Fenerbahçe takı
mında bir forma ıüşıiklliğıi ve 
bir kanıksama başlamış, haıtiı 
ilerlemiş bu lunmaktadır. B ıl 
ha:.sa bu f01·m dUşUklUğü as 
oyuneu•arda daha geniş r,ıik· 
yasta göze çarpmaktad ı r. 

Bugün K . Paşa ile B. Spor 

~ lan yapılmasına başlandı i 
~........................ ·······················•·· 

O) na)'3f'3k 

Birinci dtinya harbinden ev- neticesi ol:ırak Fransada yeni 
Yel F ransa tayyareci ikte · bir uçak sanayii kunı!du. 

en ön safta idi. Fransız uçak Fransızlar ~imdi muhtelif 
!arı en sa~lam, en yol!u tayya· tipte tana reler ~ apıyorlat". t:· 
relerdi. Bleriot. Vedrinc, Do· ragan adlı avcı tayyarcleri!l· 
cour. Pegoud gibi Fransız tay den sonra bunun daha mlikem-
yareeileri bir çok rekorlar te· nt<'li ol:ın M~~ıere uçakları ya· 
sı etmişlerdi. pılıyor. Bunlardan başka Vou-

ııarp, Fransız tan arecıliği tour ad ı tepkili bombardıman 
için bir fe fıket old•ı mem eke uçakl rı ~apılmaktadır. Şımdi 
tın kuzeyinde \e Do!:u,urıd kı ) olcu lan areleri yaparak Ame 
~anayi mıntakalarında:ı hü~ lik rıkadan Dakuta uçakları al-
bir kısmı işgal altılll girerek maktan kurtulmak isti~orlar. 

Fransızlar uçak'arında Hispa
no Suiza motörleri kullanıyor· 
lar. 

Yeni u~akları tecrübe ıçın 
biri \'illaroche, diğeri Bratigny 
o mak Uzere iki tecrübe mey
danı \•ardır. Birincisi husu:.i 
ısirketlere, ikineisi hükQmete 
aittır. Yeni taHarelerin sürati 
\ e mane\fa kablliyeti bakımın 
dan diğer herhangi bir menı e
ket uçaklanndan geri ka:madı
ğı bildirilmektedir. 

Profcsynrıel ıkümc :ıltıncı 
hafta lıs maçlarına bugün de 
de~am edileeek, Dolmabahçc 
stadında saat 17 de Kasım· 
paşa ile Beyoğluspor kar~ıJa. 
şacaktır. 

. 
lngilfere -

harap oldu. Şöhretli uyyarcci- ,------------------------
lerden bir kısmı harp sahaların 
da hayatlarını feda etti. Fran
sa bu sebeple. harp blttikle"l 
sonra, tayyarecilik Işın• yeni· Macaristan 

Milli macı 
den başlamak mccburbetindc ı a1 ber ı:on 20 ı.ı.. - ıs ıun ı :ı.$u T.L. - 3 ı:un H T.L. <On kelimeden 
ka'dı. Bu çalışma uzun seneler fazla belıtr kelime için h t r ıun zo ııurus alınır. > 
surdü. nihayet yeni ~ır tayyare 
sanayii kuru:du. 

Bekrat, 19 (Anka) - İngiliz İkinci dünya harbi bu sanayh 
mıl i f u tbol takımının lıurad:ı de tahrip etti. Harp yılların 
Yugos a\-yaya kar ı kaybet•ieı da tavyarecılik buyuk ge'lşmc 
maçı se.} r('den,crın onümlııde- ka\dctmı~. }cnı model çok SÜ· 
ki pazar gunü .i\lacarıı;tana kar ralli ağır \e hafif uçak ar \a• 
sı yapacağı maç hakkındakı ka pılmasına b:ış anmıştı hgal a: 
naalleri muhtelıftır. tında bu unan Fransa bu çalış. 

Bu hususta bır kısım Iıı•ool ma\a uz.aktan seyirci oluyor-
otorilelerı bu mağ übıyetı ' yi dıı. 
bır ış:ıret addl'tll}ektc ve b J Harp. bıtlı i zaman Am(' ika 
sa)('dc takımın eksık ıarafliirı· ta)~arccı ıktc en önde ıdı \mc 
nın tak\ ı' c celi ece • ı;ıe ı~.ıret rıkan f ıbrıkaları h('r bO\ da \ e 
etmcktcdır er. ı hl'l çr)ıtıe t' :ın ıırcl<'r ' p j or 

D l,cr bır kısım kimseler i c, du. Frans.ı, mem1ekclin h rap 
takımın )eni bir \CÇhe ıı ma~ı o' an kı•ımlarını \en·den k:ı kın 
için zamanın çok geç o duğu- dırmak ışiyle meşgul olı:luğu 
nu ilerı sürmekteclırler. için, )cniden tayyare inşası sa 

Yetkili mahfillerın belirt tık- nıtJ ii kurmağı bir tarafa bırak-
:crine göre, unüm!ııdekı pazar mışu. ihti~acı olan ıayyareleri 
günü Macaristan milli takımı· Amerikadan satın alıyordu. 
na kal'şı oynayacak İng,liz mil- Bu hal senelerce sürdii, fa· 
Ji takımında Yugoslavyaya kar kat ynas yavaş Fransız":ırda 
şı o;ı. nayan takımdan iki kışi da eski tayyare sanayiıni caıı-
yer almıyacaktır. !andırmak he\•esi baş'sdı. hü· 

Bu ıki oyuncu We t .\ibion kumet ,.e bu işle nıes"'ul olan şir 
Bromwhich takımına mensup ketler ayrı iki teşekkül hali:l-

~ 
DOKTOR ÇIPR UT - Cılt, Sac. 
Zührevi Mütehassısı. Beyoglu 
Posta ~okak Tc'efon: 43353. 

llr. \J;li\1 1' 1. F. K - Cilt 'e Züh· 
re\ 1 Ha !alıklar l\lutehassısı. Be 
)Oğ'u. lstıkliı! Cad. 407, Tel: 
41406 -----.-------- E'Ml. /( 
Sl" \llln~llE TEl.l; Fo~ ı.ı ı 
musıak ı b r C\' möb.elı \ cya 
moble ız kıralıktır. 

i\lıiracaat: 52603. 

~ltE~KÖl'DE TAl\1 KOSFOR· 
LU satılık Villa. reıecon. 1:12051 
8aRt 14 W 

l'E.SİK.\PIDA BiRi.set kat 
600 m2 betonarme depo kira
lıktır. Telefon: 13370. 

36- A YV:-\DE1LE-FAİZS1Z. 
Bosı:ıncı ile Kartal arasınds 
bahçc:-i c\'lere mjsa t ucuz fıat 
la arsalar saıılığa çıkarılmıştır. 
Satış )eri: Bo tancı Tram\ay 
dura ı, fırın ) anı 538: te efon 
52812. 

~ 
iNTiB!\11 ç uı rn Fabrka-
ında yıkanan ç maşırlor ev 
kadınının zc\kld r. Ferltöy 
81268. 

AR IONİK. AKORDİON 
Gramofon alınır, satılır. EıCfel 
Radyo E\i , Galata Vilksekkal
dı rıın 2.5 

~İMENTO 
İTHAL malı çlmentolarımız gelml~ılr. 

Adre:.: Mersin Uray Caddesi No. 71. Tckfon: 

A len ve Niehols'dur. ı de çalışmağa başladı!~ Bunun_ 1_11••••••••••••••••11::~ 
Bu iki oyuncunun ) erine ---------------r~ ....... ~.,._-:-..... '."'.--~-;:-""""'.""'='.....,..._=::::=:::::::;::-:-::--:771 Fulham takımından Jczzard i c 

Port:.mouth'dan Harrsi oynıya 
caktır. 
J\Iacaristana kar ı inglliz milli I 

takımının kadrosu 
L-0ndra, 19 (Anka) - 22 ma 

yıs pazar gunü Budape~te'de 
yapılacak Macar.stan - İngıltc
ıe mill imaçına İngiliz milli ta
kımı m uhtemelen şu kadro i'e 
çıkacaktır: 

Merrick - Stanniforth , Syrne· 
Wrıght, Ov..-cn, Dickinson • 
llarris. Se\\ell, Jczzard. nro· 
adis. Finney. 

= 
ka takımı ile karşılaşa('aktır. Belçika takımı İngiliz takımını 

Geçen seneki müsabakalarda mağlQp etmişti. 

saat ara ile 
günde 3 adet alınabilir 

r-------------------------------------------------------------------------, 
Sarışın kapıda l\rirlam'a eO· 

nu yıne get rin burıı)a. kendi
ne kaiır:.a hiç u~ramaı.• diyor· 
du. •Arasıra bulu up bö)lc 2e\k 
li ak.anılar ı:cçlrsek ııe iyi o· 

Başkaları uğruna kan do· 

kcr, d Unya kadar ııara sar • 
feders n lz; bir ideal uğruna · -.~:::::...· 
yapmayacağınız yoktur. A· · ~ 
ma A\•rupahlar, şu sanat ~ 
tan. guzelliktcn baska bir 9.:y 
düşıin nıi~· (' n Avrupalılar heı - • 
~e~ i madde olarak, fıziki Z"\'

ki ile cl iı ünUr, bunu ne yol<l:ı 
eldP edeceğini he~ap eder hcl' 
i te.• 

.\l iriam Guy ile )lln yan ,ı_o· 
turduğu a çak sedirden, • Ilk 
defa ,\merikalı olmayan biri
nin ağzından böyle bir ~ey iw 
tiyorum• di~e sö~lendi. ~Bu· 
nun için bir madalyayı hak
keıtin bence • 

Sarışın kız glılclU .• inanma· 
~ ın canım bu sö\'i('diklerinc. 
Xumara y:ıpl\ or olmalı.• 

oBarbarıı . se\gilım, çok za
limsin! Bıh le ~ev sbylcnır nıt?D 

Gm· «Peki nma ne dbe A
ınel'ikalı ar bura}a gelıııe~c 
de,·am cdİ\ or. madem ki s z 
onları SO\ nıak, ellerinden d n· 
larcıklar ı ~ı almak tan başka lılr 
şe,,• dii~iinmii~orsunuz do?• clı· 
Ye sordu. oBunun bir ~cbebi de 
A\•rupaclan bir fevler öğrc>n· 
mek ıhtıya('ında olmaları değil 
mi"• 

nac kuru kuru ı:ü ldu •Bu da 
}an'ış bir inanış dosıum. Za· 
manımıı.ın en büyük yanlış te· 
:akkilerir.den biri bence. Me· 
sel~ bi-z A\Tupalılar Amerika· 
hlara ne öğreteceğiz'.'• 

«!ile.seli filim çe\'irmesini.• 

diye atıldı l\Iiriam a ~\.\'rup:ı· 
lılar bızden o kadar b ı fılım 
çe\ ırı) or k . • 

Bac qB llikısu due itıraz et
tı. •Bızımkı er hep Cecı [ılım· 
lcrdır. İn.~anın fı.m derneğe 
dilı \'armaz ı vır Zl\'ır do1u, 
sôzum ona, artıstık hır alay 
ıpe sapa gelmez şe' lcr.» 

•LAf. Ben Jouvcl'vc de Rai· 
mu')<' de baııll\orıim Ncfıs 
~c)ler )apı)or ~damlar.» dı)e 
sarı~ın kız onun sozünu kes· 
t i. ~sen her memlekette ı;:lırii· 
len entellektltel geçinen züppe 
nin birisin. Kendi malını be· 
ğennıemek e marifet ~ aptığını 
uınnedıyorsun.11 

Eac )erınden kalkarak bar
dağını yeniden doldurdu. Sarı· 
~ının yanına \"ararak elindekıni 
ona uzaıtı. aSen çok ~Uzel bir 
kızsın. Üstelik de b i resim 
yapıj orsun ama fılmcilıkten 

anlamıyorsun, se\"gilim.'D diye 
mırıldandı. cBeni deli etmenin 
bir sebebi de bu.• 

-55-
Sonra elini uzatarak kızın gü 

zcl!ılTıylc Ö\ ündü!..ü mcmclerı

nın uclarına dokundu On.arı tu 
tup orta~:ı ı;ıkardı. 

Kız ıMos)ö Bac!• di)c bağır· 
mıstı .Deh mi oldunuz? Mısa· 
!irlcrım r. ne der sonra. 

Guy, :ııırıam'a baku. Onun 
bu harekete sinırlencceğindcn çe 
kıniyordu. Ama kız bU)ük bir ol 
gunlukla olup bitenleri se) re· 
dl) or. halıfçe gü'ümsü}'ordu. 
Delıknnı ı saatine baktı, l arım 
saate kadar 'o:a çıkmıs olma· 
:. ı gereki) ordu. Shiela'nın kcn 
disini takip ettirmesi mesele· 
si hakkında ne yapması gerek· 
ıiğini diişünuyordu. Bunu ce· 
ne\ re dönüşü halctmege karar 
vcrd. 

Sarışın eA\'l'Upalılann. Amc· 
rikalılara neler öğrctcbilece· 
ğinı so~ leye) ım size. dıye ba· 
ğırdı. Sesinde alkolin verdiği 
uyu5ukluk \·e tutukluğu farkcı 
memek kabil değildi. •Cinsi 
meselelerde son dcr('ce hürrı-

) et. İstedığınl yapabilmek .•. 
Sen ne ders n Jean buna?• 

Bac eğ,lıp kızı öptü •Bana 
iltifat edhorsun dl'rım. Zaten 
çok 1) i kızsındır scn.11 

Kız onun sözıinU keserek 
"Bundan daha i~ ı, daha olgun 
aşık bulamaz ln an.• diye mırıl 
dandı. cıBır esi daha bulunmaz.D 

Bac oŞıka bertaraf A\Tupa 
:ıhl6kını. AHupa an ayış \ C dli 
~unü~ıinü sarsan asıl şey ben· 
ce bu cinsi hürriyettir... diye 
de\ am etti. Bir insanın cinsi 
hayatı, hatt ı hareketi kendisi· 
ui tutan bağlı:rı kopard ıktan 
şonra hiç hir manfi ifade etmez 
Yahut inanılagelmiş, yerleşmiş 
her şe) i yık:ır götUrür. Bence 

meselen in bu ta rafı medeni) et de 
ğil, asırı medeni) et, medeniyet 
sizliktır • 

Guy bardağındaki içkiyi bi· 
tirmiEti. Gıtmcsı gerektiğini söy 
leyerek a~ağa kalktı. Bac ile 
döner dönmeı bulu~mak üzere 

:ur.• 
l\Iiriam gUlerek a Ya, çok i) i 

olur.n d•yc mukable et ı. 
Merdi\ enlerden ıısnğı inmeye 

b:ı~l:ıdılar. 

x.xı 

Bir otomobile binmişler. Mi· 
riam'ın otelıne gidiyorlardı. 
Genç k ıı ~olds • •e dı}e bu ka
dar erken kalktık, a''ahaskı· 

na.• diye sordu. @Beni dah bu 
saatte ~ ılnız mı bıraka('aksın?. 

• Bir işim \ ar da. Kusura bak 
man 

'Bac gelmeden e\'\'Cl kah,·e· 
den, ne söylediğimi hatırlıyor 
musun?e 

«Unutmad ım ama bu isi yap 
marn Uıı.ım mutlaka Bu hir ne\'i 
?rkadaş h a ıırı için yap ıl a cak. ... 
Inan bana rlediğim iibi bu son 
olacak Söz veri) orum.» 

11Allahım ne esraren~iz ada
ma çatıık.D dl:ı:e içini çekti kız. 

cHerseyi sana olduğu gibi :ın 
Jatırdım ama çok yakın b'r ar· 
kadaşıma bundan kimseye hah· 
setmiyece ime dair söz Yerdim 
Zaten o'up bitenleri kendim bi 
le doğru dilriıst bilmiyorum.-. 

randevulaştılar. (Arkası nr) 

=----------------------------------------------------------------------------------------------.... ---· 
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tar. d ı Straun: Kalıer nla1. ı l•nndıı.n biri 2 Karı \"t\ı< k0<.a 

:ı 30 O::le gauıeıı. 3 - Kom u. bir memıe .. ctle bir 3 -
13 U 'Radyo ~ıo?on orlı:e.stra11n~ dt hlr 4 - Mtnllt rel'!ll E; ki b r a ,. 

Tamı rUtbe s Kovu .-·bet 5 B ıdıı.-
t4 00 Han raporu ak.şam proı;ra- lanın budalası B r renk 7 Akar 

ını Te ·•nanı.,. ı •ulardan biri. 8 - iıttkamet ı•aret 
••• Bir hayvan 

lf! Si ,\çı.lt\ ve ııro;rıı.m. Yukarıdan A tı a ı Kota .ıı: 
17 C)I) Bu pU.t.;an ur er ın.sınl7.• 2 Ba ı lam:> :ı R ıh let 4 
lT.30 UITlJe llcklmc:ı - Guı Brı•u ilin Nefer 5 ı ers Toke•me 

~ermın Deınlr ar • '{Ilı ı- fi - RI!' not.A Sebek•. Bir ba r.ıı 
ta Sat)"aşar dan beraber urkı 7 Prr Jcl<ıör 8 orı 

ıar. DV:'\KÜ B L~l.\('\:\I~ 11.\ll.I 
lT 4.l Serb st Lut Soldan a r. ı Cln Rlnd 2 

lS.00 Operet U"rcnle: Hl!.tl ~ 3 Eı~: Ot 4 - Ttmııah :ı -
ıa ıo ince.ur ıcı:t• fasıl. Uşşu: • 

1 
Mil, .u 11 !:!>niye. 7 Do Ati 

lı emltUrd taııııı. 8 A Ut tızm 
JD.00 M. S. Ararı ve hahtdc:. Yukarıdan Asa~ıu · ı Et. F.da 
ll) 15 Tarihten bir yaprılı:. 2 latıml>ot ı Scrın n 4 A • 
IP-%0 Ali Can. il .5 f'•. Yat 6 - Ne, Eti 7 -
JD.45 rıını - ahlAkl muuh•b• Jz 8 ı.uıa 
11! ~s Ktmeıı~~ ıakatmı. 
:ıo 00 Caplı triosundan 

m•lodllc: 
20 U Radyo car~tut 
2n.:ıo.,ı;,en Altın 

enllmlş I 
20.4.l Pınno rcfa'kttlndt ~.-1'1tı.ar 

Okuyan: Serlı:n Çat;layan 
1'1yan(ICI& • Men•ur• Tunar. 

21 00 Kahramanlar gc~lyor 
~l.15 Mı.r•lar 
21.30 por ı:rc•cııı. 
21 45 Nesrin .\lı:ran. 
22 1:1 Operaya dA"c' 
22.•ll M s. 11rarı •r. hab•r =r· 
23 00 Pr05ram n tıpan 

22 ıo l"lunı t \\ Hhelm Backhnus 
2:l U Halıerh'.r 
23 00 K•mbho • Horsa n rıro;mm 

tar 
23 07 Karışık hatır ,.rkt a.r 
22 30 Dans "' caz muti 1 
24 00 Kapan~ 

tz~IİR 
ıs sıı AçllL• ve pro;ram 
ııı oo ze .. bekler 

111 lS J 'Strau" imparatorlu Tllfıf 
lcrl 

Hl ı.~ Kerim fıtri 
15 4s fodcrn caz orlt~.!traları 

en -münasip 

Bütün 
annelerin 
yegane 
güvendigi 

FOSFATi 
FALYER 

Çocuk mamasını alınız 

PHILCO Radiogram 

Model A 3672 

Evınlı:ı susleyecek olan 
bu zarıf cevı.ı: kaplı mo· 
bllyalı pikaplı Radyo 5 
lambalı. 3 dalgalı, 4 vat· 
lık SUPERHETERODIN, 
ayarlı ton ve ses kuvveti 
kontrolu lle her nevı, 

ses ve muzigi harlkuli· 
de bır htıılıkla verır. Bu 
modelın başka hususi· 
yet:erı de harıci oparlör 
içın fiş 25 santımlik o· 
parlcir ve ton ve bas a
yarlı ses yukseltme kon 
trolu mevcut olmasıdır. 

Otomatık plak degişti· 

ren pıkabı uç vıteslı o· 
lup, 78 devirde 10 plak, 
33.3 devırde 10 plak ve 
45 devirde de hu 
bir mıl takınca 

10 plak çalar. 

.... ... 

. . 
R DYOLARI GEL iSTi 

İST.\' RlJI, 
1: 37 ... çılı~ ,..., l)ro;ram. 
13.00 Haberler 

17.1:1 Baatıca ı;roıramların takdl· I 
ı:nı l nıumı 

13.15 Dana mil%.tl 
13.30 Suı:an Kol"ürk n r::uun tt

nal 

l'T.20 Salbe Kuçuko~ııarı ı 
1'7 <tn Atarıo Lıı.nra ııoylUyor postane 

H.O a\l"ranr: Ton suppe •Vtsana' 
da Sabah ~le Akşaın• ll· 
nrtılrtl b ı Joha n 1 rdand 
•Bir 1 ondra UYertUril>. 

17 so :ı:dro Tun tUrkUlerl koro· ı , 
1~.20 Konu$?U• •••H••••••• 18.30 Kemal Mısırlı 

iP.DO Haberlu Paıı \(' \h:ına Ünııcrsi· 
6 lambalı, 3 dalgalı bır SU · 
PERHETEROOIN cıha.ı:ı olan 

bu radyo ceviz renginde sı•· 
yet zarif bır plastik kutunun 
ıçınde yerleştırilmlştir. 

H 20 l'!arkllar. 19 1:5 Pl)"W.no muaJkul IM!hter Çc· 
14 "3 Maurıce Cheulirr Te Fernan 

del. 
ıeblı telı•ı ınıleıı nıeıun 

u oo Kaııanu 

*** 16 00 .\çılı., n t.ırküler (.\rlz.e T~-
um ı. 

ll.20 Ziraat ua•ı. 

111.30 Celll inceden &eTd!j nl.ı r 
kılar. 

19 00 Haberler 
111.IS Herku ı~1n mUılk. 
111 30 \'lsoıontst D.ırv~ 
I0.4S iten TUrl:: muılklıt k(ln•er· 

10 3S iki SJow 
19 40 lzmır Turk ı:nualk 1 cemlye· 

ti. 
20 ıo Şehirden t Ulı: haberler. 
20 15 Rad)o ~•zeLul. 
20.30 Ahmet Senaea. 
20.50 Spora dair. ı 
2.1.00 Şanaunıı;ı dene;ellın. 
21 25 O;ıcrada yarım &ao.t ıPalyato) 
21 ss Boru. n :varınkl pro;ram. 
22 00 G ller Ö eçlt. 
22 30 Ya ının sonu. 

(Diş Hekimi) 

EKREM AVNi 
Taks·m Kr· tal ) anınd:ı 
Ayyıldız \Jl• 3 2. 
~luaycne saaılcrı 15 • 1IJ 

Telefon: 84!!49 -
H~r nev ı d ekorl• gıden '-~ z•rıf, gu· 
ıeı kuçuk r.adyo herhangı bır odada 

TOPTAN • PERAKENDE kudretını ve ses tatlılıgını gostere· 

H Lco TÜRK LTO ORT bılır Altı guzel renk 5 lamba , 3 dal· 
P 1 • · galı, sarliy•tı .a.ı: olmakla beraber, 

Beyoilu, Hemalba,, 10 (ln~iliı sefareti kaqısında ses kuvveti ve tatlılığı ve istasyon 
alma kudretı fevkaıadeoır. 

NEA ACORA yanındı) Ttl. 44256-Tclg. Philcotürkt---------------

.. . u.tuan deme .. ! top .. ~ ı~u. 
20 15 Radyo ;:azrtuı 
20 30 K Sil şehir Haberin 
20.35 Helmuth Zaclıarıu orkntraı 
20 50 DUnyacıa bil hıftk. 

TEK~İ'l\ o~iYER . İTE ·- Sayın Devlet 
:O IS Açılı' n T rk ınL1!1kl•I, """' Memurlarma, - Y. MUHENDIS ALINACAK 

21 00 AIJ•tLln Yna!!Ça 
20 4S Prı ram •Oda m lğll. 1 
20 45 l\.lr:> rt : •K..ıçUk bir gtce mO 1 

21 30 'Tarihi fıkra ar 
'1 40 
2 00 

zili•. 
21 02 BtelllO'l"tn . Op 4!1. :So 

.so. mınor. rırano (lnau. 
21 29 1''1"orak Fa mtnOr, ~aylı saz· 

lar kuarteti. 
21..50 E r~m Zrıcı t+n aylı •a lar 

kuarttU. Qa,anlar· Ekrem ı 
Zeıcı Ün Keman F.m ne E· 
rrl Ktm•nı Hanıtyun H~
nu\an \iholal, LOtfl>e ~-
lensoy (Vlrolorutll. ı 

22 05 Pro:ram ve kııı:ıanıe. 

SWl55AIR 
BAVA\'OLLARI SERViSLERİ 

auı, seı·ıa o 

BEYRUT'a 
u.a~tırmayı temin eder. 

TafılJl 

St) ahit accntanızdan \ eya 

SWISSAİR 

d .. •lı····~· !ı;;kJ r:• "!.Ai'Fi" 

Mağazamız Peşinatsız Peşin Fiatına 
6 Taksitle Satış Yapmaktadır. 

Her ne\ ı k dm 'c c kek ) un l kumaşları. 
bu)Uklcr iı;ın haz.ır l~LBISE ı;cşıllcri 

çocuk 

MÜRSEL 
MENSUCAT FABRiKALAR! 

SATIŞ MAGAZASI 
Su'tanhamam İkinc!Vakıf Han altında 

~----------------------1 . . 
PTT isletmesi Genel Müdürlüğünden 

Kauçuklu izoleli J:o.:coprcn kaplı 1 nı/m bronz telden !iç 
mi F>n, O 8 m m tr drn birbuçuk nulyon metre ki cem'•n 4 5 
milyon metre l'ob (900 000) lira muhammen bedelle teklif 
alma .surctıle satı:ı a ınac:ıktır. 

Şartnameleri Anknra'da Genel l\lüdUrlük. tstanbulda Te
lefon l\lüdur iı~u \Czn<'lcrinden (5) lira bedeI:e ,·erilir. Tek· 
'if erin 14 Haziran 1054 fünfi saat 14 e kadar ~önderi!mesl 
şarttır. İdare ihalf'\"I yapıp yapmamakta serbesttir. 

(5248) - ' TUZLA İÇMELERİ 
23 Mayıs pazar güntinden itıbaren Otel, Lokanta ,.e tam 
teskilatiyle uyarctçılere açılacak u hususJ tl'enleri de 
ifemeye başlıyacaktır. 

• 

.·Hana 6. Yurtiçi Bol;e K. ~leıkez İnşaat 'e EmlAk Mü· 
rlürluğu ~eç ci hizmetli er ek nisyen k;:ıdro~unda ı tıhda:n 
edı mek üzere bir sene müddetle 8i5 lıra aylık licretı: ) uk. 
et •nasat mııhendi<i alııı~.:akıır. recrLibe' 1 olanlar tcrcıh 

olunur Talıplerin ba ka bır mue~ cse)e ksr ı mccburı h z. 
metı bulunmama ı \t. memurin K. nunu 4 dl ınııdde :n
deki artları ha;z o · ma•ı ar:ilc a~agıda ~azılı br t!cleılr hır· 
l kle 27/~Ia}ı /9.54 tarıh:ne katlar Adana 6. cı Yurtıç-ı Bol"e 
Kumandan ı;ına murac-aatları. 

1_, ı haı k~ğıdı. 
Bonserv;~. 
Sağlık raporu 
D'p:oma ,·eya suretJ. 

(1445-6375) 

Muhtelif Elektrik Tesisat Malzemesi 
Safın Ahnacakhr 

Etibank İstanbul Şubesinden : 
Bu hus.u.,taki tekliflerin en ~cç 27/5 954 tarihine ka· 

dar \'eritme i. Sartnamesi her gün satınalma ervısimiz-
den ıemin edilebilir. (6245) 

lstanbul Belediyesi llônlan 

Beşikta, Omer Rıiştü Pa~a sokağındaki on bs hçenin kal
dırı!ması, :-\afıa Veka:etlnce tasdik edıldiğı ilAn olunur. 

(6386) 

L 

Ana sütünden son~~. 
en besleyici Gıda 

----------"".':'". >.s~e 

l lst. Lv. Amirliğind~n Verılen 
Kıtaat llônları ıoıio 

250 ton kadar Ça~ ırın biçme. kurut\:· b r 
tel ı balya )'apma. bırl klcre taşınma~ı 111 ırıs )apması dahıl kılosu 10 ku•·uş. geçıcı ıc ıs ııc 
1\apa ı ıa rfla iha lcsı ~8/5 )::i4 cuma saatuıcsı 
\s Sa. Al. Ko. da ıapııı:akur .• ·art~~ ııı;,Jll 
oliJeden evvel Ankara f. t. L \'. A na •19 ı t,}" 
Teklif mektuplanı:lln ıhale saatinden b r • ıt3 
komisyona 'erilnıc~i. 

* ı:aP911 ~ 
As ıhtİ\ ac: ıçın 1200 ton meşe odunu Sa A ~ 

yıs 9.)4 cuma saat 11 öe Dıyarbakır -~5 11811 
alınaraktır. Bedelı 60.000 lira geç cı ter'ıııeı:ı 
Şartnamesi kom yondrı örülür Teki 

1 
)OpJ 

saatınden bır saat e\\ elıne kadar koıtl • ı I· 

* 1 
ıe 

Kapalı zarfla Veka:eı ve E U b natsrJ t 
) ap:ırılacaktır. Kc ·ıf bcdelı 6j348 D5 1

; 3 ; t5 
4513 ı radır. ihale ı 24 5 D54 paıartc~ l;tır· f\t' 
V 4 ~o lu Sa. \ Ko rl:ı ~ apıtaca L' .\ 
me,i komis~onda \e ogleden C\\e' bt ırr 1 
~örülür ve 330 kuru•a komı~\Orda. '.er p ı1 tarihinden en aı iıç ~ün C\\el K. K b 'ft'1' 
caaıla )eter ık bı'1"e~ı alma arı car ıır it 
•hale saaıııırlcn bir ~aat e\vclinc k.ırlar (I• 
Pos adaki gecıkmcler kabul edılnıcı. 

* ,, 
• rıırıa 

Kapalı zarfla .\nkarada Mu O he a rs ~t 
işi ~ap ırrlacaktır. Ke~ıf bedrli 504!!].38 

1
1 (!c .A. 

lıradır. ihale ı :?4.5 1954 paıartesı aat 1 f ,-e '' 
Xo. ıu Sa. A . Ko da vap!l:ıeaktır Kc 1

0 
ı:ıç 

\Onda ,.~ öl:lcden e\\'el lst Lv .\ 1 a ılı• e t 
255 kuru a koınis~oııda \erilır. Tatırıterı~:ıı a' 

tiı; ı::un enci K. K Jp o. 2 Mv 'ı c murac e aat 
malnrı ,..arttır Tcklıf mekıupl:ırının ıhal 
vclınc kadar komıs~ona 'eııırrc• l. 

* 53ç J 
Kapa ı Zlrfla oluklu H duz ga \an:ıl. 1451 4 ~ 

mın hede'i trl568, 3.) hrJ '1eçıci tenıına: s \ 
'?9/5/934 cum11rte~ı _:ıat 11 dı> Ankara ~ 11ı1a ~ 
l\o. da yapılacaktır Şarınamesi komı5'ı°ı ıııt~ 
tsı. Lv A. TUir. kısmında göriililr Tek '.,oıı' 1 

saatinden blr !aat cn·eline kadar koıııı • 
daki gecikmcıe .. :.abul cai•mez. 

* 1 . k pıdll ~ti 
.\çık eksıltnıeyle Ankarada Dış a ırı ,ca t 

Hst. nalbathane ve onarımları işi ~~Paır 'Uo d' 
23980.20 lira ieçfci temınatı J'i99 ıı~a J.I t 

::a;:;ı 1 l'dc Ankara ~l S V 4 :\o ıu • ~ ıederı ~ 
Ke if ve şartnamesi komısyonda ~-e ö;aıe $11 a 
iUn kı mında ~?rutlir. lstektı ıerın 1 rııcs• 1 

gün e\'\·cl K. K. ıs. D 2. rıtv: ,ığe ınu 
ıı'maları şarttır 

işinizi en iyi görecek lastik • 
sızı 

• bekliyor 

MAYIS i KRAMiYESi 

5 o o 
ALTIN 

I T 

Son iştirôk günü 

24 . Mayıs . Pazartesi 

Çekiliş 

31 . Mayıs . Pazartesi ı 

l ________ ı 

tmtty:ıı ahibi: ~t:"\AN IORLE 
{lmumı nr.sl'İvat Müdürü: l\JF.1 .tH \'E~ER 

Ru sa,·ı ıf ı> \lt~' al Müdür: 
F'C'\ f,'l GÜRF.~tN 

(1°.~ TAS> G:ılt:ll'• ılı~ rıt ~Tııthaarılılt 1 Ş. - htanbul 
\'A fAI\ !lfAfR\A S I 

·Goodyear şımdıye kadar altıyüz ; Milyondan f aıla 
lastik imal etmiştir. Bu mıktara ~yaklaşan dunya 
'yuzunde diğer hır marka yoktur. 
Evet • Dunya yüzünde Goodyear lastiklcrı ıle dı 
ğcr markalara nazar;!n daha fazla yolcu ve daha 
fazla yük taşınmaktadır. 
Bu hakikatlar Goodyear'in muşterilerin emnıyet 
've itımadını kazanmasmdan ve mamulatının faik.i· 
•yetinden ılerı ieldiğine şüphe bırakmıyacak pra· 
tik delillerdir. 

'1.:1c.: rİavıı ; TATKO ... otomobd Llstik -.,.
Maktn• Tlcaretı T. A. Ş. 

Beyo(ılu. Taksim Bahçesı kartııında 
telefon 82240 . 87419 - Telg. adr. TATKO 

Mf'!mlcketın her bir tarafında GOOOYUR bayUerl mevcuttur. 



'!t VATAN 
, _ 

~'~ ~- ........ 4-

ı-..""•~ dalıa mantık 
« 19 Mayıs» m yıldönümü dün kutlandı 

<Başı l inddr.) , silahı alınmış, rcp'ıanesi tu-
Janmıştır. kenmış dnğ nık bir ku\\ e·ın 

)filU Eğilim Bakanı Celal ı t kbaldc c ı cerğ ne lm:ın et 

~ ..................................................................... . 

Genç simalı kabine 
<Bası 1 :im ıdr) 

Şurası muh.ıkkM: ki 19.:;4 r.çiınlr.ri, Tiiı kh e icin )epH~ni 

Batı Trak)ra'daki 
Türk okıılları 

~~ll' :.i '' lmuıetıi l' erleıi bol bir ehirdir. Ne tarafa 
~~' ç;ı. ırkaç ~üz, batı:: birkaç bin en elik birk:ıç csrr 

'~r. ,..~ar. Bunları İ\; bir ~ekilde muhafaza l'hneıi her
,, ~il ı,. at e erlerin coklulu. maddi imkanların a1lığı 
~ r ki bu r.aknmor; me\cutJar birer lkiscr haıap ohı,or. 
.. ' '· 811 

1111 ~anı H ni~anı kalma) an kınnetıi eski eser
._' litıın 'lltl'et karı. ında en ılognı ~ol, mutlaka nıu
'iı ~~lltııı ldenı<'ri l!'\ in edeı.1-k daimı bir nezaret altın
'~, h ak, dı <'1 lerh le alikııdar olmamaktır. Halbuki 
'1 lstly:•ıı~orı:ı. E ki c erlerin hep inin muhafaza edil-l' 11 ııı.ı, hunla~ en küçuk el üriılme inl' bile ra11 

~ ~llbıı.ı·: '11~<1en hiç biri ine hakki\ le bakılamı)or. 
~ ~lldt te\ ıren f' ki urlar urdır. Surlar a ırlarca ih
~ tıı '":l )er '"r ' kıl mı , lıarap olmağa 'uz tutmu~tur. 

Ct ~libt k bunıard.ın bir kı mının tamamen \'lktırılarak 
\ ~.~~lllar ~' rnetj olımlnrın muhafazası i •enmisti. Jhı fı
IQ..;ıtırııd eın<'I) butiın Batı memleketlednrle e ki urla-
lı \ltt ko~~ nı İlrrl o;ünnu terdi. Fakat teklir iı1r.rine kı
' ttittııe u, surların bir tac;ına dokunulamı} nrağı sö •len
-.ı~ '1411 ,~slıj ı>11rınr olduğu-gibi bırakıldı \e gıin ~r.\·tikce 

" ... ılı ~tı lr. )fllb •lan hı~arlnl'ln ta liırı şunun hunun r.linl' gr.ç-
~ hp11 Ukl \ :ıkth le bunlarla Yedikull'\ e kadar bir 

- liiıı~ası 11 uşunuhl\ ordu. 
0!ıı kp er rarfında Beledi~ e. He' aııttan Aksara) 'a iner

la\{ ~ tı.'11 Patrona Hıılil hamamının 'ıktıntmasını iste
lıt ~ do~!k Gıeı ine derh:ıl lllrazlar ba"lamı<>. hamama 
~~ aıı ~k hUlanm :ıeojtı llrrl "iırülmüdür. Patrona Halil 
\ ~ ltı~~:ı:ırak l le de\ıine on \"erPn adamdır. Ru ha
'~1 ıı kaı, ketti .. ! lr.ln Jıamnmın eki he}ethle nnıhnfo
'-""l~•ıı \ 111 "deeeğl e'' delildir. Yok, hamamın mimari 
\~ ltı 1'"lrıPti \aı a o uman da bugünku halinrle bı
' ~'lla ~ılır. Patrona hamamı ı;imdl '3" drri deı>o u -
~ ~raıı :na bir toku nesretmekte, bergiin bir'kae fac;ı 

~lttıı, h lın;ıJ,;tadır. Ru \azhet hö~le dr.\:tm f'deme1. 
'\ıt\llsor aıııarmnıt:ıu daha kıymetli bir ha ka hamam 
~ !atııehl hnl?ıamı. .• 1'limar inanın eseri olan hıı ha
~ •lıııaıı ar lııigıt ılepo u idi, ~imdi kömiir depo~ıulıır 

~l'ıııak tadır, Bura ın ı deno halinden \f' harap olııı~k
t lj~ba f hPrhalrlr Patrona Halil hamamı) le nu•s.l(ııl ol· 

\ ~ tstrı a\dıı~: hir l tir. 
~~ttk:; i.ındr hislere kapılma} arıilı: bir parca ılaba 

~ . '"tt :llll'li> iz. • 

~ Enıs Tahsin TIL 

Yardımcı. yapıığı b"r konuşm tıg. Turk a kendir. .. .. 
ile ba)ramı açmış ve ezcum.e \ e ~u~Un 'aıa.ııın her turlu 1 
demiştir k•: medenı ıhı ;;ne arına cC\ap \e 

Sevgili Tiirk gençleri. 1 ~ceek. fende. sanatta. s~hhatıe. I 
Asal eli ve kahramanı ığı ir- ıktısadı kıılkınnıacla , ıın~~·d.a: 

fan ve meclen"yetin en iler spord? \e ııhllikta. ha.-.ı b~ ün 
nıcı·hale ıne ulaşnıamn ·~ı va- nıaddı rn mAne\ ı tekAmu! sa· 
kını, azının ve ımanını baba- halarında ılrrleıneler ka~·c!cdcn. 
d n \ e aziz Atatlirkten kalmı 'Uz.ti "s•ıkbale miiteveec ı ve 
mıra !arın c.n mukaddesi 0 arak il ık erme kadar ~eni hamleler 
ner inde taş~ an Tiirk , urdu- e dolu bir 'rfan ordu u \Br
nun aziz e\·latları gençlık \C dır: Bu oı du aziz \ a'ilrkl., ta 
spor ba) ramınız ku• u ol un. r hın ~n ka~anlı~ \ e baht ız 

Blnbir ne e ,e he~ecan ç·n gunleTtndf' bıle \Ueııt bulara~ın 
de "Ururlu bac;ınızın göklere dan a la unııd ni kes:ned ğı n•fi 
de~dığ ~u anda dün Yani 3:; ne\\ erler ordu ud ır. 

sene e\'\'el bugunle;~ ha;b. Ve siz .Türk gencıro,.:, ~ ı "T~ 
ka\ betmiş \Orııun ve fakir dü b tap cdı)onım. Karcırr.dakı 
miı bır mı Jeti '\e ağır artlarla muh eşem dekorun iç nd,, siz· 
mutareke :,apmıs. elinden ıliı IE'rc hıtap etme.nln b'l'lt::;arlı~ı ı 
hı a'ınmış. eephane · •fik<'nm ı \e _hcyeranı iç nde~ıın. Çfinl·u 
bır ordu\ u bir de btı"ilniı dıi bu•lln bu saydığım !CI\'\ e• ve ı 1 
şUnün O ~unlrrde va;anın u· ı ka) n, k'ıırın hımaveı;'n i" \ üksE' 

ı mu mı manzarasını bu karanlık 1 len T~rk yuTdun~n .. sellrııe: ve 
ı tablo ıc nde göTiip t3 s,··r eden• ~adC'tırıın en. bu\ uk t ~mıııııtı 
l 'e so.nunda )a stıkial. '8 ölum ı b lgıl. ıhhaılı. vekarlı. su_u~lıı 

parola l} e havaıını feda:; 01 ha ve ahlftklı .T~il'k. ..,..nçl ğ•d,r 
zırlanan , r milletini mukaddr Bu hasletlerınıze ınanarak yurt 
dava ın·n u~runa seferber eden kalkınma ı uğnına da hı bih lik 
bu~ iık ~ta'nLn neye güvendı~ı net.<'~ ~r i tıh,ııl e!~<':c ekı ha• 
n· ve il('\ e dayadığını onun d _ retınız ve gaurtınııı payla sa 
lınde size kı<;aca alatma:rı ha- rnk "unu ıfade e~e e' m Bu 
)atımın en ıtı\kl" b"r tazifesi \"ata.ııı s•zc \e s z.ı bu \'atana 
adde mek•e} ·m bağı lama ını Tanrıd ., ılıle· ı 

rım. Yolunuz açık ııeş'0 nız bol. 

1 
•Tıiı k mılletinin kanında. ru bayramınız kutlu olsun, sev., 'i 

hunda \e vicdanında his e'Hi karde ıer m. 
I? m bu •tik kahramanlığı. teka !lhlli Eğ .. im Bakanının ko
mii' \e · tıdadı o günlerde mı• nuşma ınd:rn 'o.ıtra ı:e'lclik 11-

1 
li bir ır gib ta ıyarak Samı;u. dına b'r öğrenci tarafından gü 
na ayak bastılh andan it haren ntin mrına~ını belırten ne' ecan 

lıir \aratma dl'Hİnın hırt'kf't noklıı ı o!Rcakhı. Yt>ni \rlnan 
i\lendtrt'S kabinf'si brı\ lr. bir de ' rin il'aplarına J:Örl' kıınılmıı .. -
tur. Kabinenin genı· \I' ılin{ hır iması ur. Bilhassa hııkiımrt 
rri·iııin t'lrıırınıla ıiç ı·a nlı ::;ah'ı)etten mürt'kkep bir uıdımcı 
.;:rnıııı kurulnılhı, hııkıırıt'tiıı <·aıı"ıııaıııı ınılııl.I \eı·inıl çok 
\İİ1'~eıttı·ektir. Rıı ,!;1'111)11 lr~J..il edf'ıı F'aiin Zorlu. Mukl'rreııı 

Sıırnl \'e O~ıııan Kıınarıi birbiı ini tamamla, an kn mrtıenlir. 
f"atin 7.orlu. kahiıır.'e ı:rnis hır dıımıı görii!'lİ. sistemli alıs

ın:ı usııllni CP.tirhor. Ka•\ekilin \a!.ııı \f' t'ski bir arkad.ı!>ı 

ıfııtn lf' sİ\~ tl salıaqnd ı uıun hir •tai dl'\ ı i ı:edı mi~ olan 
i\J ikerrr.m ~arol'un hunc1ıırı onraki faalhetini Ue,]et Bakanı 
"ıratı' '" rl'- mı aha ' ıı ıı:rt iı rnP i ı•ok fa, d alı olıu :ı l.t•r. O man 
Kapanı·~·! , ıniiudf'lc , ııtnrınrlıı rok ate•li '" er\·uı bir politi· 
~a adam ı dh t tanıdık. l\Jp .. Jistl'kl faali\eılr.rinde '" ~lrn 
buı g'da İ\ i lmtlhonlıır 1:rı lrdi. oJıı:ıınlıığu l!İttik\l' arttı. 

Ru iir \ardımndıın ba,k:ı kııbint\e doktor Ht'hcf't 1'1 
g ibi \apıu kudl"f'ti gl'ni hiı ~ahml't karısmıstır. fr İ~lf'rİ'lt' 
gPlen doktor :\"'amıl.: ı:rıtiJ.- Rııc,l'lıilin ~akından tanıclığı 'e 
;ııi;\rnrli~i hir •İ\'l<:t'l :ııl anı•ılır. Rihiik hamle!Pre ıh•hac e:iö,. 

terrn Maarif Yf'l,ıi lelin<' f'elal Yardımı ı gf'cmi•tir. l\rnıli i 1 
ııw~lrktrn dc~ildir .. fl~ı ta\ ini . i~ i. kar-ıla' an l ıır_ dn \'ar. kar ı
l:ımınanlar rla .. lhıknnırl rr"ının kararıııdıı ı abl't olup ol
madıemı 7llnıaıı l!iı• lf'•·neldir. 

~imdi tnl'mlekı·tiıı f'u hİİ\lİk ih'iyaeı ir harı~ '" hurnııı· 
ıı3ılır. \"tni hükıinıelin ınuhııltfetee hiiHin Tiirkltrin hiibü
nıPli dh t kabul rı'lilmc•i, narıiler ara,ında 'eni bir munase
tır.t tarzı ba•laması lazınıflır, '\\u,ıunaıla il\i zıt nnı tinin 1 -
bir li!i ca\ f'c;inıte nr.ler eıd,. rdildltini va kından l!Ön!iim. }fal
hnkl 1938 drn enel arni iki nar•I arasında dt\ıım rdr.n k:t\· 
ıtalar. ı\\uctur)anın n:ır.iJPr t:ırafından Httulmasına )Ol aç
mıdı. Tliıdt ıle n kiihı:e. • r a' ırırı 'e ~ ıku ı nolitikacılık zih
niHti ıizerinP bir cıını:ıer lf'bilmrsini \(': kalkınan Turkhenln 
~:ıııına la~ ık bir Jl'ıi bl't i•hiı illi '" is bölümü drninln ha -
lama ını hr.p birdf'n temenni edl'lim. 

Ahmet Emin YALMAN 

1 
bu milli srrrı.n azame•ini dun- 1ı b r konu;ınıa ve Türk mıllf'li 
yaya açıklamış. onu bii•ün \e Cumhurbaşkanı 'l,lına üç 
Tlirk milletinin varlığında a- dC'fa •Sağo çağmsı ile ı:aygı 
teşliyerek yeniden canlandır- ~ö teri i vapılnııstır. 

Milli Tesanüt Birliği' nin birinci kuruluş yıh 
mış ve safha safha ta•b"k ede- Bunu tek'ben bando •le 'JeTa rnarı 1 int•ı"dp\ t ı 

k rf k 1 • , ret e me~gul o uyor. ATtık e -
re· mll\a a • 0 mu}hır. $'nıdı ber öğrenci er. spor"" ar tara nizmln en bUylik ı ıisınar va ı- kısı gıbı salgın ha ıalıklaıa 
bahtiyar Ata .nur iç'nde Ye bu- fı.ndan hep b r ağızdan övle-ı lalan cehalet. efalet \'e ha - ra tlanmı) or ı~te :'.\l li 1'e~a
ıurdlçindedir. Zira ~ ;letin kab· • nen Dağ ba ını duman ~lmı~· ta ıklardır. Komtinizm. blzını mit Bırliğı, hükume in bu çalış 
nın .a ıu u5an ve uo aşan 11 mar~ınd:ın ~onra J mna~tık "Ö' mem eketı'mızde cehalet" d n 

il ı d k b 1 1 ma arına mü\ az· olarak gô ter 
mı ı il at ve ·a ı> rı er n terilrr ba<:lamıs ır. t l ,; • d · 
her aha da bil\·tik gel meler ı , . 'ası as) e ıstı mıır eıme,.e ı;. ·ğı faal} etle, miı bet lnkısar 

.. Bu c nada s ad\ O"ll:J doldu lışmakta ve aa}retler nı blıtiln ıarı kola' laştıTmak \e "3buk-

Tribünlerdeki 
ka) derl'rek bııgOn en muh m k ı b • f! 0 k t h ·~ · ., " ' 

J merhale ine ula mı bulunduı?u ,r:: a a lakı lını c !ı~ .. ez~poı~. ınkılftplııı ım zı .> ıkmağa. te\·cıh a ıırmak gıbı ha} riı bır )Ol-CUfCUna . • . . '" 'e a 1 ar rn ı..·ı.:ı eımek ed·r Harf ınkılabımıza da bulunmak aclır 
u anda buyuk kahraıu n \ta- t r d ~ d g ı · 

~ı <Bası . . , liirku \e mi 'et n beka 1 uğru- cu ar ara 111 ~n anı un an . e kı}afet lnkılfıbımıza \C m<'dc- Ord Prof. Ekı m Şer f Ege· 
~ ~ 1 incide) mıkrofon b rdenbıre bozu <lu . . . • ılrılen ba\ rak 'e toprak ıle nı kanuna kar ı gır len giz i it bundan sonra Iı Ji Te anut 

lstanbf11' da verilen kararların iyi niyetle 
tatbik edilmesi bekleniyor 

Yunanı an <lakı Tutk Tur
k ) ed<'k Rum mektep rr nde 
der.~ okutm ı ı IC'ı .nı \l' der 
pro ram arını ı:ı:ıru mek uze-
1'<' h anbulda toplanan karma 
kom ıs) on nıuh m karar ar 'er 
m t i kr. e::le çıkan Mı! 'et 
gazetl' ı bu m!ına ebetle d -
~or kı 

~h~ı uk meınba'lard n ıı ı
nan h ber eı e bakıl eak o ur· 

a 1 ıanbul dakı goruşme r
r ıı mektepler nıızde me\ eut 
bir çok nok ani nn l cı'e ne 
~ardım ede,ee b r takım ne -
('(' ere \ardı na nan ırnm, 
cabctml'k•ed r B z. ı hm n et 

tı mız bu ı:uzel karar arın tat
bıkıııi ko a' a •ırmak m ksa· 
dı\le Raıı Trak\a akı T1.,; k 
okul arının muh m noksan.a
rından bıld k crımız · s ret e -
m<' e \ret edece z 

Fkall )<'I m zc Aıd bulun n 
okulların b rı-r Tu k oku'u o -
duğu oz önunde tutularak, 
tedrısntın bu ır~ku Tiırk d,
Jın n \azı ı o an )l'n harf ere 
'ııpı ma ı meeburh et . ı lah 
tedb r erınden bır ne ni \C .en 
muhım n te k etmek ed r. 
Her han~ı b r ıe \il \I." ıef ır 
) olu ıle bu ht u ·a go ten e
cek b r hma 'e~ mu ama ha 
hıç b r urel <' husnun İ\) ete 
makrun sa\ ılamaz. 

Mektepfcrınıızın muallim "h 
ti)arı me l'le ı de on<'m'i mrv
:ı:u'lardan bır•d r 

Tı.lrki,.elı <ı rrınıeıı'erll' bun 
dan onra E't ılme ine Juzum 
ha ıl olacakların \ a-z l e•'er -
ııin taHıh \C te b t . mali iş· 
lerınln ea\ rı ab 1 kten \ e 
mU kılaıtan çıkarı arak tan· 

11..1. iun ş d \' r B k ı ı na ebedıyrte ıntıkal eımı~ bu· K r d ~ h"t düşe kah aman 1 . .. 1 ' . . "Q,,. 
1 

Spor harekete ım ı a ı e) ın )a nız e. o . . . .. o e e e ı n r hareketlcrı on'eınek ıc n faali· Bırlığ nın kendi bun) es· iç n-
;h teyrcderke - hareke lerı ~oruluJor Tıpkı ses lunan az z şehııler mızı hurme• lar n Pu an'daki şehiıl;i!in1en >et mııl teksif cim bulunu''O deki faalnetlerıne de ema e- orduca bir gazete ne re<lrıı l'a-

•rı n go f b N h \' ı· b \e mınnetle anarım. " ı· ·ı k ,.. h ba ka- . ' · •·· tan hl H · ı , .. 1 e io a kabardı. Sa- z ı m ırı ı ..• ı ayet a ı t'\ . . . .. . ,..e ırı en ıopra 'ıı~ ur nız Bılha ıı ne ir \Oluyla hal- derek. ;;ı scndıkalarının B r i ... ı ~ura ıa ı . amı ,~11am 
b r tdu uınuz he baktı. olacak ııbi değıl, konuş- Bu~ün ,ı:örulenler Turk m 1- n m•ıa IC\ el edılmi~tır. kı trm ir etmek mak ad yla ai. ge , erd·k eri li maddclık b r j ile- ricldı. kı) metlı hır gazete· 
l<'ak~~tııaın, bır ıncc: masını k~stı. ram o ırnd~ sağ- !et nin ~üks~lmc .aım.ın.in v.e .cum_h~ıTb~•~an'.nııı da tesek- r ··ığinı z bu faa ı~ eıler ıne;a. dılekçenin hi.ıkumete arzcdıldı el ••• 

ı..0; ~ otuz beş bın dak trtbunden bır eığlık. Kadın- ı:ayl"elinın bır fıbıôesını te k 1 kürlrrını ~ıld rm ı; ve daha son nında, şimdıye kaıar Yakup Cinı \e şçılerin i tekler nın 161 
tııp ~ fı !Zlbı bırbırı Jar bağrışıyor. :\lıllet. a\ağa kalk e~er. Bütün düny~ bu vakur ra . Ü tl'rıl!'~I' .. ba•'anmıştı_r. ··- Ka.?ri .. Kııraosmaııoğlunu.n ·A- ının kabul edild ğinı söylemi u)ilnan, kıılkın~n bir S}a 
1tıııbaıd141 tııbun-ıtı, Va bey de dahıl herkes o mıletn azametlı ı nki,afına ya P.11\a r, A.tıııtııkıın \ıııt. Kabıı ıaturkun gerçek siması• adı ,e kendisıne sorulan •ırteaı lllr. Bunu gormek, ruhunu 

\ ltı~~ r cıırcuna:ydı taraf ı'e a llkalandı. Ne olll\or kından a"Ah olmak vezk'ni tat ne buket ko~<lu e,eri. Pıof. Re at Ka~narın yaz istı"mar eden bir teskilat var okuma~a çalı mak l.ı1Jm... Rıı· 
rı •bııet d • ._ ka\ga mı acaba demr)e kalma· makıadıT. Bu beşeri lerlcıne- nkara 19 C 1\ \) - Cum- dığı Ce\det Pa anın i ll'ım d. mıdır? sualıne de ~u cevabı s:ıiıı nıanC\İ silahlarla dernm e-

•e et kıyaın' . ~veıı_ 1 dı, sıkıntıdan bır ıkı kısının ba- nin en e aslı temelleri'!" tt>şk·I hurbaskanımız CelAl Bıı) ar ,.e nini.n hak"katlCTinı açıkla) an 1 veTmi ır. den harpte \~anın bıi~ iik hlr 
~~ )' b•ıvursaetı ota-1.>1 dığı anlaşıldı. eden Tilrk gençl ğ ni!I ca ışma Ba•bakan dnan Mendrre~: bu •Ce\det Paşa dini na ıl anlıvorl .\'ardır. İrıic ı ı · •ismar e· kı mını bıir dumanın nıiittr.fıki 
~~Ok, lı:aıın~~~ ~?~- Bır ~rahk mıkrofon ıam~r ~: şm·k ni~. ve ga~·e~e ~ri~~e. aı· c;abah saat. O da ... 1·~fakatler n~~ du ıs~ i bro uıil Kur'anı ·Ke den rr komUnı tlerd 'r. Son 30 haline ~o)nıak mu~kıin.diir. ~n- €1 , 
~ lı. b~ktltate b 

1 
dı dı \al m z hızını alamad.~ı ı mınin orneklerı mıl 'etımızı·ı Bakanlar ı e mulkl ve as'r ıı rımın turkçe olarak en doğru seneve aelınce)C kadarki irl - glltercnın \svadat.ı mı~eıınl :i] 

f<arabo~ ~et ı ç n tekrar fırladı ve ufak bir bii~ tik mefah ri ara nda '~r f'rkôn olduğu haldı'. Atatürklın ekılde ) azı abılece~ nı ve oku cai hareketlere bakınız Mc e !\ dl'ğl tirme i, hür dlİn\a~ a çok ,.. 
11 lO lira~:~~ d us konu ma daha ~ apıı Dedı k : 11lmış bulunduğu b"r hakil:<ıt~ \111t - Kabrini 2"\ aret E'd~·C'k ııabi ere~·nl i ııat adedınde Patrona hadi es ole e alınız. ka r lrr ka1andııını5tır. l'ı anıc.a, • " ... ~ 
h~ ordu. D 8 a~, a\'atandaslarım. sızden Ö?.Ur tir. Bunların en muh mler ncl n bir bu kel kovnm lar ~e ıızız ba 1 mız "tııhlt nama! <;'Urr.le- rekteı 1 \etlıdır \e b r ah n istesin istf'ınesin ııvnı \olu tıı- ~ l 
""'I bu b"' eme d.ler m. Ne )apa ım, bır mıhon olarak 'I'urk m l'etinın son ;.- 1- a'nın mlın!'\1 huzurunda 8' r·n· ne retmı~ bulunU\Ortız. Yıı e rrıd r 31 maıt \aka~ı da boy tacaktır. Ru isi '8pnı:ıktakl J!l' 

4n h r :·r~ ğe>a ır.san 19 _ma:,ıs şen ık erı~e çok nTda !ahakkuk (' tırd ğ demrk hı• ınmu~lardır. kın biı ıarihle ıaıılı ıı me\Zuun lr)d•. ııtıd s<'nin m ha, 1 ,e )er elknıP keıııti<oinl' çok pahalna ·~ran ı 
h il bakıyo ıı ıt ..• ra bet go ter )Of, halbukı bızıın r, ıık Lnkılııplar )anında. mev· fzınlrde da 1'uTk dü unurler nın fıkır· li o duğıında kim enın uphe 1 mal olrııuslur U 
~ r ltıahie rsu~u~: l erimız dau dana getıı d l!i entellektuel, ın.o lznı T 10 C \ A.) - 19 ~h· ı~ lerın ha\ i b"r cild de ne ret· ) oktur Jlalbukı ı;on 30 ıı;enc i- \ \il ile hur dun~a aı asınd,ı 

a l'n ıtıuhı~ m: _ * rul. so~~ al \ e ıktı adi ink;şa!- ~ençlık Ye .cpor bayram•. vıır- ıııek ınıklinını bu duk Bu u- çındeki 11 ı'caı harekeı er. tam k?prul~r kuı m~k hakıl!_u~dıın 
tıı 2s bın ki~ iç Kapılar ço~ .. n kapanmıştı. nr \e bunların yanıbaşında dC'. dun her •aıafında oldııl!u ı: hl retle, ınkı aplar ale\hlndekl \nupai bir i temle dare ed 1 ime burnk \a11rı•ler du mor YARATAN SABUN 

~4ı.1ıtiZlndan 35' ~ :Ô Gozluk u bir zat, ırn ::baheı rar- adıml?ri~ 'c nıe af eler kate.den ehriın ıde de bü\ ilk bir hf"v" eere:,anlarla fikı en mU~adele c· mış 'e "a) et hc,apl znmanl.ır· F.nr1onr1) a ilr. halA ha~i nııi 
~~aıı Ct Yoktu d b dı, ta arkalardan 2eldi ön sırada sana)t ve imar faal yetfcr n n en'!la ku·lanmı; \C •• A' ıın:-1k dilnıektecfü. da tet.ahiir ettirilmist r Bunun nıısrbrtlf'r kıınnamamız. hunık Cilt bakımı için hu u i bir 
~oıs11~h bir de \11~~ durdu Birkaç ki.şi. hJ"11Ur<ia~d bıitiin bir . n.ıeml~~et <:n·hı.ı~a stad\Omunda ~.<'ncl .~'". yıı~mıs Kı)afet ınkılabı me,·zuııncla- ebebin' mantık yolu) la bu'ahi bir lıatııclır. Rıı ihmali _dl'rhııl fonnülle iınYI cdilrn Puro 
~ıı ~ı~· ~dcınek istan Adam. •uııfcli)ım ded. Öte· c.ereyan eılıl(ıni ~o.rmekle .\la- o:duılı! spo~ ı::o trrılerı . ., b~)llk ki çıılışroa'anmızın, )Ukorıdıt liı iz. Koıııiin $tler bu k dar t;ımlr etml'k, Rıırına gllıı l!f'nç Tmalet sabunu cildiııizı n 
ll 'detio-z yarrnış 1 kıler: cPekl uzıfel• :n· as.ağı ı: turk el~ette nuT. ıçın.de. elbetıe bır nlaka ıle takip eılı m ştlr. z•kreıtiğim rııalı)etlerle ıılftkalı heınhudut o'dukları bir mem \t' tıı1P memlrkptlnle de kay-

ıt b 1 baııne gl' m"ş 1 ncceğım dcdın gcldın önıımll" huzur ıçınde 'a araktır 1919 • • olduğtL'lU hemen stivlemel"vlm ' leke te. ııkılAphırın ~ urume in" na~ııı:ıl\ zoı unıl;,n ız. 
l~ tn llıe~en }ok; 1

1

9 • de durdum• mUnaka sa ale\lel'lir ene ı.n!n. ha Is adamı Nirk·~·«' Netice\"İ beklemek ·ıneebu;ı)e- \C dun)anın b rçok grrı kalmı Jloıirhrıııilln \D1irr ahalıın-
r Ç liıdreUeze cı J.-en po IS mi.ıdah le ettı: ı. '"R"l n n Büvuk \ta'nın Sam 11".:ı sıoddo•·•ı• tinde lZ.• mem E'ke•lerıne mi al olma ını ili dıin)a \lılim<lrki eni rolfi-

t ~ ş 01uk çocuk da I eden erden b r ne: doğru )ol a•dığı t.ıtinlerde hf!r ~ /hi. l"e, sarık me rle$l j,ırın \orlıır Bunun içindir kı. ııııi1l' gôrr g<•ııi lt'tmrk umanı 
~ t er~ trıbUnterc a· -:- Sen fatla konu tun, lle:ı, d~ tur'U f~l:ke.t \ e .tehi kelere. rağ ınkılftp arı · lemez hale getıT· c,·ol\taıı grlnıi tir. Haı içte h•nı . 

., ı a haline bakıp git tın, dedı. Adamcar:ız bü~ilu mrn hılk:ıtın conıert meu IJe J.,. fi ı• ı .~ ı •·•Jı • • Son uımanl:ırda. içinde bu· mek çiıı gayet ın i ve he.aplı sil l'dilnıeği liizum uz bir ıiik 
.(ili •n hazırlıklarıı tUn a e\ eıidı· le Lnr mazhar olmuş bihiik i~ 1? h Sli lundıı~um.uz Ra~a~:ın &)ının bır metod takip Nnıek eclırler. 1 i 3).ın 1ihnİ\f'ti mutlıık11 t:ı 

~ do~ b r scy de il. - Ben de bir \'atanda ım. SC\ ti~allardan na.sib"n1 almış Cl .an ruhanı,Yetı.nd~n ıs.tıfadeye kal- Ekrem Şerıf Egelı. nkılapla fi)l' etmeli} b. \s)a memlt'ket -
t~ tnaıar sarı'dı redeceğım. buna kım e mfını o· TuTk mile• nı bu ha letlrrır.e "" .. "' 'Jııhahlrımı•dfon kışan bazı k m e erin. şehr~n ra kar 1 o'an hareketlerin ıa- lerhll' sha~ı. ikti aiti. içtimai 

gizli kalan giızclliğiııı m~y 

dana çıkarır •.. ha)raııhk 
)"arattın bir cazibe \•erfr. 

* BOL KÖP0KL0 • NEFiS KOKULU 

•it; h:ıılar do'duruİ lsmaz. Olur, olmaz derken mıl· .,u\"enerek az;m e ve nıeı aııeııc ,\nkara 19 - 19 Mayıo; genç orta ında. fc ' arık, takkt gı} 1 manıen sınd rılip yok ed idi~· nıiinıısebetıeı im irin daha ıkı 
t laat~ltlandı Saba nakaşa uzadı, ~a.nuna k"taba ka I aldığı kararlarııı ııe 'ce'erı ii- 1 k \e por b11vramı bugiln mek "' 1 ~ hareketlerınc kıır ı giinun, mi !et \C memleket ı. bir hale gr.Jmr i. Orta arktaki 

llde de stada dar da) andı Önltl'de dt ran \ a- zerinde tutunarak hayat bula- stad~ om da Cumhuı bıı~kanı ile da, ne r yat ) o~u.) la ve basının 1 çın en mutlu b r a.111 te kıl e· nııinıısebat tıınını cll'tlistiı mrğe 100 de 100 .. .,.., 
~ ll'fbo lif eli zata ıtıraz eden bu \"atan- rak bugiinkti kunet "" kud Ra~baka.mn huzurunda 'kutl!ln !a~d.ımı~ la, llgıl makanılann clere.,lni söyl yerek sbzle;ine n df' nırdıır olaraktır. ~iltkim l'a- ~·---"-----------· 
d~r d nler saat 7 30 da ın, hareketi suç mudur. değıl retJ\ le 1954 clılnya millı ·'er dı. Pro~ anıın zengtnllğ • grnç ılgısınj çekmek ureı } le faali-, ha\ eı , ermişıir. kisı:ınlıı olan aıılasııınmnın Or- • 

4UıiıJ 
0 tnııs bulunu· midir dı}e kitaba bakılmak kay manzume inde seren:. ·:ek'lrlı . l'ı'! n kabllt)eti ~tadyoma gir- ~et go ıerd k. Rad)o konuma iımiı"dl' fes gi,·enlrr çoğaldı ta arkta ff'sirlrri giiriilmPlı;r hac. ~ı•••ıiııl••••••ıiiıı;. 

tt -. di~ le münakaşa) a son 'erildi.• sapa ağ anı bir 'ar ık h:ıline ıı ek bııhııy ı lı~ına nail olan- arı. ~f'de;:ı ) on~ımuza dahil ıe 1ımir. 19 ('1'.H A ) Kıyafı>t lamı tır. Kıtalar \'e mrıll'nht't- DEPO ARANIYOR 
• '' ltib • geldiğin" kını •.nkar edelı1l•r 'arı hayran bırnktı. şekkull~r e genış kutleyı tenı:ı- ve Şapka kanununa avkırı olıı- lf'r ora ınrla bir kiipı ii u1ife i · 

ttıarc Ununun iç ka- Birisi şerci trıbününe do~ru E' eı aıiz karde !erim bu Hn Bu gc.nçl'k bııvrnnıının •ad sa getırmek bakınıındRn da rak son giin erde bi hassa §eh- nl ıuirmek. kendi r:iiriis ufııklıırı 
dıııZ ~tl.'la sı~ındık. sc.sleni)or: 1 tikrnrlı, kuv,·etli ve demo~- yom iç C<'phc ld'r Fakat bay fayda.~ı olu)o~. 2:-1 .n'san bayrıı; rimizin merkezi yerlerinde fes mızı da genişlr.tecl'k, nefsimiz,. 
il'. ~la ek rıı~bcttc o - Hiştt, be) efendi. Cela' Yar ratik bir devle't ha) atının bü- rıımın s•adsom dısı manzarası. mı munasebetıyle, ılkokııl çocuk gi}rnlerln çol(alnıası nazarı dık- olan 'ii\C'n \f' hiirmetımiıi art-
trıırı ~larc:ııı \e b dımcı. be~ n hanımı ıre'dı. Ka- tıin icaplar \le istikbale miile geçen her ;;ılın tecrlıhesıne rağ- ları arasında, lnkı'iplarınıız kati celbetmektedir tırmağa hizmet edrrf'ktir. 
0t rıı~aıe ccııcr 11~ pılar kapalı ne )apacaı!n:. vecc'h C"klr'erln ar'ka5rıdan men bir fac"a ha'"nde idi :\l:i- me\ZU'u bir nıO nbaka açtık R.lh:ı sa camiler~ ta!Melerıe 

~ttoıt fu trılıun .. L _ Derha a'ın, bu)ursunlar. muhtr cm bir ge'i~me hal:n~e nasız tedb"Tler yilzDndcn elle· ~e~ıcr, yakında .hu i~le llg lı \"e kuçlık çapta fes'erle baıı kim 
uı d Oo !c:şı alır. Mıllet bu haber ile derhal a· ol.~n bir Turki~e 'a.rclıT Bu r nde da\etiye i bulunan b'r Jilrı tara.fından. ılfın oluna_ca~- se•erin" gitmesi, 1ıenç ik te ek· 

r•lı.t bkuz old 
11 

lakalandı .• Yardımcının hanımı Turkb e 1919 sene ın n me 'um çok m l'et\ ekil'er:. müstesar- tır. Bu ~ ıl. ba adığımız IAık k kül'eri tarafından F.mniyetc ha
t td ıı b ın k ur. gelm Ş• di~ e herkes birb"rine 1• karanlıkları içer"sinde Samsu- lar. umum müdıirler dahi stad ha~ta~ı. blıım mak at ve ga~ e· ber verilmış \e bunlara mAnl 0 _ 

Ahmet Emin YALMAN 

hte lltııt!•n hali- letti na doğru yol alırk<-n aziz A·a·- \'Oma g rrmedıler. Halk \l!ın lerım,!z bakımt'ldan fa> dalı ol- •unma 1 i tenmiştir. 
il ~abu kadar da- Fakat aks"lik. aksilik fütüne nın ist'kbale mtızaf olarak çeh ları zaman zaman polis kordo- du. O~llmiızdekl ~ ılda •Halk Gene bu cilmleden olarak se

l: nıarıı ne de· Bu seferde anahtar k•mde belli l'E' n çızdiği Türkiyedir. nu.nu "iardılar. Sert tedbiTlerle eğ ı ~~ • menuu.nda fııliyata ge hir içıncle çarşafla dolaşan ka
t .,a it it dcğıl. Bır müddet anahtar aran· Ve buoiin gözümiizli ihtiram i faben"n sık·ı~ı su•arla kar51 çecegız Muh el f ebep erle or dın•arın da sayı~ı günden gtine 

Eski bir askerin 
Cinayeti 

trıı •ııansın Va dı. kapı açıldı \'e Ba~ıın Yardım la kendis"nr çe,·lrdijfmiz b:r !astılar Dz ldller. til'mendiler, ta· \e li e •ah~ilini yapnmamış artmaktadır 
rn...ıı~tıd ' 1 t b! el f mi'lct \e bir gcnç'ık vardı .... s•nlsıklam o1dular. Bütiln bu kımseler için kur !ar açmak is • 

CRı$ı l inride) 
Green'de bir apartm:ının kapı 
sında nurmakıa olıın bir c:o
f&rii ö'dürmek suretiyle 'sle
mictir. ~ıı;ı ö~leden c:onra 
'l'avnıls'in güneyin"le Br"xton' 
da tıklım tıklım do!u bir ıokar. 
taya girerek lokı1ı1t3r1va a•rs 
em·~ \"e bıı adam ağır varalı 
olarak hastahaneye ka'dırılrnıs 
tır. 

··1~111111!tı bir "at eı iceri alındı. Mı' e r e a '.\lilsaaf\e ed"ın onu da \taıür- ııilçlilk ere aö~ll~ aer"p stadyo tiyoıuz. Bu işi Muallim'er n ·r- ------------
.. daha kalkıp oturdu Refakat e- e- H b ., 

~tıj 0a kalrnış. p~ den zat ftBa,·an Yardımcı'a ~ar· kıin d 1 ile tasvir edeyım. olma girenler de polisin fevka· fiği etlicl, etmektedir \'e hazır- a es moaratoru 
<Hası 1 inC'İrlP\ 

parator bu gece I.lbvanın TraJ:ı
lus eh rinde mo'.a verec<>k '<' 
Kral ldrise misafir o acak~ır. Yıı 
rın Parise miiteveccihen h:ırcke: 
edecektir. Atlantiği ge•nl ıle gr. 
cecektir. 25 Mayısta Nev Yorka 

1 lı.111 r Zha ı. 'il dım edelım." müsaade be' !er• di millet ve gençl·k ki ruh Jnda liıdc tedbiTlerine rağmen yerle 'ık yapıııakıııdır. l!ükiinıct de , 
t ıı~ ylok. kan ter , e ~o\ IPnivordu Bıı' an Yıırdını- fazilet n, V<'fıı \"e sadakatin. hrr rinin d11vet"Yesizler tarafından bu mevzua k ırşı bilviik bir a· 
~ ·erıi 8PSın, 0 da cı kalabalık arasından ııerip se tiirlU iler'<'ml' vr yenilik :ımı- i ~~aı ed•ldil'!ini gördi\ler ve sa· liıka "Ö terııı~ş bulunuyor. Bu 

nı ~tı )Or: ref tribününe ulastı ,.e Bıl\"an sunun, istık al ve hamiyet as- aıı.er~e kalabalık yığını içinde suretle. glinliik faaPvetlCTinl 
~el'ııı •ııacakın • Göka~ın yanındaki koltuğa otur kının sönmrz ateşi vaıım kıa- ezıldıler. sekteye uğratmadan. hE'r iste-

•ı llt $. ış \ 8 dır. Bu mukaddes ate~ le ç!n yen :n tnhsilinı tamamlama ı te 
l '1a\e{aı> ın, ın du. * dek" cehaleti \'e zulmeti y'>k P.-

1 'il Al k d ~in c~il":'iş olacakt~r. rnra. 
l{, Ye.si de !et, Bu curcuna kım bi'ir daha n<' den. i tikbafüıin. mllli h~kımi· &.\ 1 man a 1 n öğreticı fılmlr.r temın etmek 

~ t tullı kaııanr~ ı:ı- kadar de\am ederdi.. Bt'reket ~e•ınin. i hkak \e istik al ıı n • maksadıyla Ba~ın Yayın Umum 
~ do·~Un re ınıdrnı yaımur :.ağdı ,.e halk da bu \e" l"vakat terakki ve teeeditlt lkhsatçı sehrimı' zdp l\liidürlüğıine \"e Amer"kan Ha 

•ı hu \'e b ır si'('\le rahata kanı~tu. arzulaTının önüne geçecek bil· ~erler ervisine müracaat et-
V ar ate geı~:ası tiln mAnı'eri orh•dan kaldırma rnası 1 lnrhlr\ tık Amer"kan habl"rler ı:ervi i-
l lclı~or 1

• Kemal A YDAR ya azmetml~ , e bunda mu\ af· Tıirk ev kadınlarınızın urnuml- nin derin a aka ı bizi mUıehas-
:do ıı~ın' ~Iraz fak olmu5 bir m•llet vardır. Is r<'tle aile havetında çekingen si~ etti. Ynkında , :\t~allimler 

oltı anı •ra raı. lzmir'de NATO personeli ıe bu mıllet ta•urkiln ltımın durmalarıdır.. Bırliğının de yardımı:;la. bu 
te a Ilı ııra•;kl ltk ar cinde Sam una dni!-ıı A man kadın iktısatı;ıları pa- filmleri mekteplerde ve lokal· 
~ tıe•tılara darın i~in evler yaptırılıyor yol aldıi!ı ııunlerde isı:k'lJ'ınln zar gUnü mrmleketlerine mUte· erde ııösıermck lmkAnına ka-

ıı e e" O oğru er geç bu mes'ut netieeler" ''il verrlhen şehrimizden ayrılacak- vusacağı7..• 
~ er ct( <leğ~~sını tımir 19 (Husustl - Şehri- sıl olard nıı inandığı Türk ıardır. Zahiri siikfın 

~· ~~0k. l!'r de mizdekl NATO komutanlııtının m;lleti -.·e Tiirk ııenç'ii?irl•r. Hü!Asa edn~ek. cehaleıi fs. 
~l•haıı,tıı ile \a~an bir teşebbüsü ile muhtelif ev· Ve bugUn ıarihler doh'\ıır:ın Tokyo'ya gitme rekoru t"smar etmeğe her ?anıan hazır 

~ ha41 
1 Yara' _an terde ve apartıman dairelerin dac:tanl kahranı:ınlı!!ına ve biT propaf!andanın inr;i faali 

~· ,0~a kada Y•Tıı de bekAr olarak oturan Amerl mftncvi lht ~nmına varaşır bir Tokyo, 19 CA.A.) - Dtim·a V<'ti. zahiri bir sOkıin intlhnını 
~ <lıı: r ı:eı- kan subay ve askerlerinin ayrı ekilde hUtün fenni vasıta ve amatör gıires şampiyonasına ,·ermektr ir;e de; bu. inkılftplıı-
b r t bir mahallede isklın edilme'eri silahlarla techiz edilerek nrre katılacak olan tek Danimarka- rı korumak vazifesınl Uzer"ne 

ıı 0Plancı1 • kararlaştınlmıştır. nu münase den ve ne zaman gelir'e t!Pls"l'I 1ı gOresçl Henrich Hansen, alanları asla hareketsizli~e sev-
• ~ı r, <lem~ ı 

1 
betle eski ismi Kmlçullu olan her saldırışı muhakkak hir hil• Tokyo yolculuğu için yetecek ketmeme1ld"r. Gerti tıükume: . 

lıra aşa{ c ir"n )erde ~eniş arsatar alına- ran:ı uııratmıva muktedir. yu:-t kadar parası olmadığından bir e:eniş bir program'a, kövlilyil 
~ l)'a rak portatif evler yapılmasına ve cihan sulhti ve emn:yetirıin yUk gemisine binmiş ve ayni \"e dolaYtsıy!a umumi hayat ı:e 

e ebbtis edilmist=r. milstesna bir tem'natını te5kil zamanda da Tokyo'va gitme re- \'ivesini yUkseltmtl!e matuf bir 
E\' malzemeleri bir Amerikan etlen arkeri bir kııdrt>t ,·ardır koru kırmı tır. Hansen, iki calısma yoltındadıT. Sağlık Ba 

ı.:emı i ıle ~chrim"zc :etirilmls Bu kudret Atatiirkiin S m•una ay silren bu \'Okuluk sırası:ı- kanlıf!ı. kütlen:n <;a~'ık lşlerh 
t r, doğru ) Ol aldığı SITada el"r,dc.n da gcmıdc Ça'ı~mıştır, le ~akından \"C tes'rli b"r SU" 

varma.~ beklenilmektl".1ır im- N•ha~et akam 4'i0 poli~ me 
parator B. Amerikada birkaç bı>f muı;ı katili her tıraftı aramak 
ıa kalarak H! Kanadavı zJvarrt le •ken. Goldbcrı: Ha"'knrv'de 
edecektir. Hai'e Se iı ive 62 va· ı bir o•oh ıs earaiina izlerım"s 
ındadır , e 24 yıldnnberi tah.ttn 1 ve varım caııt•en bPil b"k' .. dı· 

bu unnıaktndır i cahı~ nr ınrr heline atı>c <>t· 
lngillerl''ıle ha) ret mek c;urf'livle ağır b"r şc';{ ide 

Londıa. 19 (AP) _ ingiliz yara'ıımıc;tır 

makamları buglın Birle ık Amr- NihnV<'t Goldbe ·:: b",. h· at 
rika ba5kanı F.isenhowerin gll nı bul rıık taks" •'e ltacm va 
ne\' - ilol'!u Asvanın mlldarnı"lyle m•ın tfıık nlmuc •ır Fııkaı l\n 
ilgi'! bir beyanın havret e kar~ı tll poli lerı n kendisini •ıkıhr•
ladık'arını öv'emlşlerdir nırkte o'rlııklarını ııcırün('(' 

İngli7 iclarerill'rf HUvük Bri" Clıarin~ f'rocs hastane ı;i
tan~·anın tıiinr\ do(!u \sva mll · n•ıı t.nlinrlrn N'erkrn. hM· 
dafaa ını gözönılnrle ıuta:l böv n"ne hir kurcıın ~ıkanıc 'nt~h"T 
le bir sisteme. ('en evre Konfe Mnıicıir Katil h tane' E' kıldı· 
ransının akim ka•ma~ı halindi.' rıldıkııın az conra o;aat "2 de 
katılma\a istekli o'du~unu \e ölnıü;tür Otnmobilde ber11ta 
F.i enhowcrin, görünürde bevıı- tipi nikelli b r tab nra \'E' ılörı 
natında, bu İngiliz isteğin hr~a- bo duy bu unmus"Jr. Taban· 
ba katmadığını belirtmı lerd r cadıı da tek btT meM'l" kal'Tlı · 

1ngiliz Harieivesl ~öıcUsU F.i- tı Goldhrr!'"in üc kishi. inti
cnhow!'rin mLitalaa arını yorum kam hl .;i ile vurduğu ıannedıl 

:amaktan kaçınmıştır. nıektedir. 

Denız "krnarında bUyuk 
b.r 'apurun ) anaşabılece~i 
kargır depo aranıyor. Mu
r ea t: Tl' cfon· 26193. 

Atatürk anılı 
<Rası l incide> 

Mı! eh ekı lcr l nh ersıte Rek 
töru, fakulteler dekan \e pro!e
sörlerı, 'a 1 mu kt \e askeri er 
klin C<'Ş tlı okul \C fakultelere 
mensup talebe \e kalabalık b:r 
ha k kütle ı haıır bulun nu ur. 

Saat 16 40 da, Ctımhurba~ka· 
nı Ce!Al Ba) ar, beraberinde Baş 
bakan Adnan Menderes o duğu 
halde mrıasını )erine gelmiştir. 
Konuşmalardan sonra. AtatOrk 

ıuııtının açılması Celal Ba~ardan 
rica edılmış ve Cumhurbaşkanı 
a kışlar arasında ıBana venı;ı::ı 
n ı bu şerefi" 'aılfeden do11\'1 
ıe ekkUr erlerım hayırlı ve u· 
ğurlu o un• dı)e'"ek kurdela· 
} ı ke mlstır. 

Cumhurba kanı CE'lııl Bavar, 
ı rast Fakfi te ınde defteri mah 
se a h a laı ını şu uretle kar 
dl'tm tır. 

•19 m ~ıs 1954 de baht',~ar bir 
un dalla \a dık. Ata•ıirk'ü an 

dık He\ kelının ııçılış t5renınde 
bu'unrr.nk sureth•"e O na kar~ı 
be E'd ·mız mınnrt 'e tazım duy 
gu arımızı taze1edık • 

Bubekan Adnan Menderes de 
şun arı )nznıı tır: 

İnkıl3plnrınmı rll<'r ne ema
ne eıtığ:n Türk gencHH. bu e· 
manete ne kad r lA' ık o!du~unu 
her ı:ıman imat etmektedir 

Bııııun Onun a1u,unda yfik•e 
en he,ke •n hu hakikatin eb~ 
di e~en ıh i b"r <leh in! te~k· 
cıihor Musterıh \'r hzur icinde 
U\ u aziı ruhun ~~dolıun Esail 
Atatürk.• 
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jiınııa-.ıik h.ırı•l..dlt'ti 


