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Miivezziinizden 
,, ıl ~ i~teyiniz 

Mareşal Tifo bugün 
Türkire'den ,_,rılı or 

Yunanistan Dışişleri Bakanı «İttifak görüşmesi uç 
Dışişleri Bakanı Konseyinin salahiyeti içindedir»dedi 

Atina'daki Maslahatgüzarımız, Yu ıaıı 
hükômetine düıı tenünat ve • 1 

Bugün Türkiyeden ayrılacak ' 
o'an dost Yu,;osla\ya Federatif 1 
Halk Cumhurı)etj Cumhurba:ıka ll 
nı ~lare~aı •rito dün E.uirı;an 
kö kimde Hri,en og c .rcmet:ır.: 
miıteakıp lstanbul \'allıii Prof. 
Gokay'a ·Grand <.:ordon de L' 
Ordre du Drapeau \'ugos:a\e> 
nışaııını 'ermiş 'e bir be) ke: 
hcdi~ e etmi~tir. 

~himtaı misafu·imizi, Emirgan 
koşkiıne ıe!işleı·inde Şehlr ban
dosu marş:ar çalarak kar~ııamw 
tır. Bundan başka yemekten ev
vel ve sonra Kon:servatuar Tıirk 
musikisi icra heyeti Rumeli ha· 
'a'an ı;a'mı~ 'Ye )lareşal Tito 
-anatkar'anmızı a~ rı ayı ı teb
rik <etmi tir. 

'.'lart al 'l'ito ' l'opkapı ~aray 

ve müıe:.indf' 
Dost ve müttefık Yu;:o,,ıavya 

Cumhurbaşkanı l\Iarcwal Tito 
dun saat 10,30 da Topkapı .:ıa
ray ve mliz.esini ziyaret ederek 

(Dennu Sa: i Sü: 6 dal 

•• 
Mareşal Tifo, 
Mütenekkiren 
Sehri dolasfl . ' 

.'.\Iümtaz misafirimiı Yugo:s· 
la\·:, a l~ederatıf Halk Cumhuri
)'ctı Ba~kanı Marcş:ıl Tıto, C\"· 

vclce gelerek bir müddet ikamet 
cttigi htanbul'u yakinen görmek 
ıçin mütenekkiren şehirde gez· 
mek arzusunda buhınmu~tur. 
Bunun uıerine dün ak~am ı.ıa
re~al Tito, Cumhurbıı kanı Celal 
Bayar. Harıclyc Bakanı l"ual 
Kôprulu. Yugo:.la,ya Harici)e 
Sazırı Koca Popo\iç \e \ 'ali 
Gökay bir otomobile binerek, 
~·anlarında hiçbir polis refakati 

(De,·amı Sa: i Sü: 6 da) 
........................................................... 

DIŞİŞLERİ BAKANLJGININ 
• 

BiR AÇIKLAMASI 
\nadoıu ,\ j,.n" 

!\iare aı Tito, \ 'ali ve BelPdi~ e Başkan \ 'ekili Gökay'a ni«m 'ı ıirkrıı 

1 Çanak·kale · • 
erı 

• 
··ııii'ııüıı İzıni~ 

\nkaıa. 1 i - Bugün. bazı {:azete erde ~ abancı ka~ nak
hıra H bazı ajan ara atfen çıkan H Yugo lar) a Federatif 
Ha k umhuıı~ ctı Ba k n Ekse an .. Tılo'nun \nk ra tı) are
tı e na ındıı crrc)ıın eden goruşme er kar.,ı ında, Yunan hu· 
kümetıne 'e Bu~ üke.ç.sıne bazı hareket 'e tc,cbbtis er atfc· 
den haber:er uzerine, Anadolu Ajansı ma.umat rıcası ıle Dıs
i~ eri Bakanlığımıza müracaat etmiştir. 

abidesinin eme a ıldı 
Hisarlik Burnunda büyük bir tören yapıldı. Anıtın dikile
ceği yer, deni7.den 49 metre yükseklikte ve Boğaza 

hôkim bir durumda 

te ileri 
C.H.P. toplantmm boşan, D.P. ise hezimet 

olduğunu iddia ediyor 
------ - ~ADl :\' 'f..\XJU 

I 
\ ııtan '\aıı lll' ~ıiod•n 1 

İzmir, 17 - .)luha'.efet lideri 
11 met Inönü'niın dun saat 17.;30 r 
da Cumhunye_t alanında verdiği 

I
• seçim nutku Jı.mir parti ~e\Te· 
.erınde muhte if akisler uyan
dıı mıştır. Bugün bu mevı.udı 

1 
j 

Papa bir hitabede bulunurkcu 

Efes' e meşale 
Getiriliyor 

n us:u' :11uhabtrıml;rden 

1zmir 17 - Papa tarafından 
1954 'Seneslnın llıri.st iyanlar i
için l\l~em Ana l,'! olarak i· 
!An edilmesi dola:Jısı~le Efe 'de
ki Meryem Ana ikametgahını 
ti~ aret eden hacı namzetlerinin 
a~edi bir ha~Iı artmıştır, Bu 
cum'eden olarak halen limanı
mızdaki bir Fran:.ız turist gemı. 
sinde bulunan kalabalık bir ha
cı namzedi, yann sabah Paskal
ya mlinasebeli) :e lı1cryem Ana 
ik~metgihına ~iderek bil) tik bir 
iyın yapacaktır 

kendi ı) le göru~tüğum C. H. p, 
ı baş\..-anı Şe\ ket Ada an dünkü 
Lop'antıdan çok memnun kaldık
larını, bu mıtıngın C. H. P. ta-

<Deumı :O:a: 6 s u: 1 de) 
--o--

Samsun Seçim 
Kurulu T. Ofis 
Af ~ini iptal etti 

ll ıısusl l1Jııhab'!rlmf7den 

· Samsun, 17 - Bafra S~im 
Kurulu, Toprak :Mahsulleri Ofi· 
si tarafından hazırlanan baı.ı a· 
fişlerin Demokrat Parti propa· 
gandasına 'ası ta olduğu kanaa
tine urarak bu afi~'.erin ka!dı· 
rılmasına !karar vermi$tir. 

Mihalıçt ıl..'ta 
Mıha'ıççık, 17 (Hu,u~i) -

Parlllerin eçim propagandası 
çok hızlanmı tır. Bugün Maliye 
Bakanı i e Bayındırlık Bakanı 
da kendılerine ayrılan saatte 
uzun konuşmalar yaparak hükü· 
metin 4 ~ıllık icraatından bah
setti!cr. Halk Partisinin tenkit· 
?erini cevaplandırdılar. Sonra 
inşa ı bıten hükumet konağına 
gidilerek kısa bir hitabeyi miite· ı 

(De\ amı Sa: 6 Sü: 1 del 

Dısi '.eri Bakanlığının !>a!ahi) et'ı sozcü:sU, bu muracaatı
mıı: uzerine biz.e ;ıu beyanatt<ı. bulunmuştur: 

•- Türk - Yugo lav gorü.me'eı·ınin, Ankara Paktı ıle 
~nıdoıu A)aıu.ı 

1 Çanakkale. 17 - Çanakkale Bu münasebetle, dı.in gece 
a!ikalı olarak a:dı~ istikametten, Yunanistan haberdar cdıl- de •ehı'tlı"k merteb--sı'ne er'•en t• nb Jd h k do '1 ~ · .. •w .. ta u an are et e n •·• a-
mediği ebcbif e, Yunan Buyüke:çisınin Ba~bakanın ~~nıeğini ~·üzbinlerc:e \"atan C\'lidının a- rakas. \'apuru ma'l'..ıl tıaııler, es j 

Devlet Bakanı, 
Rami' deki evleri terkettiği \'C~ahut Yunan hükümeti adına Dışi~leri Bakanlı- z.lz hatıralarının ebedıleştirmek ki muharipler. Türk Kadınlar 

ğını protesto e~ ediği hakkındaki biltiln haberler baştan ba· üzere Hisarlık Burnunda inşa- Birliği temsilcileri. sendik:ılar 
~a uydurmadır ,e tamamiy:e gü ünctur. ı::sasen. bu haberler-

1 
sına karar \erilen !bidenin te müme sllleri, gençlik te~ckkül

de ele alınan me\Zu i e a!Akalı olarak bır taraftan Yugoslav mel atma töreni bugün yapıl- leri. ib de inşa komitesi, vi'ıl-
1 
dı. <De\-amı Sa: 7 Sü: 5 de) 

. 
incelemeye geldi 

Anad.,ıu A Jansı 
Dı~i~leri Bakanı Ekse!fıns :Koca Popo,·iç'in basın- toplantısın-

daki beyanatı, ole taraftan Ankara goru~me:crı sonunda ııes· 1 c h s 
redilen Turk - Yugoslav muştcrek teblıği 'e nıhayet kıy· 

1 
ey an ve avru 

metli müttefıkimiz Yunanıstan'ın Dışi.lerı Bakanı Ek~e:ıns 

İstanbu'. 17 - De\lct \'.-ıkt'i 
Ce'AI Yardımcı bugun bır :nu· 
habirimiz.e şu be~anatı \erm~· 
tır: 

~~~~~~~<De~um~ı ~Sa :~<~Sü~: l~de~) l nehirleri . tastı 
.> 

•- 1 tanbuda Rami C\1e.ın· 
den stablize tabir cdi'en ev'trı:t 
durumu hakkında uzun ıa'l'.an· 
daberi teitl~ he~et erı \C bl ir· 
kişi'erle yaptığınıız tahkıkat so· 
nunda \crı en rapor nctice~e:·i 
Uzerinde matbuata bır beyanat 

Bnlôsi Fuat 
kı·ı·""'"· • eıne ı ıgını 

T~gay 
istedi 

Eski elçi, Kahire hôdisesi için çıkart/an tebliğde 
•anlayış gösterilmediği»gerekçesini öne sürüyor 

Bıısusl Muhablrdll!Lden. 
Ankara, ı 7 - Kahire eski :gij- 2 Ocak 1954 akşamı Kahire O· 

yi.ık elçisi Hulüsi Fuat Tu~ay perasının husu ı aıonunda l\lıstr 
Dış~eri Bakanlığından emekli· Başbakan Yardımcısı Abdlilnasır 
ye aynlma ını i temi.tir. Hulüsi ile aramızda geçen mil~a·emeye 
Fuat Tugay bu hususta \'erdii!i ve bunun neticesi dip:omalık 
dilekçede ~öyle demektedir: muafıyetim refedilcrek hudut ha 

• Dı~i$'.Cri Bakantı~ı Yüksek rici edılmi5 lduğuma da.r ~ fik-
Makamına: (Deumı Sa: ; Sü: 2 de) 

Geııç 11ıilli takı11111ııız 

Alıııaııya'ya 2 • ı yeııildi 

Maç çok süratli cereyan etti. Her iki takımm 
oyunu tatmin edici idi 

Bir köprü yıklfdı, bir gemi ba.ttı, evleri 
sular bastı 

Rusu~t :'dnhablrlmlrden 

1 10 milyon 
Lirahk yeni 
Tahsis yapıldı 

Adana, 17 - Dündenberl de
\am:ı o:arak yall'an yağmurlar 
neticesinde Ceyhan nehri bugün 
.abahın erken. saatlerinden itl
baren yükselmeğe ba&lamı$ \e 
su1arın nehir yatağından taşma· 
sı üzerine batı köl !er sular :ıl· 
tında kalmıstır. Bu arada Cev-
detiye köyüne ait nehir g~misi num~ı Mııhablrlmlzden 
batmıştır. Ta~an sular Sakarca- Anbra 17 - Ticaret Bakan. 
lık köyünü i$tili etmiş, fakat hal lığından öğrendiğimize ıörc u· 
kın gündüzden tedbir:! davran· zun '"ideli kredili itbalAt ~oluy
ma~ı \'e evleri boşaltması saye- la yeniden 10 mllron liralık in· 
sinde car. w mal kaybı olı.na· ~at demirinin ithal mil aadesi 
mıştır. Şimdiki halde sul:ır dört çıkmı&tır. Bu tah.:.is 100 bin do
bin dönfimllik sahayı ltapiamış larlık partiler halinde muhtelif 
ve mahsu ü tamamen harap el- firma:ara \'erllecektlr. Bu itha· 
miştir." Nehrin yliksel mesi de- 16tın bundan önce kar:ı.ra bağ· 
vam etmektedir. Yağmur de\'am lanmış olan 102 milyon li.rıılık 
ettiği 1akdirde Ceyhan h&\'Zbı kredili ithalfıt t:ıhsisleriylc bir 
ciddi bir tehlike ile karşı kar- alAkası yoktur. 102 ml:yon !ıra
~ıya kalacaktır. Jık tahsis i~in Merkez Bankasına 

(Dcwııını Sa: 7 SÜ: 6 dil 
-o-

Askeri 
Kamyonlarla et 
Getirilecek 

llu u•I lllubablrlnılrdr.A 

Ankara 17 - İstanbul &ehri• 
ıııin kar51Ia~tıCı et buhranınt 
halletmek Uıere ~eni bazı ted· 
birler alındığı bildirilmektedir. 
Bu etinıleden olarak 1.Iilli Sr 
vunma Bakanlığının tahsi ede· 
ceği askerı kam~onlarla Et ve 
Ba'ık Kurumu tarafından istan· 
bula geni5 o1çilde et sevkiyatı 
yapılacaktır. Hu suretle önumill 
aekl günlerde et fiallarında mü. 
him mıktarda fiat düsm,.si ıö· 
rüleccği o) lenmektrtlir. A)•rıca Sa,·run nehri de yuk· talimat yazılmıştır. 

-elmi 'e nehir uzerindeki köp- ,-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiıri;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...._ 
rüyü yıkmıştır. ~ '1' 

ScylAp bölgesine Adana Valisi KUZE 1 
gitmi~. ayrıca istihkAm kıtaıan 
gönderi mi~ir. • 

H d
-B-- BEK«; E"""""-..ICL...L iZ 

ay arpaşa ., 
Limanının temeli [ rt'SÇ \".\:!.!: ·, SATO "' 

B 1 
t Sone~· bllkümrtlnln dİ\'etlİ· ugün af 1 ıyor ~ si olarak ~·ATO'nun lnııeyde -

1 

J ki u' c 1 lli on r ç'in askeri 
Haydarpa~a limanının temel 1 manc\ rnlarını takip etti. Bu 

atma töreni bugün yapılacaktır. ' hıı~ııstaki yazıla rından bapa. 
Haydarpa~a limanı i:ı~aatı 730lj umıınıı olarak :\'orvrç, İsveç 
metre uzunluğunda bir dalgakı- ve Danınıarka hakkındaki iD· 
ran ile 535 mı::tre uzunluğunda tıbnlarını yakında bir yan 
bır rıhtımdan ibarettir. Limanın 1 srrisi olarak takdinı etme3 e 
kapasitt"si yeni tesisler sa)e.sin· hasla)ac·ak 
de 7fü) bin ton artacaktır. Dl~er 

atma töreni de 25 Xisanda ya- çocugu ... 

Diğer tarafta~ 1854 le Mer· 
yem Ananın leke siz olarak h8mi 
le kaldığının Papa Dokmuncu Pı 
us ta~ından il n edilmesinin 
S'{izilncil yı!dönümil münasebc· 
tiyle 15 ~ğustosta Lourdes ~eh
rınden bır mezale yola tıkarı
lacak 'e A'Tupa'daki bütün :Mer 
~em Ana mab d eri dolastırıla· 
rak Eies e getirilecektır 

Türki)e ile Portekiz arasında yapılan maçtan bir görün~. Türkiye Portekbl 3 - 1 ) enmi5ti. 
{Yazısı 7 iut'i ı.ayfada) 

taraftan Mersin limanının temel 

1 

Kutup bölgesin~r bir bahk~ı 

pılacak ''e bunu mUteak!P İzmir! ÇARŞAMBA GÜNÜ «VAT AN» da 
limanının temel atma töreni ic-ra edilecektir. -. ... ________________ , ______ .... 
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\ 'A TAN 

Şehrimizde et fiyatlarının 
yakında ucuzlaması bekleniyor 

1"1i ç i n -
de muhtelıf 
cephe
lerden \azıfe· 

Sııaıl ahsiıı 

) 

Tiiı-k_ . ı 
guncıemde ge· 
rı kalan me
selclcrın tct· 
kık \C muna
ka a~ına de· 
\am ed.lmek 

Gazete'crde, :\lezbahada giinde bin keçi kesildiğı halde ka
sap dükkAnlarında keçi etı bulunmadığı ve bıı et'erın koyun eti 
namı a tında satıldığı hakkındaki haber erin doğru olmadığı 

Be edı~ ece bl dırilmektedır. Resmı ka} naklara gore son 15 gun 
içinde mezbahada kesı en keçi adedi 18 dir. Şehrimize scYko'u
rian kasaplık ha:ı\anlarda da ~:na, ~8\3Ş bır arlma goze çarp
maktadır. Şehrimize sevkedilcn hay' an arın randıman arının 
uzun kıs do'a)ısı:ıle farklı o ması fıyat arda da bir fark husu'e 
getirmekte, bo~ ece za) ıf ve besilı ha)" anlar içın 340 i a 500 
arasında fi) at fark' an teşekkul etmektedir. 

lı ve fakat 
B)nı ada'et ulkü unun tahak· 
kuku JÇın uıaktan 'e yakın
dan ahcnklı bır mesai bir'iği 
~ apmak durumunda bulunan 
Mkım er, Cumhurı~et Muddc
iumumisı '<e )ardımcı arı, avu
kat ar, doktorlar 'e bilhas:.a 
Ad i Tabıp er \e ecza huku· 
kunda otorıte tanınan bir kı
sım üniversıte profcsorleri Ad 
11 Tıp mues c esi l:mum Mü
dürü Dr. Ahmet ;>ükrü Emed 
tarafından 14/Nisan/954 çar· 
şamba gunu i'mi bir toplantı· 
)a davet cdılmiş erdir. 

Gundemde: tetkik edi'ecet 
mevzu'ar aşağıda yazılı 8 mad
de uzerinde tesbit edı miştı. 

1 - Uyuşturucu madde'er, 
2 ...._ Nesep ta)ıni, 3 - Kan 
ı::rubu 'e fnktorlen. 3 - Sper
mada grup, 5 - Salyada grup, 
6 - Suda boğu malar, 7 -
intıhar ar, 8 - Yazı tetkiki. 

1 k sözU daveti tertipleyen 
Dr. Ahmet Şükrü Emed aldı. 
Toplantının sebep ve gayesini 
izaha başlıyarak ad'i tıp i5'eriy 
le ilgili mevzu ıırı, adaleti te· 
cel'i ve tahakkuk ettirme yo
lunda vazife a mış mütehassıs 
mes'ek adamlarının bir ara
da tetkik ve miınakasa etmesi 
'üzumunu tebaruz ettirdi ı;e 
ad'i tıp me elelerinin muhtc
lıf adalet organları arasında 
müşterek bir mevzu halinde e· 
le alınmasındaki nazari ve ame 
ll fayda'ara temas ederek Ad· 
11 Tıp muesscsesı Kanununda 
(Adli T.p ile i'gi O cumlesiy
le ifade o'unan mevzuların hu 
dut ve muhte\•a arının tesbiU 
icap ettığıni de beyan ettikten 
sonra gündemin birinci mad
desinde yazı'ı (Uyusturucu 
madde!er) mesc'esinin tetkiki 
ne geçildi. 

Bakteriyolog \'e İjiyen mille• 
hassısı Dr. Sabire Do:.doğru, 
uyu~turucu madde'er hakkın· 
da umumi malumat verdi. Pro
jeksıyonla izahlar yaparak ke
' ıf Hrici zehir' erin toplu ve 
"muhtasar bir tarıhçesini an· 
ıattı 'e Ad t Tıp muesse esi i· 
çınde mahkeme erin isti'iıml~
rına ce'<ap'ar haz mak !çın 
U) usturUCU nıaddelerin hangi 
usullerle ve nası bir mesai 
taksimiy e tetkıke tabi tutu du 
ğunu etraflıca iz.ah etti 
Kımyager Mebrure Sue', Af

) on mürekkebatının esrar, ero 
in. morfın \e kokaın gibi ze
hirlerın aranmasında kimya 
l~boratu .. ·arında takip edilen 
:fenni mctodları an'attı ve es
rarke~lcrın ve eroinmanların 
ağızları ça'kanarak e'de edilen 
sular 'e idrar' arı uzerinde bil
iıil kimye.vl araştırma'ar yap· 
tı ve müsbet teamüller alındı 
f:ını gosterdı. 

Akliye ve Asab'ye 1\lütehas· 
.sı ı Dr. Vedıa Hepoer, keyif 
veren zehır'eri ku lanan·ann 
k mık tezahur erini an attı ve 
serirt Arazı tadat ve tasvir etti 
ve nıhayet Dr. Rıd\an Cebiroğ
•u. mevzuu Adli tıp bakımın
<lan ele alarak çok etraflı \'e 
f'mi bir şekılde teşrih etti ve 
Ceza Kanununun huklim'eri 
muvacehesinde uyuşturucu mad 
de'er meselesinin umumi bir 
munakaşa ve tah ilini yaplı. 

AVUK\T 

abı'eceğını misa lem e \e de
lıllerıy e ,.e tamamen fenni 

uzcre toplantı) a son Hrı dı. 

metodlara dayanarak izah et- p rofe .. or'erin, hak'm'erın dok 
ti. Bunu takı ben uyuşturucu tor ve a\ ukatların Ad ı 
madde er üzerinde umumi mu- Tıp muessc e ının muteh:ıssıs
nakaşa açı dı. Bilhassa 9 uncu 'ariyle bir'ıkte bu çatı a tında 
Asliye Ceza hAkimı Ta'ıp GU· Adli Tıbbı ılgılendırcn muhım 
ran'ın ve Hukuk Fakü tcsi De- mevzu ar üzerinde fcnnı me
kanı Profesör Su hi Donmez- todlar'a meselelerin tetkik, tah 
er'in ıtiyat ve iptilA mevzula· ·ıı ve münakasasına girmış ol
rında Adli Tıpça ne gibi fenni maları ilmt bır harc~et 'c fa. 
kıstaslar \'e usuller kullanıldı· a ıyet vasfında ve nıanzarasın
ğı yolundaki yekdığerini miicy dadır. 

Dığer taraftan mart ayı zarfında toptan et fi~ at arı ka'itc
eri ıtıbariylc ŞÖ) le bir se) ir takip etmıştir: 

Karaman a~ağı 270. orta 326, yukarı 3i5; dağ ıç a a ı 310, 
orta 346, ) ukarı 380: kn ırcık a~ağı 250, orta 316. ) ukarı 375, 
sıit kuzusu asağı 250, orta 324, )ukan 390; sığır but asağı 160, 
orta 221. yukarı 250, sığır kol aşağı 150, orta 205, )ukarı 250: 
dana a,agı 200. orta 233, ) ukarı 275: ınanda but asa~ı 110, orta 
142. ) ukarı 175; malak a~ağı 180. orta 213, yukarı 2:50, domuz 
a,ağı 290, orta 380, yukarı 420 kuruş arasındadır. 

yit o'an suallerıne karşı Dr. Müessesenın son )ıl'ar için-
Ahmet Şükrü Emed ve Dr. de hem mesaı hacmi bakımın- Bı"r genç 
Rıdvan Cebiroğ.u tarafından dan ve hem de kullanmağa 
\'erılen eevap'ar a Ceza Kanu- baş'adığı Ienni usuller zaviyc-
nunun tatbıkatı bakımından sın den bir tekiımul geçırdıği ~ı re . . 
mese enin Ievka'ade ehemmi- \e yeni 'aboratuvar \'C teknik v sını 
yet ve nezaketi ortaya bütün tesisleri~ e Garp metodlarını 
çıplaklığıyle in'ıkas etmiş oı- e e aldığı memnuni)et.e miı- Yaraladı 

Kamyonun 
Yaraladığı 
Seyrüsefer me ıru du. şahcde edılmektedır. . 

Ceza hiıkim!erini tatbikatta Adlı Tıp Kanununun ıslahı Enelki gün Kuçukpazarda iş- Scyrusefcr polis' erinden • •ec 
derin düşunce:ere ve huzursuz )O uyla bugün un acı' ıhti) aç· ı 'ek s.okağında bir yaralama ha- mi AkgU' Bej azıtta va?fc gör
luklara ve haklı cndışelerc sev ıanna göre tadil edilmesi ha- dısesı o muştur. mekte ıkcn E'ektrik Idarcsine 
keden ve bilhassa esrarın iti· ıınde müessesenin mütehassıs- Mehmet Acar isminde "Qir ait 21060 pliıkah kam) onun sad
)at \e iptilasını teshil ve tef- ıar ve personel kadrosu haddi ı::cnç beraber yaşadığı Nimet mesıne maruz kalmıştır. Vücu-
nkte Adli Tıp Müessesesini layıkına çıkarılabilıt' \C mu- ismınıleki kadın'a kbkançlık dunun muhte if yerlerinden ya-
büyük tereddüt ve müsktiliıta tehassıslara ça'ışma hürriyetle· ) ~zUnden kavga) a tutuşmuştur. ra·anan po is tedavi altına a:ın-
sUrükleyen bu meselenin hu- ri tanınabilirse bu takdirde Bır aralık pek fazla kızan l\leh- mış, şofcir > akalanmıştır. 
susiyetleri ayrı ve miistaki' bir (Adli Tıp) müessesesinin hem met tabancasını çekerek üç el 100 yataklı işçi Barındır-
tetkik mevzuu teşkil etmesi kemmiyet ve hem de kalite ba ateş ctmıştir. Çıkan kurşun'ar 
itıbariy'e yaZJmızda bu nokta· kınımdan i'eri derecede ciddi Nimete isabet ederek genç ka- ma Yurdu açılıyor 
nın daha fazla tafsiline müsa· bir tekemmü e ulaştırılması dını muhte ıf )erlerinden )ara· h 'ie j çi Bulma Kurumunun 
ade ,.e imkan goremiyoruı. mümkün olacaktır. lamıştır. Carıh yakalanmı~. tah- Tophanede Liılec ler Caddesin-

Uyuşturucu madde:er hakkın Adalet ai'esi içınde geniş ö kıkata başlanmıştır. de )eni inşn ettirdiği şube mü 
daki umumi münakasa kapan- çu erle ilmi temas \e faa ı)et- Moda yolunun bitmesi durlüğU \e 100 )ataklı işçi ba-
dıktan sonra gündemde 7.ikre- Jere imkan hazır al an muesse· ~ rındırma )urdu b'nası ikmal e 
di mernış bulunan \e Ceza Ka se umum mildurünıi \e mute· havalara baglı dılmiştır. 
nununun 456 ıncı maddesinin hassıs doktor , c elemanlarını Beton asfalt olarak > apılmak Bınanın i•'cıme) e açı' ş tö-
2 inci ve 3 üncü fıkralarında takdir , e tebrikle kar.ı amak ta olan l\loda yolunun ·nsaatı reni 21.4.1954 çarşamba günü 
yaztlı fiill müessirle çehrede ka \e ilmi hareketlere yo' açan bu b r hay i i erlem'ş bulunmakta saat 11 de yapılacaktıT. 
lan sabit eserler \'e çehrenin güzel ve müsmir tcşcbbilsü her dır. Hal hazırda asialt kaplama Fen Fakültesinde ög"' ren· 
daimi değışıkliğine mütedair bakımdan desteklemek ada'et sı yapılan yol havalar yağmur-
o'an meselelerin tetkıkine gi· kapısında hızmet deruhte eden ıu olmadığı taktirde mayıs ayı- cı lokantası asılıyor 
rişildi. her çesit meslek erbabı için nın ı k haftası içinde biteeek-

Dr. Kamil Ünsalan. eski Ad· ciddi bir \azifedir. tır. f. Ü. Fen Fakü te .. i kantini-
:ı Tıp meclislerinin, Temyiz ve 1 r """' D.ğer taraftan Büyilkçckme- nin lokanta kısmı ) arın açıla-
ceıa dairelennin \'e Temyiz Oe . a cc _ Catalca yolu beton a~falt caktır. Bu nıuna~ebcıle Vali ve 

za "Umumi heyetinin muhtc:ıf iWll~~ kaplama )apılmak iiıere ônli- Profcsorler oğrcnci 'le birlikte 
içtihatlarını tah'il ve mukaye- . muıdcki a) ın altısında nıütc· öğle >eme~ :> > cceklerd r. Lo-
se etti \e projeksı)onla karak- ahh de hale edılccektır. kantanın bır hususıyeıi de ho-
teristik misaller vererek izah· Asfal ) o'un keşif bedel. 250 calar da dahıl herkesin scrvi-
Jarda bulundu ve muhtelif mil· t . hın liı adır. s· kcnd sin n ) apma~ıclır. 
e!lifere gore çehr~nin hudut-, Su5tan B i-ı:inci 

1 

-----.-----------
arını tayın 'e tarıf etti. \ y J N 

Dr. Ahmet ŞUkrti Emed me- Ahnıet 
se'enın nezakctinı \e tatbikatta 3Gt )tl e\\d bugun, 18 ~i- ı 
ki guç uk'e ini izah etti \'C çeh ı ,3 n 1590 da ultan Ri· 
redeki tcşrihi mAnası)le sabit rinci Ahmet doğmuştu. Bt-
e er denebilecek her izin ka· rinci Ahm et, lıaba ı Pçiıncu 1 
nun maddelerinin umulune gi !llehmedin tahta c;ıkmadan 
remı)eceği muta'ıiasını müda- • 
faa etti. Buna mukabil Üniver- e\"H•l 'ali bulunduğu i\lnnı- j 

ada dÜn)a)a gelmi~tir. An
sitemı~in bü~ük üstadı Ceza ı ne,inin adı Handan Sultan· 
llukuku Oı'dına11 us Profcsö- ılır. 1603 de baba ının ,·efa· 
rü Tahir Taner muhalif bir tı üzerine heniiı on dört ya-
t z erek, te~rıhl ma-

. şında iken lıiıkiimdar olınuş-
na büyUk sabıt olan tur. Cüiiı undan otm iic giin 
bir eser çehrede fi'i müessir onra Topkaııı sarayınıla siin 
l'c meydana ge'mis oldukça ı 
kanun maddesinin behemahal nel edilmi~. bu miinaselıetle 

gerek iı.tanbulda \C gerekse 
tatbiki gerekeceğini iddia ettl ta ratla bil~ iık şenlikler ya· 
,.e hattft bir :fıili muessirlc ha-
sıl o an bir sabıt eserin genç pılmı tır. Siınnetten on ay 
bir kıZJn )anağında kendısini sonra da ilk çocuğu dünyaya 

gt'lmi tir. Bıı şehzade bilii· 
daha zi)ade guzcl'eştirecek bir hara Padişah olan talihsiz 
gamze mahıyctınde tc.ce i et- Sultan İkinci O mıınılır. 
mesi halinde dahı m:ıddenın 
tatbiki icap edeceği kanaatın· 
de ı rar etti. Fakat bu teze mu 
kabı de, çehredeki abit e er
erın mağdurun yaşına, içtimai 

mcvkiine, çehresinın hususiye 
tine ve iz'in şekil 'e cesameti
ne gbre şahsiyetine ve medeni 
miinasebetlerine ve umumi ha 
)'atına menfi tesir edecek bir 
mahi~et tasımadıkça münhası
ran teşrihi blr taga:i yilrdur, 
çehrede sabit bir eserdir de
nerek ceza müc~yide inin tatbi 

Sultan Birinci Ahmet, en 
dürt yıla )akın alt:ın:ı t ür
müş, 1617 de henuz ~inni se 
kiz :)a ında iken olmuştür. 
Birinci Ahmetlin ha ilca me· 
zi.)eli Kanunname! Ali O • 
man'ın biradl'r katline revaz 
'eren marldı>sini tatbik et· 
miyerck kıırıtc i 'Iııstafaııın 
hayatına dokunmamasıdır. 

F. l". TCLBEI'\Tç1 

AKŞAMA KADAR 

100 lira yatırırsanız 

30 NiSAN'da 
ALTIN ikramiyeleri 

'e 31 ~layısta 

İLL 
Kazanabilirsiniz 

:\) nı hesapla, yılın en bil) ük banka ikram ~esi 

BiR KiŞiYE 

100.000 Lira 

Çekilişine de iştirak edebilirsiniz. 

(Her 100 lira~a bir kur'a numarası) 

GARANTi BANK 

, . 
Şehir orkestrasımn 
Universite' de 
Konseri · 

Son gunlerde fi> 8 

~ usuz denncreı: 
~iıkselen iki madd~ 
bunun biri kah\Cı 
ettir. 

l'eşilköy :'\lcteoroloji istas 1 
~·onunun tahminlerine göre 
bugıin şehrınıi1. cirnrında 
ha\'a umumi) etle huhıtlu 
'e aralıklı ) ağı Iı grçerek· 
tır. Rüzgarlar gıincy ) önler 
den zaman zaman kunetli
cc esecek, JıD\'a sıcaklığın
da düne ni peıcn hafif bir 
diışme olacaktır. 

Düniin en ) uksek hararet 
dereresi JG. en diişük + 4 
olarak ka.) deılilmi tir. 

Genç'iğin müzik kültüriir.u 
arttırmak amacıyle: İstanbul Ü
niversitesi Talebe Bır'iği tarı· 
fından Fen Fakü'tesi konfcr.ıııs 
salonunda her ay izahlı orkp,
tra konseri verilmesi hakkında 
İstanbul Ünh·ersitcsinc yapılan ı 
tek if rektörlukçe kabul edı'm,ş 
tır. 

K:ıh\e fi.>atının .b 
re nikselmeslnMk1 

bil~İ) orum ama ~ ı 
en·eı yapılmıs baıı ~ 
Ier dolayısı) le, ~ ıll 
ri hemen her zanıaıı 

1 
ma ı r:erektiğindcıı. 
fi) ata ) ediğimizi ııık 

Hunun hay\ ancıl 
!erinin fotanbul:ı 
etin nıustahsilden r 
like gelince.) e ı.ııd 
şitli muta\3 sıtıar 
den geçmesi. baz.ı 111 

sıtıarın fazla kazaıır1 kapılma ı gibi ını:ıb 
hepleri \a r. Bu sebtP 
.)il, kış InC\Siıninİlll 1 
memlekette şiddrtl 
da katılmıştır cıbet· 

ücük haberler 
* Bcle<1Jyenln umumi meydan ve 

parklarda hemşehrllerlmlz için ter· 
tip ettiği <tar ak t uıııı te filmleri ı:;ös
terllerı devam etmektedir. Kültürel 
mııhlrettckl bu ı:österııer Paı:ıır ııu
nu akşa;n aaat l'l 30 dn Takatıu cum 
huri) et ı:ezlalnde Poı:arte 1 Çatalca 
llçealndc ) aptlııcaktır. * İbrııh m Aaım idaresindeki 2~~1 
p!U:ıııı kam)on EmlnönU nden ı:c· 
çerken 'Oıku Ak<lenız ismindeki 70 
yaşında bir ihtiyara çarpmıştır. A· 
ğır surette yaralanan adam h ıtaha
ne) c knldırılmış, oo!Or yat.alanmlf• 
tır * Kııı:Jıçeşme'de Ziya Gökalp İlk
okulu için ın~ edilen anı binanın 
açılış töreni 20 Nisan Salı gUnU sa
at 17.30 <in yapılaca tır. * Mlmara1nan Ort11okulu O,.renclle 
rlnden OUr Daıkıran'ın III Uncu rc
&m 6Crglal dUn Namıkkemaı Ortao
kulu ı;alomında açılmıştır. * Iatanbul Kız Llauı ı elleri dUn 
saat 14 30 da rapılan törenle ıınd lç
mtş \C ~ıldız tnkmı tardır. 

--~--

Bakırköy Akıl hastanesi 

Yeni pavyonu asıldı 
Bakırköy Akıl ve Sinir Has

talıkları Hastahanesinde tıidi 
len yaptırılan pa\ iyonun açılış 
töreni dün saat 12 de yapılmış 
ur. 

Müzik se\'er genç'iğin büyUıt 
memnuniyetini mucip o1an b:.ı 
konser'erin ilki 22 nisan per
şembe günü saat 18 de Cemal 
Reşit Rey idaresindeki Şehir Or 
kcstrası tarafından verilecektir. 

Programda: Beethoven'ın Be· 
şinci Senfonisi ve Ilorodin'ın 
PoJoyeç Dansları bulıınıı~~kta. 
dır. Bu eserlerin izahını Omcr 
Umar yapacaktır. 

Konserin davetiye'eri ücret
siz o'arak yarından itibaren Fen 
ve Hukuk Fakil'tc i kantinlerın· 
de dağıtılmağa baş anacaktır. 

Galata'da dün bir 

araba • tramvay 

sarpışması oldu 

\'atman Ahmet Ta)lar 'dare
s'ndek; tramvay Galatada Ncca 
tibey Caddesinden geçerken; 
2641 plakalı at arabasiyle çar
pı•mışur. Carpı•ma neticesinde 
arabanın üstünde oturan Şerif 
Sahin ·smindeki adam yere diiş 
müş \'e y;:>.:;ı'anmıştır. Yaralı. 
hastahaneye kaldırılmı~lrr. 

Karabük fabrikasının 

yüksek fırın tuğlaları 

değişecek 

Törende, Sağ'ık \C Sosyal 

1 

Ankara 17 (Telefonla) - Kara 
~-ardım Bakanı Dr. Ekrem H. buK Demir ve Çelik Fabrikası. 
UstündJğ, ll Sıığlık l\1Udüni nın ıki numaralı yüksek fırını· 
Dr. Abdürrah'm Bayraktar. Ba 

1 

nın tuğlalarının değiştırılmesine 
yındırlık Mıiduru Atıf Tansu, karar , erı'miştir. Lüzumlu tuğ· 
Sağlık i\tildurluğü mensupları laları satın almak için Sümer· 
''c hastahane mustahdemi hazır bank Ağır Sanayi MUdüni Cevat 
bulunmuştur. Suberk'in refakatindeki he)el 

Bu münaı;ebctle hastahane Almanya'~a hareket etmiştir. Bu 
başhekimi Dr. Fahri CeHıl Gök- heyet aynı zamanda Alman 
tu'ga 'e Şağ'ık Bakanı Dr. Ek- Krupp fabrikalarına bir buçuk 
rem 11. Usıündağ birer konuş- milyon lira'ık pık demir satıl· 
ma )aparak akıl hastalığının ması hususunda müzakerelerde 
memleketimiz lçin önemle ele bu:unacaktır. 
alınması •cabetuğıni, •'erleyen 
medcn·yettc ıhtbaç artınca a
kıl hastalarının da çoğaldığını. 
memleketımizde de nıifus ,.e 
ihtıl aç artmasıyla, medeniye. 
tın tekamühiyle bu tip hasta
ların çoğa dığını anlatmış \e 
bu hastnlığn atnlarımuın gös
terdi i nHıkayı belirtmı~lerdır. 

Üsküdar ve Kartal köy 

okullarında ders kesimi 

Üsküdar ve Kartal ilçelerine 
İ bağlı köy okulu öğretmen ve 
başöğre•menleri, bölge ilkciğre-

1 

tim müfetıi~lerinin başkanlığın
da toplanarak bu ilçe erdeki 
köy okullarında 30 nisan ı;tinli 

1

1 

ders'erin kesilmesine 3-8 mn· 
yıs gUnleri arasında beşinci sı 
nıt b'tırme imtıhanlarının ya
pılmasına karar \ ern1l5'erd'r. -- - --

Herkes memnun 

Siz niçin ol mı) asınız ... 
Çunku arada 56 hafta \ar. 
Dıişünmc, ZJra Kadın ve Er· 

kek Temsı ALİ SITKl BAŞA· 
RIR sız eri düşünu)or. 
Hanımım, o~lum 'e kızım ba

harda ne gıyecck di) e ilzulme .. 
Peşin 'ermeden 15 ~unde 'e 13 
a) 'iıdc ile elbiselerını alabile· 
ceksin. 

TaksitlC'r: Üçer ayda. bir ay
da \ c haftada olmak üzere muş· 
tcrilerinin arzusuna ııöre bde· 
ııir. 

Atf S lTKl B \ŞARIR 
Sultan hamam Sadıkı) e Han 

No. 30, Tel: 26:52:5 

Tabipler Birliği Yüksek 

Haysiyet Divanı 

Türk Tabipleri B'rl-~i Yük
sek Harsivet Divanı dün saat 
11 de Sağlık \ e SOS} a' Yardım 
Bakan ığında ilk toplantısını 
yapmış ve ) apılan g zli ~ec 'm 
neııce:.inde ba,.kanlığa D" Na
il Karabuda'yı seçerek •de. 
minde bulunan konu arı miıza
kereye ba~lamıştır. 

TAKSİ M'de 
PARS DOLAŞIYOR 

Görenler çok se\'lliler. Kristal 
Gazınosu altında Resai Arguden 
Mağaıa_ındaki P A R S mar· 
ka bisik'etleri herkes ha)Tan
hkla seyredıyor. 

(-TAKViM-) 
18 NİS \:\ 19iH 

P .\ Z A R 
A \' 4-GÜX 10-KASI I 
Rl'l\li 13':'0 - :"İS.\:\ 
HİCRİ 1373 - ŞABAN 

162 
5 

u 
\'a~ati Eıani 

S.\BAH 05.16 10 25 
ÖGLE 12.13 0~23 
;KiNDİ 15.59 09.08 
AKS~M j8.52 12.00 
YATSI 20.30 01 38 
1:\ISAK 03.30 08.40 

Gazett>ınlle cönderllen ~azı 
we nsımıer basılsın, buııma
ıın iade ~•ll!nın. 

Peki, bu iki nıııddt 
Jıaıı oıuşıına ka~ı 11 

tedbir almalı? 
Ru hu usta fikir 

rek salahiyetle o!f.) 
beraher, Akşam re 
·Dikkatler• sütunun ft 
ılüğüm .çay mı. t;ab

1 ha lıkh ta\ iye do 1 
benim de aklım3 bir 
de bulunmak geldi. 

·Dikkatler• sutıı:ııl 
harrirj \a" itmei!i ı;ı 
ıncğe tercih düşııı:ı 
dir. Murip sebep 01~ 
şöyle yazı) or: 

• Çunkü kah\ e kıt! 
kii kahve fthaliıt fil 
Çunkü kahve mU!C 
pahalılanmak teıııs 
gösteri) or. Çünkil 
menselcrinde de P 
Çünkli başka meın e. 
bile kah\e içmenıcl> 
gandası ~apılıyor 

Buna karşılık ça'f 
ketımizdc ) etıı;i} or 
çav içmekle ha kı fa 
bö ge eriıruzi dcsteı
luruu. 

Ta\Sİ) e. hiç olın•~ 
\enin menşelerinde r 
halı bulunduğu u Si 
pek de )abana atııır 
ğild i r. 

Et için ile, n1ııa)ıı 
mıııldet, harı1 zaıı1P 
bazı memlcketırriıt )ıll 
eti ikleri bir teıJbirC 
rahiliriz. 

11 Rıı tt>dbir lıaftat11

11 ıa iiı; 'eya dort gıııı f 
l ememektir. ı-·araı:ı 
sa1ı per em be giitl t. 
saplık ha)' an kc ııııı 
birimiz iılnıc)iz ,e 
her l!Un l!t >~ek dr 
ğfhlir: . s~ 

Sadun G. i 
o;ıı..· KELilllS\ lJ 

E\ sahibi • J;apır 
srhetıeri gerginıni'· c ı 

Si)asi ufuklar gcll 
dı desenize~... 1ı,1· T:A 

-,-n-şa_e_d-ile-c-ek_E_srı"i~ 
tahanesine ycıP1 

teberrulcıt 
Siıleymaniyede :;ctl 

lecek Esnaf Hastaııar 
giri ılcn tcşebbiıs er 
·ıerlemist'r. Bu me' 
li olarak bu un Tıcart 
da Merkez Bankası J· ıı 
besi :ılüdurü Fahrct 

1 başkanlığında topla~" 
bu işe aıl cı;ns proJe e 
lesınl yapmı r. Bll 1 

an cwel mc~dana ı 
iç.n l\Ialı:yc B~kan ı ııl 
dan 250 bin. I tanb 
Odası tarafından 200 fı 
tanbul Beled'yesi t5~1 
bın lira teberruda 
tur. . 1 

Yeni hasıabanenın 
kında atslacaktır. 

mendı 

Adli Tıp Umum Müdürü Dr. 
Ahmet Şilkru Emed mü· 

teha sıs doktor arı'l a~ rı avrı 
cephelerden verdıkleri izah· 
lardan sonra tekrar sbz alarak 
mesele) 1 bır ku ha inde yen~
den konuştu. Zabı~a ve ~d _ı· 
ye i'e Adli Tıp Muessesesının 
sür'atli. dc\am ı 'e maksatlı 
bir te rılti mesai ı lilzum~nu 
belırtti ,e ancak bu takdırde 
mahkemelere \eri ecek rapor
ların kanaatbahs 'e i~abet i c· 

ki cihetine gidilmesinin vaw 
kanunun maksadına aykın o· 
ıacağı muta'iıası müdafaa edil· 
di 'e bu bapta mahkemelere 
geniş takdir hakkı tanınması 
'uıumu izah o'undu ve böylece 
vaktin gecikmiş olması sebebiy 
'e diğer mevzulara geçilmeden 
bır ay sonra tekrar toplanılıp 

1tFakat onun sozünc itimat et
tım ,·e hakikaten de bu mUn.ı
sebct sona erdi. İşte ~Vıllıc ba
ban da bir zaman bu kıva e\ • 
lenmek istemıştı. Bu tabii bır 
~e)di. 

Fakat babası, b bana kcndı 
kendısi hakkındaki bazı hakı· 
katıeri idrak ettirerek, bundan 
vazgeçirmişti. Baban en iyi 

E t1jcıffa't~HEl<MA/I \ ltJVK 
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c~- A.K.VA/l/JAR 

Usküdar Amerikan j Bir katil 

Kil Kolejinde Ma~"~~~0?a!~~1ıd~n 
Ed b• f f" • 1 Samsun 17 - Bundan üç giln e ıya ma mesı enci yatağında kalbinde bıçak 

saplı olarak ölü bulunan Ahmet 
Akbaşın katıli eV\elki gün ÇarÜskild"r Amer kan Kız Kolc

f dun saat 15 ten 18 e kad~r 
okulun top antı alonunda ~·r 
cde1>y at matıne ı ıcrtıplem ş~ 
t' Yeni cdebıyatımııın befü 
~~Ş.ı ah ıye ler nın da.,.et ed ~ 

olduğu bu toplantıyı blıyUk 
~; oğrenci ka abJlığ~ takıp.~·-

. t'r 1\latıne. koleJ edebı;:, at mı~ ı. 
1 
.. :r.ı , 

öğreuneni Melahat Giıl uo., u -
nun bir konu mam a başlamı,ş 
'c Saıt Fa k. Haldlın Tnner. OK 
tay Akbal, Naim Tirall. Ta~ık 
Buğra Orhan Hançeri oğlun
dan ,;ika)el<'r. Orhan Yelı. Sa 
U.h B'rsel. Özdcmir Asaf. Asaf 
Ha et Çelebı, B drı Rah~.i. Beh 
çet Necatigil. Kamuran Yuce. Sa 
bahattln Kudret, Mü ak Ere
nus. i. Erserrek'ıen şi'r er o
kunmustur. Şı r \e hiki}eler n 
çoğunu b'zzat ~aza"lar okumuş 
lardır. Toplantıdan sonra da-

... -0) 

~amba'nın Ça tıburnu mevki-
inde paklanmış 'e cürmilmeş. 
hud kanununa göre gonderildı· 
ğı Samsun Ağ:rceza ?ılahkeme· 
sinde duruşması ) apJlmıştır. 

İki saat zarfında duruşması 
goru en katıl 25 sene bır ay 20 
gune mahkum edilmiştir. 

Bir köylü öldürüldü 

Samsun 17 (Telefona) - A
laçam'ın Keresteci kö:>il ile Gok 
çeağaç köylı arasında tarlsda 
hüvi~etı henUz tesbit edileme· 
mis bir ko)IU ölu olarak bu1un
mu tur. Tahkıkat netices. ~de 
köylunün bıçakla b dürul'luğü 
anlaşılmıştır. Katli aranmakta· 
dır. 

,•c1Iiler hazırlanan btifede ağır 
Janmışlardır. 

1 
kimse:erle ka) nasmak ıstercli, 
rahat ve ıtıks bir hayat surmek 
isterdi. Ispartalılar gibi yaşa
yıp ilmi araştırmalar yapmak
tan bahsi severdi fakat bu sa· 
dece onu eğ'endircn hır riiyn-
dan ibaretti Eğer bu hcmşıre 
i e evlense) di Ispartalıtarınki 
gibi bir ilmi arastırma har:ıtı
na kuuşurdu ama pişman da 
o'urdu. Bunun için de bana 
rastla)ınca)a kadar bek'cdı ... 
Bana lütfen bır sıgara \"er 

Devam etti Herhangi bır 
erkeğin münasebctı o'duğu bır 
kıza karşı krndi ini borçlu his
setmesi miımkundür. Bundan 
baska ona kar ı bir a'ışkarı ık 
da du)ar ... nu•un bunlar gauı 
kabili içtinaptır Mese e şu ki 
en akılsız kız bi e bunun far· 
kındadır Eğer bir adamı ha· 
kikaten istiyor \ c şansını iyi 
göriirorsa rıski goze a'ır ... Bu 
son defa zarların atılışıdır 

Wi'lie'nin ) anakları kıpkır
mızı o muştu. konuşma) a teşeh 
büs etti. Anne-1 onu sustura
rak sözlerıne devam etti, BU 
tün bun'ar olaı:an şe)' erdır, 

tabii ve gayri kabili içtinap o
'an şe~ lerdır. Şımdiye kadar 
mı ~on arca defa tekerrür et· 
mı5tir. Buna herkes kapılabi
ı.r. Fakat unutma ki hır izdi
\'acın esası. vicdan azabı veya 
bir kızın güze:liğinden hos'an
nıak de ıl de mUşterek mu· 
hit \e kı)met er olmalıdır. E-
ğer kendini suç'u hissedip ev-
enirsen. bu his ergeç kaybo'a· 
caktır O zaman gerh·e ne ka
lır"' Şimdi doğru~ u sb) 'e - bu 
kızı hakikaten seviyor musun? 
Yoksa kendıni ona karsı mec
bur mu hissediyorsun?• 

• t kisi de var"' 
·Demek ki. mecburiyet his

scdı~orsun Tabiatiy e kendi 
kendıni onu sevdiğine inandı
rıp izdivacı daha kolay hazme
di'cbilir bir şekle sokmak da 
btı) orsun Wil ie bu bar şar
kıcısının çocuklarını doğurma· 
sını ister misın'! Ka) ın arın o· 
larak bu İtal) an mana' tarını 
ister mi tn'. Hiç şüphem yok 
ki dürust ve iyi insanlardır, 
fakat onlann istedikleri u
man e\ine gelmc'erini. kıı'arı
nın 'e oğul &rının bil~ ilk ha· 

bası 'eva bfö Uk annf' i o'ma
larını ıster mı ın? Bunu ka
fanda can'andırabi !yor mu
sun?o 

Bundan daha iyi hır izdivaç 
yapabi cccğimi nereden bile
) im? Hiç olmazsa bu kızı ar
zu edıvorum. Şımdı)e kadar 
) egiın~ arzu cttığim kız o o:
du.o 

• Wı lie yirmi Uç yasındasın. 
Bab:ın otuz yaşında ev endi. 
Sen de gelecek a'tı yıl zarfın
da bin erce kız a tanışırsın.» 

Sen bana boyuna. onunla, 
kendımi suc'u hı settı ım için 
C\ lenmck ıstcdl •ımi sby eyip 
duruyor~un. Benim ne hıs etti
ğımı nereden 'e nasıl bi'ebi-
ir in'! Onu se\ iyorum. Çok 

güzel. çok bi huy•u bir kız ve 
budala da değı : iyi bir karı o
lacağından eminım .. h i bir 
nıuhitt('n ge'm('rniş olsa bile 
ne zararı Yar? Eğer onu e'im
t'len kaçırır am butiın ha) atı:n 
ca pı manlık du)acağımdan e· 
minim.• 

•Sekerim, ben haban'a e\len 
mcden iki defa nişan bozdum. 
He.r defasında dıim anın sonu-

nun gcldığini sanmıştım.• 
•Ben karımdan ne dıye iyi 

bir muhııtcn ı;ıe nıiş olmasını 
istiye~ ını. Eğer bu A:Jalıın be
lası harpten dönersem, ne o:a
cağım sanki? Bır pipnist ... • 

•İşte burada hata ediyor· 
sun Wıl ic ve kendın de hata· 
nı bilı~orsun. Willıe sen sür'at 
'e o gunlaşı~or bU\liyor un ... 
Pn anistlik fı iln sana hakıka
te~ cazip 

1

gözıiküyor mu şim
di? Artık idrak ctmi\ or mu· 
sun ki !ienin hır pı\ nnıst ıkten 
faza bir tarafın \Sr?. 

Bu ivı bjr darbe ıdı Caine· 
de tuttu~u uzun nöbetler es
nasında Wı lie. kendısinin pi
> ano }Jususunda ıstldatsız bir 
insan olduğu kararına ) aklaş
mıstı Harpten sonrası icin is· 
tediği Princetcn gıbl asil bir 
mektepte. eılebiyat ö~retcrck 
akadem{k bir hayat siırmek \'e 
bclkı de (kendi kendisine bi
le itıraf etmekten çekind i~i 
bir iç rüya o'arak) edebi etiid 
'er ve hattil bir lkl roman yaz 
maktı. •Ne yapacağımı bilmi
yorum ... O kadar uzak bir is· 
tikba'dc ki bun'ar • 

•Ben senin ne yapacağını bi 
liyorum. Sen miımtaz bır bıl-
gin olacaksın. Ben öldükten . • \' 
sonra zengin ve müstakil bır Wı''ıe annesının · :ı 
ınsnn o arak • Connant ırutc- il\ rılarak vatak odas•tl 
hıns gibi - profesiırler, fı'ozo{ Çifte yatakla tuva·et tı1 
:cır arısında dolaşacaksın... rasında dolaşarak ak 

1 

Senin tipindeki insanlar cn'ar )'erlerde o duğu ha dC· 
nin ter ıklerıni, !pek.', dır. Allah nza:;ı için söyle Wll- ı 

lıe, May bu manzara"a u_vu_vor ve kendısinin e ıınc ıt 
" milndc ona hedb c c tnu? O bir profesör karısı o-

larak mes'ut o·abilir mı? Sen müş tuvalet takımını 1 n muntazam bir ~ekı'de 
onu ekan Wickli'e çay ko)ar mış 0 duğuna dıkkat t 
\ e) a Dr. Connanl'la konu>ur- Va7.iyeti za) ıflı~ ordll .. 
ken tasan ur edebilhor mu- ~ '~ 
sun"'o 'icdan azabı ile ız...ı 11 etmış olduğu do~ru>d ' 

Willie ayağa kalktı. masaya kendısıne kola)iıkla tt 
gitti, ko\·adan şampanya şışe· rak, izdhaç ıçin bir !:~ 
sını çıkardı. Yarım parmak ka namış olmasından şuP ... 
dar gazı kaçmıs şampam a kal d d ,, d ıı fndr•' 
mıştı içinde. Kadehine ·kovup e oı;ruy u: a es /ı 

J hitinden utandığı 'e , , 
iCiverdi. hayatımla Ma\ 'ı bir 1ıa0, • Wil'ıc sana bahanın sl:iyli- ğı olarak ta ha\ vul c 0 yebi!eceklerini söyliiyorunı. Al de doğru)du. Onu ~ \ı.ı 
lah bi'ir o daha dip!omatiK ve de pek emin de~ildt s 
ince bir şekilde konuşurdu, a- deki o, gece hısl ını 

11 ma ben de elimdPn geleni 'yap mis 'e l'ıtay'Ie olan b 
0 tım. Ei!er h.ata ediyorsam, bana nasebetıne ~uphc ,e }; 

a'dırma. gene istediğini yap.11 bulaştırmıştı Tuza 3 d 
Seri adımlarla yazıhanenin budala, bir şıp se' ııt' 

yanına giderek çantasını aldı,_... (l)e' 3 
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' IPARiS MEKTUPLARI( 

Heyecanlı bir dCiva yeni 
ı . 

Ceyhan ve Savrun 
Nehirleri taşfl 
AnkaTa ı 7 (A . 

hasında ' > - Flzık sa 
tanın Nobeı MükMatını ka-
~ers :!5•01~n Wa h'ngton Üni
Coın 1 ekt<ırü Dr. Arthur * l\hsır'da ihtil~l kon eyi 

.Japoııya silalı 
inıalini a tt r vor .., 

A u9clalt'd :rress 

I 

ın:ye~iıon, Dünsa Karde l'k Ce üyelerinin arasında ihti-
Ciinch Başkanı D.r .. ~verett R. lfır rıktığı bildirilmekte· 
Felsc/ ;c Ha\'aı Universitesi dir. 
lllCTd e rofe•örü Wi Jiam Shi * Çin Hindinde Dlen nlen 
bir ~n müteşekk'l uç ki ilık Phu kalesinde a\'a~lar 
Cem· e~et. Turk - Amerikan hafiflemistir. 
ı:unı~:tı~.ın tc~ebbU üyle dört * Japon)anın silah imalini 

Xew York, 17 - Burada buıunan 21 aıadan müteş<'kkll Ja
pon teknik hcyetinın sözcusli Jrpon) anı.ı hür diinyanın mü 
dııraası için hafif silahlar " cep! anc ımıılatını arturnıağa ha 

1 zırlandığını bildırnıiştlr. Sözeli Yut:ıka İmaı bit· b:>sın konreran 
sında yapıığı beyanatta im:ıl:ıtın Am<'r ka ılc Kuordone c<lilc· 
reğini söylemiş ve şunları ilave < tmiştir \1.Jur:ıda bulunduğu. 

muz e nada i tenılen sil!ih'arın osafı hakkında ela temaslarda 
lıulunarağıı. Japonya Amerıkan ımalat metocllannı ve teknik 

lekeıi .. 1r müddet için mem- artırmak için faaliyete 1 
mızı ı·~arct edecektir. geçtiği bildiriliyor. 

Baymd1rhk sergisi ~. -----= 
Seçimden sonrr l ltalya' da 
G ı Siddetli kış 

österilecek H.k.. .. .. 
la::Hndırlık Bakanlığının :ı:ızır • u um suruyor 
dır:ı~ •Yurt Hizmetinde Basın- Anadolu Jann 
c. J> • 1sergı ı E ki~chirde iken. Roma. l < - İtalyanın her ta 
'Yuks~k ~ ~·n ihtirazı üıerıne ra'ında kötü ha\3 hüküm sur 
ıeçım eçım Kurulu tarafından mekte ve hl!T saat durum daha 
kapatıl Prop:ıgıındası sayılarak da bozulmaktadır. Kuzeydeki 
J\enıaı ~ıştı, Bn~ındırtık Bakanı dağlık bölgesinde hararet ~ırı. 
ıncçte .e~·tınoğlu \:er~il?i. de· rın altında altı ile on ekiz a 
._ ~zc~mle dc?'ı"lır kı: rasında değ'5mekıedir Merkez 

ek eri, ~ksck seçım kurulunun ve güne~ deki dağlık bölgl'lerde 
kat'ı ~~ 1Y. e .v~rl'en bu karar de durum aynıdır. Rirçok köy, 
karar h ~ıhaıdır. Bu bakımdan kaTlarla malısur kalmıştır, Kı
ınUtaıa :kkında herhanı:i bir yı seferleri fırıına\ıır yüziindeıı 
tıın Aa a bulunma~ ı zait soya· durmuştur. Birçok "ehirll'rde ve 

· nrnk s · · · dak· crgımızın Ankara- bu arada Tiomada dondurucu 
\es'ılı 1aç~ ışındanberi mUtcnddit bir t'Uzgar e mekıeclir. 

e ere be!'rtt·r.· · ·b· ~urt h" ı ıoımız gı ı ı~ırtına 
Pozisy ızmetinde bayındırlık cks Pa'ermo (Sieilyn). 17 CAP) -
Pı'an ~~unun gayesi, millete ya· Palermo ile Napoli aracında se 
tnek ~~ınetıerin hesabını ver- rer'er ~ apm:ıkta olan Laz·o a· 
hizme~ı 1 Yepyeni ve güzel bir dındaki motorlu gem'nin şic\. 
Uğ a ~n'ayısının yer eşme ini det!' bir fırtınay:ı yakalanması 
ıniı. :a tır. Kanaatimce, ser~.- ncı'ce 'ndc 20 ~ olcu ) ara'an 
ci 1 ~ guzel ıihniyetin mlıjde- mı trr. Denize açıldıktan sonra 
hUkuo m~ştur. Demokra ilerde tekrar Palermo liman•na dön. 
&onu:::t er hizmet sürelerinin 1 me~e mecbur kalan Lazionun 
l"n a, kcndı'erine tevdi edi- yaralı volcuları ha tahancve 
" eınnn t · - • -nı'ını e ın ne şekılde ku 'a. kaldırımı tır. Bazılarının 011• 
dııc/ olduğunun hesabını. ken rumlarnın ciddi oldu~ıı bildiri! 
J:etirıne ltımat ederek işbaşına nıektedir. Beklenmedik b"r an 
tire en ~re. vcrmek'e mükellcf· da ba la~ an fırtına ~ta ita ile 
timl~ d u ıtibarla sergimizi se· f ıa'ya arasında büliln gemi se 
tıınız~ı et s?nra da vatandaş a- ~erler'ni ak.,atmıştır. Ru ar:ıd:ı 
kararın ctkıkıııe tekrar açmak 1 ltalyanın b:ızı verlerinc k:ır 
hıı.ın t•da bulunuyoruz. (Yurt 1 yaı!maya ba lnmıştır. 
\erde~ ınde bayındırlık) seçim· Birçok gemiden :md:ıt lş:ı. 
hak hemen sonra l tanbu. re i :ılınmı ve kurtarma "cm· 
Cekt!nın da tetkikine ancdile· Jer· yo\n ç·k:ırılmısıır Slel :ı 
ca 1~1 \e b~n~ da imkAn bula- dı Malta adındaki mo.torlu yol 

la cmıntz.• eu gem· · bUT:ı)a 24 saat gec'k 
-o- me ile :?elcbi'mi ı r. Gemideki 

Süt fabrikasını orman \er rüı.garın ş'dcletin'n saatte 
çift lig" i aldı 100 ki ometrc) i buldugunu •ö) 

lem'slerd"r 
ta~~~~ra 17 (Telefon a) _ t - 17 ki ı iilılii 

b.ıgisıni kabul edecekur.» 
Heyet Amerık:-.da üc: ay kal.ıc:ık \·c silah fabr,kalarını ge 

:.eceklir. Heyette 2a mühendıs ı ulunmakıadır Bunların çoğ·ı 
Japon c;anayiinin tanınmış 1,'C ik \e kımya mUlchassıslnrile te!• 
niS) enlerdir. Heyet sözcibii Anırı· koda her hang• h r anl::ı~ma 
y::.pmıyacaklarını 5adece ,\nıeriL !!. standardlarına göre j,.,tihsa 
lın nasıl arttırılacağı ve maliyet.o na ı\ duşurülcceği usullcrinı ı 
Öğreneceklerini 5(ıylemiştır. l'll:i tıın \ercliğı mal(ıınata göre ~e , 
ı;en sene Anıerıka Japon fabıi..alarına 73 mılyon dolarlık top 
mermısi, hafif siHH lar ye banıı siparış cımiştır. . 
Mısır ihtilal 
Konseyinde ihtilaf 
Çıktı 

:rıırk Hab~rl~r Ajansı 

Cin Hind' e Fransız 
' 
Askerleri havadan . 
indirildi 

\n'\dolu \Jan.ı 

Hanol 17 - Fransrz. ordusunun 
Kahire 17 - l\!ı:.ır siyasi şah- tarihınde ilk defa o arak. a 'ın

~t.} etleri bilha-.a Devlet Koııse· ela paraşlitçu o'ma~ıın biı :ıkl,•r 
~ ı .C. ka •. ı Ahdiilrczz:ık Srnhu· Dıen Ilıcn Phu'\ a takvı) e ku' -
ri hakkında Yrrilen ::.iyası Jıukuk , etı olarak fon~il'nlıniştir. Bu 
tan tecrit kararı İhti'al kabiııe.,ı a k"rler ıış:ıgıd:ı şidd~tlı oir ~a· 
'e kabinede blh·iik hır ihtıı:,r , aş rerepn eılerk<'n hayati 1:-:nııı 
husule gelirnıblir. Mısır Tıcar"t ı'k :ıtla:;ı~ını ~ apınışlarnıı· Fı·an
ve S:ına: i Bakanı Has:ın El Bağ- sız kumandanlığının mii acr.ııtı· 
dacli.ye 'ıl:ıli~e B:ıkuı • .".bdiil •• nı tch:ıHıklc kabu' edı?n mulıte. 
mil Onıeri kararı o.oıc to mak· lif bırliklere men up ::ontil'i.l!cr 

OPPE~UEİ:\llm Rirlesik 
Amerika Atom ı:nerji:.i komis
,·onu mü a' irliği \'UZİfr inden 
;ıınnn atom alimi J)r. RobNt 
Oppcnhcimcr. Anıerikada ilk 
atom bombasını Japmağa mu· 
\affak ol:ın Oppenheimer, ko
mur.istlerı- karşı müsaadekfir 
daHanınakla itham edilmektedir 

' 
~ki yeni 
Amerikan 
Silahı 

sadiylc i~tif:ı etnı:ferJır. Diin parasutlc al a) ışl:ırınd:ı ~.n d!'· ~.-orbt~d Pr~'' 
ıstıfa eden Ahd•ıll'rm.I El Ö ıecc mmaffak olmu lardır. Wa hington 17 - Birleşik A-
meri bütün ısrar \'<' t:ıv:ı;, u1 ·ar:ı Son 24 saat z:ırfın.ıJ dUçmı.- nıerika Ordu Rakanlıgından bu
rnğmen i tifasını :eri :ılmJmış· ı nın fanli) ctı gıttikçe :ı-•·ıl:;.rak gün bildırıldiğine göre Birleşik 
tır. de\:ım ctmi tir l\tüstah':cm ffiL\ Amcrıka kıt:ı\arına, ·atomla infi· 

Verilen kar:ır hakkında Ab· kıe karşı \'ietmtnh kunet eri- Jfık eden iki yeni silah \erilmek 1 
dü rezzak Senhııri'ye .hcrh:ıng; 1ı nin 105 !ık topl:ırla ar;tık!arı a- uzeredir .• corporal» i imli rad
bir tebligat yapılmamıstır. ı1u- tcş sırıısıncla, saatte \'asati iki )O ile idare edilen mermi ile 
kıık Fakiitıesi vrofesôrü \'e Jh- ı A lıç mermı atı mıstır. Ç:ı,.pı)- oHone.c;t John• ismi) le anılan a
tılal Konseyinin hukuk ın,is:I\ i: j malarda 20 Vietminh'li öım:i•. ğır bombardıman roketi \akın· 
!iğini uhde~ nde hıılu:ıc!ur;ın tiır. Fransıı ve \'ietnaın kU\'\ et- da Amerikan kılaları tarafından 
Sen huri hakkında verilerek ni- lcl'İ Jı:ıfiL kn~ ıpl:ıra ugrQmı~lr.r- kullaııılaeaktır. 
hai k:ır:ır merakla bt·klcnmPl..le- ı.Iıı-. Coqıoral ismiyle nıaru! ol:ın 
clir. ı :~ Ca ll'İe~·ı- ı iilbe Jılt\11\a.rı radyo i'e idare edilen mermi yer 

Diğer tar:ıflan iki 2ün ünce 
l!ıtilal Konse} inde lıaşgö ,\,ren 
ihtihıf had hır s:ıfha}a gırmi5-
tir. liıı ar:ıda ba~ta Jçi~lcn n:ı· 
kanı Binba~ı Zekeriya Muhittin 
o mak Uzere bir rok İhtıHıl Kon 

[:. Jşiitle atılanık den diğer bir yerde 1nılunan 
JI:ınoi 17 (A.A) - Dun Fran hedefe karşı kullanılınaktadır. 

sız hukfiınetırıın a'dıi:ı b.ı· ka- MPnıili oldukça ,!!cnis olduğu 
rnrla 'l'uggcncralliğe terfı cttiri gibi sUrati de ~rsin hızını bir k:ı<: 
len Gen r:ıl Christian De C:ı~-1 aeCa aşmaktadır. • lloncs John» 
lries'nin GenC"rallik yıldızları. Roketi 'I c 30 ıni lik bir menzile 
bhr:ımanca miıd:ıfaasını idare sahiptir. 
et. ~ekte 01duğu Dien Bıen Phu -0-
müslahkcın mc\ kiıne par:ış .... le 
at. ııc:ıktır. 

füıtfüım 

iki turist gemisi 

lstanbul'a geldi 

bir saf haya gir • 1 
meselesi Etoi le Mareşal Juin 

meydanmdoki hôdise 

p aris, Nisan - Üç c ki ko· 
cası ı·e yakın akrabaların

dan cem'an 13 kişi) ı zchıı· e 
mekten anık ıarıe Be naı d'ın 
mııhakemesı ~cııı bir safhaya 
girıni~tir. 

E' ' i be· aydır mevkuf o!an 
:\!adam Besnard, mevcut deli -
!erin kifayetsitliği ve Toksiko
loji mütehassıslarının birbiri
ni tutmayan görii !eri yüzün
den şimdıltk kefaletle serbest 
bırakı:mıştır. 

:\Iütehas~ıs'ar ar:ı,ında i'.nıi 
nıiinazara şeklini alan diıvJ, 
adliye literatüründe eşine er
der ra~t'nnan bir vak'a ıcşkıl 
etmektedir 

i k eh'h ukuf raporundan 
sonra, müdafaanın ısrarlı iti· 
raz arı üzerine tah'll i i ikinci 
bir heyete tevdi edilmişti. Bi
ı incı \'C ikinci -aporlar arasın
daki zıtlık mahkemeyi. Ünivcr 
sıte profe.sörleri i'e mütchas
Sh \ C alimlerin bu'unduğu bir 
heyetten esaslı ça'ısma, tecru. 
be er \ c rapor istemeğe sevke
diyordu. 

Son heyet ele yepyeni netk1:1-
ler elde etmişti. Ü:.tclik heye. 
ti te:ki' eden iiç li'im fikir hc
raberli~ine \'aramaını:;-lardı. Mc 
;.ela, profesör Griffon, Mar:~ 
Besn:ırd'ın son kocasının saç
larını Zoe atom pilı i'e mua
~ ene ettiğinde kiloda 44 mg. 
ar,,enik tespit etmiştir. Diğer 
iki müteha"sts başka metot ar
la başka mıktarlar bu muş' r
dır gksper'erın bazıları 44 
mg. ar::.cnıği B'dürmek için kufi 
görmekte, bir kı mı bunu ıetl· 
detmektedir. 

Gcııe mittehassıslardan dok
tor Truffert. mc\'cut :ıısenıl;ın, 
'icra'tındaki aı scnıkli kar151m· 
;ardan mcwr toprağına ~Jrn
lebi"eceğıni öne slirmcklcd::-. 

Kimya ilmi bu sahada ~cııl 
ve kal'i neticelere varıncJ} a 
kadar zehirleme vak'alarını 1·1-

rc'c\'en mahkemelerin vaziCc
leri • ko'ay o'mayacak. 

Jf. 

N ato kumandanlarından ve 
Fran anın ) cgane ııaı e~l-

1: Juin, geçen lı:ıfta Auxcrre· 
de Avrupa Müdafaa Camiası :ı
lc)hinde bir konuşma ) apını -
tır Başbakan. bu hu usta ız:ı
hat istemek üzere Mnre~a i da-

ı ı gibı çağın lamı) acağını 
dırerek. ıcabet etmemişti. Bu
mın iiZ<'rine top'anan kabınc 
Mar<'ı.ali blitiın mi ı 'azifele
rınclen affetnııştir. 

Mil i Sarnnm,ı bütçesinin 
mlızakere ine rast :ı). n hlidi c 
ko nyca par amento\a ıntika 
etmiş. c kı De Gaul c'rti'er ve 
Komiinistler sert tcnkid eri ile 
M. Lanicl ve .M. Plcvım'i :sıkış. 
tırmışlardır. So,y:ı ist'er ve 
merkez partı'eri mrselcnın esn 
sını miiıakere etmeden ı.ani
el'in kararını ta,\·ip etmiş er· 
dir. 

vrupa l\ludafaa Bı Jıği pro
jesine ek protoko' arı 1 a\'C el· 
tıren l\tareşa'in bugtlnku hare
ket tarzı izah edi ememekte
dir. 

Bazı gazetel<'rin ıddia ettiğı
ne gore Juin Auup:ı 1\ludaf:ıa 
Camia ına muha ir bulunmakla 
beraber, bir mil'ı A •man ordu· 
sunun doğrudan dogrll\a NA
TO'ya iştirakine taraflar. 

Yerine \'Cni bir Fransız ku
mandanı ·ta) in edilnıedık\E' 
XATO'nun Merkezi Avnıpa 
Kuvvet eri Kumandan'ığınd:.r. 
istifa etmeyccei\'ınl bildiren 
Mare al Juın'e, Mr. Lanie \C 

:NATO kon•eyi başkanı '.Mr. 
Htd:ıult gerek i teminatı 'er· 
miş bu'unduklarından bııgtin· 
!erde mi ct:erarası ':ızıfe<>ın
dcn de ayrı ması be'•lcnınekr~
dır. 

* ·p azar günü Elo e me)danı 
hc~cean ı dakıkalar ) :ışa 

dı. 
E ki muharip'cr, Yietnam

dakı muhariplere mi 'i bağ ılı
ğı ıfade için Meçhul A kcrin 
kabri önünde bir mera im ha· 
:zırlaınış'ardı. 

lliik(ımet haşkar.ı ve \lıl i 
)hidafaa Bakanının katı'dıgı 
bu nıerasım bir keşmekeş \ e 
teı tiple son bu muştur. 

J\Jarir Brsn:ırd talıli~ e 
edilmeden en el 

mı•' ardır . 
Bu çirkın hareketlerde isml

nı ıstısmar cdeceklerıni sezc:ı 
.Marc~a Juın merasime ı.ıırak· 
ten \ azgeçmışti. 

Mer. ımde el ı an'arı da da· 
ğıtı'ı~ordu. 

Bır yanında, 
• Bugtln Mareşal Juin'ı gön

derenler ~arın De Gau· e·u tev 
kif ede bılırler • 

Ötckı yanında, 
•Juin'ın ~erme \'on Slul 

Pn:ıgel mı ge ecek? • 
İbareleıi bu unan e ı!An arı 

bır yüzü ile ne kadar kapkara 
ı e diğerı ılc o kadar kıpkızıl 
değı mi? 

* 
pıansız ha'Wlll't ığı feci bir ~ı 

zn netice inde o·en tecru
be 'Pi otu A b:ıy Rozanoff'un 
m:ıtcmını tutmaktadır. 

Tepki i uçak ın aatının son 
ge ı melcrinı go \ermek üzere 
t umarıe ı gunu ~!elun • \Tı!IJ
ı och<' ta bir ha' a gö tensi tcr
llP- edi mı ti. En son Fran ız 
tepkı i uçağı CM) stere IV> ile 
ha\ a anan Rozanoff. sc' .re. er 
arasında bulunan Mr. P e\en, 
ingilız Sı'fıhlandırma Bakanı 
l\lr. Durran Sandys, Ilavac lık 
ıs'crlni tedvir eden Fransız 
devlet sekreteri Mr Christian. 
sen. lngı iz hava kuvH•t eri ko
mutanı l\Jare a naker'in öniın· 
elen ıkınci defa geçerken, uçak 
pi te çarparak inh iik etmistir. 
D.n et i er uçağın aHu an par 
çalarından. kendilerini güç"uk
le koru) abı'mlş <'rdir. 

ten da Be ıktaş scmtındc gc· Yiyana. 17 (.\.\) - Yen'den 
fınd sene husu ı teşebbüs tara- vagan karla bastıran kesif sis, 
fabr~~ açılmı o an pastbriıe üt p:ıska') a yortusu mlin:ı~ebcth·
Çıftlığ s~ Ankara Gazi Orm:ın le turistleTin akın eıl·kleri \lp 
tın 

1
1 1 letnıc tarafından sa- erde t<'hlike yarattığı kaı\ar 

e) i üye inin btif:ı tehcl dinde 
bu undukları bıldirılmc"t1edır. 
Hu arada lıiı en P:ıristc o'un İh· 
tılaJ Kon e}i üyeliginde·ı i •ıf.ı 
eden Binba ı Halil Muhittin'ın 
ıstıfa ı komite içinde mc\·eut 
ihhlfHı bü)iitnıemek için bugü
ne kadar kabul edilmemiştir. 

Pari 17 ( \.!') - Frans1z 
llaberıcr Aj:ınsının bu akşam 
bi1<111..!1 .ne gore, Vietminh li çe 

~fısır bandıra'ı ı-;1 Mıılck Fo 1 \et etmiş fakat :\lareşa• Jııin 
u:ıd gemisi 104 Arap \e Amerı- ı keııdis.inin bir trompetçi onb:ı
kalı turistle, l~ran ız bandıralı 

1
-------

Juin hadisesini istı~mar eden 
koınüni:.t er ve aşırı sağcı :ır 

·Kahrolsun Lanic " P e\en 
a ağı db e b:ığırmıçlardır Ge. 
ner:ı'lerln himaycJnde ka :ıba
tıktan sıvrılan Ilakan ar tak\ ı
:-c po is -kıın·ct erının ge' mesi 
Uzcrıne otonıobillcrıne bincbı -
mi Jer, sil\ ru an ) unıruk \ e 
ıckme ~ ağmuru a tında. tam· 
pon darbeleri) e ka'ab:ı ığı ~ a. 
ı:ırak hadi:.c ~erınden uı:ık'aş 

Rozanorr llh 'ere uçak an 
i e muhtc ıf defalar ses du~a
nnı asmı tı. Bu facianın, 
< hstere IV) Un teknık mu
kemmc t\ etine o an itimadı 
aı sm. v~cağı s6) lennıcktedır. 

1:1 i\lı~ri ıuelesi mii~adere 

3 ınmıştır da~da tıpıde ka~ bolmus bulu-
Orınan ç ft . .. tıka ı lığı idaresi bu fab nan 10 talebe l'c hoc:ılarının " Kııhire ı; ('f.II.A.) _ :ııcvsuk 

.... ak~ı·nı !!1cnı l<>tınek , e en moclcrn kıbeıi hakkındak: Umitlrrin ılc 1 b' h ·•• c bir kaynaktan \eri en ır abc-
Lazırtıkıerıc tak\ İ\ e ntnlek Üzere daha da azalmasına SCbep Ol• b 1 
(j " re -i!Öre, asın men up arı ve 

Berl'ar~d ba lamıstır. muştur. h gazeteler hakkında İhtilal· Ko. 
B ın e kaçırılanlar 13 ü perşembe günU Dac s- mıtı- i tarafından alınmakta o· 

1 
cr'ın 17 c \ A tein Dağına kayak ka)maya çtk lan kararların tanıaml:ınma ını 

•n I>o 1 > - Batı B<'r· mış bulunan talebe ve hocala-
1 s MUdurluğ · d müteakip Mısır'ın en bU~ ük ga-

rı dı"ın ... ., un en bıldi- rı olmak üzere vuslury:ı A 'p. " " orc B t İ zetelerinden olan El Mısrı mü· 
gan }{ k "' • 3 ı Rerlin n- \erınde en az 17 ki · ölmüştür. 
ler l\ı a arı Bırlığının MUltcci· sadere edilecektir. Bu arada ha-
20 Submı Şefi Dr. Wo'f Si'gradt 68 bin memur borç istedi len Bc\TtJt'la bulunan El l\lısı i 

at tar h d nazetcsinin sahıbi bir ka" "Üne lır. 1 ın enberi ka)ıp- Ankara, 17 (Anka) - Emek ., ~ " kadar İhtilal Mahkeme inde ı:ı-
rroucho\ "t h' li Sandığı tarafından memurla ) aben muhakeme edilecektir, 

'Berlın 17 
1 c 1 kaçıranlar r:ı 2 -.eya 3 maaş ni pelinde e\ 

kesıınind b (AA.) - Sovyet \Clce dağıulacağı bildirilen Japonya' da atomlu 
ajan1aNn~ u·unıın Batılı irtibat borç para te\'Ziinc ba tanmış-
ıınaka ... 1 :ın Batı Berlin polis tır. Halen müracaat edenlerin yag"' mur 
., "' arına gc• b' .. ore, n 'I' en ır rapora sa~ısı GB bini a~mış bulunmak- Tokyo. 17 (.\A) _ Q3 aka Be 
O hı a r. roucho\ ilch'i kaçrran t d ı· 1 ·ı·ı b k 1 ·~ rın b a ır. gı 1 er u ma sat a ay- ledivesi lıniver,iıesi Profesörle 
h Eın · asında Doğu Alman- 1 b 1 2~ . r . 1 
Paul bnu:Yet Servı•I şeflerinden rı mış •. u unan . ;ı mı y~n ır~-1 rinden Yasu~i. Ni,ivakı bugiin 
-- ~nınaktadır. nın. kafı gelme)eceğl kanaalın buTada \'erdığı beyanatla iki 
~ ded rlcr. Japon şehrine alom yağmuru 

t'dilel'ek 

yağdığı iıldi:ısında bulunmuş 
ve ŞÖ} •e demht'r: 

.son tecrUbeler, O aka Ye 
"-:igaıa şehir'erine radyoakt'f 

:cdler bir Kamboçya trenin 
nıa) ınl:ırla )Olundan ahko.}ar:ık 
\ otrulardan \tizden fazla erkek 
~ e kaılını öldiirmlişıenlir. K:ıt
liilm l'awrtesi günii Pnoın Penh 
i e llattaıııb:ını :ırasında blcyen 
l olcu trenine kar~ı 'ukubulmuş 
tur. 

-0-. 
idil Biret bir 
Miikaf at kazandı 

Gener:ıl Mang n gcnıısi 400 
Fr:ın~ız turistini hamilen c\un 
sabah isıanbul limanına gelmiş 
lerdir. 

Vakıflar Bankasının 

tavzihi 

Ankara. 17 < \1\) - 17 ni
san 1954 tarıhli Yeni U'us ga. 
zetesin"n birincı a~ ra ında 1 
• Vakırlar B:ınka ı faııliycıte 1 
baslıklı 'azıda. ~anknnın 1400 

l'aris'te tahsi'de bu'unan liralık h~kuk mU a' 'r\ ğine ya-ı 
küçük plpni. t İdi' Birerin p lall tfı' in hakkındaki lıaber'c 
~enı basanlarını haber a"dık. il rj ,, olarak mezkur banka u
ldı şimdı J>ari Konsı•natua· m-:ım mlldürlüğünden aşağıdaki 1 
rının en çetin sınıfı olnn Ac· la\ zih alınnıı~tır: 
l'Ompagııemcnt de piaııo• ya • İılare ınecl:·iın'zce kabul e . 
dernm <'diyor. Bu sınıfın ta e- etilen ır~kı iıt kndroınuzda hıı
hc'rri :w • 2:i \as ara ınıl:ı o:- k ti k 
dııklnrı hn dr 'idil gü,terdiğı kuk ıııiişa\•iri veya avu ·a ı 
ba ,ırı i e herkesi hayran et- yoktur. .. . b' A • 
ınektedir. Kiiçıik piyanistımiz Şu hale gore böyle r t ) 1 

bir tarafl:ın da ıcori ve tatbi-1 n·n bahis mevzuu ol~maynca
k:ıt salııa 1 dısında piyano ça· ğı ua tabiidir. KeyCıyctı~ bu su 
lışmn arına de\am edı:-or. Bu rrde ta\Z h'ni rica eclerıın.• 

1 

yağmurların yağdığını göster
miştir. Fen alimleri hAd'senin 
Amerika tarafından Pasirik'te, 
Bikinide yapıl:ın Hidrojen Bom 

sahada gosterdigi muvaffakıyet 
de 'Uz glılcliirccek derecededir. 

Son gun er zaı fında İdil'e 
da,r memnun uk \·erici bir ha
ber aldık: Amerik:ının Baston 1 
şchrındcki I.ilı Boulanger ?ık 
morınl Fund• m.ızik tcşekkii'ü 
1954 sene ı'lin mukiıfatını, biı· 
muzık kulııplı:ıne i kurması i
çin. idı 'e , erme i kararlaştır
mış ve bunu bıldırıni•tir. 500 
do ar ık bu n Ukiıfatıa Jdil, çok 
liızunılu olan lıö} il' bir kü:uıı 

Oı;lum ve lmrdt' imiz Mtıd
deıumumı l\luııv.nl 

1 
ŞATRA:\Ç Tl R~l \',\Sl - niin)a ~atraııç ~anıpi)on:ı-ı lG mart ı:ı l\Jos.kouda Tchalko\' ky sa
lonunda açılnııştır. İleri gelen S0\1'et O) unlıılarıııdaıı ı. Uol\ in nik (ı;oltla) ile \'. ·m.} IO\ mu. 

ı;aba!..a~ ı açı O) ununa ba~ladıkl:ırı ı;ıradıı 

bası tecrübeleri neticesi oldu
ğu kanaaıindedirler. Bu tecrü
be'ere de\ am edildiğ' taktirde. 
yalnız civardaki sulaTıb bulu
nan b:ılıklar değil. tecrlibc sa 
hasından pek uzaktaki memle
kellerde yetisen m:ılısule de te 
s'ri dokunar:ıknr. 

Nigit:ı şehrinde 2 nlsanc\:ın
beri yağmurları tahlil etmekte 
o':ın 5.liıııler, ~eçen cumartesi 
yağan yağmurlardan aldıkları 
numuneyi süzdükleri vak t, fi· 
litre kagıdında haM raclyo:ıkti~ 
\'ite belirti'eri gösteren tortu 
bıılmu laTı\ır. 

Atom yağmuru ~iven mey\'a 
ve sebze'ere radyoaktivite bula 
sab'leceğinden "'e böyle atom 
bula ıklı ol'an yi~·en davar \ e 
domuzların da tehlikeye düse
bileceğinden ürktıyoru m.• 

Yapışık ikizler öldü 

Montrea' (Kanada). 17 CAP) 
- Geçenlerde Calherine Sava
ge atlında b~r kaılıııın doğur
duğu üçüzlerdrn birbirlerine ) a 
pışık olan ikisi dün Montıeal 1 j Nöroloji Enstitüsünde ölmüşler 
c1·r. ı 

Hastahane makamları blrb'r
'erine başlarından yapı ık olan 
ikiz kız kardeşten birinin sıh
hi durumunun bozulmaya ): Uz. 

haneye kavıış:ıc:ıktır. 
!.ili ı.ıoıılangcr .'.\lemorial 

Fund İdil'in hocası N:ıdia Bou 
•ange~'nın pek erken ölen ı:ız
kardcşi Lı i noulanger adına 
kurulmus bir tc i tir. ller sen!' 

u.ı ııız \ Kl :-; ı ı Kt .. nun 
veratı dolııyıalyle ernar.e mrra-
6ımınc bizzat gelen vr. çelrnk 
gOndermrlı: tfıUundn bulunnn-
1 rn. muıek arkadaşlnrınll, do~t 
ve akrabıııarımı,..:ı. EUal llııs· 
t hnncst Srrtablbl. doktor ~r. 
h m ırelerlııe österdlklerl ya
kın ıı!Akad~n dola}'l ayrı :lYTI 

te kkUre arımız tn!\nl oı<lu· 
Q;u ııdan 111.ctenlzln ta Vll&all t\l• 
ııtı rica tdPrlz. 

\nnesl: ııaındly~ KıınııU;n 

Kardr•lt•rl: ,\Junrl, '''· İh· 
rahim. 

bu meblağı en kı~melli miizıl;; ••••••••••••~ e'cnıaııların:ı tc,-ı.i eder. Li'ı 1 \ 
Boulanger 19·20 )a larıncla •lk 1 M E V l 1 O ı 
defa olarak Bü)ük Roma ~ltl-
kafalını kaz:ınan bir k:ıd.ndı. Kı~m .. tll babamız TC bUyO· 

Muıık aleminde genı:ıl bir ı:orı ııcımuz llahrtre kıdemli YUZ· 

pozitôr olarak ) a 1) or. Pek gU. başııı ıııdan mUtelı:ııtt 
zel eserler J. ız.mıştır. F:ıkat ne s \11· 11K:-..-1J:nL~ı \Z'm 

\azık ki omrü 'ı•Ca Ptr.ıemiş 
2s ~ a l:ıı ında tılmlistür. 

l\ladmnıel i:\ ı.liJ ı:ou!Jnger 
rcnıiyetın mektubunu İdil'c 
\erirken çok lıevecanh \ c· se
' inçli idi. .onıı · ı!yıl:tı. haki
katen bunu h:ıkketnıht:r• dedi 
idil, ınUkaratı mutad .sallP 1i!,1 
lle karşıladı. Esasen onun 
en miıste na tarafı kiiçük ya
şında bu olgunluğudur. 

ıııuın lnl\n kırkıncı ı:UnUne 
rnMlnyan 10 Nlııan ııı:;~ Pazar· 
tut ıılınU ikindi nam117ml 
ınl\tcaklp AkPray Vaıtıfe Ca
mttnde barız c.,mnl Ba cı, ha· 
rız M~dt c;nrıes, harız Muı· 

tara DU)'fUlı:, hafız :1.ıahm11t 

Öncü tararıııılan m•vlldt ~rır 
okutularıık Fatihli Karde,şler 

tarafından UAhl ve ~mi ıınam 

tutması ilıerine çocukların dün. bır ameliyat yapı'mış. fakat kı 
dünyaya ~clmis o'dukları Cat- sa b'r mUddet sonra ölmcleri
herine Booth Hastahancsind?n nın ônünc geçilcmemişt'r. 
Noroloji Enstıtüsüne naklcd-1-1 Yapısık kardeşlerle beraber 
clıklerini bi'dırm'şlerdir. Çocuk dlinya) a ge'mis olna üçüncü 
ların hayatını kuı tarmak ifn ı;ocuğun sıhhı duı umu iüdir. 

Jarıııın da iştirakiyle Hamza 
Te Ali Jlocalar tarafından 

Kur'anı Kerim tlllvct edlleec
!:lndrn arzu rden altrab , doıt 

ve lhnnı dinin tc rırıer1nl rl-

ca ederiz. 
nrnlz 'ılma7, Gön~n. \ta U. 
1 $l>lsoy Tf' \kı:ıınror \!itleri 

İstanbul' a 
Kahve tahsis 
Edildi 

Jlımı.ı "uhahirinılr.d~ıı 1 
Ankara 17 - Bugiııı Ticaret 

HakanlığııH·a İstanbul şehri k .. 1 
> eııiden 500 çu\•al kah\'e t.ıhsıs 
edilıııi~tir. Bu miktarla bcrııhcr 
fstanbula ) apılan tahsis uç bin 
çm•ala baliğ olmustıır. Bu mik
tar geçen ) ıltara nazaran İstan· 
bul pi) a-asının kah\'c ilıtb aeını 
f::zla 1) le kar ılayncak miktarda· 
dır. Zıra İstanbulıın bır buçuk 
aylık ihlt) acı 1500 çuvaldır. 

Ihtiyaçton fnZ.:a tah is yapı -
ma ına ra!?men yine de k:ıh\e 
buhranının nıe\ cut olnı:ısı ) o klas 
nıış olan 2 .\l:ıyıs ser;iınlerh le a
lakalı görülmektedir. SedmdPn ı 
sonra kahve stoku y:ıpnıış olan 
bazı kimselerin .stoklar• satanıa. 
nıak durumuna düşcceklerı SÜ)" 

lennıektcdlr. 
-0-

Mc Ghce'ye Ankara fahri 

hem,ehriliği verildi 

Washington 17 (A~KA) 
Birlesık Amerika'nın Ankan 
E kı Bü\lİk Elçisi George Mı· 
Ghre')e ·Ankara·nın fahri h,m
şchrilı~i 'erılmistir. 

KOl'\sım\'.\Tl'.\R O(:nı:sclı.ırni - i tanbul Kon enatııarı 
tİ) atro böliiınü iitrenrllcri de ı ~ılının ona erme ı müna
ebetn le dun Tepcha ı Uram Tnatro unda bir mu amere \er• 
mişle;dir. J"otogı afta tıvııtro bolıımii öğrencılerlnden bazıları 

ö:rctmenlcıı fütumenl Behz.ıt La~la 'ıirülmektedk 
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A rupa Siyasi .Gençlik ALÇACIK DAL, YEMESİ BA 

' Meclisi: il 
~ ..................... .. •••••••••••••••••••••••••• . 
: Avrupa'nın diğer gençleri teşekkül etm iş münakaşa edilmiş kanoi atlerle gel irken, Türk gençlerinin yalnız aklıselimleri ile hareket 
i mecburiyetinde ka lmaları bir eksiklik teşkil etmektedir 

. 
• • . • • • • • • . 

• .......................... 
\'İl' N - Ni SAN 

Bundan evHı kl yaıımızda si
) asi Genelik mec'isi hak

kında umumt matnmat vermls
tilc. Bu deiıı, toplantının var
dığı kararlardan bahsetmek ıs· 
tiyorut. 

Türk dııfogelerl mevcut dört 
koml8yonda slyasl, iktisadi, 
sosyal ve kültürel komisyon
Urda çalısmak fırsatını buldu 
Iar. 

Avrupadaki bazı partilerin 
ve htıiplerin görtislerini kendi 
ıaf'arındaki genç ere 11öylettir· 
mek arıusu, bilhassa siya~ı. 
kısmen Cle sosyal komisyonda 
çetın mUnakaşalara yol açtı. 
Me e A Alman 11osyallst'eri, iç 
siyaset icabı. Avrupa Birlı~lnin 
almııkta o'duğu şekle. daha 
doğrusu Adenauer'ın siyasetine 
muarızdılar. Gene aynı mUliiha 
u'arla 1nı::illı ve Alman sos· 
yalistıeri A\TUpa mUdafaa Bir 
Uğine muhalefet ediyorlardı. 
Sosyalist grup. bazı arkadaşla
rını memleketlerinde müşkül 
vaz.lyetlere dil§lirmcmck için, 
umumt heyetin siyası karar su 
ret: erine r!!y 'ermemesini te· 
mln makı;adiyle didindiler. Ta· 
bli bu gôrüş;ı kabul etmek Si
yad Genı; lk Meclisi ismi ile 
tenakuı olacaktı. Dığcr yan
dan Avrupa genc'lğinin bü:ı:ük 
bir kısmını temsil eden sosya· 
list!ıırıe bozuımak ise müma
sil toplantı arda sosyalist boy· 
kotajını kabul etmek demekti. 
Hristb an Demokrat ar sahip ol 
duk an adedi ekseriyetle grup 
lar arasında ağır ba§lt ·Com· 
p romis• ler bulabllir1erdi. Bu 
d a ~ apılmadı. Gayret liberal 
gruba düştti. Mecliste kırk san 
d aJycye sahip liberal er, bnznn 
aosya'i tlerin, hazan Hristiyan 
demokratların teklillerinl des 
t ek irerıık ve ke iC bir kulis 
f aali)eti netice inde bütün ko
mısyon kararlarının oylanıp 
neıredllmcsini sağ adılar. 

Bu zeminin teşekkillilnde 
Meclis ba~kanlığını dirayetle 
bltaraCane bır ~ekllde deruhte 
e den, be) ne imi c so~ya!ist teş 
ldlltı ı eri ı:;elen erinden \'C 

A'-usturya parlamentosunda 
mebus, M. Petcr Strasser'i:ı 
hakkını 'ermek icap eder. 

Lıberal grubun başkan '\Cktl· 
llklerındcn bırlni işgal e· 

d en TUrklye, komisyonlardaki 
mUdaha eıerinc ra~men umu
mi heyette çok Cazla dikkati çc 
lten blr çalıema yıpmndı. Mün 
f erit çıkıelarlıı iktifa etti. ıev 
cut $artlar altında bu hali la
bll kartılamak icap <'der. 

Evve' Auupa blrieşmcsl 
Türk dahi t ı1iya etine intikal 
et.memııtlr te\ eut partileri· 
m ı nP. proı,:ramlarında ve ne 
d" seçım m!.lcadelelerlnde bu 
mevı;ı karıı ında öıcl hallııre 
kadar ınen tah il <'rl hıınüı yap 
mamı ardır. Fi vaki. iktidar ve 
muha C'fet, A'Ttıpa Birliğine ta 
raftardır. Auupa kon eyinin 
azasıdır fakat Auupa Müdafaa 
:Sirlığı. k6mlır çelik birliği, Sar 
m~sclcsi, Yetil Bir ik. Siyasi 
bır lk karfısında_Türk görilşU 

Y A ZAN : 

ORHAN ARIMAN 

•• henüz belli olmamıştır. Bu dil 
valar bugün o kadar kompleks 
şekiller almıştır ki, umumi o
larak evet denilen nıeselelerdr, 
hususi olarak muarız bulunmak 
icap edebilir. 

Avrupanın diğer gençleri 
teşekkill etmiş, münakaşa edil 
miş kanaatlerle ge irken, Türk 
gençlerinin yalnız aklıselim'eri 
ile hareket mecburiyellnde kal 
malan bir eksiklik teşkil etmek 
tedir. Partilerimizin gençlik 
ko'lannın bu boşluğu kısa u
manda do'duracaklarını Omlt 
edıyoruz. Ayrıca genç partili· 
!erimizin A vrupanın büyllk si
yası gençlik .ı:ruplarivlc dev:-m 
lı temaslarında fayda mDlllhaza 
etmek Uzınıdır. Bu grupların 
politik görii&'eri, milll nıubltler 
deki konsültasyonların mııhas
sa!asıdır . .Binaenaleyh Avrıı· 

padaki beynelml'el siya~i genç 
lik teşekkilllerine vakit geçir
meden aza olmak bizim lcln 
artık bir zaruret oima1 ıdır. Böy 
lece, hem miııt delegasyon·ar 
Ye hem de bu teşekkiillerln 
Türkiye bü!Umleri milmcssil'eri 
kanalı i'e po'itlk muhitlere du 
hul etmek mümkün olacaktır. 
Mese'fı D.P. gençlik kolunun Je 
unesses Europcennes liberales. 
tesekklılunc dahil olm:ısı, gerek 
partinin gerekse partili genç· 
!erin teı'erini derhal Avrupa 
siyaset saha1nnna nakletmeğe 
yarayacaktır. 

Avrupalı olduğumuzu iddia 
ettiğimiz müddetçe, isminde Ji. 
beral kelimesini ister taşısın 
isterse taşım:ısın, programı ye 
icraatı ile D. P. parti 20 inci a
sır liberalizminin muvarrak o· 
lan partilerinden biri oldukça 
genç Demokratlar teşkilAtı, Av 
rupanın genç llbcrallerl arasın 
da \atlfc alıp mes'uliyet yUk· 
len melidirler. 

A \' usturya tccrllbesi güstcr
miştir ki, genç parti ilerimıı 
her şeye rağmen A vrup:ıyı m!'ş 
gul eden me e e terle çok yakın 

'dan i lgılenmekte, bu tarihi dıl 
\aya gereken ehemmiyeti ver
mektedirler. Bizzat gençlik kol• 
ların ın seçtiği Viyana delege· 
ıerfnin, ge~en sene partilerin 
Lahayc' ~ollndığı dclcgelenlen 
fazın muv.Af.~k olması ise bizi 
teyit eder. 

V iyana siyasi gençlik meclisi. 
bir yenilik te kil etmemek 

le beraber, aşağıdaki siyasi 
kararlara oy 'ererek, Avrupa 
Birliğine olan imanını teyit 
etmiştir. 

J. ı\Hupa Rirliği hUr millet
lerin mukadderat beraberliği, 
sulhü kuwetıendlrme \C os 
ynl ilerlemenin bir garanti (. 
dir. 

il. Gençler , KümUr • Çelik 
Birli ğinin kurulu undanherl al 
t ı Anuııa parlamento unun, o;i 
ya i birliğin kıınıluşunu tadı 
ettirerek kararlııra varmam:m· 

. 
• . ....................... .... 

nı üzfintü ile karşılamllktlldır
Jar . 

111. Bu yolda ilk merhale o
larak Frıın ız ve İtalyan mec· 
Ji !erinin Au "Upa iüdafaa Bir 
Jlğl proje ini bir an eneı t as· 
dik e tmelerini temenni ederler . 

iV. Avrupada sulhiin korun
ması yalnız müdafaa ramlası 
nın kuruluşuna bnlilı olıunnz. 
K \TO nıemlekellrrinin karşı· 
Iıklt ılay:ını ma~ı ve Şima l A l · 
lnnlik teşkilat ının kunetli ol
ma ı ururitlir. 

Y. A ltılar Auupa~ ı an u rel i 
len gaye değildir. On beşler 

birliğinin kurulmasını temin i
çin Avrupa konse~·i, Schumann 
plli nı memlekeUer1yle dokuılar 

arasında daha sıkı bağlar lm 
r ulma ına çaltşmaktaılır. 

Bunların dışındıı sosyal Ye 
iktısadl komisyonlardan ca7.ip 
tavsiyeler, 1tarar suretleri gel
miş ve ko!ayca taS\ip olunmuş· 
fur. 

İktısacll kararlar arıısıncla 
Türk \'c İtalyan delegelerinin 
teklifiyle \'e "•'estminster Kon 
icransı neticelerine muvazi o· 
!arak kabul ettfrilen karar sme 
tini de kayda değer bıılıt) oru m. 
ıAvrupıı mcmlcketlerl eko

nomik inkişa[ için deı·hnl müş· 
terek bir plan tanzim etmeli, 
istihsalin ve istihsal kudretinin 
artlırılma:.ına çalışmalıdırlar. 

Yatırımları teşvik ve koor
dine etmek için kurulacak mii· 
esseseler. Avrupa 5erma) esinin 
bilhassa Tiirkiye, Yunanistan 
ve Cenubi Jtalya gibi lktı~aden 
az gelişmiş memleketlere tcvri 
hini lemin etmelidirler.» 

Netice: ~ıemleketimlz ı;iyasi 
gençlikte el.kilileri ilk de!a 

olarak, Avrupalı kardeşleriyle 
lıirlikte siyasi ehemmiyeti \'e 
ma nası olan lıir t oplantıya kıı· 
tılıyorlar. Bu temasları n, Tilrk 
ft~nçlerinin ufu'kl::ırını geniş. 
letme~i. modern ve kalık 17. Av 
rupııh karakterimizi hıışkalorı· 
na tanıtması b:ık ımınclıın kıymc 
U ı;-ok bli~ llkllir. 

Topl:ıntıl:ıra gelen gençleri· 
miz ne kadar bilgili olursa•oı· 
sunlar, bu isleri tcsadilrtcrin 
llıtrundan k urtararak yeti&tir
me kurslar, si) ast seminerler 
açmalc mccburi)etindC)tt. Il:ı. 
71 milletler l~tlsn n edilirse, Av· 
rupalı ,gençlerin ekseriyeti top 
lantılarda a na lisanları ı 'c Al
m nnca, Fransızca ycya İngili7. 
ce ola r::ılc konuşmakt ::ıdır. Bl1. 
Tilrkler bu avantajdan mahrııın 
bulunuyoruı. Şu halde beyne! 
m ilel lls:ı.nlarln kolayc:ı. konu· 
~an milli realitelere vakıf genç 
lerin adetçe çoğaltılmasında bir 
zaruret olmaktadır. Hatta daho 
ileri giderek. partilerimizin ya 
kında ıliln edecekleri seçim be· 
yannameler inde \'e proğramla 
;ında gençlerin siyasi eğitimine 
ehemmiyet \·ereceklerini iste
mekte biu.at 1 ııençlıırc düşüyor 
diyebiliriz. 

Yarınki kadroların lınıırian· 
ması partilerimizin ana d:ı.vaları 
olmal ıdır. 

Halde, fakat lstikbnl için ya 
şndı~ım111 un11tmnmıılıyıı 

BOL VİTAMİNLİ 

ARI 
UNLARI 

~---------------.............. ..-.... , 
T T . R ORMAN CIFTLIGI 
İS'l.1ANBllL SiİT İŞLETltlESİ'ııiıı . 

Pastörfı ütl riyle bütün süt mamull ri yavrularınız: ve sizler için Y gdne 
ıa§lık t minatıdır. 

Bayilerinizden dalma bu ıütlert isteyiniz. 4501 

Telefon : 83958 

Aday listeleri - içini çekenler, dünyayı daha 
güıel görenler - Mebus olmak istemiyenler

Bir senede 131 gün ders ·------------ _____ .._ ______ , 
Ya% n: E. T. 

p artilerin aday listeleri lıaC· 
ta içinde nesredi ıdl Lls· 

tel ere goı 

ge z d i 
renl e r 
ılen k im bilir 
kaç kişi f('lnl 
çekli; kaç ki· 
1, maçın ilk 
kısmını ka· 
ıandığı itin, 
neş'e \ e &e

' inçle ll iınyayı daha güzel gör 
dli! ... 

Eskide n 1ıi7ı1e bir iyan mec
JI I, bu mcrlMn kaydı hayat 
ar lı) le, yani öliinceye kadar 

me\·kiini muhafaza etmek ü· 
1r.re tayin edilen bası vardı. 
IHinyatığı dolgun. 1 tikball e
min olduğu için herkesin Ü· 
:ıli !lya nlıkta idi. Ayan iiıalığı
na •Alçacık dal, yemesi bal!• 
derlerıtl. Cumhuriyet devrin
de mebusluk eski iyanlığın 
~·erini tuttu. Tek parti zama· 
i-ıında bıı rava kapalı atan, 
her ılened~ mebusluk sıfatı 
venill'nerek, clHamlı surette 
~te\·kiini muhafaza ediyordu. 

Çok partili demokrasi dev
rine girdikten sonra i ş d eğiş
ti. Parti ler halkı n sevebilece
ği kmvetll aılay aramağa ve 
lıu gibi ş:ıhsiye llere mii racaat· 
ta bulunmağa başlaılılar. İşin 
g:ı ribi , pek çok kimseler me
busluğa ran atark' n lmnetıl 
ah lyetırrden bir kı~mının 

bütün teklifleri r eddetmeleri
dir. Hu g ibi had iseler bundan 
evvel, tek parti deninde de, 
ara ıra gönilmiiştür. 

Y ' dl seklı ~ ıl kadnt en el, 
o 7.:ı 111anki p3rlİ Genel 

sekreteri, il
mi me~ele

lerıe meşgul 
olan ,.e her· 
ke~ tara fın

dan sevilen 
b ir nlı tell'
fonla davet 
eder: 

- ~İ7r mil 
lılın bir tr.bliğıl r. bulunaca· 
ğmı, lı tıntn gr.1inİ7! 

Jle r, ilmi telkikll'rine ail 
bnıı eserlrrln . tr.mini için u ıt· 
ra ınaktıı oıııa bu ıııt arzusu
nun verine getirilercğini tah
min ·,cırrr.k ~e,·inçle )'ola çı
knr. (: t.nel ekre terin odası· 
na girince bir koltuğn oturur, 
y:ı ıııl ac·ak tebliği beklemr.ıe 
İıa~l a r. Sekreter 'jUnları söy
lt' r : 

- Teı eronıa da bilılinliğim 
gibi vr.rect'A'im ha her çok mli 
lı i mılir; ~akı n fazla h eyerana 
kapılmayın . 

- l'tlerak etmeyin s izi din
liyorum. 

Genel St'k reter fa1la riılıli 
bir t avır takınarak ,., kelime· 
!eri teker teker ı;Öyliyerek ha
ber veriyor: 

- Siıi m ebus yapıyorU7. 

nu ~özleri iş iten ilim adı

mı şa ırı r, ba ınılan aşaiı hlr 
kova u dökü lmıl~ gibi ser· 

emlrr. Kendi ini bir pı~a 
toplayınra cevap verir: 

- lUebu luk mu?. .. Ben 
mebus olmak istemiyorum. 

Şa ırmak niıbetl bu defa Ge· 
nel sekretere gelir. Her-

ur: 

ke in arka
liJndan kos· 
tuğu büyük 
nimeti geri 
tepmek!. nu· 
na iınkAn 
var mıydı? .• 
·Acabıı yan
l ı & mı !~ittim 
diye rek ı;o. 

- '.:\l ehus olmağı lstern i)'or 
muc;11nu1.? 

- E\"Ct hlcmiyorum; poli· 
t ika hiç ho. uma gitme7.. 

Genel ekreter götlerini 
ha) retle açn r, başını lki tara· 
la sallarken ilim adamı: 

- Ha ka bir soy11) cccğlnlz 
) oksa mıisaade buyurun! 

Db-ı~rek ayağa kalkar ve o
dadan cıkar! 

Ru defn da b una yakın ba
'fı hAdi el er olduğunu du) duk 
'ie memlekette p rensip sahibi 
ın~anlar bu lunduğu için se\ in · 
d ik. 

nitt sJ.:~ımF. 
131 GÜ~ DERS 

Mekteıllerde ders sener.l so· 
nu ve tatlı ıamanı yak-

la~ıyor. Bu 
ın ünıse

betıe Ahmet 
1h~an'ın ge· 
çenete Hurri· 
) et'te ('tkan 
bir ausı nı 

hatırla

dım. Arknda-
ımız 365 gun 

olan ders ~cnr.sf urfında an· 
cnk 131 gün ders okutulduğu· 
nu seyli) erek şu ~atırlan ya
Zl ) ordu: 

.'.:\JüCredat programları o 
kadar ) Ukl!i . o kadar ağır ki 
tatelıeler hu tın giin içinde 
bu del'!ll!'rİ kllaıı larından hl
rl'r dera hile okumağa vakit 
buln nıaılar. l emleketle şu 
kadnr mektep açt ık, hu kndar 
'lır: bin. hıı kni1ar milyon t n· 
lehe buralara dev m edl) or 
ıl hr. bnvram ' npı,·oruz. ı~, et 

m~ktcp - sa~·ı ı, talebe odeıf~ 
Hrilf'n rakamlara uygundur. 
I 'akat okutulan \:e okunandan 
ne lı nhr.r? Kol'a bir ene :ıar
rında an< ak l:t l gün tcdrl at 
'aplıktnn sonra bu kadar mek 
tr.be, bu kad:ır ma rafa ne lÜ· 
zıım \'ar?,, 

Arkad :ıc;ımı7. lı!'lki lılr llllr
ca ~rrt konu~m or, fakat •İİ\·. 
ıeıliklrrinılr. blhük hakikat 
payı olıhığu muhnkkııkt ır. Es· 
kiden mektr.plc rıl e bu kader 
('Ok ta lil yoktu. lfa rtanın altı 
l(iin ii l(eç vakitlere kadar ılerc; 
okutulurdu. Her ders bir ıı; a. 

aiti. Şimd i Jı ıırtarl a brş l(iin 
den; 'arılır. n us •ııatleri de 
dab a 31. \ e daha kısadır. Jfal . 
buki bizim r. kisinden ~·ok fa r 
ıa calı~mab lhtivıırımıı ·u r · 
dı r. Ahmet t1ı~an'ın deıll ij l ıı ı 
lıl mııaı if slstrnı i mlııle e~a~lı 
ı ı ahat yapmak tlıım geliyor. 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri ı 
Kıtaat llônları 

Açık eksiltme ile 1200 kilo \'ntka, atı l mış ve kalaycı pa-
muğu ile 600 metre perdelik kumaş saçakı 21/4/9:i4 çarşam
ba saat 14.30 da lımit Dı. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. 
Hedcli 5180 fü:ı. geçici teminatı 388.50 ,liradır. Şartname i ko . 
misyonda ve öğleden evvel fst. Lv. A. tırın kısmında görli· 
lür. (4034-924) 

~ 

As. ihtiyaç için 45 ton ıspanak kapalı ıerfla 26/Nisan/1054 
Pozıırle i saat 16 da Yassıvirıın As. Sıı . Al· Ko. da ı;atın alına
caktır. Tahmin bedeli 13~00 lira, geçlcl t~miııatı 1012,5 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görUIUr. Tek~lf mektuplarının ihale 
saatinden bir saat evveline kadar komisyona verilml'Si. 

(902 - 4309) 

.... 
En.lncanda ~mlrllk ittisallndekı et \'c sobıc yerine te!llm 

artıyla 15 ton koyun eti kapalı zarfla 3 mayıs 1054 paurte· 
si saat 15'de Erzincan Lv. A. Sn. Al. Ko. dıı ealın alınacaktır: 
Tahmin hııclr.li 43500 lira, geçici ı eminatı 3262,5 liradır. Şart
name i komisyonfla görlilür. Teklif mektııplarını.n iha:e ııaatln 
den bir saat evveline kadar komi )ona verllmcsı. 0028-4534) 

* Aşa~ıda cins ve miktarı yaıılı yiyecek maddeııl kapalı 
zarfla hizalarında yazılı gün ve sııatlcrdc Hoşdcre As. Sa. Al. 
Ko. ela satın alınacaktır. Şartnameler komisyonda görUIUr. 
Teklif mektuplarının ihale ısaalindcn bir saat e\-veline kadar 
komisyona verilmesi. 
Cinsi '.\llktarı Bedl'li G.Tcmlnntı ihale ılln \'e saati 

20 
20 

16000 
16000 

1200 
1200 

12 5/1054 15 30 
12/5 1054 16.

C4 R tfi - lll:H) 
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Halil Pa a ile Mo•kova'da bir sok def:1 lar görü şmUştük. Bu konuımalarırıııı 
Sovyct Rusya He olan ilk münasobetimiıo taalluk eyi di~i için burada k••0

" l 

bir huilasa yapmalı tertih ottim. ) J\~~ 

L,------ .. 
l\10 KOY \ 1'01.t'NDA 
BiR KARŞJI,AŞ lA 

H em BakOluların telaiını te -
kin etmek 'ie hem de Kı· 

ı:ı'orduya kumandan tayin olu
nacağı hakkındaki ıayiaların 
iç )ilıilnli anlamak ve fırsat 
bulursa Moskovaya kadar git
mek için Bakudan ayrılarak 
Şimale çıkl•ıtını söy'eyen Ha
ı lı Paşa söz'erine eôyle devam 
etmişti: 

- Bir milddet sonra karw 
dan bir askert uenin geldi ini 
ve sebepsiz olarak trenden her 
iki tarafa topçu atl'ıi ıı~ıldığı
nı gôrmUştüm. Nıha~ct iki tren 
durunca karııya ııeçtim; kendi
mi tanıttım . Bakiıclan geldiğim 
den haber'erı varmı , hl mu· 
amele etti er. Nrrcye gitlikle· 
rinl sordum. Cenubi Kafkasya 
amele ve proletarya ının nrtu· 
!arı titPrfne ene & Bakfıya gi
del'eklerini ve sonra da Ccnu· 
bl Kafkasyal'ın rlığer şehir'eri· 
ne uğrayacaklarını s6yledi!ıır. 
Kumandanları Levandoskl adın 
da bir uttı. Askerlik mesle
ğinden yetı~mcmlştl. Onlar da 
~imale harC'ketimin sebebini 
öğrenmek ıstcdı er. Kızı ordu 
kumııt-danının karan knl'ı idi, 
Bakfıl ı l arıı b r şefaatım ol· 
mmıral!ını anlıvordum. BokO· 
!ular nam ı na Kııılordu nczdin· 
de ~ap:ıc:ığım mUdaha'e ve sa
ire bir netice \'ermiyecekll. 
Kendımi Ankara mllmessl' ı o
larak ta\ dım ettim. Rcfakatlmc 
bir mihmandar ver ilmesi rka· 
.sın •la bulundum. ı· ki l\Ilralay· 
!ardan İskoç:ıko adında bir za
tı yanıma \erci ilrr 'e fos ko
vaya hareket eden bir trr.nde 
yer ayırdılar. l'ıun bir .sııya· 
hallen sonra l\losko\a)a gel· 
dim. 

R LIL p ş l'\IN 
. IOSKOVADAKİ FAALinht 

H alil Pafa Moskovadaki te
maslarından da asağıdaki 

§eki.de bahsetm!sli: 
- Refakatimrleki Rus mira

layı beni Çiçcrln \'e Karahnnla 
tanıştırdı. c çcrın llanclyc ko· 
nıiseri Karahan da muavi~i i · 
di K~ndımi TUrk KU\ :ıl Mi • 
'ıye.-.ınln mllnıc l'i olarak tak 
dım ettim. Mustafa Kemal Pıı
şanın hürmetlerini sö •,edim. 
Çok memnun o' du'ar. Anadolu 
daki vaziyeti ctraf1ıca nnlnt· 

tım. Emperyalistlerin b:ı. ı o· 
lan İngilizlerin, Turk milletini 
esir e t mek \'e istiklA'inl c'ln
den a nıak için kanôırmıııta mu 
\'&fCak o dutu İstanbul hük(ı
metı i'e Yunan ordusundan ba$ 
ka \·n~ıta kul'anmıık i tcı dik 
lerlnl izah ettim. İngıllt mil'e· 
tinin. cmpcryafütlcı in :ı.ı w n· 
rını ~erine getirmek için Ano
do'ııda Turklerlc harp edeceği
ne ihtimal vermediğimi sö~ le· 
dıın Bu vımyct karşı ında 
Türk mi letınin hem Yunan or· 
dusunu \'!! hem de İstanbul 
hükumetini mağl(lp etmek a
lim 'e karariy'e mlicadi!le) e 
atı dığını s6y edim. Ümit \c 
mtıne\lyalımııın çok yilks k 
o doğunu, Cakat yardıma ihti· 
yacımız bu unduğunu hatırl01• 
tım. Kaplta'Ist 'e emperyalist 
cepheler in a) rı ayrı cepheler 
olmadığını Çiçerin ile Karııha· 
na tasdik ettirdim. Anado! udıı 
~aralı acıık ~iddctll mukaveme 
tin Ye mu\•affakıyctln blitun 
İslüm alemine \'e Asyaya ) :t• 
) ılacağını i!C'r i sllrdUın. Kapi
ta is\lerin be: kemiğinin Asya· 
ela kı'tıtacağını lsbata ç:ılıstıın . 
Anadoluda pek yakında milli 
bir hiikClmetin kurulacaRını ~e 
bundan sonra Sovyet Rusya l· 

'----~--------------------=--........ --~---..--............. ~---------------------

* 5 t: ıı lıı 'l i\• \'TltolllJ UR 'M Hl • 
:iti - l'nznrteal'den başka her ı;ccc 
21 de, Puar matlne ıs :ıo da Ol( \K· 
T \ - Yaı:nn: l':!mr.r nıee. Ttlrkçtııl 
Asude 7.eybekoıtıu • Td: 421&7. 

* Şf.IJİlt 1 'h 'ATHOSU Kll ~tıml 
lil ıo.~tı - &lı'dan ııa~ka her ııoce 
::ı de, l'nzar v.ür.düz ıs.:ıo d:ı l\H: · 
l . llK il \Nı :.\IIN KISK \ NÇJ.101 • Ya· 
mn: Louıs Vrrn~uıı. Türkceaıı Bur
han Felek - Tel : 40400. 

* SARAT Tel : 4165G - il 
Annhtıırıerı . 0 * SOMER Tel : 4 ~ı -
F'~hl . r-1° * ŞAN Tel· c/: 2 - :&:ı 
ınunun Mnceraları * TAKSİM : Tel: '43ıllı "" 

Harbi. "' * vıı.oız: Tel: 42847 -
Dnklknsı. 

IST/\ "11lUI. ctHr.1'1,,. 
+ AI EMOAR • Tel: 23653 

&on Dama • Dört F&hl~eniın * AZAK • 'Jel 23542 - il 
banıarı • Klmon ş rlo i•~ • * DULVAU - Ebedi At 
Kal ı. * CE'tDEUL:iTAŞ: Tel' 
A le\ ler lctı de • Dlkenll Ô ,,. * 'AR~iAnA : Trl • 238 ı; * r:ı:. .... (.' ı . I K T i\' T U O u - l>O· ıon Dallla • Dtırt Fahı,enlll 

\l,lt 1"0 1. U - Komcı11 :ı prrdo • Ya· * MİLLİ : Tel : 22!lG2 - 'i:ı;.ı-' 
an: A A. t.lllne - Ttlrkcr.aı . M. Bu· hlr - t}ç Ahbap Ç:ınıtl•r 

rlan • Sahne~e konn· Avni oııtı il ı • inde • Mıan Y lrckll S 1 

* '"lllfi R Th",\TR OSU E.'1iNİİNll 
nor. ı ;\il) - Perşembe, Cumıuteaı 
TO Paı:ıır ııaat 2ı de, •~rıcıı. Paur 
15 30 da \ '.\$1 ı Ki t, • Yazan Jacqu
cs Oevaı Ttlrkçcsl : lh n Bonı.ıı. 

Salt, Çarşamba ıuare 20.:W; CarJlm· * Yl!:Nt · Tel· 25692 - J. e 
ba matine 16 30 • EmlnöoU Öllrcncı ııe - Dlktnll Gül. 
Lokalinde. K ı\lııKol' c ıııırr' 
* lll U \ l\fMEll K AllACA - ~~e- * HALE Tel : 60112 - )J',p 

ıerı saat 2ı de. Ctımarteıı, ı atnı va • Clııller Ynlıı 1 
matine Ilı 14 Cl1J/\ LI li.!\lt ı\l• ULlJ * OPEnA· Tc 60321 - 0 
1 eı: 43134 . ra • Karanlık Yc.llar. ., * H S 1 lif'S OPmu:ı ı - Tel * ÜRF.YYA : Tel· 110682 
40309: t1SK UU.\lt.\ 1 ; 111 ı;nKrs • dll Oda Yok - DcnlEaıtı :ıı-:ı~ 
Operet 8 perde • Hrr ı;ccıı 21 de * YURT: Tel: 60544 - J.I 
Çarşamba, Cuıruı.rtc.sl va r02:ır ma- Kııntı Yarış. 
tine 15 te. 

* K l ı.;i K W \'t! - Çor mba· 
dıın bl.fka her 11:ec snat tam 2ı de, 
Bali, Cuma talebe matine 1 u l'a-

ına.tıne aut tam 17 ele l lN'.\\l.l 
\ ~n - Plyca :ı ııerttc - Yııxaıı Frc• 
detllı Khott • ('Mlrcn. Tnflk Sadul
lah - Tel 402711. 
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mıılltıl!. 

,_YENi 

YEDEK PARÇA İHTİYACI OLANLARA 
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Tedbir ak· sakal ile· olmaz ... 
Gr •· 

1 Ocu Mehmet Paşa, Sadaret makamına geldiği zaman yaıı yüze yaklaşmış· 
• ıtelik k 
Öı'ı • 0 umas ı yaıması da yoktu. Sırtın ı Kıılarağasına dayamıştı. Ken· 

nı tenkid d 1 
e en ere: cc Oevlette benden eski adam yoktur.• cevabını veri· 

yordu. Fakat bir gün .... 

Fô~ıl 
teri yor: 

- it Ye ekmek ve her &ey 
de\'etinde bodur; nıu~nka ııs 
la yoktur. 

Diyordu. 

eski Mısır \'alisi Tarhuncıı Ah· 
met Paş:ıyıı hab"r gönderilere· 
i tanbu•a ça rı dı. Güreli l\Ieh· 
met Paşa, T:ırhuncunun büyle 
ansızın p ) .tnlıta geldigini gü 
ı lince pir 'endi. 

1 D Ilnzlran 1G52 de Ynlı köş-
kUnde dirnn top'ıındığı sı

rııda Jlasodabnşı gelerek Gilr 
cü Mehmet Paşaya bir hattı hü 
mayun \erdi. Veziri 51.:ım; 

- Ben okumak bl'mem, Re· 
isi çıığırsın'ar! 

Dedi. Müftü h:ıth okumağ:ı 
b:ı l:ıdı· •Sen ki vezırım~in, 
mUlırumU 'crcsiılt söı.Unii du· 
~ar du~ maı. tilremeğe b:ı~'adı. 
?ıfillıilr kese~ini koynund:ın çı
karıımı:; ordu. Jiasodab:ışı. kc c 
nin d ı .mc i i c ynğlı kııyışı 
keserek mührli hi' mayunu a
lınca sar ) a ıtti. l\fozul 'eılrl 
fluım divanda dert yanıyor
du: 

- Du ıık sak:ılımı din \'e dev 
tet hiıml'llnde ağarttım. Ilen· 
den mllhrli almıık l'ııdişahıı lfı· 
yık mıclır? 

iki genç 
l\T~ra Oalı-rlsl"nde Adnıı.n Ç.ıker 

VI' LOtrı C:llıtR)'ın •alıHre VP noıı -
olıJl'ktlf• f'Sf'rlerlııd~ıı ııılıtrfekkll 
yrnl bir ıerıl. ili Nl'IJl11'd;111 l l\Ta
) ısa kadar Pa2ıudaıı başka iter ııllu 
ııaat H 30 dan 19 a kadar, 

Ö tedenberl bilindiği gibi, 
kırk yılı a an bir 211man

danberl, bilhassa Frnnsa'dan 
~·a)ılıın bir tenınylil. bUtUn Av
rupa'yn )nyıtmı tı. Bu temayU
IUn adınn mUcerred resim de
diler. lllcerred resim, csilrea
llzm ve fıilUrlımı ılbl eereyan
Jıırd:ın önce denenmi,, on!ar. 
dan sonra ya) ılmış bir görliş 
s:ıyıhr. Sanatın plastik lmkAn· 
Jnrl)le kabil oldueıı k:ıclıır lııı· 
lis fikri ifnde etıneğe da2ru bir 
gayrettir. Belki de lı:ıı.ıların•n 
dediği ~ibl, sırf yenilik arıımak 
endişl' ındl'n doğmuRt11r. 

işte duyumların 7.ihinde ha
sıl etti i ncllcclt>r, fikirlerin 
ses ) o uylıı, anlam yolu) in \•e· 
)8 goriılebilir, ılokunı•labllır, 
plastik ekil \'eya killeler )·o
lu) in harice \'tlrmıısının çe ıt
li ç:ıreleri i) ice lncelenmeclık
çe, bu oııındn b:ı :ırı)a ulaşmak 
ı>ek gılç şeydir. MUcerred re· 
sım. sonradan non • fiMurrıtif'c 
nı~) !etli \ e fıgUr dediğimiz, 
aslında J>lllstık dcı:erl olan, da· 
hıı dogı u u bir lıııclm 'e kille 
ifade eden ~ekilletden bilsbü· 
tun uz:ıklııştı. llftsılt «May:ı• 
galerisinde açılan yeni sc>l'\!lİYi 
gC'lerkeıı, islP.t istemeı, bir 
) :ındıın do mlicerreıl resmin 
kısıı tarihi ak"ımclnn geçli. Si
ıe de onun m:ıcerasını lı:ıtır· 
l:ılmak 1.slcdlm. eMaya• da ııçı· 
lan srrci t:ıbslre ve non - ob· 
jektif• adını t:ıqıyor. ( Non ob. 
jl."ldif •, Frnnsızlnrın 11 non -
fr•ürallh dedikleri ttırı.a A· 
mcrika'da Hrllen isimdir.) lki 
re samın e erlerinden lb:ıret: 
Adnan Çokcr"le Litlfi Giln:ı)'ın. 

Önce ıunıı kabul edelim: Her 
lki r ssamda da, kompoılsron 
kaidelerine itina gıirutli} or. 
l\te\'eut resimlerden hiçbiri 
l:ompozlsyon bakımından se· 
yırci)'I ralıatsır. edecek aksak-

ressaın 
Zahir GÜVEMLI 

Iıkl:ırdan uı:ık. Ressamlar, talı 
lolorına isimler ko} ıııusıar: 
<ı'l'onııl esprb, •Abstre pe) ı.ajo, 
... statik rıtımler» ıfıllln gibi. 
Ressamların adları da olmasa 
dıl:ıyaıı nın o ıarıf dekoru i· 
çinde, insan kendini tamam n 
bu toprakl:ırın dı,ındıı lıis e
decek. llu söıll ş:ıka niyetine 
söylilyorum aınıı, elbette, rcs
s::ımlarımııın b:ııı ııoktıılar:ı 
dikkat etmeleri temennisinden 
geliyor. 

Bır kaç resim \'ar ki. hemen 
dikkati çekiyor: ~teselli L. Gll· 
nay'ın cıYesil • Mavi nrmonio 
ııı)·le GSt:ılik rltiınler• 1... Birin 
cisi, ıerçekten bir objektiften 
geçmemiş de menşurdan g~miş 
gibi ışığı kıran çiıgiler!c, c:ın
l:ındırdığı renk armonisiyle, 
ressamın ılışındıı (objektif) ve 
belli bir sahne} i veı miyorsıı da 
yine h:ıcim ve boy hissini mU· 
kemmelen c:ınl:ındın)or. oStıı
lik ritimlen de dblt \ e dur· 
gun tckrnrlar, sııdece şakuli 
çiz ilerin bolJuğurd:ın ll<'ri gc· 
Jiyor. 

Adnan Çoker de iyi bir res· 
sam. O da, L. Gilııııy gibi gerek 
konıpoıis> on illb:ırı~ le, gerek 
renk armonisi bakımından gU-
2el eserler \'ennış. Çok sade, 
çok b:ısit, fakat çok cil1ct bir 
si~ah - turunc~ fıht'nglne dl
yan:ın •tona: espı i • si. ufacık 
r.ab tre peyuıj • dediği deseni 
hoş şeylPr. Ama bilhassa «hils· 
n·ü lı:ıto adlı iki tııblow, ~ım· 
diye k:ıdar eski hııt sıııı:ıtınıız
daıı yeni ııetlr<'ler çıkarm:ık i
~in uğraşanları gô1gede bırııkn 
cak dereeeclc tıhenkli ve başa· 
rıh tatbikler; eski sııııatın ye· 
nl u ul'erc t:ıtbiki. Elif Nııci'· 
nln kulaklan çınlasın. istediği· 
nin bu kııOar çııbuk 'e giiıel 
örnekler \'erdi ini görmekle 
elbet bahtı~ ar olmuştur. Den· 
('e serginin. en güıel eser' eri o 
iki ahilsn-ıl hnl . Dılh:ıss:ı gür 
meni?.1 ta\'sıye ederim. Bn k:ı 
hi~bir resim teshir etmemiş 
bile olsnyclı, A Çoker'ln cev· 
lıl'rlni u termene yl'terdl. 

f İKTiBASLAR 
~ azine b b 

dü er at bir duruma • J 'd J •• ı "" ( 
' ~{~~\~i.ı.n~~:ıa:i~e!!n~~~ TEncOME - tngilizceden, Al- «ita ya .~' " ili '-Dille 
;r,1thıneta~ o'an bunıık GilrcU mancadan Türkçeye. milrııcaat: ıı•cın• (;le lıukuınet var» 

'aca\ lk l$a, buna bir tıırıı OltTAKÖ\"DE - 46i M2 uze· ELEKTROCİN Harbiye Tel. ll 
za~ında ~ıt~brda dek{iıldi. Halk rinde hli en tntiin deposu satı. 87735. "' · / K " 
'• l\.ıı nrı yo ·tu. Ynvoş 'ıktır. Tel: 22087. ----------· Bı'r lsvicre gazetesi böyle diyor ve ita yan omu-
n z:: ar '/\ ası d:ı himııye. l\IUllA EilF. rn uınu Bo\ 
ti}etıntçınlıtı. Clınkll \a~ndı 1· · AR \ NJ\ OR _ Tlc re; ni;t Partisinin teşlcilôtma dair dikkate 
du l> de tchllkrde ~l;~u- b E\ 'RE ~ATILIK - Telefonlu, 
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rd~n .. ~\rin Padlş:ılıı Sul'nn nıobl'}ıılı :,·ııııbanc. Sırkccl Ada- memnu 'f<'~n. mu 1:ıse e şer n şôyôn matiimat verıyor 
•U fob han No 22 de çalışmış b r bayan a'ınac:ık· , ıı 1, Ple-

lına hrnU ınet ise on ikl . . tır. l\tilrac:ıat: Galatn. Rıhtım r ournol de Gcncve'in Roma konCeders5yon . n } an :ım 
than s ı b:ısmıştı. Annr i C:ıcldesi Tahir Han kat 5. No: 29 muhabiri bildiriyor: sinin vadıb·hetını 1 !11l!'n8h ... f:aılrı:ına 
p Ultan ne d SUAJllYEDE TET,El"ONLU - S lb cak l'er e emen .. ı ı .. 

vordu V . • erse onu U l k 1 1tııly:ın na bak:ın. ı ce .. a Togı"ıııttl •·e N--nn'ı'nin ~i"n~i tan l'c ·k .. «'ıırı llz:ım, vnldc m s a ·i b'r ev müb~eli veya ştşı,l Aiı,ı~ PANSiYONU - s s z ' ' J 

Ctln '"~1ıu?Uk P:ıdlş:ılıa mem möblesiz kirıılıktır. 1 A"ılmı tır. Cami karı:.ısınd:ı 1 bir ecnebi lgallzetee;ze ll~lst~e. hiicııınlarını desteklemekle 
lla nı gU1 u·· t n'" leri so~lem ş r: • o~ . • ınıeşgul otınnkt:ıdır. 

l'ı' ·---.;;__g ~ :Ö!: Milrncaal: 52C03. ____ __!Coc:ı Mansur Sok:ık 67. rin hal)·ada tok telılıkl'lı teş- ltnlyndn kıı.ıllnrın g:ıyeJı>ri 
reı ı .• "1 1 kılfılt vardır.• . için r;ah~an en aı 33 te~ekkiil 

~.... Hf1İIİ% aı·ı ist i . Eski Başb:ıkan de G:ısperı vardır. nuıı1ıırdnn 1tol)·an k:ı-
de, aı z:ıman .~\'.'·el ~untııırı. yaz dınlnrı ml\11 birlH~ınln 1 mll-
.rnıstı: .Komunızın . t:ıl:Jada yon 200 b'n ıızası vardır. S ılh 

'lif en bUyUk tehllkedır.~ I~U- tıırafüırı tesekkü\Uınln komll· 
knmet adnml:ırı, şımdıye n'stlete tnrortar oldu u lı< r-

t lıı .. ·ı· t ·'(it ıı sine . • 
e lıarar nt• •rtisll Sımone Sı lva bu yılın Canncs re thall c nn ınıla kendini mc bur 

kadar bu tehlike!ıin mevc~t ke te bilı~en bir şeydir. Şura 
oldu hınıı ııcıkt:ı ıtlrnr etmı- sını da kaydede ıın ki 'ılıku-
) orl. rdı. &l~di hlıkn~el ;~c- met. komlin'stlerln orôuyJ nti 
mnkrnlık mlıe seselen. b.ır.ce !uzunu. daha 1952 de B.ık:ın 
tabi tolal'ter ku\'vetlerın şıd· PicC::ırdi ,.11sıl:ısi~ le l>illlirmiş 
d~l h:ı;ekel ne knrşı koru mı• tı. İlükumet mnkine ine ncln 
ir;ın hır porgrom lını.ırlnnıı:- ce. m1>murlıırc1an bliyilk bir 
tır. nu husu tn bir parçıı geç kt~mı komünl - parti tne ml.'n 
kahnnııştır. Çünkll k1zılların sııptur, yahut ll'ç cleğil,c bu 
me\ kii ı:nk kıı\'vetı.dir. • . . p:ırtive t:ınıflardır 'e i, ':ıil'l'ği 

1t 1 k .. ı t pnrt•sı•t•n · a ynn ·omun s • · y:ıpmaktadır 
2 milvoıı k:ıyıtıı, :ııa~.ı ."ar~~~" · :\lo•kovan;n :ıd:ımları tt:ıl-
Rllyllk bir dlsıp~ın h~~kli.n ~·- ,.311 mili lmntının hlı~ok şu 
ren f>arti teşkılalı lıurre es.ı- ·belerine hfıkim bulunuyorlhr. 
sına gö_ıedlr. Jliicıel~r çn·lt·ş~ Runlıırın lyi yel şt·rıım o: :n. 
m:ı yerıne (her r~~rıkn ıçı sanlarn ihl'yacı 'ardır. Pıırti-
bir hiicre), yahut komür an~e- nin melrlcpler merke7.i komi-
!e,i g'bl çalışma sınıfına gor~ lesi bu i le me uldür. Rom:ı 
:kurulmuştur. Ayrıca .. lrndı llolonya Como'da merkezi 
hücreleri de \'ardır. Hucre~I~ mcktepl~r. Toscane Emılıe 
çahsmasındon ıba~kanı ~es~ Lombardi\'a ve Piemonte'de 
<lur. Bu rnesuli) et nazarı del\_ıl mınlaka "ml.'ktcpleri vardır. 
dir, ekmeği kaybetmek t~.h~- Birkaç harta. 3.4 ny. altı a~ 
kesi \'ardır. Başkanlar, huc.e ~uren kurslar dıı me\·cutlur. 
mensuplarının ihtirasların~ 

talmın etmek için bunlara "3~1 B u genle teşkilat bll)Uk pa-
fcier '\erirler. 360 bin komlı· " 
nlstin bu suretle yaz.Hesi var raya ihtiyaç osterir. S:ı-

lAhiyctll rnahCillerin hesabınıı 
dı~İücrelerln dışında onar ki göre ..Ecnclik gelır 25 mily:ır 
sidcn milrekk<'p gruplar v::ır- lirettir. Bu para nercclen "C 
• 'ld liyor? .. F.\'\'elA partinin cmlA-dır. Daşlarında birer tahsı ar I 
bulunan bıı gruplar aidatl:ın kinden taJy:ın komiinisl p:ır-
toplarlar, auıyı lopiantılar:ı ça 1isi~i~ 50 milyar kıymctin~c 
11. k l' nelmed ı-:erini emlakı. matba ları. tnbı 'e 
,.ırara ~e ıp ., (J) S ... S"• .. 1 ) 
kontrol edeı·ler kızıl şeflerin c\'8nıt a: • • ıı . • < c 
emirlerini harfi' harfine tatbik,- _ ., .. . • .. /!.,,.,,.~ .... 
ederler. herke i ikomUnıst ga . ~' · ·~ 
ıeteleri okumağa mccbu r tu- .r.ı • 
tarlar. Hülba miktarları 2001 ~~ı;,, 

bini bulan bu adamlar İtalyan 
komUnist partisi makine inin 
iyi işleme ini kontrol eden si 
yasi komiserlere benzerler. Be 
ledlyc meclisi seçimleri, teş
kilatın iyi işlediğini, karusız 

hıılkın komünist pıırtislne rey 
\'ernıcğc scvkcdildlğlnl göster 
mi~tlr. 

B u tarzda kı>mUnlst fl'lleral 

..ffaı1t'AN iKRAMiYELERİ 
.1J(işiyc1000 Altm 
• Ayrıra, .2,0 Altın 

~MavrA 

s-

A\l Gıırdm•r, it ila Ha~wotıh l e Wno l.ollobrlgldo 

Sev i m 1 i 1 i k m i, 
seks&pellik mi? 

Mütehassıslafln mütalaası : Sevimli olmak için zeka 
şartflr, seksapel sahibinin ise zeki olması lôzım gelmez 
Kııd111ların bazılarında erkek· 

l<'rin basını döndUrlicU. 
on ıırı İl' hir eclici bir kuvvet 
bulundu unu herkes knbut e
di} or. l'akat bir tabiat me\·hl· 
be 1 o'nn hu kU\"\clin lınkikl 
nıahl) eli heniiz ~·liziilmUş dr· 
ğlldir. Ameriknn dergilerinılen 
lılri uzun nsır'anlanlıeri ille· 
rinde kafa yorulan bu ~etrcfıl 
ıllh ayı ele alarak me~leklcrl i
cabı kadınlann en glhel ,., en 
ser;kln'eri i'e her ııln temas e
den b:ızı kimse crdrn bu hu· 
ustaki fikir ve dil üncelerini 
soı muştur. 

fngl'lz Kral sara~·ı fotograr· 
çısı l\tr. B:ıron bu nıe ele lıak
kındnki dlişlinceslni şıı cilm'e
lcrlc nnlıılmıştır: ·Uıgııt kitap 
larında Sl'\'İmll:Jk kelimesinin 
ıııısıl tnrır edi'diğlnl bl'mh·o· 
rum; fııkat benim anlavışımıı 
göre kendisinde sevlnıllllk bu· 
Iunnn blı' bııyan sadece bu n
sıf sayesinde başkalnrlfl ı ken
dine nH'ftun etmektedir. Sevim 
Ji ik cek~:ıpelden (Cln~t cııtibe· 
den) başka bir şeydir. llenı l.'e· 
,·im' iliği, hem sek apel! nefsin. 
de topla~·:ın bntı bnyantar gö
rlilmekte i•e de böyle mUsles· 
na y11r:ıtılmış mahltıklıırın u · 
yısı pek mnhduttur. S~vlm'i 

bir b:ıyıın seksapelli o'mıyn
hi lyor. Keza bunun aksi ele 

1 
) :ınt cksapell olıl11ıtu halde .se-

iftı'l ıkt<'n nıalırııııı ba) nnlıır 
ela \'aıdır. Rana seks:ıpelll bıı· 
~ıını mı, yoksa sevlm'iyi mi 
tercih edersin? Diye bir sual 
soru s:ı teredcllltsUz ırnvlmll b:ı· 
y:ını re\•abını vrrirlm. 

Sevimli veya seksnpelli o':ı
bilme bahsintle akı'lı ve 1eki 
o'mn ıne~elesi rol oynnınakt:ı
dır. F. kat \'asalın f<'vkincle ıc· 
ktısı olınıvan sc\lmli bir bıwnıı 
!Mawur "etmek nıilnıklln del!!! 
clir. nuna muknbi: seksapel 1 
o abi mek için ıekn şart değil· 
dlr. 

S eksapel, in~anın sadece gllz-
lerini tcı;ır altına alan. g!IL 

fere hitap eden bir vasıftır. 
Mesela Avıı Gardner'I ele altı· 
lım Onu be) az pe,.dede gür· 
mck goıler için nefis bir ıiyıı
fettlr. Ondn herke e bcnıcnıe
~ en bir başka şey, seksapel 
\ardır Onun bir kaltıı oyna· 
tı ı, bir kirpik kıı'dırı ı. ell'k· 
llğınln :ı tınclıın ıneuun bncı1-
ğını o kadar hoş bir şek!IJe 
şoy'e bir gihtcr.şi var ki hı 
hareketler bin'crt·e erkeği fı. 
deta çıldırtmaktadır. Fııkııt b:r 
çok arını hl'ycc:ın:ı dllş!lı en bu 
hareket er de hıç bir sevimlilik 
ıne\ c11l mudur? Ava Gardner'i 
bl') az perdede dl'ğt' de onu pek 
p:ır ak t"ıklı olmıynn bir ıo· 
kantııda bir masada g!lrmUs ol
sak o bizım zihnıınlzi ;yıne all
Ust cdebl'ecek' nıl)dl? 

Fakat bunıı nıuknbll sc\'im-

lillk denilen ve çok eski ıamıın 
tnrclanberl Hkekleri teshir e· 
den km'\ et lıü blıtiln b şkıı bir 
şevdir. Tablntın bu Jnt!unn 
nıar.h:ır bir bıı) on en kuwet i 
bir "iltıhe malik demektir. Tom 
mtınasi~ le Si!\ im'i bir kııdın yal 
nır. erkck'eı I dc~il kendi hem· 
cin !erini de le hir ed<'r. 

Se\lınlllik'cri ile siıde se\·gi 
' I' lıııyranlık u~·anclırcın 

nıah'ilk'nl'ı; ynnınıı.dnn ' jlfl'ıl,1ık 
tan sonra dıı unııtfiıTI'ılbfı\'ıır.. 
Yalnız sek apel! ol:ın bir ba· 
) anın siıe muayy<'n bir ~ey lıa
tır'atmamı, oJın:ısıno nıuk:ıbil 
sevimlı bir kııdın si:ıin iizeri· 
niı.de ize kendisini h:ıtır'ata· 
<'ilk bir çok it ve c er bırakır. 
Benim kanaatimce hnvatı ZC\ k-
11 ve manıı ı ) np:ın Amil'l'rdcn 
biri de se\im'ilıklir. Se.,.inı i 
h r b:ı) onn tesadUf l'tllğim 1.:ı
man mevcudl) et ve \'arlığının 
eheınmlyeUnl tl:ılm:ı hi~ l'lnıl· 
şinıdir. Uıınıı C\ inı i kadınlnr· 
la karşı a ıın her erke~ln dl' 
dU\ mu olduğunıı ııınneıterim. 

~teslrk lıa\ atıııırln gliz"I, 
şöbı·ctıı ve in ıını altll~t cdtn 
bir çok b:ıvan•:ırın fotııı:rarın
rını ~ektim. Fak:ıt bunların 1-
cinclc biıım stfül~ ocl:ın ayrıl· 
dıktan sonra m ın ı:ıman unu
tamadık arırn bu ) a'nız sevim
li erdir. Ge ç İta'>•nn yıldııı 
Pier An l.'li, Joı:.n Craw • 
rord. Jean Simmons J:i· 
hi ~e\lmli bayanların bizim 
sllidyoda y11ratt1k' nrı hu usl 
ha\'a) ı hula z.c.,.·k'c lııtırl:>rı:':'l 

n unut:ımıım. Seks:ıpcli rUk
sek b ) nn arın etrafını daima 
bir tok erkekler ı:evırmek•e i · 
se ele erı.;ekl<'rl dcv'lmlı şakil
de tutabi mck ancak sevimli
lik e mUmkUndllr. Yıı nız aek
sape in m<'\CUdiyetj ou İl itın 
kafi değildir. Hır erkek ıPv m· 
li bir bJ)&n ile hiç in an bu
lıınmıHan ınctrCık Qİt nd11\a 
düşme.gc rıııı olur. l'a'.al ) aı-
1111. ek ept•li o':ın ~;r b!'~ an i• 
le n~ıa .•.• 

A ıneı ikan der" isi, bir kadın 
iı;ın ,ı;e\ ımlılık i e s~ksap!~ 

den hangısinln daha mlıhım ve 
kı~ metıı olduğu sualıni Parls 
H' l.ondranın bU~ Uk terzi ev· 
ıeri sahip erine de ~ormu5tur. 
ı-:tck erin uzun \eya kı a o ına 
sı mese'e ı Uıcrınde görUş bir
liği > apamı) an bu zevat sevim
li ık bır bayan iç n sck~aprl. 
elen çok daha mühim olrluğu fı
klr \C milta'ca~ıntıadır ar. 

Gôı·Uş'erıni kı a bir kaç cUm 
le i t' ilacle etmiş o an terııl"t
den (l'lırıstıan Dlor) soru'ıın 
su:ılc ~11 l.'ı•\ abı \'ermiştir: ıGU 
ı~lli!lı et ve c:ınd:ın mUrekhp 
bir \lit'ut o'nı·ak :ı·ırs:ıl: sevim 
lili~i vlil'Udlln c::ır ııııt heme "· 
bi'İl'iz Bunu ııi~bct'c seksapel 
pelt :ıı de er tııcl\ an biı· va· 
sıftır. İr an ıama.ı 'l.llman l\e.n 
dlsini C'kSa'>ele kaptırabllır 
nmıı bu h:ıl se\'lmP iğin kıy
metinclen bir ey kayb<;lttlr· 
mez. l~sas. cıızibedır.ıı 

ı.o:ıdranın tonın'Tl·ş tcrzi'e
rlnden Givcnchv'nin bu mc•ıı\e 
ddti fikri eudur: 0 Henı ya'nlı 
~"'im i ik a fıkatlar eder. Ben 
bir model çiıerkl•n h~\a ımde 
çok sevimli bir ba)an ta!ınvur 
ccl1>rlm. Seksapel bir \'Uc•ıdUn 
hallarını iyice be'lı tcbllm!!k l• 
çln si~ ah ve)a ku\\'et 1 renlt
Jer<len kunıaş'arln ve çok ıie· 
kolit' bir slll ı e dii•c dıki'c
rek arttırı'ııbilırsc el~ hizım gi· 
bl ıcrı.ı'rr bu gilıi ı:cy'cr c 'i•"S 
gu' olmazlar. Bizim i~ rı kıy· 
met vcrl'ceck. g'ö1öntınd" tıı
tulncak o'an )alnıı. se\im'i ba· 
yandır.• 

.Jal.- Pat ın Amerika d r
gi•ine verdı~ı ccv~ııta şu ~;ıtır 
'ar bulunmaktadır: ·Benim i· 
tin bir bn~ anın k 1'tkter ve 
ka bini gci termektl' olan ! im 
li'ık her şc)dcn mUhlm~ır Ben • 
sevimli kııdın arı dilşUndUğılm 
ıaman goıiimiln onnnc n:ııik, 
t<'rbiyeli. dilşUnce'i havanlar 
gelir. Seksnpc'. ha,alı)ctln mil 
bıılfıı:ıı ve ifrat'ı bır ekl"ıle 
J!ihtel'llıne~idir. Ben bir nt" lcl 
föerkcn lfrıılıı kııtarnk sek~a
pel sınıfına dli~ml'meı'l" ('Ok 
dıkkrıt ederim. Bir bıı) an ıı • 

•• lıııone s~trtnlı \ e re minin sık ık gazC'tclcrdc çıkması için çeşitli ı;arcl<'rc ha \Urmu~
•ıtıııa da, t 

1 
u ı~cn gün C'annc 'dakl bullln ı:azcte '<' mecmua fotoğrn fçılannı denlı 

1 'Ildız. ~ ~derek bliı tunu tıkarmış 'e ıoı~cınu elleri) le ortcr gibi ) aptıktan sonra Ame
tk lıtt) 0 rt '.M lt~hum'la birlikte ) ukandıkt resmi çrk tlrmbtlr. Bu pozu ~akından 

tn fotoğrafçılar birbirlerine glrml Jcr, bu arada birinin kolu Jurılm15 \ e birka~ı 

komiteleri p;,:ırti başkıı
nı To"li:ıttı'nin adıımlnrının 
idareyi l'le almağa muvaffak 
oldukları muhtelif te3!dlll!ın 
çalı~masını Ahcnkleşllrm<';:e 
çalı ırlar. lta•yen 'komilni5t 
partisi başka tc kllfıtlarla İ"· 
bırli~l yapmaz. kcndisıne tAbl 
\::ıldıl!ı teşckkUllt'r·n idare ini 
clınde tutmak ister. lta'\ıın 
calı•ma konfcdera•yonu bu 
hususta tıpık bir mı&aldır. Bu 

llıı r.ı ııı h4ır bmp ıçtmıuı 

!MNIYITSANPIGI 1 ~t\ imlilik tinı&ali ) ıldıilardan: I'ier An&cll 

na knrşı~ında ı1011ılcrcr ta'ım 
!'derek , e\'R baskıılıırı tarafın· 
dan ta im ettırı'erek, ııh tllll 
l''bl•f' \'I' cııma~ır rın da vıır
(lımh l ... seh~nc il 1?örılnm,.le 
mu,·11fük o ahi lr ama SP\lmll 
olabı'mek ı~mAmcn hır :aradı 
ıış me~elc•ı'1 ır 

Çc,iren: B. AKSEL 
) araıanmıstır. 
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-· SEÇiM ARf FESiNDE BURSA: 

Orhaııgazi tt~esi, deınokrasi 
da,rasııı ıla, kahrauıanca 
ınücad eleler geçirıniştir 

ilçe Başkanı, Karsak karakoluna ait acr faciaları hatırlattı 
} 945 ile 1950 arasında devam Yazan: 

A. E. ır. 

•• 
eden demokrasi rnücade'e· 

sın e bütun mil 'ct can a, baş'a 
f~tırak ctrnıştır. Turkiycde tek 
partinin lasfıyc olunması ve 
çok partilı bır hurrıyet ve ge
lişme dcHhin açı rnası )alnız 
bir zumrenın değil, gen.iş mik
tarda ı;atandaşların eseridir. 

Fakat her yer aynı derece· 
de kahır çekmemiştir. Mahat' i 
idare adam'arının sert ve ha· 
~ın olmaları "\e ayni yerdeki 
Htandaşların ise fazla derece
de ateşli \ e rnücade'eci bir 
ruhta bu'unma l:ırı clolayısıy'e 

bau yer'er, demokrasi da\a
sınd:ı diğer'erinden fazla vıı
rarlık göstermiş, ıstır:ıpl~r.ı 
maruz kalmıştır. Demokra i 
mucade'emııin tam tarihi gü· 
nun bırınde yazılacak o'ursa, 
Gemlik le Ya O\'a arasında kü
çuk bır kaza o an Orhangazi, 
demokra ı ıçın çarpışan öncü 
!ku\\ etler ar:ısında ljeref ı bır 
) er alacaktır. 

be_ine toz kireç serilmiş bu
lunuyordu. Buraya dil enler; 
bir defa nefes alamaı bir hal
de kalıyor, lskencc:er çekiyor· 
!ardı. Sonra bırer birer daya· 
ğa çekiliyorlardı. Orhangazi. 
de zu Um o dereceye varmıstı 
ki bir aralık halkın bir kısmı, 
civar kaıa'ara kaçmış:ar, bir 
kısmı da istıınbu!a gelerek fer 
yatlarını gazetelere· ak ettir
mişlerdi. Orhangazi ilçe başka· 
nı Hüsnü Tozkoparan'Ja bu ve· 
si e ile ahbap oldum. Başkan, 
sene erdcnberi zaman zaman 
te efonu açar. benimle nıcm
'cket işleri hakkında münaka
şa·ara girişir. 

Bugün· · Hukuk dev eti va 
hudut uz hürrıyct! dıye fer
~ at eden bazı c. H. P. lider· 
lerı, mcse a 1946 d:ı Orhanga· 
u'dc Karsak karakolunda uzun 
%am:ın devam eden mezalimın 
mes'u lyctıni ve vebalim t:ışı
dıklarını batı rtarlarsa. yüzleri 
kızarır, dı !eri tulu'ur. H:ık<'vc 
hurrıyct ara) an \3tandaş'ar:ı 
bciylc mezalımi daha sekiz se
ne enci reva gbren'erin. bu· 
gıinkli aşırı hak ve hUrnyet 
feryatlarında samımi olduk a· 
rına nası inana ım? 

Kar ak karakolu 
Orhangaıı hava isinde De

mokrat P:ırti)e katı'an'ar, bi
rer \esılc i c Karsak karako
luna çağın ırdı. Karakolun iz· 

Mezalim de\•rindc Orhangazi 
üç hürriyet şehidi vermiştir. 

Bun ardıın biri arzuhalci İs· 
haktır. Kıırakoldan gelen fer· 
yat ardan müteessir o'arak: 
·Bunu niçin yapıyorsun:' Gü
nah değil mi?. diye karakolun 
çanısuna çıkışmış, bunun üzc
rıne i~cri alınaı·ak ö'.esiye <lö· 
vıi'müştiir. Zavallı İshak, kal· 
bindeki rikkat ve şefkatin kur
banı olarak bir müddet sonra 
can vermiştir. Mu tafa Ekeman 
da~ aktan kaçmak isterken, ar
kadıın dipçik yemiş, göğsü du· 
\'ara çarpmış, ölmüştür. Aşa
ğıcedit Gürele'den Hüsamettin 
karako da dö,·ü'müs, bir imka
nını bulup kaç:ırken 'ağzından 
kan ge'miş .... 

Dostum Hiısl\,U Tozkoparan 
'e demokrat kah\ c inde top-

öııü'nüıı İzınir 
koı uşınası tepkileri 

ma 1 1 indde) nı f teriz.~ 
rafından şimdıye kadar lzmirrlc Bugün U. P. nln biitün kapalı 
yapı an toplantı arın eri ka'aba· sa'on top antılarında inönü'nün 
lığı oldu unu so~ 'emiştir. nutkuna temas cdi'miş \'e cevap-

Ha k Partili dığcr şahıs'ar da lar veri'mistir. Bilhassa Kars•
du"lklİ mıtıngden hararetle hah- ~·aka D. P. İske e bucağının top· 
setme e \C iktıdar hakkındaki 'antısı Karşı~ak:ı için bli)'Ük bir 
üır ı c ıni taze emcktedirler. hldı e tc kıl etmiştir. 'l'oplantı· 

D. P. ç He en dunkıi mıtin· nın ~apı <lığı kahvenin önü ve 
gın ba rı ıı o duğunu ileri sür- bütiın YJ>' ar ka'aba ık bir din le
mektedirler. İnönu'nün iktidarı ~iri l·ütlesi tarafından dold:ı:-u'· 
ı.amanındaki top antı ıle son top muctu. Umumi kanaat bir b.ıc:ı1' 
Jantı arasında bariz ve a e~ hte tnnlııntı ında bu derece kcs!f 
bır fark olduğuna işaret olun- b'r halk klit'c~inin şimdiy.? k::· 
maktadır. d:ır ııörü'mcmiş o'duğu merl:c-

Dün U top'antıda işçi' erin bu· ı zindeydi. Top'antıcla birçok h:ı· 
lunmama mı zikreden dcmokr:ıt· tip'cr, bıı araıla nıil'etvekill a· 
tar kalabalığın büyıik bir kıs- clavı .N"rhil Altuğ. ~lehmet ı\li 
mını tecessii unü yenemiyen 1 ::;('b11l: •. c Pnle\' Aral birer ;.,o. 
kendi parli mensuplarının teş-, nı:~lna ~·aotılar. 
kı ettığini. daire erin dağılış sa· Gene' nıl'rkez tarafından h· 
atine rastlam:ısı sebcbiy·e mc- mirden aday g'.i~ter!'en ııvuk:ıt 
mur :ırın da konuşmavı dir.lemc· ' ıehmet Ali ı::ebük fzmirli ~eç· 
ğc gıttiklcrmı 'e nihayet uzun men'er karsmndaki bu f'k ko
ga~ rct er c te ki attıın top anıp l'Uşmasında hukuk devleti me· 
gclm'e., partı'ilcrin sun'i bir rlc~i üzerir.de durdu ve 1nönü· 
kal ba ık mc~dana getirdiğini nün lddia'arını reddederek ez-
iddıa etmektedirler. :ıimle 511nlan SÖ} edi: 

H:ılk Par'ı ı er dunkJ ka aba· ·- nört sene içinde yapı':ı· 
lıı;ı., :,..1rı ının şehırlı o'duğunu r:ık bunca i~ varken onların mey 
1 erı ırmektc. Demoı.rat Part:. dana gctird,ik'eri antidl'mo-..rJ· 
lılere "clmce şehir ı'cı in birkaç tık li,:ınun'arın kaldırılması i~I 
hın kı ı~ı geçmedığıni \C bu ha· cihette ki kolayca mUmkiln o·:ı
l n ha 'tçı arın merkezde ne d.!· mazdı. Çiinkü sadece bu i~ bir 
rece zayıf olduk arını göstermek iktidar dene ine ihtiyaç gö ter 
bakımından hır mfına taşıdığına mektedir. F:ıkat Demokrat Par· 
l5arct etme'ktcdir. ti iyi bir anlayış getirerek bu ka-

D P. i bnşkanı Burhan ~fa- nunların zarar. arını bertaraf et
ner inonu'nıin tzmir nutku hak· me ini bildi iktidar. eski ikti· 
kında du unduk erıni şu soz'cr·' darın eksik ve kusurlar'a do'u 
le ıfadc ctmıştir· kanul"ıarı\''e de i görUlebilece· 
•~ Halk Parti 'nin dunk i ~ini ve hukuk devleti si~temi 

top anlı ı tam bir hıi ran'a ne- kuru'abileccğini i pat etti. Mü • 
ticelcnmı tir tnonu dünklİ nut- bet bir an ayışla günlin huzur
ku) 'a kendı ine \C partisine ait ~uz'uk'arından sıyrılmış olduk. 
değişmcı uhnivcti bır defa da· Bu ~n'ann asla yapamıyacakla· 
ha ortaya ko) mu , kut' enin asla ı bır şeydır.• 
ta vip ctml:1eceği söı:'cr'e kendi Demokrat Partili'er. ~eçlm ve 
ı:ıartisioın deği bizim propa"an- propaganda müddetinin son gil
damıu )apmıştır. Bu bakımdan nünde )apı m:ı ı muhtemel olan 
kcnd. ine mliteşekkıriz. Hatta ı bilyük mitıng için $İmdiden ha· 
bir defa daha gelip konuşması· ıırlıklara baş'amı,lardır. 

Samsun Seçim 
afisini . 

Kurulu 
ipf al etti 

T. Ofis 

<ifası 1 lnriı!P) 
akıp, Ma ıyc Bakanı tarafından 
kordc a kesı e ek bına gezıldı 
Bakanlar E~kısehırc müteveccı· 
hen a.) rıldı ar 

Esklşchlr'de 
E ki ehir 17 ( \nka) - D. P. 

bugUn cehr
0

1mızdc ık bu)iık a· 
çıkha\a top' an tısını ) apmıştır. 
Top':ıntıda la ı) e Bakanı Ha sac 
Po atkan. Da) ındırhk Ea.-ını 
Kemal Ze' tinoğlu, Eskisf'hir mil 
lehckılı aday arı birer konu ma 
~apmı ardır 

( ', JI. P. den Mlfalıır 
İzmir. 17 <Te'efonla )- Sdı· 

rimiıdc çıkan C. II. 1>. ye ait bir 
gazetenin başmaka esinde • ~a
sıl ki T ht:ıcılar :ıt hırsız'ı~ın· 
dan \aıgeçmeılerse D. P. de ;r
t radan ı;aıgeçmiycccktir.. ek
imde bir ifade ku''anıtmast l\la· 
ni ada Demokrat Parti için bil· 
ylik propaganda vesılesi o'muş· 
tur. Şoy c kı· l\tanisanın bütün 
aha'i ı c. H P. lı olan 8 kö) ü 
birden D. P, ye geçmiştir. Bu 
koy erın aha ısi Tahlacıdır 

Kocaeli'dr. 
İzmit, 17 (Ilususi) - Koca· 

r i'dc scçım seferberliği şiddet
e de,·am etmektedir. Partilerin 

aday arı. bırblri peşine. köy köy. 
ka aba. kasaba dolnşmakta ve 
her gıtt!kleri ) erde birbirlerini 
ıtham eden nutuk'ar çekmekte
dir er. Koeaeli'de D. P. şanslı 
o arnk seçime girmektedir. Bu 
partlnın yaptığı toplantılara ka
tılan vatandaşların çok'uğu da 
bunu gci ternıektedir. Adayların 
gece ll) ku arı bile yoktur. Se·· 
er, :ırnı avaz. bağırmaktan ke-

si'mi tir Se 'eri açı sın diye ınü 
temadi~ en yumurta içen aday· 
!ar vardır. 

C. ır. P liler, Nihat Erim'le 
i mail Ruştü Ak al'ı ve Dr. Fa
ııl Şerafettin Bürgc'yi kazandır 
mak için çok ça'ışıyorlar. Hiç 
değilse karma bir liste çıkması 
temini, en bOyıik emelleridir. 
Bu partinin adal ları içinde en 
cok sans'ı eski Maliye Bakanı 
lsmail Rli tn Aksal ı;örünUyor. 
İzmitte istanbu!dan daha çok 

1 

1 

Kocııeli D. r. aıla) lıırınclan 
Hamza O ınan Erkan 

gün'ük gazete çıkı) or. Ufak u
fak gazeteler .. Bu mes'ekdaşla· 
rınıızın bir kısmı D. P. li, bir 
kısmı da C. il, P, li .. İçlerinde 
hangi tarafı tuttuğu be'li olmı
yanlar. llür Sıiı gibi, sağı solu 
bu'unmıyanlar da \'ar .• İşin ga
ribi bu r.adar gazetesi ve guze· 
tecisi bol bir şehirde, adaylar 
içinde bir gazetecjnin olmayı ı
dır. Süreyya Sofuoğlu isimli 
genç bir mes'ekdasımııın bir a
ralık adaylığından bahsedilmiş· 
se de, bu da tahakkuk edeme
miştir. 

Kocae'i zorlu bir ccçlm seCcr
berliği içindedir. Bu seferberli· 
ğin zafer =ansı daha çok, Jeep'i 
bol olan partiye yönelmektedir. 

« 2 maY1~ 
var » dedi 

Sinan Tekelioğlu, 

nikahımız 

MUAYYEN 
ZAMANLARDAKi 

SANCILARA KARŞI 

başarı ile kullanıhr. 

• Ih: . di~. adale. si nir, 
lumbago \ 'C romatiz
ma acrrılarını derhal o 
kc~cr. 

rnası ı inrldrı 

Hürriyetsizlikten şikfıyct 
edenlere ~e\'abım şudur ki, her 

:ıvcriyor. partıyc mensu"p hatip er top\a.,tı 
Ger Ordu'. a -'! d rl\cn • \u· yer'erlnde istediklerı gibi kon:ıs 

:a·,. buca~ında im kah\'ere ıı~- tukları ha'de bu mcm:ekette hli
radım. Lüküs lambasının aydın· la bürriyetsiı ik o duğundan bnh 
'ığında bir kı ım köyliiler kflğıt sederlcr. Genel başkan ları .1ıtıı
oynuyor, diğer bir kısmı da top- 111 açıp, •J\lemlekeli salıyor ar. 
'ıı o :ırak seçimlerden hahsedi- biz iktidara ge'ince şunu ~ ap:ı· 
,·ordu. Aralarına karıstırn lstan cağız, bunu edecei;iı. kims,•rlf'ıl 
bııldan eçiın için ge'<lıl?iıni ve korkumuz yoktur.~ di)e ııııtuk 
ı:a1etl'ei o'rlu~umıı öğreninre <;ekerken na<ıl oltı!l da bu mcm 
hihblitiin a'akalandılar. Birbiri· Jekettc hürriyetsiılikten ~ikayct 
mizc daha çok soku 'duk. Ziraat edilir.• 
Bankası kredi lerınden bahsedi-
rnr'ardı. Söze buradan devam Zahit .\kdağ hundan •onra c. 
ettik. Sovarlını hatırımda tuta- H. P. nin propaganda taktiğine 
m:ıılım. Ali dedi ki: temas'a bu parti mensuplarının 

•- Bak bey, e kiden biı bor· kulaktan ku'al:!a fı~ıldaştıkları:ıı. 
cu tiiccardan alırdık. Yüzrle )·ani bir çe~it kulak mitingi :;ao 
kırk. e'li falı n•rirdik. Bunu ö· tık larım ,-öy"iyerek; 
deyene kadar ne' er çekerdi!( •- Bö> ·e şeylere tezgahtar!ık 
Şimdi bankadan borç alıyoruz. elenir. Siyasi mücadele metodu 
Faiz ylizde üç. Ama gclge e'im bu dc~ildir. Tezgahtarlık yap· 
me•e'cnin P. ası eskisınden fark- mak isteyen er \3r a benim dük 
1ı değil, neden mi' Borcu almak kAnıma bu~ ursun'ar • dcml:;tir. 

• Grip ,.e Nezle ha~
Jangır.ıncla bir çok 
fenalıkları ünler. 

SUr'atıe h azmo lur 
ve derhal tHlrtnl için şehre ineceksin, eh şcl1irr!e Sa'im Serçe \'e Aydınoğ'u da 

göıterlr. ~ İ) ip, rııtmak !Aı.ım. bu bir nı:ı<- heyecanlı birer konusma ) apmış 

KİNİNLİ raftır. Ilır hafta ka'ırsan ote·~., !ardır. Daha sonra öz :ıl:ın )!u 
•H ı lokanta)a su kadar para vere· taf:ı ,\kcalı \'atandaşl arın )Ü· 

GRiPi N 
ceksin. lpolek ettiğin tar :ıııı zünde müşahede cttiıti neş'enin, 
bir de görmek isterlerse ly c o 2 nıayı ın sf'çim mUjdcsı oldu· 
zam:ın yıkım. Şehirden iki kışı- gunu söyledi. Demokrat Parti 
11.k mı o ~ır, üç ~işllik .. ~~i ıı ır ıcraalı~ı. ne olursa. olsun kötli· 
hır heyetı alıp ko~e goture.:h· temek ıçın C.IT.P. nın qı&mura ta 
sin. icabında otomobil, ica'ıın- banca sıkmak a meş~u1 hulıındu-
da ela at kira'ayacaksın. Gi1ti l ğunu· anlatmııı. seçım emniyeti 
mi 50 kağıt daha. 500 lira ala- me\'Zııuna da temasla öz'erini 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. 
caksın, 100 lirasını peşinen sar· ~öyle bitirmiştir: 

_.. ...................................................................... ~ ...... 

er. 

n. tesi sabailı Lillian ~G·ıy. 

Xe fena!ıın. di) or.ıu .o sart· 
I:ır altında benden para kopar 
anağa kalkman akıl al.1cal: 

bir iş mi?. 
Kı::ıa süren bir sabah ~ u1.:11"

sinden sonra, sahilde gUneş:n 
tatlı ışıkları altında ) alı) orlardı 

Guy O'BU p:ıra) ı temin etmem 
lazımdı.• diye mukabele etti. 
•Bir müddet sonra iade edece· 
ğimdcn unuts:ık bu me::.ele~ i. 

Yarı şak:ı. \'arı ciddi .sana 
bir ders vermiş olmak için çe. 
ki yarı yolda durdurmalırdım. • 
diye glildu. 

•Hele bir dene, bir rlene baka 
lırıı.• Bir ) andan da ~öz kırpı
yordu. 

o Bununla beni korkutac:ı-
ğını mı sanıyorsun·:• 

.Hıh Hı. Hem bin dolar se
nin için ııed lr ki.• 

dile.sele bu del?il. • 
aHadi canım. İşi ahl!k me· 

selesi yapıp çılcarma be. l il
lian. Boş ver artık buna.• 

6Sen ahlak mcselele::'inden 

-28-
ho !anmaz mı ın?• 

u0) le bır Şey demt:dim Bı>n 
ce en büyük ahlfık ın anın ken 
dıni idare eclcbilmesidir. A
sıl ol:ın hudur ... 

".\ma bu tamamen ba~ka 
şc). Ben bunu kastetmemiş· 
tim ki.-. 

~ ır cp~i ayni kapıya çıkar. 
Bıra.ı diısünürscn bana sen de 
hak \'crirsin.n 

aPeki, pekı te liın.• Lillian 
a) ağa kal:-ınıştı .• Hadi kalk ba 
kalım, fiyakalı delikanlı. Biraz 
clrııfta dolaşalım da, şıı güzel 
ııdalelerıııi gösterip genç kız
ların ,·iireğlnı hoplat.• 
ıYani beni yanına a l ıp öteki 

kadınları kıskandırmak mı L>· 
tiyorsun? • 

Llllian gUlerek a) ağından çek 
ti. «Hiç nezaket denen şeyden 
haberin yok canikom.o dedi. 
aBcnim ne düşlindtiğlimden sa 
na ne. 

«Bana ne ne demek. Mesele 
~ i ı,·ırcek olursam ) ürürken 

;;öğsiımü biraz daha şi~lrir, a· 
dalelcrimı ı.:ererim. Bu şeki de 
istediğiı\i daha kolaylıkla elde 
edersin, öyle değil mi cicım, 
ha?• 

•Daha ne ol::.un. bundan i) isi 
can sağlı:t.• 

Çocukluktan yeııi :-ıl:mı:I~ r: 
takliden elele tutuşarak ılık 
kumların üstün.le ) l!\'aş ~·ı:.\•:ış 
'(~ ajı do1r(mağ.ı !::.ı~laclılar. 

Gösteriş yapmak mrra:..ıyla 
Lillıan bir adım kadar önden 
yürüyor, bir herkülü p!!şını:icıı 
süriiklil) ormu~ gibi riyalrny!a 
ilerliyordu. 

Guy böyle şeylere önem 'rr· 
mczdi. Bıı zaten l,i'liaıı'la o
lan mukavele inin şartlarından 
bıri, )lonte Carlo'ya kadar be· 
dava seyahatinin mukabelesi)
di. 

• 
O gün öğledt'n sonra, bir se-

neden beri ~lonte Crrlo'• a o· 
turan eski arkadaşlarından biri 
Llllian'n te!efon ed~rek ya· 

•- Bu sefer 53 

ğınız oylar o:duğ~ıji l 
ve 1946 daki gibi !harıl 
rışmayacaklır" Hı 

Budan sonra sııı" lnka~ 
kürsüye ı:elere~ ,ı :n 
kalabalığın bir ar'r 
tan eskisi :;:ibi );O 
ğını, <:ünkü artı1' t: 
torl :ın',ılarına ts 

1. t 
d:ırma ve po ıs ~ 
tutulmadıklarını 'e 
çim neticelerine t 
tir ki: ~1" o 

e- Yurdun ı~tı~ıı 1 ~n niıı:-ar gibi akac~-> ~ t: 
olmak isteyenıerı ın 
ecğiz. 2 !\tayıs. :ıs 
bekliyen nişanlı t1 
2 Ma)"lsta nıkib1~ 
niz davetlisiniı. 
)Urun.• d 

Bu arada Satiilt' 
söz almış 'e rnub' 

' )t'ti daima istis~ , 
lirtcrck demi$tır 

•- Onlar Tiirl> 
luk ve yoksuzıul: 
düler. Türk ,·atııııd 
~ua isiz kurşuna dı;. 
re harbıne katıl•·~ 

. . ıctl 
vamız ıçın çarp • <fiiC 
)·arattJk. T ürk ~~· ı ~ 
düşmana tanıtt,,ı ~hı 
bu parlak 5ahif~ iı a ı 
na sapanların b:l~ 
te \'alan vazife:! " Ali 
söylemeleri pek i-İ il n 
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\ ' ATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
... ---~ ..... ..... ,,., 

Ahngan komşumuz 
Ge11c ... 111illi 

Al111a11yu'ya 

tak111111111~ 

2 • 1 yenildi flt·tlafJ 
<Bası ı tnrıııe> 

yor1ar. :\to ko\a t:ırarından bir Maç çok süratli cereyan etti. Her iki takımtn 
1 aralık ter tip edilen sahte sulh - -

taarruzu. hiç bir kıymet tasıma· ovunu tatmin edici idi 
yan bir op lama O) unundan iba- ~ııad:ılu ,,! .. n,. 1 '.·mantardan :ı~ağı kalmadıkları 
rettir. füas tehli ke~ i önkıııenin Gelsenl\irchen (l!uhr), 17 -· ı •öylenebılır En lıu,•ük hataları 
çart>~i. ı;ulh seHn ııı illctıer ara- F:ıtı Almanya l;ugür burada 40 ıı:ıı"ı şı tar..,f;n oyıon;ul:ırıııı. bil
sındaki bağları gittikçe sıkı ,.e ılin kiş.lıK bir seyircı kUtlesı ö- h.:ıs a santrfor Sceler'i marke d 
kun etli bir h alt> ' aı dırınaktı r. ırnnde Ti.!rkij e ile ~ apuğı maçı n•eye ça.ışmam:ılar: olmuştur 

'.\JCllcmi lil eıniıı kar ısıııd a tek 2-1 'k ıı:ınarak, genç takımlar B.ından b:ıska Turk forlarının 
olarak :.aldırıc·ı r oHinli ıl eunı ş:ımpı)on.sı final tilaçına katıl· ~ahsi oyuna bir az fazla chem
e ttiren lll o kova emper)pliuni. oı;ık hakkını kazanr•aış ır. m ) et 'erdıklcri 'e topu bizzat 
ancak b o)le ıkı bir birlik \'C ~hcarıstıın'ı 2-0 )enmek su k~leye kadar göııirme)e çalı.tık 
iihenk nrticesindr ) ola gelebi- r~tlyle bu turnu\al':ıı en büyulc 

1 

ları goru0

U} ordı:. 
lir, ümitleri ancak bu sa.}ede

1
s.ırpr,zini yaratmış o'an Batı :-\1 Dun~a genç mıUi takımlar ş:ı:n 

kırılı r , e sulh se' en nılllctıcr r.?anya takı•:'.! pazartesi giınu ~~- f •)ona ının dördtir.cıidm 6eki 
nra~ında n ifak çıkarmak ,·01uy-

1 
ranya ılc karşılaşacaktır. Bugun " ı ncıyc kadar o'ar takımlarım 

ıa emeller in e uramı~acagı böy- k.ı maçta Türkler b:ışlangıçıa ha ıe~bıt ıç n yapılan d ger maçhr 
lece kendisine duyunılur. {'f bir üstün!ük gö termı,şler \e da, Luk~'nburg İngilterc)ı 2-1 

• py et m·ıntazam paslarla O) na· ı~r:ın a e Kuzey İrlandarı 2-0 

1 

vunan ıı arici)r ~azırının \ n- n11şlardır. Fakat haf ve for hat· nmıstır Hollanda genç takı
.L kara mıılakatı mliııasebetl ·-ı tı akınları 'er mli bir şekıldc ı 11 Portekizi 4/2, !ılacarıst n 

ıe ya?tığı beyan atta . bu grirıi c:<'vam cıtıremiyordu 21' ıncı ıfa l?nç ıakımı Belçıkayı 3-1 )e:ı
tarzına aykırı lıiç bir nokta ~ok·ıı· kad:ı .\iman sant~forıı Seel•rıın ~lerdır. 
tur. Yalnır CA,k<' ri it tifakı sö- ecza ı.aha.sı dahilinde favul )3· l.ı;anya Aıjantin e 1--0 galip 
ıünün Yunanist :ınl a henber lıir p:ı:ak topu kaleye sokmaya mu- Wupperıal, 17 (AA.) - Geuç 
karara ,·arılmaılan ortaya atıl- \~ffak olduktan sonra )ere <lüsıi ı:ıkımlar şampiyonası )arı fın<ıl 
ma~ı mcninı ~iz di) e karşı\anı- :•.'.lr. Fakat hakem golden önce, mrçlarında İspanya ArJantin': 
vor. fın ul ıçın dü<liiğu çalmış olduğu 1--0 )enmc>yc murnffak olmu;
• ıuanen enıni) et ' e harı da· 1çın, it.razlara rağmen bu go!U tur. İspan)ollar maçın tek gcı.ü
valarhıc alakal ı enıcllr.rinde b e- ~a)mıyor • ı•ıl bırıncı dcuede atmı;ılardır. 
raberİik olan ye hu sebeple bir Bunu mUteakıp Almanların d:ı Bu suretle İspan)a pazartesi ıU· 
pakt kuran üç nalkan mcmle- ıı:: sıkı oynadıkları goru ıiyor 'lie nU Kolonyada Batı Almanya ile 
ketinin Jı ir a keri ittifaka doğrıı L:rinci c\?vrenin bıuncsınc t rr. b rıncllı,: itin karıı'a•ma hakkı-

K üçükpazar D. P. toplantısında bulunan pa rtililer . 
lstanbul'da parti toplantıları 

• ' ( Bası 1 incide) J } erine getirmediğini söyliyerek 
ettiğı toplantıda. konusan Dr.

1 
nŞımdi. hangi )inle .işçi vatan

Sırrı Alıçlı ve Fıruzan Tekil C. da ; D.P. haklarının bekçisidir. 
H.P. ye hücum etmişlerdir. o"ye afiş asıyorlar. Dün İzmir'de 

Saat 15 te Üskıidar'da SelAmi sa) ın İnônli'nün n utku ile bir 
alı ocağı top'antısında Kccmi de!a d aha ilan ed ildi, C.H.P . ik· 
Ateş, _Incinıi"nün labancı serma- tidara gelince ~Te\• hakkını ta-
}e)e ıt raz ctmesıyle dalale.e nı)acaktır.• d eml5tir. 
c'ııstüğünıi Mükerrem Sarol da C Daha sonra İlhami Sanc:ır p a· 
H.P. ) ı raydan çıkan bir katara 
benzctmış \e Ataturk partisi ha ılık mevzuunda konuşurken, 
\'asrını ka) bettiğini söylemistir. bır 'atandaş e lindeki iliıç ~işe

C.H.P. toplantıları 

B ilahare Sancar, İnonu'r.ün 
T aksim n utkundaki söılcrıni c:e 
alarak C.H.P. Genel Ba~kanının 
beyanının ıkıidara geldığı tak 
dirde gerçekle tirileceğini sô)
lcmiştlr. A.>Tıca Jlhami Sanc.ır 
demiştir kı: 

e- 1948 den itibaren bina \"<'r 
gisine tiıbi tutulan bu cv:er için 

şimdi seçim dola~ ısiylc tahsili· 

t ı d urd urdular. Sonra almağa 
de\'8m edecekler ama !!eçeıı her 
ay için bunun ~üzde on ceza ile 
tahsil edileceğini unutmapn.• 

C 11.P. dun ~ehrimizin muhre
lif ~ erlcrındc siyası toplantılar 
~ apmıstır. Bu toplantılarda söz a 
'an batıpler iktidarı şiddetle 
~nkıd etmislerdır. Ze)tinburnu' 
nda cecekondular mahallesinde 
) apılan sı) asi toplantıda bil) tik 
bır ka abalık toplanmıştır. Feh
mi Atanç, Rüat Onat'ın konuş· 
malarından sonra soz alan Bahir 
Ersoy, D P. nın işçiduşmanlığı 
~ apttğını ve grev hakkını tanı
) aca ız dedıği halde bu 'aadini 

sin! röstcrerek ııBu ilaç 4 lira 

idi, şimdi 50 lira~ a alıyoruır.• 
dl~ e bağırmıştır. Sancar ~un. 
!arı sö~lemi.tir: 

«- Ben D.P . liler ::ibi s::e ya- ( ' .l.U.P. toıılaııt1>1 
lan vaadlerde bulunmıp~c:!tm. C.lll .P. si dün Sirkecı'de bir 
Tapu senetlerinizi getirdını de s.yasi toplantı yapmışıtr. Toplan 
demiyorum. Dertlerinizi günli tıda Fuat Arna, Sadık Aldoğan 
gıinıine t .. kip etmiş bir insın o- \e D.P. den C.M.P. ye geçen 
!arak hakikatleri konuş•J) orum. Ahmet Hamdi Başar da konuş
H r çok çatıların, ·be;ııkteki ço muştur. Fuat Arn:ı iki saat sü
cuklara, ) ataktaki ha~talara !.:..- ıren konuşmasında ıktidara 'e 
ber 'erılmeden başların a nasıl bılhassa C.H.P. sine hücum et-
) ıkı'dığını gbzümle gördüm., mi tir. 

Yann seyahate 
Çıkıyor 

yol almaları, pek t ııbi i \e ameli tir dakika kala, Seelcr topu ka nı kazanmı tır. 
bir zarurettir. n u fikrin herhaıı- parak takımının b rincı golun•i Jlorteklz 1 nınn ı 1--0 ) endi 
gi bir t araftan bir ıl ilr.k ıl i)e atma~a mmaffak oıu)or. Deuc Turnhout. 17 (/\ A.) - Ord·ı. 
ifade edilmesinin mu terek ga~ c bu suretle 1-0 Almanlar leh.ne 1 l ara ı Iııtbol amp yon ası maç
ye aykın bir tarafı )oktur. bıtı)or. ı .. rında Ponekız üçüncü \e db:

Kcndi Jurtlarını. a) nı zam:ın- 1kınci devrede Tıirkler ruz.,ar:ı cıJnculuk içın Fransa ile yapı ığı 
da mt'ıleni alemin Cenuo Doğu- ;c gUnesc karşı oym.makla bcra rı:.ıçı 1-0 '.kazmmışıır. Bırinrı 
dak i ıniihim bir kö!,lrii lıa!'.ısını l:ıcr onuncu dakikada sol ıçleri de' re 0-0 berabere bitmi5tir. 
berab<'rce korumağıı azmeden ':ısıtasiyle beraberlik golunü a Blnlcilık müsabakası tasnifi 
üç Balkan memleketi arasında t•)orlar .• \imanlar buna mukabe Nis. 17 (AA) - l) span;·ol 
bir sıra \eya ılereı·e farkı ha- le için l'anla başla çalı~ıyorlar Martin hatasız. ı.a 5110.:!) Fran 
tıra gelemez. Kend i rııal ari):lc •e 17 inci d kıkada yine santrfor sız Ca'mon hatasız 1.12 4. 3) fs 
katıld ı kları bu lıt'ralıerllk ten ı s- 1.ırının :ı\·ağı ıle ikınci golıi atı- \İçrelı Rham hatasız 1.14.5. 4) 
tt>clikleri ıaman çekilrbilecekle· ~orlar. Türkler dev<ımlı akınlıır İta yan Betloni hatasız 1.23.9. 
rine gore munasebctlcrinin t am )tpmakla beraber Alman mUdafıı Türk takımından Yüzbaşı Sa 
bir mıi a,·ata d a) anması pek ta- öHnı delmeye mu,•affak olam ı lih Koç. dorı hata \'C 1.1 i.2 ile 
biidir. Yunani tanın ' ehme k~- :;-crlar ve oyun bu ~urcılc 2-1 onuncu ol mu •ur. 
pılması , .e k u,mcsl için hiç bır B:ı.ıı Alman~a lchıne bithor. Musabakada 64 üncü)e ka-
hakiki , .e dddi sebep oktur. Umumıycı itibariyle Turklerl.ı dar derece te~p t cd"lmışıır. 
Komşu\arımız.ı n bu kadar :ılın-

~:n e~~~:~alaı,nı hulu ıa ta\'si- Mareşal Tifo bugün Türkiye' den aynhvor 
Ahmet Emin YALMAN <Eası ı incide) P. genel baskanı ismet İnönü· 

Çanakkale şehi leri 
Abidesinin temeli 
Ahldı 

Çın porse enleri kısmını, Kub- nün goruşeceklerinc da r bazı 
bcaltı. Arı odası, H azine dairesi. gazetelerde haberler çıkmıştı. 
Bağdat köşkıi Harem \C Hazine Bild r diğlne göre, her iki ta-
dnirelerini gezmistir. u-afın dunkıi programlannın 

.sa, arona& ile bir gezinti çok )' üklu olması ~·e Mareşal 
l\larcşa Tıto Cumhurbaşkanı 1 Tıto'nun bu"lİn lsıanbuldan 

Celal Ba~ar'la birlıkte dün ö~- ayrılm:ısı rlolayı nlc bu z·~a
cden sonra ·Savarona• i.e bır ret kabıl olamamış•ır. 
ı:czıntı yapmıştır. ı K :ıbııl resmi 

::>avarona önce B~l ııkderı•· ı Cumhurbaşkanı Celili Baj ar 
~·-<' doğru )O' a m~. sonra gerı Yugos'a\)a Feci ··atıf Halk Cum 

rna ı ı i n cıde) donü erek Marmara ıstlk:ıme· huri\ eti Reısi l'.k:otliın.o, :il ı e· 
yetler tem ılc•ler, ordu men- tinde bir cc\e an ~apılmı tır. al Tıto ş refıne ,} ın _ece. s. at 
su plan , e ba n mıime i tel'in Sarnrona saat 19,45 te Do'- 22 d Dolmabahçe f' ra\l"ld ı bıı 
den mute ekk ı 200 k ıl k bir mabahçc) e a\dct ctmı tir. l'ıh- kabul re mı ter1 ıp !'tnıi i. · 

• he~ etı Çanakka'e ~ e ge ırmı tı. r a' Tıto '<' Cumh ırba kanı Kabu re mını par ak bı~ b:ılo 
G<'mı Çanakkale i c nrle .B • r gem c c n.i • tak P etm tır. 

kı a b1 .-muddet kaldı n sonra u bi ı ı d. dl _..._ __ ....._ ______ _ 

buradan Çanakkale \ a ı ı. Bele mc>ra ım e e am anmı !ardır. iktibaslar 
dl\ e Ba~kanı 'e tiOO kı ılık ka· ı 'I ito inonıi ile göriı t'medl 
fılenın ıllihakQ le l\lorto ım:ı- ~lemlekct m"zdc m ahr ola-
nına h areket ettı Morto ııma- rak bu unan Yugo 1:1' de\ et « ltalya'da, hükumet isin-
nı iskelesındcn fıbıdcnın ınşa e· I başkanı l\Iareşal Tito ile C. H. 
dileceği mahalle ordunun \'a~ı-ı 
talarh ıe gidıt~i .. Burası deniz- Dev lef Bakanı 
den 49 metre ırt1fada 'c Boğa- r 
zın metha'ıne tamami~lc hfıkım R ''d k' 1 • 
bir terıe uzerindc bulunujordu amı e 1 ev en 
Çanakkale Şehitleri Abidesınin 
dikileceği Hisarlık Burnunun 
bir kaç yüz. metre ılerışınde Fran 
sız mezarlıt:ı, karsı tepelerde 
İngiliz mezarlığı 'c \nzak Abi
de. i göruıü~ordu. 

Saat 10 da bandonun lştir:ıkl
'e binlerce in anm hep bir a
ğızdan so' lcdığı İstıkl81 Mar!ıiy
le Hı arlık Burnuna dıkilen se
rcf dire~ıne şanlı balTağımız 
çekildı. 

Ordu adına Kor!!eneral Nured 
din Aknos konuştu. 

İncelem ve qofrli 
<8a ı 1 incide) 

\·ermek icap ettığındcn bu bc
~anata mesnet o'mak uzere tıır 
~ere daha meuuubahıs ev'P..l 
mahallen görmek ı;e bu bin ka
dar e\ de oturmakta olan o'" 
men erın yeniden iskanı hakkın
da icap eden tedbıı erı almak 
ı_çm se mış bulunu}orum. 

Bu arada bırkaç bın al'"nın 
Ku ıçeşmede Hazıne 'e E\kafa 
;ut ar::.alar iızerınde ınsa ettık-1 
ıeri bına ar :.ebebıyle bu arsa· 
!arın ıpşa tıırıhıne nazarıı{l hır 
komisvon tarafından takdir edı
lecek 

0

miısaıt bir fı) at uıerlnc'len 
\•atandaş mil kıyetıne intıka1inı 
temin etmek ıçın muktezı tetki
katı da ) apnıakta:ı ım. Her iki 
ışin netice ıni pazarte ı günu 
malbuata bi dircce ım .• 

Maresal Tifo, , 

de hükumet var» 
maşı: 5 incide) 

nesir mlies cscleri \ cs;ıircsi \8rj 
clır. Bundan ba~k~, hf\lt[ınıe
tın önüne geçmedi ı;:,,usl:ıca 
mane\Tal!rıa parti doğu blo
ku ile ticareti hemen tamamiy 
le clıne almıstır. 19-18 - 1950 
) ılları ara ında bundan 80 
mib on dolar kazanm·~tır 'e 
k zanç aı tmııktadır. 

Kom.ınist parti i kcndis"nc 
muıırıı olmo•ı iııım gelen ba 
zı 'çtimai muh tlcrden maddi 
) ard m goı tiyor. Mesc>la. M:1on 
gazetelerine gore. Brusadellı 
adında zengın bır sanayici ı;on 
eçımdm ev\ el ki devrede ko· 

münistlrre 'e Nenn 'nin S03· 
yalist parti-ine muhtaç olduk 
J ıırı paranın mühim bir kısmı 
nı temın etm ştır. Bunu \ ı
pan yalnız bu adam değıldir. 

İnşa komıtesi ba~kanı Emin 
~ihat Sözcri anıt hakkında ı-
7nhat \'erdi, İstanbul Yali ve Be 
lediye' Başkan \'ekili Gökay'ın 
bir mesajı okundu. Çanakkale 
adına Vali Cemal Tarlan, Millı 
l)anınma Bakan ığı Tcmsıl Bü
rosu adına Kurma:. Bınbası Kad 
ri Ener Eski Muharipler Deme. 
ğı adın~ emekli Binba~ı Hali 
Dilmaç birer hitabede bulunmu!ı 
lar ve Milli Sa' unma Bakanının. 
İkincı Kolordu Komutanının .gcin 
derdiğı mesajlar okunmu~t.ıır. 

Emek!" Banba!ıı Nah"t Ülkea 
Çanakka le <'. il. P. :ı ılu) ıa rıııılaıı lan , e mallı! suba> ıardan 1\Yuh 

• <Bası l incide> 
bulunmadan çehrı b:ı tanb .ı 
dolaşmışlardır. Eskı hatıralarını 
iaıtclcmck fırsatını bul:ın Mar~
sal Tıto, eezmtiden çok 0ıe.nnun 

13ımıştır. 

Gorülil) or ki vaz·yet kar;ı 1-

lıktır Bunun ba•'ıca sebe1>. 
1 t dara elen s yasi partıle
r n u un muddct müsamaha 
\C a la a ıle komünizmiı 
) 3) ılın ının onune geçece~i 
ni ilmıt etme ıdır. İtalyan ko 
munist partisi adeta hilkümet 
iç nde bir hiıkümct kurmuş 
tur. Bu hükümetin giz'i askeri 
te kıliıtı. sı fıh depoları vur
dır. italyııda kızıl tehlikt':oİ) 'c 
mücadele Roma hukümeli i· 
ç n her zamandan acele bir 

:\'amık Tan lis Karakullukçudan sonra söı 
alan İffet Halim Oruz aOnlar 
Konuşm or ad'ı bir şi"rini o 
kudu. :11uallfı nıl b r hitabede 
bulundu. cı ger hatiplerin konuş 
ınasın ı miıteıık•p abidenin dort 
a}ağında lkışer kurban kesile· 

1 rek ilk h arç temele konu'du ... 
j Bundan soma abide inşaat ko

mite n n, ' l'urk'ye M 'li Tale· 
be Federasyonunun va 1\tilll 
Türk Talebe Birli inin hazırlat 
tığı çelenklerle İnl!TZ muhaTiP 
:erin•n üzer"nde 'I'urk eh"tleri 
nin Mııralarını tiıziz eder. iba 

j resi bu'unan çelengi toprağa bı 
1 rakıldı. . -~~~-~-~~--~-

tuzum halini alm~ştır_. __ _ 

İlôve111i%dehi h11lı11aet1ıı111 

Jıalledilı11iş şekli 

Cezaevi n den zorla , ,, 
C:ıkanldı 

İstanbul C. il. p , listesinde 
bağımsı1 ada)·lardan 

Rauf Dizdar 

Rıısu sl :\lııhablrlmlzden 

Adana, 17 - BugGn Adana 
rezaevinde bir hadise cereyan 
etmiş \'e htrsız ık suçundan clcirt 

1 

ay hapis ceıasına mahküm olan 
A hmet Can, ceza mlıdclctinı ta-

• mamladığı h alde hapisaneden 
çıkmak istememiştir. Keyfiyet.. 
ten haberdar edilen Sa\Ct cebir 
kullanmak zorunda kalmış ''e 
mahküm ikı saat ik milcade'e-
den sonra yaka paça ceıat\"İD" 
den çıkartı.ahi mı~tır. 

18.4.954 P.\lAR 
Al'\KARA 

a ~a Açılıo ve ı:ıroıram. 
8 so !'il. s Ayarı, habtrler ve ha

,. rııı:ıonı 
8 45 Pa.ur sabahı melodileri. 
9.20 Yıı)lı eazıardan müzik. Hııeıı 

del; Si brmol maıor konçer
to groııııo <Pi). 

9 35 U.ı-ta - Kemançe - Tnnbur 
re!ııkatlndo ?.!ualli Aracı'daıı 
~arkllar. 

O ss eaıon orkestrası (Pil. 
10 ıo Kadın ECS ve uz: toplulu:U. 
ıo 30 Karadenl.Z ~avaları. 
10 45 Saatinde blldlrllecek. 
11 00 Daldan dala. 
ıı 20 Se'l'lm Ça tayan. 
11.45 Pazar •k~çl. 
12 ıo Aalter saati 
12 30 Yurttan 'esler. 
13 00 M S Ayarı TC haberler. 
l:l 15 İlpan:roı yıldıZları (Pl). 
13.30 Ö le ı• ete$!. 
13 45 Stıın Kenton: Cbırlle Par

ktr (Pi). 
14 00 H&\'& raporu, ak{am pro;r&• 

mı ve kapanış . 

'*"** 16 58 Açılış ve ı:ıroıram. 
17 00 Ennr Kapelınnn ve artada' 

Jarı Tango ve Çigan mu~ı~ 
orkestraaı. 

17 30 Radyo Ue fnıtıtı:ce. 
17.45 Hüzzam faslı. 
18 30 Emin Aldemlr'den türkülrr. 
18.4S Earn Altnn 
13 00 :.ı t> ~1nrı Te haberler. 
19 1$ Tarlhten bir yaprak . 
19.20 Akşamın kıl~Uk konıtrl &) 

AUbl'r Beyaz ar uvtrtürü, 
bı Bach. Toccaıa ve tuı ro 
mınor ı Bee\lıoven: Romanı 
ta maJOr (Pil. 

10 45 Htm fa da hem etlenct. 
20 ıı; Radyo ıaı:etw 
20 30 Kın por hab rlcrı. 
20 :ıs iste in çatalım 
21.30 Hlndlatan ae:rnllaU ıntıbalan 
21 4S P lk albümü. 
22 00 Caz ve dans !Pil. 
22 30 Cuv!lber Lllac Domino •Pot 

purb ve Chabrıer : ?\eş'ell 
mars !Pil 

22 45 M S. Ayım 'l'C haberler. 
23.00 Pro ,..m u kapanış. 

iSTA~'BUL 
10.57 Açılış 'e program. 
11 00 Belediye ıınzınosundan nali:• 

len btnnbul belediyesi kon
ııerntu:ırı konacrl (Batı mü• 
Zl#l) • 

13.00 Haberltr 
13 15 ıNubar Ttk)"BY Te l"eyzt Ara. 

ıan.ııı. 
13.30 Koatatanl'lt. orkestrası (Pi). 
13 45 Satlle A)la. 
14 ıs Danıı " ca' müz1tl (Pl). 
14 40 Şen tardr,ıer. 

15 00 Paı:ar konseri. W A Moı:art: 
Pi ·ano konçertosu •Do ma
JOr• (Pi) 

15 30 Afitap Knracan. 
16 00 Unu•uıınnyan ııeılcr (Pli 
16.15 Sevilmiş ıcslcr - ıcvilmlş 

şarkılar (Pi). 
16.40 ocıa mozıtı Ludwlg nn ııe

t-thonn: Trio cSol m•!tr• 
Çalanlar Ferdi Statze: •Pl
)ano• Emınc Erel •Kem~n• 
l\lesııt Cemli cVlyolon5CV 
(1'1). 

17 00 MUlkL c Ece\ lt TC :;urtcn SU• 
rclun 

ti 30 Ha an M ıtluean 
17 45 Don ?.ıt;ucı orlı:e!traaı (Pi). 
ıa 00 Okul - tı rcnrt saati 
18 4 Karı ık t.afl! muılk (Pl). 
19 00 Habtrler 
ıo ıs KU ı ı: ro. 
10 45 Ne an:ıı tdersrnl a) \\'. A. 

?Jo rt •K naer nondoı ı• 
b R \\ ıı n~r Ole \~ala: re• 
O ra ı dan A' hrl c) 
o P Hae drl Xeru O e
rıı duı Lar& dl Or tr , 
•Alr de Eal,et cl Wlll>am 
\\alton. iki orlı:e tra par a
aı• t ı O Verdi, •La TrlLtlA· 
U.• arya ıPıı. 

20 ıs Rsd:;o ;aıeteal. 

:ıo 30 Ahır.et Ça~an. 
20.so Bunu d ydunuz mu? 
21 00 Şehlrd~ bu hafta. 
21.15 Sevıtml• pJynno par~aıan 

• l"erdl Sto tzer . 
:ıı 30 Spor hab rlerl. 
21.45 Tanbur ı.cloları •İzzettin Ök 

tc 
22 00 R d~omu da bir misafir nr 
22 10 Dlnlertct istekleri (Türk mu 

aıı:tab. 

22 4S Haberler. 
23 00 Proerıımı r. 
23 05 Gü ı ae ıer • Güı:eı mclo• 

dlltr (Pl). 
2330 Di'lnıı 'e caz muztıl ( P l). 
2400 Kapanı 

iz!\liR 
8.58 ... çllı' ve programlar. 
P 00 Ntvln Demırdövcn <Özel Pi). 
P ıo 1ıtmtrde ıı çen hafta. 
040 O!l el r.ole:den 4&rkı.lıU 

•Türk mutıkıaı• (Pi). 
10 00 Kndın dtnıertC"ller lt'ln. 
10 ıs 111uz:ıtıe tebeuüm CPU. 
10 30 İmhll Türk muılk!&l. 
J0.45 Zeki 01?\ız'dan türküler. 
ıı ıs MOz:lkll bir hlk ~c. 
ı ı 30 Saz:an Yamuı. 
12 00 Yayının ıonıı. 

*** 14 59 Açılı.ş. 

15.00 Servet CandB~. 
15 20 B•tlıca pro;ramıarın tokdl• 

mı. 
15.25 Pcrcy Falth orkestraEı (Pi.) 
ıs 45 Çe.şlUI tUrküler !Pi). 
Jll 1S New York Trtosu (Pi). 
111.30 Pazar konaerl cTürk muıllı:1• 

d•. 
1715 Celll !ncc'den Tnn;clar (Pl). 
17.30 :!Jraretını.ze ıelen ptAklar. 

a ı Racbn:anınoff: soı mınor 
1çtn Pretude b) S&lnt - Se· 
anıı: Hayvanlnr Karnavalı C ) 

Tchalko"liakY" Polonal&e dl 
Dlnleu • HcUetz: Homı :5tac 
c:ı.to. 

17.4~ Radyo )"Urt tOtklllcrı koro·
gundan Bahar tUrkülert. 

18 ıs rıanaedcllm (Pi). 
n.~o oozın Erıon. 
19 00 Haberler. 
19.lS nu:ı:um raa1ı. 
20 oo Al Martıno'd:ı.ıı iki meıo~, 

(Pl) 

20 os Radyo - srıor. 
20 ıs Rnd~O '11ZCte ı. 
20.30 Si in için acçtllt cTUrt mU• 

ılklsb (Pi). 
21 00 San'at Gun~Ulndan haber

ler. 
21 10 Alı:c-rdconla hafif melodllcr. 
21 ~ Hafif ' rkılnr 'l'e dans mll%.1• 

ti IPI). 
21.40 ŞUkrü Tımar n arkad ~ıa

rınd:ıa oyun havaları (Özel 
Pi). 

21 55 Yarınki ı:ırogrıam. 
22 00 Fahri Kanla. 
22.30 Ya)•ının ronu. 

'TEKSİK Ül'OİVERSiTE 
20 15 Açılıt \e Türk mualktal. 
20.45 Haftalık ı:ırosrnmın takdimi. 
20 ~o Auber. •M:ıaanlrllo• uvertü-

rü. 
2057 111 Mozart: cTürk Marşı•, bl 

Ruhlnateın: Andalouse'te To 
rcador , el Brahms 5 No. 
111 .Macar Dansı. d) Oodan1: 
Joccl~n in nınntsb. c) Deli• 
bea: •Çlçekı!'rln > ürüyüşü•. 

2ı.14 Joh. suaı;ı.ıı. cilkbabıır ses
le:h Vııl•. 

~1 21 Job Stauııs: •Şarap. Kadın 
Te 6arltı• - Va!$. 

21.30 Suppc: cVlyanoda Sabah. Ö~ 
le ve Akşam• uvertUrO. 
2t.3:ı \\ ber: •Valse dAvet>. 
21 47 Krt' sler Sc\llmlş parı;nlu. 

22 oo Pro;ram 'e lta~anı;. 
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YENi 
200 GRAM LI K 
A NBALAJL A R SA· 
Y ESINO E DA i MA 
YANINI Z OA A RI 

BISKÜILERINI BULUNDURA BiLiRSiNiZ. HUSUSi 
KA(ilTLARA SARILMIŞ OLAN BU BISKÜILER GEV· 
RE;KLICINI, TAZELICINI HER ZAMAN MUHAFAZ A 

EDER. 

İkinci haftada ikramiye kazanan talihliler 

Günlük ke~ idelerde 

Hesap 
No. 

12600 
12188 
10119 
1'?608 
12993 
12907 
1'?i9i 
1301'? 
13038 
130U 

İkrami) elrrin C'ın~ı ne~;ııı iı..nmb elerin cın ı 
:\o . 

DİKİS '1.\KİXASI 1:?707 R \ DYO 
KOi. s,\ATİ 12i 61 Keten Kadın Kuma ı 

GÜ)JÜ~ 1 EPSİ 12708 KOl . ~.\.\Tİ 
Emprime Kuma 1:?835 Gumu Ya1.0 
Gümuş \ 'azo 12Si0 Empı ime kadın kuma ı 
Krıcn kaılın elbisel iğ i 12915 :\l,\ S.\ S .\ .\ Tİ 
KOL s ,\ ATI 128i3 :uAS,\ S .\ATİ 
Gümu sıgaı a tablası 13036 İngiliz elbiı.eliı. Kup. 
KOL o;;.u Tİ 13010 KOi, .S .\ATİ 
Gi.':\ıl'~ n :Ps i 1307;:) Emprime J.adın kunıa~ı 

Hafta Sonu Keşidesinde 

Urıiııp 

~(I. 

ll<i23 

ıos;ı 

109%1 
10319 
1169;) 
12889 
12811 

İkrami}clcrin on~ı 

fiLI:.:KTRİK 
:-,OPÜRGEst 
AI.Ti :\' BİLEZiK 
GÜll Ü TEPSİ 
.)l.\SA :s ,\ı\ Tt 
Empnme Elbi elik 
Gümii Va10 
Gümiı~ :~eı.erlık 

lzmir Belediye Başkanhğmdan 
Bu ikramiyelerden istifade etmek isterseniz, Siz de 

Demirbank'da hemen bir hesap a~tırını ı:. 
Fen t~ır ı :\hl duru undeki kc C 'c şartnames "ere~ nce 

Sd r E.,,<'f Buharının At turk Cadde. )le Fuar r.oıan Kapı· 
sı arasındııkı kı mda parke do~cmcnın onaı ımı ısı açıl,. çk
s lıme ~urrıı1lc yap laeaktır. 

Muhammen b"delı C22513 20) lira o•up gcçıci tcnı nau 
C1689) 1 radır. l ha es• 30 4.195!l cuma gunu aat 15'ted r. İs· 
tcklıler temınatl rını beledb e vcznc.ıne ) atırarak makbuzla
rı ılc bırl ktc ha e "tınü encümen ba anlığına nıliracaatları " "' 

1 
Kamyon. Otomobil 'e ı.a~tik Acenteleri 1 

ilan olunur. ı 1359) 

i L A 

Derneği Boı kanlığından 
.\ ccnlelcr n tc,kilfıılanma:;ı hakkında dış ticaret i e

rine dair 492 ıılılı ·rklılcr \C ek s rkülcr hakkında 
goni mc'erde bulunmak üzere umumi heyetçe \ nkara)a 
gondcr len komı e a\dct ctm tir. Koınıtenin ,\ nkara mu 
zakerelcri hakkında zahaıını d'nlcmek \e bir katara \ar 

B nkamı ın m ıhtclıf Ş ı ,,. H' Ajans .ııı da çalı tırıln • .ık 
uzcrc ) a ı 35 ılc 4..> arası. \ ezncdar 'e \'cı.ncdar ) ard.m· 
cı arı a ınJcaktır. 

mak üzere umumi he~ et n 21 nısan çar amba gunü btan
bul Tıcarct Oda ı çtıma a onunda fc\ kaliide toplantıya 
çağrılması karar altımı a'ınmış ır. 

Kamyon ve Otomob l Acentesi Azamızın te;.rıfleri e
hcmmh•etlr rıca olunur 

Is1et:l lerın, bu iş:c çalıştıklarına dair \Csaık \e beın· 
sernslcrıl le beraber, ıLmaaltı • i nan ilan • C'st kattaki 
muvakkat merkezımızde. Umumi Kfıtıpliğe müracaatları rı· 
ca o unur. Menemen Belediye Reisliğinden 

UBANK Belediyem ıe barem dışı 1200 lıra a)lık ücreth bir inşaat 
muhendi::ı ı alınacaktır. - Talı,pler en ~eç 21/4 054 ~ıinune kadar \e-.ıiklcıi~, e b r. 
lıkıe bclcdı) ele muracaat ım. (4460) 

Kaııaızlıl: en çot ıorulen h&sıalı.k.lı.raa.n blfl 

,cııcuıu lıalde cbrt"IY• çoıı: nç uıınuıcaya l:.ıad•r 

c:MntmlJet TerUmcmcktedlr Anc:aır. leli t~blf· 

Jer~ Onlcncblllr 

KenıuJık cidd i mid ir 1 Evet. Tcda\'ı 

'edilmedtği takdirde pernısıyoz anemi 
çok defa ôldt1rür. Diğer kansızlık şe· 
killeri de vücudunuzun gelişme ve ha: 
yatiyetini çalar, bıtap duşünir, sızı ya
n hasuı bir hnle hatta tam hır zafıyete 
dilçar edebılir. Kansızlık, kanda alyu
varlann veya demır ve oksiıen iaşıyıcı 
hemoglobinin b ir eksikliğidir . Kan 
Vucudünüzün her parçasına oksıjen ta
•pr ve besler. Eğer kanınız tam mfına. 
siyle sıhhntlı değilse. bu kısa bır za
manda vUcudünUzün diğer kısırnlanna 
da tesir eder. Eğer kendmızi bitap his-
6Cdiyorsanız. derhal doktorunuzu gö-

tünib .. 

YORGUNlUK HiSSi ' ,!~ 

~ ~~ 
lı 

~) 
11t%\ 4f ' GeRGIH CILO 
\ ~ IENIZ SAlıtlllGI 
: - SİYAH VE MOıt LEICELE lıt 

$$nt aıı:cıe tıu tıdınllcr cne•cuıaa dolı.toru-. 

Bil •JOUUDluk blUI• • Dl UDdoDl%1 lffllm' 

umerınıa. 

K•nsıılık, vUcudün ·en tinemll tehllk• 

l••r•tlerlnden biridir. Umwnıyetle, vü
cudün dığcr bir hastalığını belırten 
işaretıır. Kansızlığa, kanama, kötü bes· 
lenme, kemık Higinin kımvevi gazlar 
VP radyoaktivite tesıri ıle zehırlenmesı. 
kanser, karaciğer, hastalık !arı S('be
biyet verebilir. Kansızlığın bclırttlerı 
yukanda gösterilmiştir. B unlardan her 
hangi birini hissederseniz.. doktorunu· 
zn müracaat ediniz. Doktorun elınde 
kansızlığı önlemek \'e tedavı jçin mu· 
him yeni ilAçlar; aletler ve yem usuller 
vardır. Bir zamq.nlar pemisiyöz ane
miden dolayı ölüme mahkum olan ın
sanlar, şimdi daha uzun \'e sıhhatli 
bır hayat sürebılirler. 

• I:.ı, en mu hım 11'-'l ık kon ulaı ını daıı h:Hlr· 
Janmıı yazılardan bıı tan'5ıdır. Bu yaıılard:ı. 

dokto ru nuıla tam iebı rlı~ının. safclı~ınııı korumakla 
1-;ıılmayı p , u ıun ve sıhhatl ı bır ömur .aurmc:niıı de 
rıuıl mumkun kıloıc:af:ını rörc:c:c:kı i nız . 

Yum14uı un4e taıutı.ııJ< tellll - me•cuttur ıu 
cıhıa&l&r ııuıoııobın allttıaruıı •• , '1:runrtana 
0 11 ll01 ,._ •clltını ıOlter •r. • 

VUcudUnlJıd• her d•klk• bir mllyer 
•lyuv•r eskll•tlnln yerini elmektedır. 

Alyuvarlar kemık iliğinde ımal edılir

ler. Bunların teşekkülü içın proteı.nler.~ 
yağlar. diğer unsurla r ve ayrıca demır 
lazımdır. Kanınızda neyın eksik old u-' 
gunu ve nasıl gıderılebileceğın ı yıılnız 

doktorunuz soylıyebılır. Beslenmeye 
ait yenı bilgıler, yem ılaçlar, kuvveılı 
mikroskoplar, radio-ısotop'lar, dokto· 
runuza kansızlığın, teşhıs, tedavı ... : 
onlenmesı hususunda yardım etmekte-
d ir. İnsanın hayatıyetuu kemıren bır 
hastalık olan kansızlığın kurbanı ol
mayınız.. Hemen ~imdi dok torunuza 
ıyice m uayene "otunuz 
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MEŞALE 
!\"" mağara d evri insanları 
l.tarafın<lau kullamlan. en 
1eek i ten virat \' as ı tasıdır 

PETROL lambaları 
•.. zay ı f. t itrek ı şığına ra(!.· 
m en u zun müddet b ü, ük 
bir rağbete mazhar oldu 

YAG KANDİLİ 
... a ... ı rl arC"a evvel geceleri 
e<"dadımn.rn , ·ecrane J"ık . " ~ 
ka) nağı jd i 

HAVAGAZI l~mbaları 
... ı ş ı ğın tekamüllin<lc 'e
n i lıir merhale oldu ... ·fa. 
kat tehlikeli ve pahalı idi 

Modern asrın ışığ ı elektr ikti r ve dünya 

elektrik sanayiinin önderi , General Electric 

Şirketidir. Bu şirketin markasını taşıyan G-E 

ampulü bugün ampul sanayiinin en mU· 

kemmel örneğini temsil ediyor. 

Memleketimizde tam bir itimatla kullanı· 

lan G-E ampulterit evlere yeni bir konfort yüz· 

binlerce aileye bol elektrik ışığı temin ediyor. 

- - - - - __. - - - ._ -- - ,_ -- - -- -

• 

e 

MUM 
•.. son )' Üzvı la ge1i 11C~ 
kadar başh~a tenvirat 
sıtalarından sayıldı 

verı~or, az 

___ __.BOL ~ IŞ~K VERiR--FAZLA DAYANIR 

Türkiye Emlak Kredi Bankası 
Müdürlüğünden : Genel 

MÜFETTlŞ MUAViNi ALINACAK 
1 - Bankamıı Teftiş He~ etine miısaba:...a ıle :üıumu kadar 

mıifcttış mua\ ını a' ınacaktır. 

:! - Miisabaka sınavına girPbilmek için: 
A ) ~l emurlar Taiimatnamesinın ıcsbıt ettiği umumi 

vasıfları haiz o:mak (Turk o'mak, m~dcnl hak!ara 
~&hıp buiunmak, ecnebı i:e evli olmamak). 

B) 'ı aşı 35 den yukarı olmamak, 
C) Askerlığıni yapmıs 'eya askerııı..: e a:akası kalma. 

mış o ınak. 

D) Hukuk. lktısat ve Siya~aı Bi'.ı;:i:er Fakiı1te1eri ,.,. 
) a Yiık.ek İktisat ve Ticare t Mektebı veyahut 
'.Iı' i Eği tim Bakan1ıitnca musaddak vabancı ınem
leketlcrdeki muadillerinin bir inden ;,,eıun bulun· 
nıak. 

E> llerhangi rc.sıni bir hizmet ta ahhıidü altında o' · 
mamak, 

F ) Yapı lacak tahkikat neticesinde sicil ve st.ciycsi iti
bariy'c mcs e!e alınmasına mani bır hali bulun
madığı anlaşılmak. 

G ) Sağ.ık durumu her me\sım , c şart içinde gezg!n 
hızmet e e'\·erışli o'mak, 
şarttır. 

3 - 20. 21. 22 l\Ja \ls 1954 tarıh'erındP. .\nkara'-13 G!':ıcl 
::'ılüdiirlük te. 1 tanbu:'da Eminönıi Subemizde \ 'C lı
mir'de Mcrkcl Şube~inde yapı:acak ~lan ) azılı mlis:ı· 
bak~ sına\'lnda kazanan:ar yot para arı veri'mek su-
rctıyle Ankara·ya getirilerek sôz' il bir sınava daha ta

b i tutulacaklardı~ 

4 - Söılli sınavda da muvaffak o:up da mil fettı~ adayı ta· 
~·in edi en 'cre 5659 .ayılı kanuna göre ıı'abi cc<'k tP.ri 
aylığın azami mıktan ile 6245 sa ~ılı kanuna gorc ~ C\'· 
nıiye \'t'ri't'cektir. 

5 - lstckH'erin lO/:'ılayı>/1954 aksamına kadar Ankara'da 
Teftiş Heyeti Ba~kan'ığına bir di' ekte i e mür:ıcaat 
ederek a ağıdaki \'esikaları tc\'d l ev eme eri \'C mez· 
k(ı r dilekçeler inde imtihana ı;: ire~ck:eri m3hani de 
açıklama' a r ı icap eder: 
,\ ) Bankamız.dan memurluk btivenlcre mah ıı b"

yanname (l\latbua bilcüm'e : subclerimızden a:ı. 
nabilır) , 

B) Bankanın "Östereceğf tabipten alınmı~ fo•o~:aflı 
sa{:: ık raporu, 

Cl Tahsil diploma ı as'ı ve\•a Noterden tasclik'i wre: i. 
Dl 6X9 eb'adında 4 adet · kartonsu:ı fotoğr:ıf , 
E) Niifus lctkerc:.i aslı veva Xotcrden ta~d ı:. ı rnr ' i . 
F) A_sker' ik durumunu gö.oteren be:genin aslı veya 

il: o terden tasdikli sureti 
G) Hiısnühal varakası ' 

~Bu \'CSika'a.rın 7.!5.1954 günü ak~amına kadar 
Istanbul ve Izmlr Şubelerimiz vasıtasiyle de ?ıler· 
keıe ıönderilmesi mümkündür) . 

6 - )lusabaka sınavı proıramı ile sair ~artlan gôsteren 
matbua·ar Ankara, İstanbul ve İımir Şubelerimızden 
elde edilebilir . (4473) 

lmttyaı sahibi: SINAN KOKU~ ' 
Umumi oeşrivat Alildürü: r.n:ı .tn ~g~f: 

Bu UVlda "1es'ul Müdür: / 
İllSAN AUı\ f 

<VATAN) r.ızetrcllllı ,., Mathaacılılı T. A. S· -
V AT A N M AT B A A S I 



c.ı. Telefonu bırakıp da pence
Iedl'n bağırsam Istanbuldan d q 
)'.acak.ar ... 

- B r parçacık daha baı\ı-
:rın ... 

Ani ~ılan otelin butun mu~ 
tcı lerın U\andıracağıı. Yah
~ın ortuı;Unu başıma kadar çc
Y.ı,·orum. Örtunün ıçine ışık gır 

ın dı~ e ba ucumda bir de
lık bırJkı~ orum. Telefonu dı 
< rtun(ın altına a ıp bağırma:a 
ba ılorum 

- Alo i ıanbul .. Propagan. 
~a gez :.ıne çıkan Kasım Gtilek. 
Karşımdaki ses ~ine ce,·ap 

\er )or. 
- Duyulmu)or, du~ulmu. 

yor ..• 
Bu sefer L~tanbtıl santra<ın

daki kızcağız ışe kıırı~ıyor: 

- Alo Adana ..• 
Adana santra ı ec\ap \•crI. 

l'Or: 
- ~e \ar? 
- Kardc5ım abonene söyle 

de biraı e nı çıkarsın. 

- A~ol en kendi abonene 
söylesene bcnım abonem avaz 
&\<az bagın)or. Sesi kısıldı ~al 
!ahi ... 

- Aaa ... Hıc bıle değil kar. 
dc,ım ... Ben senın sesıni bak 
ne guıel duyuyorum. Ama sc. 
nin aboncn mızmızın biri. .. Ncr 
Gc~sc clcfonun başında U) u
) Up k lacak. 

- Sus kardeşım Aboneler 
ıcin öv c laflar sö) leme ..• DU· 
~arsa , kıt!- et eder. 

- Aman ende ... Şıka)et c 
eler. e ets n .• Umurumda mı 
sJnkı". Çalıs çalış, ne elde var 
ne :!\ uçıa .• Tcrzı l\lakbule) e ~i 
dıp teyel soksem bundan daha.. 
fazla para alırım \'allahi .. 

B enim abrım tukendi· 
- Hanımefend • muhabbe. 

tınıze ~onra de,am c-dcrsınıı. 
Su 1 t<ınbull konu manın bır 
çare i... 

- Ba~ka kana'aan \er ~o
rum cf"ndim, Beş dakıka bek
leyin. 

Bektıyorum. Başka kanal da 
ışc yaramı~ or: 

- Alo İstanbul' ••• 
- Buyurun ... 
- Kasım Giılek 1mdarı 8id 

dct1e tı>nkıd etmı ... \C •.• 

Hı!: bir şey anlaşılmıyor. 
O zaman Adanı santralı .ara. 

:ıa gıri~or: 
- Sö~leyin efendim bana .. . 
- Soylıyeyım hanımefendi. 

Ka ım Gulek iktısadı ... 
Adana santralı İstanbul un. 

tralına anlau~or: 
- K ım Gıilek iktisad~ .. 
1 tanbul santralı matbaadaki 

arkadaşa söylü~ or· 
Kasım Gü ek iktı adt .. 

Eh, artık kolayını bulduk 
dhorum kend, kendıme ... Ve 
ık; hanım kı7.ın yardımıyle nut 
ku yazdırmaya dc,am edıj'O· 
nım: 

Ben - Kasım Gülek 

ki kızlara bır •siınncıı. lUını 1 
sö) lctemediğım içın artık ko
r. uşmakıan 'azg"çerck telefonu 
kapatıl orum. 

Adana ıle İstanbulu bağ,ı. 
'an telefon hattına, başka ke· 
İ.rne :ıokmuş g bı kanal admı' 
t.ıknıışlar. Ve ne d.) e kanalı. 
2a yon adını takrnanıı~lar, bil
m yorum. 

yor~ıın b r halde tekrar Yt· 
ıağın ıistuııe uıanarak ı;u- ı 

zcl gozlıi l anıklunıa ~arın u
çak postbi) le ~olltıyacağıın 
mektubu bır daha :ôzden ~eçi-
rı~orum. 

işte se' gılım, gjnler böyle, 
sıkıntı ı ge\ ı) or. Bak ana a· ı 
caıp b.r şe) anlata.} ım. Dlin hır 
ara'ık oteldc)dım. Te cfon çal 1 
dı. Hıç tanımadığım hır genç 
kız se~i Bcnı arnormu~. eBen 
sız.in Ada nadaki oku) ucularınız 'ı 
danım, dedı. Gliıel gcithi. ya
\ uklunu2u çok sevıyorum .. o
nu Jııç tanımadıgım halde be
ğeniyorum.. Hatta.. Biraı: da .. 
Kıskanı~ orum . Sıı.inle ı:oruşe. 
mez mi;)n: acaba?• 

Blrdenbırc şaşırdım eBu~u
run i:Orlİşelım• dedını 

e,\danadn kal il en olmaz. Her j 
ke in dı ıne duştüm, n e.di. ~~ ı 
ma ~la~ ı ı n ilk haftasında uzı 
mut aka İstanbulda bulmalı-
J ını. 

Ben de ona l a~ ı~ın onu ile 
• on beşı arasında bır buluşma 

ı,aatı O)ledım ama, onradan 
günıi aklımdan çıktı, O hC'ni ih 
tımal o ı:un o saatte orada bek 
ı) ecek. Ben de gidemhec-cğim 

tablf ... Ama &en ımdi cBen 
malımı bılme:ı miyım? Rande
vu guntinU unutmamak için kim 
bılir de.fterınin 'kaç )C'rıne not 
etm • ·ındtr• dı) eceksin. Val
lahi etmcdım. Aklımdan çıktı 
gitti. Ren böyle ~cyll're boş ve 
rırim bılirsin Benim i~ın dun~a 

oan onra... k B ı ·· · 
dıına santralı - Kasım varsa, ~o. a • en.. a ~oı u, 

ı ia di J co l'<'Sinılcrindc gi>rdiiğiiniııdC'n daha pek ~ok güzeldir. Daha doğru u her hareketinde bir miı ıı a 
dır. RobC'rt 'faylor'u bu l\adar senelik karısıııdan ayırabilme i de :wtcn esme r hah an dilberinin 

\ 31'• 

her 
bal dudaklı )'avuklum. • 

G~~~~=a ..• K~~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, E~ER GO~L JTALYAN~~~-
Gülck bundan onra... _ _ _ 

:·fi:::::···.:::::·: u... 1 LI A D 1 LEO ' N UN 
bakımdan cazibeli olduğunu göstcnıı i) or mu! .. 

Adana santralı - Efendim., 

50~::..-:- Kasım Gülek bundan UNUTTUG-u HADiSE 
Adana santralı - Kasım Gil 

!ek bundan sonra ... 
i. tan bul antrah - Kasım 

Gulck bundan sonra ..• 
llatbaadaki arkadaş - Ka. 

sım Gülck bundan sonra .. 
Ben - Kendisinin slinnet

!ıız olduğu hakkındaki rivayet. 
ıere... Alo... Söylesenıze Ada
na san:ralı... Kendisinın sün
oet ıı: oltluğu hakl:ındaki riva-
\ etlerc.. Alo ... Mol Allah a~ 
kına sovle~ ın ... Adana santra-
l,, hanımefendı... :\eye sustu
nuı" 

dana Santralı - .... .. 
l Lanbul santralı - ..... . 
".l.tatbaadakı arkadaş - Son. 

ıa? ... 
Ben - Kendı.sinin sünnet

li ı o'duğu .. \lo Adana santra 
lı hanımefenrlı Ilıca ederim 
beni dınle:tin. Bur.da utanacak 
hr şey ~ok kı ... 

Adana santralı - Kıkır, kı
kır kıkır ... 

İstanbul santralı - Kıkır, kı 
kır. kıkır ... 

~ı tb:ıadaki arkııdas - An
laşılmı\ or? 

Ren lo l\dana santra•ı: 
!'anım kndı bu tıir ~i)ası nu. 
•uktur . Ne dt}t! ı:Ulü~orsunuı 
C'fc-ndım:. 

l tanbul mutemadı~en bağı· 
ı ~or: 

- Sonra! ... 
Anık ha.başa kaldık. Yardım 

l ı da vok. isıe istemez tekr<ır 
ba~ırma) a ba lıyorum 

- Kasım GUıck, sünnetsiz 
olduğu ... 

- Ne dcdın? .. 
- Yııhu Kasım Gulek sün-

neısızm be! .. 
Kıı ım Giılek ne~ mı·? 

- S•jnneısıznıı~ ünneLız .. 
- Nt• ... 
- Sılnnet. sünı:ıct ..• 
- Fikreı m•? .• 
- Ha\ır ... Yahyô Kemal. . . 
İşi :ıl;va dbkm~kten baska 

,are kalmıyor. Cstanbul ve A· 
dana antralbrı kahkahadan 
ımılıyorlar. Berı •E·iınnet11 dıye 
bar bar ba ırıyorum. İstanbul 
hıtblr ~ey anlamıyor. Santr.ılda - Abla, seçmenin olayım 5enin 1 .. 

Simsi) ah saçlan esmer te:ıı çın İtal) a') a fılm t;C\ irnıeğe 
\e miltenasip \İlcudil ile gelen Robcrt Taylor. floma'da-

hiltUn bakışları kolaylıkla üte· ki stiıd~ olarda Lia Di J,eo ılc 
rine çeken I.ia Di Leo'yu ta· karşılaşmı~. Genç s:ınatkiırın 
nımak fırsatını bulan herkes, cazibesine kapılan şö~~ctlı jön 
onun konuşlıık~·a daha Cal.lp- promiyc derhal aşık olmu5 Ye 
Jesti~ini gorccek'erdir. İtalya. karısı Barbara Stanw) ck'ten ay 
nın bu öhretlı yı'dızı Samsun rılmağa kadar işi uıalmı$. Glin 
vapuı u • c mem eketımize ge· lerce Roma ,.e Holl~ woo 1 ~ -
lirken de su en goılerı \'e gill zctclerinin diline düşen bu ma. 
dlikçc çukura an ~anak arı ile ccra bılmem nasıl unu•u'ur? 
bütün )olcuları te hır etti. Be- Lıa Di Leo')a bu hüdiseyi 
raber o'duğu arkadasıarı da hatırlatmak mecbunycti:ade ka 
başka ba,ka ~zcllerdi ama, lınca sulcrek, •Bili) arsanız ) a 
herkes Lia Dı Leo da başka zın ama hakıkatcn unutmıı~· 
bir ŞC~, bir mfına bulU)Ordu tum dedi. 
herhalde. Lın Di Lco Amerıka'da film 

y,·onnc Sanson \e itene Gen Çe,irebıleceğını \'e '.l'urkh·c'yi 
na ile röportaJ yaparken konuş pek çok e\'dığinı söyltiyordu. 
malarımızı uzaktan takip eden Ve müsait teklif a'dığı takdır-
Lıa Di Leo ile daha sonra u- de, istanbulda da film çevire-
zun uz.un konuştuk. Genç sanat bili!ceğini söyledi. Kimbilir 
karın c.wlillk hayatı ta'ihsizlik- belki bir ı:Un onu araı:'1ıı:d.a sö 
le geçmiş. Roma'nın t:ınınnıış rüı·tiz. Yılmaz ÇETİ~F.R 
a\'ukatıarından biri ile e\"li o- ı;;;; 

~;:.;::.~. ı.;_~.~?.1.~:i;~· :;:;~ ı ~WSJ 
)arına gôre. resmen boş:ınama -· _________ _ 

dıgı içın il) rı oturma!!a ba~:.a- * Rcrlin film festi\ ali 18 -
mı · 28 haziran ara ı rıda Batı Ber-

Ek eri Şarklı kad•n rol eri· linde yapılacaktır. Yıldı 4fl 
ne çıkan Lia Dı Leo, Frıınsa'· film yap:ın milletler 1 ve 40 
da Jean Gabın ıle d,., b;r film filmden fııtla yapan mille tlt:r 
c;evirmış ve en faı!ıı tutulanı de ikişer fil mle iştirik edecek 
filmlerinden biriııin de bu ol· !erdir . 

duğunu si:Müyorlar. * Alman filmcill~inin eski 
-xelerden ho•lanır••mz"• 

h • 1 şöhrctıf'rl n den Otto Gebühr ve .Ha,atınııda daima a.ır 1• 
77 ·a ınıl a olduğu halde gc. 

yaeağınıı bir hadise .. var ı:nı· ('enlerdr vefa t etmi tir. Birin
dır" sualleri her roportaJda 
tek~arlanır. Bunları Lıa n· Leo <'İ Dum a Harbini muteakıp 

d ilk riln; rnllrrini nvnamış olan 
~eh le t.:l?\'ap'ıındır 1 • ~ ı rolıı 
~- llarekctlı ha· ııtı, l'glen· bu ıırtislin ilk nı r ııır 

· ı k · Da,n . ür ı: ıırha ri n .ı u filmindr.-
'C\ 1 seHrim. ifrat o m~ma · 
<; • • d kı' Pnıs' 3 Kralı Ru~ iik J.' redrik şartiyle içkidım ve sıgara an ,, 
vıız"ecemem. Fel•deye .. b~'·ılı olmuştur. O t arihtf' o df'rtte 
rım . Esasen Roma'rlıı Unıver· meşhur olmu• tu ki. Berlln' in 
si enin Fe'•efl' bölümünü bi- Friedrich <'adif Psln• h alk ara-
tirdim •Dl!m2 hatırlıva<':ı!!ım sında otto Rebühr raddPsi adı 
bir M~••e• vi şimdi h:ıhr!ıva- veri•mictl. En bÜ)"Ül; .arzuı;u, 
mıvrın•m' • Büyük Fredrik roıünıı ""' az; 

Lia Di Leo'nun hahrltyama· 
dığı bir hikheyi ben tlaha ön· perdede bir kerr d;ıba \I' hü-
ce durmuştum. Amerika'tlaki t un ihtısamı)le canlandırmak-
atır ' ergılerden kurtulmak 1- tı. 

) 
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J9j4 ııaıto modellerini? bir hus11 İ.)cti lrnm:ışlannın değişikliği 
'e ) :ıka blı;ımlerinde ki b:ıriz farklardı r . .. 

IC H 

vı ı·dıı· 

Vuc;ıdJn \lt:ımin(' olan ih- ı 
tıyacını ı Atla t m.n edecek I 
) erde tahıl ı:ıdal:ır sa> e:. nde 
\ıtamın a :nak daha fa}da!ı
dır. 

E er tırnaklarınız çabuk kı
rı'ıyor, d ~!eriniz çıirU orsa de. 
;nek ı vUeudunuzda kals yum 
\C D \ tam ni ek kt r Bunun 
içın p nir, ka) mak, ~eb· 
zc \e me)"\a ~emek l'zımdır. 

D \'ilamını balık, cığer, te
reyağ, sardal . k ao, yumur
ta \'e kaymakta vardır. 

Zarif '\'e Uzel bir boyun ve 
.rcrdana ahip olmak i~ter e
niz içıflde i~od o an gıdaları 
tercih cdıniz. Her ne\ ı denız 
mıı11su1lerlnde, balık arda Ye 
5ütte i:Yod boldur ' 

Cıınlı H ~rekrtl kalmak ı-
, çin vttcudun C ' •am n ne ih 

•tiyacı v:ırdır B her ma~da
noı, :ı.·e ıl 'ahna. r t'k limon. 
portaka , ı pan k karnab _ r ı 

d~mate pır :ı \c patat ~i-1 
:yınıı.. 

Sinirlerinize hAklm olmak 
için B 'ıtamını bire hır ıelir. 
Buğday tane ı, ciC:er, böbrek, 
Ct'\ z, \Umurta, kuru sebze'er, 
ekmek. sllt \ e domuz elinde 
bol mıktarda B \ ıtamıni bulu
nur. 

Kemık'erin ku\'\ ctıenmesl 
için f for lAzımdır. Ekmek. 
hamur. kuru sebzeler, et 'e 
ba ı ta fosfor \ardır. 

Cildin tüzel 'e berrak ol
mn ını tE.'mln içın taz(' sebze. 
taı:e mey'a \e hububat yeme· 
:idir . 

Kan cerc) anının h 1 işlcme
s'nı tc .in eden K 'ıtaminidir. 
ı P nıık, Jiıhnna l· rnnhahar, 
o gun domates, çilek ve ha\ uç 
da K \ıtaminl bulunur. 
Eğer rcn,,inlz faıla sarı is~ 

knnınıı kflfı derecede lmvvetlı 
d ı demektır. Ciğer, bobrek, 
be in • trıdye, et \e ıspanak 
kanıı ku' \et \Crir. 

it. E.Y. 

r ' 
Sofra örtüle inin tem izlenmesi ı 

Eskıden sofra brtU U de
yince hatıra beyaz keten or
tuden baska ne ge'ırdı? Ya 
hıç... Veya .... Maaza '.ıh mu. 
§amba ... 

Şımrli sofra örtu erının de 
modası \ar tabıı. !:. bısc er 
gibi... Eski zamanın o kor
kunç muşamba brtulrrıııı an
dıran p'fı tık ortulert belki 
seven er 'e) a rah t \ e pra
tık bu an ar o'abı ır. Fakat 
guıel. reok ı ve~a bC\.U ca
illım keten (i tunun • crını tu
tabilir mi? Ama dı) cccl\.sır1ız 
ki keten çabuk kirlen:r. ~a
buk buru sur, gıiç ~ ıkJnır, u
tulenır. Her güze ın bir kw
suru vardır. 

Guıel tutıi erin :cKc'crıni 
çıkarmanın ko'nyını bllınek 
l~zım. 
Yağ lekelerini çıkarmak i

çin ortuyü yıkamadan evvel 
yağ 'ekesini tetraklorıir dö 
Karbon ismini ta,ıyan bır i
laç'a si mek icap eder bunu 

? . ' 
' ' 

her eczahanede bulmak miım· 
kundur. 
Ycmış lekeleri bir lrnhva 

kaşığı soda'ı su ı c çıkar ya 
)abut da )ıızde )ırml amon
)'ak '<e oksıJen mahlu'ü ile si
• nırsc çıkar. 
Kırmızı şarap leke inb ü

zerıne beu:ı şarap dökınek
ten sakın korkma) ınıı. l\laru! 
b r okantanın baş gar onun
da oğ endığım blL usu i ş h 

en muvaffak~·etle. tatb k et
t 1 .Buna emin olaııi r ınız. 
Kah\ c ekt' ini ewe'a ı'ık su 
ı e ıs atmak sonra uzerine ta ı;: 
pudrası ekmek i e ~ıkartmak 
mumkundür. 

Kakao ve şokolata lekc:eri 
lspiı to ve} a amon} ak mahlu
Iı~ 'c temiz enir. 

Dudak boyasına ge'lncc C'V 
ve'fı kaba mı kuru bir !;çz 
liC}a bir bıçakla kazımak, son
ra 'E.'ke.ı.-i tctrak'orur dö kar
bon 'e) a oksijenli su ile sil
melidır. 

BC'}aı ortlı.eri ı ık sabun'u 
suda ıs attıktan sonra yıka
mak \C ka}natmak lAzımdır. 

Renk ı ortu'er kaynamaz. 
Daha uzun zaman surla bıra
kılır İ} i sab ınla yıkandıktan 
sonra golgede kurulu ur . 
Emprıme sofra o ·tu erini 

} ıkayacağınız suda a} ık anmış 
patate ka} natıp onı a örtü
nuzu bu u ı e yıkavınız. Örtü 
ere ahun Urmemek fakat 
ıılmnu ud:ı köpürtmek-ı la

zımdır: Örtüyü ik ha,lu 91'1-

ında sıkıp go'gede acele irn
rutmak icap eder. 

Sun'I ipek örtüler ı ık sa
bunlu suda yıkanır. Faz'a çı
tı'cmcmek ve hiç bir nevi i ac 
surnıemck ve suya l'ac ilave 
etmemek ~lizımdır. 
~aylon örtiıler de ı'ık su

da ve sabunla }ıkanır bunt?. 
rı sıkmadan 'c fazla burıı~
turmadan sudan çıkarıp duı 
bir yere yayarak kunıtnıa ı
dır. R.E.Y. 

1 

i.\· prenses: ı ~ordan ı;ağıı , İsabelle de Francc, Prenses Mar guerite, Prenses .\ 

Bir 
Belçika'nm genç Krala 

Babasının istifası iizerine Be:-
çika tahtına oturan I<r:ı l 

Baudouln evlenme <;ağına gel
miştır. Son zamanlarda her ta
rafta bundan bahsedılnıekte, 
krala en münasip e in kim o
lacağı araı;tırı'makt:ıdır. !:lau
douin şımdi'ık C\ lcnmek nl\ e
t inde o'nıadığını soylüyor. Ken 
dısını yakından tanıyan ara gö
re Kr:ıl çok se,diği uvey anne
sinın karar \'crdiğı zaman onun 
sözünden çıkmayacak, \e seç
tıği genç kızla ev enecektir. 

Baudouın'in henüz e' lenmek 
niyetınde o madığını soyleme
sinc rağmen kendisine eş ola
rnk iiç genç kızın isminden 
bahsedi ıyor. Bunlardan birin· 
cısi Fransız tahtının vArısi Com 
te de Paris'nln km İsabclle'dir. 
İ abcl c 22 yasındadır. Şimdıki 
ha de Kızılhnçın hastabakıcı'ık 

-ge razı 
kurs'armı takip etmektedir. Bu 
nun dışında en bü~ ilk ze\'ki ki 
tap okumaktır. Şıklığa meraklı 
değı dir. Buna mukabil güıe' 
yemek eri çok sevıyor ve bu-
nunla mc~gul olmaktan ıevk 
duyuyor. 

İkinci namzet I\orveç pren
si Astrid'dir. Xoneç prense i 
sade ya~amaktan hoş'anan bir 
kızdır. 1940 da Norveç'in işga
li üzerine Amerika~a gitmiş, 

tahsilini orada tamamlamı~tr. 
Her gün çantası e'ınde. diğer 
kız'ar gibi ya:ıa o arak mekte· 
be giderdi En bu)uk ZC\ kı ski 
i'e kaymaktır. 

Üç Prensesin en genci 1 \ eı: 
Pren•e<ı ::\Iarguerite'dir. Uzun 
bo~ lıı. sarı saçlı, mavi gözlii
dllr. 19 yaşındadır. 1952 de İn 
gi tereye gıderek altı ay bir l•o 

il 
1 

ROHOT' ~JÜZ.iS\'E:"LER - Relçikalı mühendif. Zeno'nun bu
luşu olan bu robot miuiioyenlerden en b:ıştaki saksofon çal
makla, or~adıki trampet ı:aııp ayni zamanda ljarkılar öylemf'k · 
te, üçUlll ü robot da kilere çalmaktadır. Bu üç (;3zbantçı. canlı 
nıesJchd~laı-ı gibi çalark<'n hertürhi el \'e kol hareketlPtiri de 

) apmaktadır. Belçika 
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!DEMEK TURKIYE'YE 
GiDECEKSiN! 

Alexander HEN DE RSON l\IE\'L.\~,\ - Hamlıyıın: Abdiilb5ki Göipı

pınarlı. TÜl''k kliısikleri ~erisi. \'arlık Yayınları. 

J\IE\'l.A:-tA CELALY.l'Tİ~ - ' azıın: ı\bclıil
Mki Gölpınarlı - İl.inri ha ım. İnkılap Kitııp-

1'CE FAALİYET 
i\ it D 1 

1'a1ar vt tnkitçi Cnil Connoıı~· tan(ından bundan birkaç 
)'il Ön('e5ine kadar Londra'da çıkarılan a) !ık •llori1on. <Ufuk) 
df'r&M 1944 yılında •John :-Otre:-e Gitsin'!~ adlı lıir ~azı serisi 
ya)ınlamı ~ı. Bu ~l'ridr. ha~·ati bir ln~iliı ındını \f'\a sanatrısı 
<'lan •Jnhn • a her ay bir menıle1'et hakkında bill(i ,eriliyor, 
ora)·a &idip :-trlt<iliği takdirdt ne- gibi ~artıarla kar ıla~acağı 
ınlalılı~ ordu. Bu y·anların her biri o mt'nıltkrti )akınılan tanı

\ln bir İn(ilİ1 tarafından •John'a mektuo t rlı;llndt )·a11lıyor
du. •lloriıon• un Ma~·ı~ 1944 sayısınd:ı yayınlanan 'l'ür\.iyr hak· 
kındalı;i mtktubun. biraı eskimi5 bile oha, bir ingili1 a~dınmın 
mr.mlf'ketimİ7 h:ıkkında\.i hükiimlerini ak.,eıtirme~i hakımınd:ın 
olmıJ;,rımızı ilgilrİıdirecf'ğini dücsiin11i.ik. Yazı faıla ıııun olduğu 
için ba11 kı,ımlarını kesmek zorunda kalılıJ... Bu kısımlarda n
rill'n bilgiler daha 1ivadt harp yıll:ırının ha,·a,ını ııık<;ettiri)or 
H hu~ün için fa1la bir il~i tasımnonlu. Ya1arın rakamlar H

rer,.k h:ı~at pahalılığından urun umn ~ikıhel rtli~i ı.."ınıları da 
lıuıa~ a almakta fa~ da görmedik. Alt,anılrr Jlcnder,on 1 'ıtO -
44 )ılları ara<;ın<la htanb11l'da İnııi111 Elçillgln'nin basın büro· 

ME\'L.\~,\'D \l\" O~R \ ;m:\'U~' fı.iK - Ya· 
1.an: AbdıilbUi Gölpın:ırlı. İnkılap KitapC\İ· 

B u üç kıtap hafta'ardır elimden du.mu~or. Birını b rakı. or 
birinı a'ıyorıım .• \bdu'bliki Golpına ı'nın bu uç e cri 

benım ıçin birer hazine -;:ıbi. Bı medı ım, tanımadığım bir 
diin) a) ı bana gösteriyor. yepyenı du~ "tı ar. iz emle 'e ıı;imi ~ Saıı.t s 

i\fa ı' 
>ı. ''nda · S nın geçen savı· 
lı~al'ın •Ön abahattın Kud~et 
3'az' bir rnak=· S~z Variıı. baş

er ka)ıın ona bire kı tıkmıstı. Bu 
• eıne atının aı ı lık o'arak 

l ' Zlnın b•r t aırııstır, gayem o 
'il • enkicı · · ltıb Cok Uıak ını yapm:ık-

t' arıyJe b tır, çünku 
lfoi en d e :ıs 

~. ıııu !•kirdeyi e k<'ndisiy'e 
t bur:aıt fırsat~· Ben sadere bu 
~ r l dı~a ~ay Ak n !aydalanarak 

ladığ Cüın·e~·e ~1 ın Faust'~:ın 
li~o ı ~nada 1 oethe'nin an

ı ruın: •Ön şaret etmek Is· 'i ce faaliyet \'ar
stanb ' 

eın 11 Sehır · 
e ~n ikı lıla . Tıyatro unda 
:ob• akarak t' 'aran faaliyetl
u eııı'erj kıyatronun temel 

Prob,eın1 arşısındaki • ki 
::ıe h er 'l'ü k' •rıı as, dcği ikr ı~·ede ken-
u, ~a tıkını~t bır şeki' de 
1 u husu 1~ • durumu
rı,a~1klarna~ta düşündukleri

ırıanıy0r n 7.:ımanı ge'di
Beııinı . uın. 

l.lt\i . fıkriıne .. 
St" ~ede ı· gore, modern 

und •Yatr0 
o~ta ~·durulacak . ,:ı•~?tınd~ 
atro UJ'k ha•k ılk oneın'ı 
erdi su kurmak 

1 ~1 ~ sanat ti-
l'd' lı kab·ı·· ~oıund:ı gös 

ır ... ıset • 
ada Qu k~b·ı· meselesi de· 

r b' u ı I' et . . 
" ırçoJı: d ' • şımdı) e 

ır \e h da i Pat d'' tk4 er u e ı · 
eh dır. Aynıg n ispat edi -
cığ Yapı Sekı· şekt 'de ü liıp 
e illı: l.ırı.ısına1~r\izerindc yapı-
k b' P'inda ü tUve tahlıller 

t ırer ille s nde duruıa-
ırı Sele ı O!lf ar. A o ınaktan u· 

~1eranş, ~~•n, ~evrelerde 
11:S1Yle 'I'ürkka ~· anket'er 

u, V1 şeın ·· Tl\·atrosunun 
ıın ll fikirleruıer~nde i'eri sli-
efııı~ıııeı Ptob1caı~a. Tiyatro.
e~ıyo 

1 
Yııtanıad ırıının tam he 

"' . r ar, an Yanından 
ıı.eJır 

' "e Qr tiyatr 
e v aktör liy 0 unun, anat· 
eya~ha a'eybi~~~su1nun iehm· 
Ytbı• r elı:seriy o.an bu re
t ecetiını a ana prob'em 

tııı ~ dokunu~ n~ktaya sadece 
llt &aldıtıın or ar. Bu en Ö· 
la Osunun ınese'e: Türk 

l lo~luın 'e a:sva1 ~·apı ı, ya· 
• '1JYaı dur ev et neUlınde· 
iltu

11
r· l..ebteu~u Ve idare rı. 

<r h bu liki le ateyhte o'sun· 
1Yor~ Usun ~ e.r v~r olmayan 
ltııaı ar. Be'k~\ eudıyetine ina 
ıJı: b' kon; bu çeşit tar· 
~·ı ır t' nıalar orga • e t . •Yatr • 
a( ~ğı ıneın o hayatınm 
~İd ltl bir l~ket:erde bir 
llsh,~ h.ıınıatd::e\'dir. Fakat 
llldi•· bır değ• . terakki ve 

t ~tı~k neticeıs~~lik beklemek 
lliy ''e etik t'rıneı. Edebi. 

1 lİfo etlı "'u~d ıyatronun bu 
ı;I' h sun .., afile • 

~etı un Uzer· rı, sanat ti-V ita •at:aın l~de Yükse'e· 
ı.il'ttta kadar ne hır temel ku· 
br. •ö kaıınağ Yazık ki naza
qaYır ııc.~ aöı: a nıahkumdur-

... • •{) \ardı -
llYat nce fi '• • oyle mi? .... J J tı ronun ı, vardı. 

.l-tjı ~ ~ııı~ddı olıı~:~attığı k;ymr.t. 
at bun lllUın1ca !aymak veya 

ı, ~t ,küıt~ar bir ~~e~ildlr. Fa-
~. , r er. 0 r hayatın etın mfınevi .)'ıı ~u·~uıın i~in ~uzenginıe~ti· 

tt erı . r tlyat oyadaki bU 
il ı OJıııtııaddi k~oları, faali-
t uıııar ayan ın ~nea yönr.ı. 

tStı ktı ı tii r ::... Uessese ı erdir 
•l er vuevı .. · 
ı: a •ayııarak goren mli· 

llir er tna•ı bak resmt \·ası· 
" 11 ııördul'i!atro~~dan destek
~eai ğu bu .. n toptum i

•o da te ın1 onenıu kiiltUr 
al'fet lnııhirn ıtıakanı1ara b 

llıeı.. tnikt u 
r, lt -. hakkı arda para 
l)a·::e a, A.ını nı vermekte· 
nııııı~ lcüıtrir ~fYa ve Avus· 

taa.·ı Dro: iilç ekYatro'arı za
lıııeıı ernıerın onomik \'C 

O.tdıh·,· tesrnı in ~okluğuna 
~ aı rı aı..rl "'Ya dnıeakaınıar, be-

n ~ ve \'let t re ttıt· Ya ınu aracın-
• d t ıııu ınııne ze kadar hal· 

tt'k 1tilir·e~se e :ı:tdını eden bi-
7'>- b e\'f h.ı · l!urıu r~~ kıymetlen 

d llııu e htırrı ı·~ kuıtlir ''e ma-
'~ ~~ ba~ Ct-nış ş~Jk~tırıeyen • ki 

. i ı leu~ a kim Y ı'de tlyatro-
•Jd lletiıı en Sonu:~abilir? • bir r: ~l(.edect~~at1ınıa!ı:addi kıy 

'tır arı lçf ne kat'i da da if
~ •tro, n Yapı , olarak inan 

u '~k u ile :ne;orıar. Kültlir 

8?:
~ rı bu 1llııinın t~et arasındaki 
~ ,/, ~~ lur t~'Ya) ~e\~~roya \'eri 

~_da -~~lrosunu ıın Yanında 
1! "''ir ı acık n idari y:ı

...,,.. ~ .\tın~'ktedir.lıı~ \'e .kat'iyet. 
lo ·~I 'dllYa Ve er iki hu us 
l r ı..~ nce b' Avusıu"-•a'd., .: ~un ır •t ., .. 

Uı nd •Jatro ve ak 
'•il~ \ a tesbıt edi•llliş 

l)J ınu .. ı 
1 e ''ar k" 
~ lldakı tesrııı uıtur tiyatro. 
oıı.. ltı" tnaka 1 '1-ı .. ~ıı 'ı Una eb nı ar ara. 
:"' ~ ctı · ıt tııı.ı Y&J>ısını er.ı , tlyat· 
ı~ ~il, ~111dar ta:~hınce tefer 

'°e l'ııtı-0 rı ederlr.r: 
b.i~,%ı ~devleri s:natçı'annın 
~~ın ~taııİt ont~at, ma· 

,1 ~~lir .11.orunın • dınlenm". 6 >•4iluu<llfi ba21 ası. sanatın l· 
: J 0 1 ~r v.s a<ı ınesı.ıliye:t , c 
/ 9iıı l).rı ~lece, 'ıC!r tf. 

'bır talimıtna. 

Max MEINECKE 
me~e ihthaç kalmaz \'e füatro 
kanun arının faaliyet ah. smda 
tatbikini mUmkiin kıln bır 
çalışma nızamı kunılr.ıuş o!ur. 
Tiyatro müna.scbctl erinı k:ı.nun 
!ııctırma hadi c:.iyle hir!ıkle 
kliltür tiyatroları~ c 11 1 .i:.ıırlar 
olan çe\'rclerde iiç ızr:.ı;ı me~ -
dana ı:elmi~ ve kanun hu i:c; 
grupu da tanımıştır.: Ti~ :ıtro· 
~ :ı m:ıli de tek olan re n:ı mil· 
esseselerin. )iıni de\iet \'e ~e
hırlerin mümessillerinın kur
c.ukları topluluk: kfiltUr tı· 
~ atrolatmdaki idarecilerin te:
kil ettikleri dernek \'e bi:" ııe 
bu ti~atrolardaki san:ıtçı'ıorı:ı 
meydana getirdıkleri topluluk, 
başka bır deyi~le iş\ eren ,·e is 
alanların kurdukları dernekler. 
Bunlar arasında çalıyma şartia
rına \'e ti~atronun iç yapısrna 
alt esas meseleler daima ye· 
nidcn ekil \'eriterek ıam:tnl:ı 
değişen şartlara uydurulur. A\' 
rupa kültür tiyatro·unun bü
yük \C çok kallı binosı anC':ık 
bu açık ve sağ'am tcınel iize· 
rınde zamanımızın etik \e """ 
tetik taleplerine ce\'ap ver.?bi· 
lecek bir şekilde inki~a[ ecte. 
bılmıştir. Böylece önce yaza· 
rın. rejisörün, aktörün tiyat· 
rosu meydana ı:elmi!i ve ancak 
ondan sonra bunlar tartı5nıa 
konusu olabitmiş'erdir. Yeni 
Türkiye'nin kültür ti) atrosu
na bunun ::ibı vey:ı buna ben
zer bir temel kauındırmak için 
lüzumlu olan şey faaliyettir. 
Bütün bunlar dururken y:ılnrı 
baıı kısımlar için çare :ıramak 
\'ey:ı ı:eçici hal çarelerine baş. 
\ urmak sadece inkiş:ıCı gecikti
rir. Şayet Türk tiyatro unun 
chin,•:ıda Türk milletinin şah· 
sına· beslenen hürmet \'t' itiba
ra eşit bir 1oymet k:ızanına ı 
isteniyorsa bu inkişafı gerik· 
tirecek hareketlerden kac;ınma· 
lıdır. Bu inkis:ıf için lüzumlu 
şartlar şunlardır: 

A - Ti) atronun so ~al ) apı
sı: 1 - Kültür füatrolarını hal
kın e~ilimine y:ırdım eden re 
mi birer müessese olarak ka
bul eden '\e diler ei:itim miie • 
seseleri i'e bır tutan bir tiyat· 
ro kanununun çıkarılması. 

Bu kanunda a)nca: 
a) Küitürel ödevlerin te.ııbili, 
b) Sanat hürriyetinin temi· 

nalı, 

c) Mali istiklnlin teminine 
ait kısımlar bulunmalıdır. 

2 - Bir sanatçılar kanunu: 
Bu kanunda sanat çalı~malı

rının hukuki temeli \'erilmeli
dir: 

a) Mukavelelerin muayyen 
bir niz.am:ı .:öre Ayarlanması. 

b) İzin ve hastalık hallerinin 
li) arlanması. 

e) Cezaların tatbiki ve hak· 
tarın korunması hususlarının 

tc biti. 
(Bu iki kanun birbirlerini 

tamamlıyacak şekilde hazırlan
malıdır.) 

B - Orıanİ7alÖr bölilm~: 
ı · Türkiye Dcvieti ve lstan 

bul Be!ediyesi ~ibi tiyatroyu 
himave eden resmi müesse'e• 
lerln ·alacakları tiyatroya d:ıir 
kararların birbirine u\'ııun düş 
mesini sdlamak maksadi~·lc 
kurdukları bir birlik. 

2 - Sanal ;dı.red,t'rlntn bir 
liği: Şimdiki tıalde Ankara De\ 
!et Tiyatrosu ile 1 tanbul Şehir 
Tiyatrosu sanat \'e) a idare me· 
sele'erini halletmek yolunda 
birleşebilirler. Bu arada bil
hassa ı:enc; nesli )'etiştirmek 
meselesi çok mühimdir. İdare· 
eller vasıt:ısiyle bu müşterek 
çalışma hususi tiyatro!ara ka
dar da genişletilebilir. 

3 • Sanatçıların birliği: Önce 
resmi t!vatrolara. sonra bütiin 
th·atorl;ra mensup sanatçılar 
b~ birliğe katılırlar. 

Bu prob:emle ilgili bütün 
teferruatın bu makale ic;lnde 
belirtilmesi imUnsızdır. Ben 
ancak fikrime göre Türk ti
vatrosuna sağlam bir yapı ka
;andırabilmek için ıaruri ol:ın 
esaslara işaret etmek i.stedlı;ı. 

Havat.aki m:ıııe\i de~erlcrm 
bir c;~k tehlike:ertr tehdit ~il
diği bir ı:ırr.anda hilh:ıs a uyaı 
ro büyılk tehl:ke> le karşı kar
sı~ :ıdır. Münferit an:ıtlar ke ı 
dl içlerıne kaııanarak (e erle 
rini topluma gö~termeden ken 
di kendine çr.lışmı.kl:ı) mevcut 
kalabilır!er. 1''akat tiyatro için 
t.u böyle değil<lır c;ünkü tiyat
ı·onun, p.elişmesi \'eya gerile 
mesi toplum!a doarııdan doğ
ruya ilgılidir. 

Kültür tiyatrosu öde\'ini an· 
eak halkın ve devletin yüksek 
anlayışlı yardımiyle görebilir. 
Bu ödevi Federico Garçia 
Lorca çok ı:üzel bir şekilde be
lirtir: 

«Tiyatro. bir memleketi yük 
selten en faydalı \e en mAnalı 
\'asıtadır. Tiyatr&, bir memle· 
ketin ) fikse1iş ve)·a alc;alı~ını 

gösteren bir barometredir.• 

unda memur olarak bulunmus bir gueteddir. 

Azizim John. t<'•t>lli. Bir vodka riyalına o 
Demek Tiil'kiye'ye gitmek ahbapla birbirinize birkaç ke-

n i) eltndesin, benden bil::i ve re karşılıklı su ı~marJayabilir 
la\' iye bekliyorsun? 194-0'dan siniz. 
beri oı·ada bulunduğuma :;öre Suyun bu ilgi çekicı dur•ı· 
· Türkiye hakkında herhalde mu hakkınd:ı b 'raz dU:ünme · 
bı r eyler bilmeniz gerekir• ni tavsiye ederim. A \'t upa'd:ı'l 
diyorsun. Oysa ki benim Tür· Doğu) a doğru yol aldıkça. in. ÖlümiindPn yarım ) iinıl kadar , 0 nra }'ran,ız ressamı 1 ! 
ki) e \'e Türkler hakkında a- an suya paha biçilebileC'e~i-ıi. 
t·a ba b'r şey biliyor muyum en ela 1 ürki~ e'de rarkediyor. llrnQ de Toulou'e - L:ıuırec <1861 - 1901) bir film ":l) esin-
di)'e sık sık düsündüğüm olu- i~tanbul'da suya pah:ı b:çi en ıle hıi~ iik ı..ütıt'lerin r.n iyi toınıdığı \e en ~ok sndiği sa) ılı 
yor. Öyle sanı;·orum ki, bu- bölgeye ayak ba,mı. oluyor· ressamlardan biri haline ~tldi, Amerikalı rejbilr John Hus-
rııda yrrmi yıl bile yaşayacak :.un; A~yıı'la dol!ru uzanan ve ton tarafınıl:ın renilen 'e re samın hayatına dair olan bu • 
ol anı. )'ine de herhangi b:r suyun değerli bir 5ey sayıldı- ı filmin lına~ını J,autrec·'in 189l'de çi1diği )·ukarıdaki ari .. tr , ı 
A \TUPa memleketi hakkında g~: • farı:ın::ı ~·a.rı ılı~ı • o geni~ ayntn bulmak mümkündür. •:\loulin Rouge . memlrketiıniıde 1 

:ılıı ay i<;inde öğreneceğim ka- bol;:elerın eşığıncle·ın. Arab•s- ı herh:ılcl. gt'lt'rek vıı gösterilett"l.tir 
1
1 

d:mnı bile öğrenmek mümklin ıan'ın uz:ıkt:ıki çölleri. kurak- ' c · · · 
olmayarak. Türk mil!eıinin ÖY- lıklarını An:ıdolu'nun cehirle· --- ı 
lr~ine nüfuz edilemez bir ta- rinde ilana baslıyorlar. Ve İs- ret eımeı:ıedirıer. .\nıa ye•se genel o:arak münaka~a edildi. 
rafı var ki, insan hiç bir za- ıanbul'da bi'e SlllU mu<ltıkt.rn kapılma. Bu durumun hal ça- ğini duydum, ki bu da edebi 1 
ınan öğrenemeyeceği ı:izli ;-ey. içm•yorsun. Belki artır: belki ı·e~i ne ahbaplarını eçmek de~eri olduğundan de~I. roma 
lerin k:ırşısında bulunmanın de içinde tifo mıkrobu vanlır. hürriyetinden vazgeçmrktir ne nın bütün kişileri kol:ı\'ca ta· 
ho.nutsuzlu~unu duyuyor. La- Hem. aparlmanın:ı her hafıa, de herke e karşı güleryüz ~Öi· nınan İstanbullu ~ah ·,~etler 1 
kin bu konuyu ~imdilik bir ya koC"aman. ha,ır kaplı dama- termeyi gözr almak: sen de oldut::u ,çindi • ı.iı~kim, bunla-1 
na bırakacağım. Felsefi taTtı~ - canalarla getırilen suyun ıadı mukab'I taarruza geçecek~in. rın iki.si yazarı mahkemeye 'er 

1
1 

mıılara dalmanın caıibe,ine ka çok daha hoş. Zamanla. tecrü- Hakkında iftira edenlrre kar- di. As'ında bu roman sana 
pılmaktan,a, bir an ene! da- ben arttıkça, bir kaynağın ta- ~· aynı oyunu oyna: eğer hak- anlattı~ım L.tanbul'a has de-! 
ha el' e tUtUIUr konulard:ın SÔl dını diğer:nden ayırabilmeye larında bir .,e) biliyorsan. kul dikodu ha\·asının tipik bir or-ı 
;ıçayım. bıış!ayacaksın \'P. cins ç:ırap. lan o bilgiyi, bılmiyor an uy- neğiydi. 

.Türkiye'ye gitmek• dedi- !ar olduğu gibi cins sul:ır rta dur. Herhalde en de O) una Resim alanında da td• önem 
ğin zaman aslında istanbul'u olabileceğini anlayacaksın. katıl. F.rgeç bunu yapmak zo- Ii tesir Frans:ı'daıı ııelh or. uD 1 
, t~ a Ankara'yı kastediyor ol- O h:ıldr. Bursa'ya bir tur=~t nınd:ı k:ılacaksın, yoksıı eni Grub, una mensup gcııçlcrın 
malısın. Haritanın üzerinde o olarak. veya rom:ııiımanı te- ~ a ('an sıkırı. yahut da ah- bazılariyle herhalde taııı~ar:ık. j 
kadar ra~ip gfö·ünen yerlere dad :çın gidecı•ğini, fakat ;;a m:ık bulurlar. < Eğr.r ıniiıı:~ - .sın. Hep~ı de, Paris'ıe. Çoğu 
-me-ela Van Gölü'ne veya F.r J,ıanbul'a. y:ı da Ankar:ı'.va 'ı bir hayal y:ışaınak ni~et i n· Andre Lhote'la, ça l ışmışlar \c 

1 

zunım'a veya Karsa. yahut Do ) er(eçrce~in i kabul c•diyorıım. cley-~n. o b•ı~ka ). Sebrbi de c,erlrri, çok te~ir altında k:ıl· ı 
ğu An:ıclolu'da herhangi bir Hangisinde kar:ır kıla(':ıg ı n 'u: Istanbul'da kadınlı erkek- mı~ olmakla beraber, n•:-iııı a· 
~ere- gid!'b'leceğine dair ha- h:ıkkınd:ı fazla dUşiinıııe, Se- li toplantı'arda - hele i,ı::ın - Joıııııda ilerbi irın ırk ümidi 
.) allere k:ıpı'ma, çünkü gıdc· ıı n için 1 tanbu''da ya,am:ık bul :.o~yetesınin b:ıyıldığı ç:ıy. · teşkıl ediyor. •Akademik• adı 
me~ t•ceksin oralara. Ernebilc- b:ışkenıte ) a~anınkıan çok da- J ard:ı- tek konu ,mn konn u verilen Türk resminin hiçbir 
dn -senin kadar zeki ve se- ha zevkli olacaktır. Tiirk do•ı- insanın ke-ndisiniıı v:ıhuı clö.ı değeri yok ve :cnçler tarafın-
\'imli olanların b' le- Türki- l:ırının bazıları fst:ıııbul'u se- ba;ska kiın elt'rin hıİsu i haya- dan ınün:ıkaşası bile edilıni~or. 
ye'nln birçok bölgelerine git- <;i ' ne- itiraz edeceklerd:r. j,. tıdır. Eğer istanbul'da siya- ı.akın umumi efkar , D Gru-
ıue'erine mü :ı:ıdc edilmiyor tanbul Tiirkiye- de~ildir diye- .i münaka,;alar etmek arzu u- bu• n:ı bir deli :rubu gözüyle 
A 't tarafı. zeki bir in an ol- ceklerdir - ııpkı bir~ok Ame nu duyarsan, bu konud:ı bılı:: bakı~ or \'e ~·ok okunan dergiler 
du un halde. kim b lir. belki rik:ılı do,llarının son derece sahibi o'an mahdut baıı kim- bunların e..,crlerl~le al:ıy edi. 
de bir easu undur. D ğcr ıa- öncnıli bir ke ifıc bulundukla- St'lerlc tanı manın yolunu bul )or. Halbuki bu eserler :ıslın· 
r:ırtan lzmir'c gitmen mDın- rını sanarak, New York'un A- ma ısııı. Benim ıec"Tübeme gö- d:ı Dufr \C,>a Utrillo, Cezannc 1 
kiln -fakat ne tlitün, ne c\e nıerika olmadığını ileri sür- re bunların ba ında Türk ga- \e~n flenoir tarzında akıllı u -
kuru yemiş sanayileri seni il- dükleri gibi. Aslında İ;;ıanbul ıete ba~yazarları gelir. Onlar- lu denemelerden ibarrt. ı.ıo-
gilendirmediğine göre oraya 'tnırlan dah i'inde. e~ki veya la konu•mayı ı l:: i çekicı bu- dern Tlirkh e'nin dUşUncesi111 
g'tmen için bir sebep göremi- yeni, canlı veya c:ın · ız.. Tür- lac;ığını sanıyorum. g:ıyet iyi belirten bir frr.ti ba-
yoTtım- Bursa'ya da gidebi- kiye'de görülebilecek her şey- Eğer siya etten hoşlannıı - na bu :ruba mensup olanlar-
lil'sin. Burası fidanlıkların, ka den örnekler bulmak müm- yorsan \'e edcbiyauan. resim- dan birı so~ !emişti: ··Amerika-
vakların ,.e zeytin ağaçlarının •:ündür. elen \'Cya mu~ik iden bah et- 1ı ressamlar hakkında bilginiz 
kapladığı bir ,·~dinin ortasın- Her ~t'vdcn ('nel islanbul'· mek senin için bil· ihti) aç:.a. 'ar mı? o diye ı.orınu tu. Onlar 

•• ~· d • ... ., ha' ta:: b. :r Bı'zan~ ha,·ası .. ,_ çok güçlük çekereksin. Türk- la niçin ilgilendif!ini sordui!um 
c\a Uludag ın etegın e se\'ım- u., ., -. 

• 1,ıyor. ı\Ie\·'ana')I bu wHınt - fran. \'unan - B z,ns kıiltil
runıin hıı~ro duğu 'ar ık tefckkur kaynağı, soz kudrctı, şıır 

deha ı ve her ın~anın diiş,ince 1, gbruşu \'e anlatışı» o an 
yüce \'arlığı daha yakından ani ma~n. du)nı:ı)a ça ısı~orum. 
Ôtcdenbcri adını, eserini duyup d:ı hakkında ge çekten pek 
aı ~ey bildi~imiz :;anat, fikir adam arı \'ardır. Bun'ar çoğu 
defa hen öyle bi inmedik şôhret er o'arak k:ı'ır. Benım !çın 

ele Me,·ıana az çok böy e) dı. \ma bu Uç kıt p bcnı bü~ uf\ bir 
diısiiniıriin. e~sız bir şaiı in, ~ üce bir ki~ioglunun dünyasına 
gulürmeyi ba<::ırdı. Yarlık'ın Dun:;a Klasık erı seri inde çıkan 
küçılk •Mevlana kitabı, kı':ı' uz csrr ol:ırak ı k yakın ığı kur
m:ımı sağ amı tı. Ardından · Me,llına Celfı ettın, lla)atı, Fe • 
sefesi, Eseıi \'C Eserlerinden Sermeler ı c Me\' an:ı'dan ·on
ra l\lev cvılik • adlı e er' er Me\ !Ana·~ ı daha ~akından tanı

mama •ebep oldu Herş<'yden orce bu c~erlcrın ne bu)uk b r 
ça lfmanın sonucu o duğunu. Go pınarlı gıbı eçı az bu unan 
bir bilgin ) azarımızın varlığı ı'e ne kadı:r o\'lın ek yerinde 
olac:ığını söy'cmelh·iın. Çunku bu eser er oyle hır okunu~•a 
geçı ip gidecrk şey er değil Hel' z:ıman i tıf.ıde)' e başvuru'a
rak, zevkle okunarak. k:ı'ıcı c er'cr. Bu bakımdan 'rurk b "ı 

,.e kültür clUnyası hu r•cr erle l\lcv ana·~ ı gerçek kışı ığı' c 
kitap'ığına :.azanmış olu~or. 

.\le\·Jiı na'yı bütün Il'!scfc i ıle tanıdığımı geııc de iddıa 

etmekten uz:ığım. Gerçi · Mcv'iına Ce li'ettın• \e Me\l ırrn
dan Sonra .\le\''e\'ilik ~ kıtap arında ) ıı§aclı ı de\ rın ~art arı, 

ona ait kn~ nakları, hayatını. öltimiınü en kuçiık :ı~ rıntı arına 

k:ıclar öğreniyor, Tasavvuf, Vahdet ı VUcud konularınd:ı Cl\'

dın'atıld ıklan sonra Me\' ana'nın ta :IV\Ufll hakkında bilgı 

eclınıyor, onun yapmak istediğı medeni reform arı, kı ılıginın 
hu u i~et erini, çnğdas arını tanı) ors:ık da bcnre kılabın en 
önemli kısımları onun ;airlığındcn b:ıh eden s:ıyfa ardır He
le şair ,\, Kadir tarafından ~eni c tiri en ıırlcri okurken 
zevk i bir harranlık duymama) a ımkan yok. Bcnı a"ı ı gılen

diren bu ., iirler \ 'C MC'vliına'nın !laıı· ~onu oldu Zaten bu ~ r 
yonunii ince'emek Mc\'fına'nın yiıce ın anı ını .)a~m it ls
ledı~i bUyük ınsanlık :ı~kını an amak, an atma'· deme'' r. 
O şııri, varmış o duğu şiir usta ığını tonlumun ) :ırarına kul
lanmak istem is, ~azarın da o~ edığ1 "ıbi çııri. ~·ıı· s:J\ emek' 
i~·ın değı . ha ka bir sey ıınlııtmak. bir ey be lC'tmek, bir ~ey 
cluyurnııık lçin yazmı~tır n Ama o ıirıni toplumun ~araı·ına 

kul anmadan önce sanatında gerçektrn u5ta o maya ('a • mış
tır. Dunun ic;iıı de !iİİri fikrin :. lıkü ıı tında ezılmenm, sana
tının yUrelığini bugiıne kadar ta şıynbı mis'ı'". 
.. :\le\'f.ına'nın ~iir'erinde bize ) :ıkın gelen bir tııraf \"ar. 
Oy'e kt sanki bu ~iir er giıniimilzde ) azı mış gıbi <::nnkı ça!!
d:ış bir ,:ıir l\le\•'iına. Bugünün ınsanına seslenmekle. onun 
du~ gulannı du\'urmakta, an'ııtm:ıktadır. Bunu .\. Kadir'':ı 

) enile lirdigi buttin siırlerınde bu acıık ınız. E bette ki hun-
d:ı mütercimin de bil\ ıık ba arı pa~ ı ur. Ama l\lc\ ann'n:'l 
~ıırındel.I biı;im ve öz de eskı nhor demek, bugün de a~ni 
t•tki kuHetine sahm. Gö pınarı :'.\le\ fı a kıtabının on ö
zünde o) e dıyor: Gerçekten de l\lcv ana'nın s ır'eri ~ep,·e
nidir. İnsan, onu okurken modeı n bir aiı ın siir erini oku
yorum s:ınır Onun ~iirlerindeki bu venilık, b r ;;andan fıkir'e
rinden ge'lr, blr )andan da ~iir'crini öre" unsurlarda11 \'C 

:ıdamı şaşırtacak kadar güze , zekıce 'e hattiı korkunç bu:u~
larclan.:e 

• ti,..ini untıtm:ı. Dedı'koduv. a. en ler. genel olarak. entelektüel zaman da ~öyle dedi: •Amerika 
U bir küçlik ~ehir. H::ıtta şa- ,., 

1 
1 trı'kava \'e dolanıba,.lı ı'• .,0··ı·- meselelere kar~ı merak duran da bizım ıibi yeni bir mem- 1 

\'el bu memlekette birkaç yı .,. ·' ,.. • • ~·erleşip. şaşılacak derecede me tısulleri ne kar~ı hazırlıklı insanlar degil : bu yüzılen gü- lcket. onların da prob'emlcri HABERiNiZ VAR 11 ? 
" ol. Şunu bı'I 1;:1·, husu.-·1 ha\•a. zelsanatlarla meşgul olan ,.e. bizimkilere ben'l.İ\'ordur her-
güç b:r lisan olan tiirkçeyi öğ- ·' • 
renmek ve Türk h:ıy:ıt tarzı- tının gcrc;ekten hu;,uci kal- Y~ bunlarla ilgilenen kimsele- halde.ıı \'e i~te bu söz netı~e ·--------------------------

11 
· ma mı fstı·'-·oı· an, son derere n.n ayısı. aynı nur.uslu diğer ele modern Türki~e') i hir ln. 

nın anlaşılması zor teme erı· " 1 ne bir ecnebinin yaklas:ıbile- kurnazca hareket etmen gere- bıl'ÇOk mllletlerdekınden çok ı.?iliz için üziicü kılan ıihni\'eti T y ATRO 
J;ecek. ıst:ınbllı'da b·ır hı'zmet- daha aT.. Sonra da ''a•~rı:ır ,.e. belirti.vor. Geçnıi•c karşı, fa'" ceği derecede fazla yak1asm31\ " .... ı· · · " .......... • • -- -

d d h 
·· çiden veya dlikk .. n ,.1 ra~ından ya edebiyatla iJailenen'er ara- dalanılacak \'ege ıstırılebilecck * Parla'ln rıırcıut"s Gauılrr n nı-

isti'-'Orsan. But' a' an :ı a ınu 11 
' ı; l · ., a daha yük ek me\'k;de bulunan "ında ngi'i :ı: aleminin A;;ina 1 ~eleneklere karşı bır b~6Jılık moıll • TIJAlro Hf'•ttl zana~ııa-

na ip bir yer seçemezsin. L - 1 1 :t:' • tla n Ü rmdan olan \'ivett• <.:aly, Küçük 
kin m:ıks:ıdının bu olduğıınu her insan ıanınm ı"' bir <:ahsı- o an ara pek rastlamayacak- .ı -ıne ra~ nmıyor. ııg - l'alınr'dc 21 !\lsar.dap itibaren 

P
ek sanmıyorum. onun için yettir ve her hareketi bütün sın. Kim"c \'eats, Eliot. Au- nün ııenc; d:_ürk'D için Tür· Kahkııhaıhn c.oz , .,ıarına adı 

den ve."a Spender•ı... adını dtl'' khe henüz un K<'mal Ata· altında dört '-mslt ce'"tı 'ı 
benim ~ana teklifim. Osmanlı <:iğer tanınmış ~3hsi'·etleri il· ' "' , · f "' vere " r • ' m::ımı~: A'dou ııuxley. o. il. türk tara ından yaratı'mı~. •cttf' Galı bu tem•lllerd*, ı "on 
imparalorluğu'nun bu e ki gölendiriT. Bir milyon nüfus- L T" k' • d 'k' h ld .'lllrhrl'ln a11'lnt1"c toydu"'ı bir :ıcı-a\\Tence \'e Virıtinia Woolf'- ur .er. şım ı -ı a e, geç- • "' 
ba,;kentinde ıurht olarak bir hı bir ~ehirde olduğun için ~e- ~ . ·ı b ~I ~mı. ıı:omecıııer oynıyacalt 'l'e bir 

O d d 
. h un isimleri. fr:ın~ızca tercüme mı~' erı e a~ arını koparmış •lir racıtall ver-~cktlr. 

hafıa kalm:ın. ra a mo ern nı Ya tamyan. yahut d:ı b:ı - b' · ı •· .. ~ '' !erinden. belki birka" aı·dın o'an ır mıl et. Şüphe yok ıd 
bir A\'rupa otelinin konforu- sini duymus olan bir insana " ' · · b k d •· MUSiKi ıarafından müphem olarak bi - sıyası a ·ım an bunu yapma.-
nu, Ye.~il Cami'nin muhte~em ra!!tıam:ıdan bir sinemaya. pas ·· ı d' r •· b k.. .. !iniyor. o_,·le ki, öT<rendi":·n~ e 1em ı. a.-ııt unun ultur ve ~ 
on be ·inci Yüzyıl çinilerini ıahaneye vey:ı lüks bir bara b 6 d . .. . ;:öre. bu romancıların bile hşunce a!anındakı sonu('ları * Dugtin saa 11 de Takı;;ım De· 
seyretmek gibi e~tetik bir zevk gidebileceğini -.anma. Seninle hiç bir e · eri henüz türkçeye şimdiden :ıcı . ekilde belirmiş. kdl>e oazınosunda Cemal nr_,.ll 
le b:rı eştirebilirsin - bence o tanışanlar da. tanı mavanlar Tü ki · · ·ı f k d' · ıır1 idare nde •hlr ı.rntonı or-
caminin adı Mavi Cami olma- da ı:ıörünü<Un, gelirin,· arka- terrüme edilmemiş. en /1~ ~tu~~~u;·e~~~~l~e ~n~~~ kt> ıran bir kon er verecektir au 
Jıydı. ama ye.-il, bildiğin :;ibi; da !arın. metresin -şayet met Sayeı Fransız cdcbi\'aıını i· r:ı'da be 11. edı":or. Aııkara',"ı koııııere :>I anıat terdi sıaıur •e 

l 
1 b' • , • piyanist Jlina r.rkun soııa: olarak 

Peygamber'in rengi omanın re in yoks• b ir ıant> uydurur- Y ıliyorsan o zaman müşte gerek .zarip bir yer o'arak ilgi katılac:ı.klar ve l\Jourı'ın İki l'IJıı· 
itibal'ını taşıyor. Sonra da o- lar- işin, ·yasi fikirlerin ve rek bağlarnız artacaktır. Sayı- çekici olduğu için, gerek istan- no li•umrıo u'nu çaıacnkıardır. 
telin mermer ıkubbeli sırak dert lerin hakkında uzun uzun ları az olmak!a beraber, mevcut bul'un u~tünlül'fii hakkında i· ı * Oum Fransız vıroıonısu ı·ıurc 

1 h d tt • Türk a d ı · · '' l · " ı mı rnlcr, bu hafta tçlnde şehrtmlze 
kap ıca amamın a, ar ıgını dedikodu yapacaklardır. Bu İ· Y ın arı ıçın er aıne, c;inde bir şliphl' ka ' mı~s:ı, onu ,.,ıerc ı: saray nnemasında 2ı; :.ıı-
bild i rdiği n rom:ıtiımandan ve ki grup ara ındaki rark şu o- Baudelaire, Rimbaud, Valery, ı?idermek mak adı'c muhakkak un Pazartesi ıcünu Konu ca'nın 
Türkıye'cle geçirdiğin ilk har- !araktır: Seni tanıyanların <öy Cocteau. Gide ve son z.am:ın- ziyaret et. tcrtıplcdl"I bir rcsıtaı ve 29 Nisan 
talar zarfında fazlaca miktar- le umarım) dedikodusu ivi ni !arda Aragon önemli kişilerdir. F.~er ı·stanbul'da bir ~.·ı'dnn Perşembe ı:unu C"rmaı n,, tı llf'Y 

t 
' 1 ' B k ' k' f b - ld:ı.rulnde 1 llarnıonl Orkestra., 

oa içıı,:in vo<lit.:ı'nın esır e- yetle y:ıpılaeak; adcce Yarlı · ere et \'er ın ·ı, stan ul \'a. Cazla ka'ır,,nn iki ihtima'den ııe olrllktc bir koıısu •·erecektir 
ı·inden kurtu!abilinin. Fazl:ı ğından haberdar olanlar ı.-e kın Doğu'nun en i\'İ fr:ınsızca biriy' e kar~ılaşaraksın: Ya ar· * ı.taııııuı FJIArnıonı ıırrnctr' 
\'Odka içeceğimi nered~n bili - bi'~isiıliklerini hakkında düş . kitabe\'ine sahip v~ bu yazar· lık ~abrın tükcnrrt'k \'e bavul- ndc 21 Nisan Çı.rşamba glıntı saat 
vor,;un. diye sorma. lc;eceksin. ' manca iftiralar "·'·durmakla :!i ların c.;erlcriııe r.vvelden ~şi:ın !arını top'a~·ı p gidct'eksin. ,_·a- ıe Jo da Kol\Ser,atuar O:renctıerı · - ] d bir konur verecckltrdlr. 
Her neden!>e Türkiye'ye yeni dereceklerdir. Nazik ve iyi 0 ma ı~ın taktirde, kil:ıp1 arını hut da 0 tarif edi lmeı e:ılibe>i-
gelen her İngiliz ve)·a Ame- kalpli bir im:ın oldu~un hal- temin rtmektr $!iiçlük çekmn- nin tiryaki.si kesi•ccek ve öın· RESJM 
rikalı yerli \'Odka'nın büyü~fı - de. b§zı diişmanlar edinecek- yeceksin. Fakat ahbap'arının rliıılin sonuna k~dnr orada ~n-, ~ 
nl' kapılıyor. Enelce en ıyı ~in, Birkaç ay içinde fal'kına İngilizce bilrn az sayıdaki T1irk lac:ıksın. Ht>r lkı ha lde de ın · ı * 14 Nisan Çarşamba g.ınu Fran 
Srolch ve\'a Boıırbap \'iskbi- \'aracaksın ki. uz:ıkıan tanıdı - !erden ib:ıret kalnıa ını istemi- ,3 nı htanbul'dan soğutan Yeya sız Konaoıosıutu u.ıonıarında Hu· 

nl. cin'ın ~n 3Ja,;ını içmeye a- ğın bazı insanların gözünde yorı.an - türkçeyı de rah ·ıl('a a ·a ba<'<Jayan unsurlar avni· ııısi "1rrcan'ın rcsıru ıf'rı;tsl açıı-

1 k b·ı 1 a farketme.. r·h b' 1 konu~acak kadar i••ı' ö"r"nehl· ~r ~ ~ 1 " k ... , mıştır .... ıu >·ıı Parls'te lınldılttnn ı ı : e o c . · •en se ı ır canavar o muş- , !§ " J'k defa \'apur a ı:ıe ır en gcır- n orada bll$&rılı bır 6ergt açtık-
Hemen. Türk \'Odkasının rası- sun: bir kere ayak üstii ko- l eceğini sanmadı~ıma ı?öre- dü~ün giizel mamarıı \'e glirii'· tan sonra sekiz ay eneı Türklye'ye 
ladığı içkilerin en iyisi oldu- nu ·tuğun x. her gittiği yerde fransızcayı zaten iYİ bilmen !!e- tii ü. pi -. hareket'i okaklar. cıoncn ııuıiıst Mtrcarı'tn bu scr-
ğunu ileri sürecektir. Ancak ahbaplarına senin bir morfi - rekecek. daima eskenh.rli~kl~r ardınd~·kar:ı1 t. ~~~tı~ ~!~~~ ıc~'!:~de~~va:bı~~~= 
b irkaç hafta. haıt§ birkaç ay noman olduğunu \'e iiç kere Bu Fransız tı:siıine karşılık tığı oyna· ır ı • ım. e ı ·0< u, rın bu:ıl:ırı Parls'tc ~alon d'\u· 
onra "Üniin b·rinde an mn bosandıjtını knt'i olarak bil- burada bi'inen inı::iliz e er'er!- entrika, h:ılkın rahat. ge\'•ek. ıoınne'da da te hlr edilmiştir 
farkına varır ki. iyi bir ispir- el iğin i anlaıır: z. i~e senin ,.\ .'- nin çok okunan. fakat estetik ah'l'ık kaidelerine pek önem * us :\ls*nda '1a>ıı. c:aıe•isi'ndc 
t d d h 

·· t l"k d ha k l bak d .. · llçılmış olan ,\dnan (ok•r ve Lııt-
0 an a - em us e ı · a nın ·arı ı i e münasebette bu - ım an onemsız olan yazar- \'ermeyen hayııt tarzı. ve sonra 11 Gunar'ın "on • ObJcktir n 

ucuza- a)"nı te~iri elde etmek hınduğıından emin olduğunu ! arın kiıap'arından ib:ıret o'- i,ter te.skin edici bir dima~ \b trt ıt.-sırnırrı scr;l;ı 30 Nisana 
mümkiinmüc, Çünkü artık öy söyltme'•tedir - halbuki sen duğunu görmek insanı üzüvor. rahat'ığı, i-;ter in,:ını apta• ııı~- kadnr devnm caecekttr. 
le bir h:ı!e gelmiştir ki, romrı · o kadını anr:ık bir iki kere Bu "ibi v:ızarların tiirkc;eye' ıer ııran bir entclektiiel ht>\'ecan * Franıı~ rr:ıı.ııamı \lnrenı Urc-

1 •1ması. karacP'eri. safrake·e· d' ti 1 ·· .. · cüm d·ı k't ı k " • 'k · · · d b~ l 10
" · 

19 Nısandan 29 Nısana kadar ı; ~ are erı e gormuş~tindür \'C e e ı en ı ap :ın ço ra5· ekoı ·Iıi!ı dı~·e ad'an ıra ı ece· f'r:uuıı ı..uıınr ıı~rnctl'nln Pnn-

sindekl ıaş. midesi yahut böb- kendisine tahammülün yok- bet göriiyor. Türk yarınevi gin o bo -Juk. ıı· Kon.soıosıu u"ndakl :; alrrı·ındn 
ı·ekleri, \'elhasıl derdi ner~ · tur. lık wmanlar bu diişman- sahip'eri son ~·irmi yıl içindi' Şehrin bu son özel li~i hep- 1·urı.:1ye Yunanistan. Londra, P.-
-indevse orası. şiddetle ted:ı - lıklıır seni üıecekıir. Bu ka- yazılan ciddi İngiliz romanla- den d h t hl' keli f:l'icr 1 rı~ mıınzaraıarına alt restııııertııı • c:;!~ . , a a. e. ı · '"' ı ıe~hlr edecel:t~r. 
viye ihtiyaç göstermektedir. dar menri bir tepki yaratmak rım tercüme etmenin zor ol- 1 urkıye ye gıdebılecek c'lurıım · * n~ssam omrr natıbo1thı u 
Bereket ver·in. vodka'yı !e- ıı;in ne yaptım. diye c:;oracak- duğunu ,.r. Türk okurunu i'gi . daysan • ki Türkiye senin ic:in 1 Nıganda Ankara i.:nh·ersıt" ı n :ı .c. 
mln eden Türkiye, panzehirini sın kendi kendine. Hemen her lendirmediklerini ileri sürü· islanbul demek olaeaktır • sa· 'akUlte&l'nılı- blr aerıı aı:mıştır. 
de ıemin etmekten geri kal - seferinde sebep şudur: X.'e yor:ar. nırsam. neticede. kendine hd- !%gı~~rı~~ııı~:~;;:ı,~~:1n b~~ı!~~~~ 
mıyor. Maden c:;ularına ba-rn \'e ·a Z.'ye yüı\-ermemi~;indir. Yerli eserler hakkında SÖ\'· kim olamayıp orada yer'eşecek dırıımış oı:ıralı: t~hlr edtlıne!ldlr. 
racak ın. Türklye'den başka. \'e onlar bunu hiç bir ' zaman li~ ecek faz.la bir şey yok. Tü~k ve kalacak ın. Ve ~ok geçme-
insanın bir ahbabına su ik- affetmeyeceklerdir. Kendileriy romaneııarı ve hikAyecileri den en de diğerleri gibi bir KONFERANS 
ram edebileceği b'r mem1eket le ahbaplık etmediğin \'e et- ,·ar. IAkin tahsilli ıümre bun· Bizans'ı olup cıkacak ın . Ih-~ 
bilmlvorum . Son derece pahalı mek istemediğini de anlaşılan lara değer ,·ermiyor. Dört yıl yatta daha klStıı kaderler de 
olan ·blr diyarda bu büyük b:r belli ettiğin i~in ~enden nef- içinde "3dece bir tek romanın vardır. 

* Tetklklerdt' bulunmak Uzere 
memleketimiz! ı:elm1' olan, C•l· 

ltlf' de rrancr prof(' r'AJ'.nd•n 
<>rorı" ııumrzil, 20 Nisan lı 
nll ı;aat 17 d" ht~nbul l:d,.bl at 
ı ııkilıtrst'ndc Tarih Vf' :ıııtoloJI 
konulu bir t:onıtrans 'erecek ır 

1t: Grnçlll< Thatro§u'nun tertip· 
ıcd ı koıırrranaıardaıı tıırıncısı. 

nJlsör 'ıax lclnrckc tamfından 
ı;cçrn Cııma ırtın r.nılnünü o~
r .. nci ı .ok:ı ll'ndc terllmlştlr Kon· 
ıcranaın komıım , <Jrnrllk Tirııtı\l
larının Odf\ 1 :-öt" oımalıdır, idi. * ır:ı Ntıan Panrtrsı ı; nu saat 
ıs :ıo da ı ıaııhııı ı UArrnorıı Dcrnc· 
kl'nde t'mln llarrn tarafından t'skt 
'" '""' Clllrillk hakkında bir ko· 
ımşma vapılacaktır. 

SiNEMA 

* ı ıım llo Uarı Dernell, 19l3-~4 
mc sımın•n en ba arılı Turk !ilmi· 
ııt ıırtl Unl, rcJlsOrünU operatö
r ınu, aennr~o azarını, fon nıUzl· 
GI butccısını arçe<"ek JUrtrt tesblt 
rtml tir Dernek ldarecllerl, bu 
mcvalm ıOsterllrn elll kadar film 
ar11&ınCI n ae('tlklcrt $Aitiz filmi, :ı 
Ma) ıAla 8 ?.la ıs arasında Şan &l
ı f mıuında Jüri lzalanna östert
<"ekıcrdlr Jtırt lllnıı Melnecke, Bı.r 
han Arııad, Asudr ZcfbC'kotırı. ~l'· 
kı ı ııtk ızrr. l\llna Jrı:at, ~ır:ı P.r
hnrl, :ıhahaddln ı > lıbo• ı 1, ~a·,ır 

ırıııalı. l'a•a•t (oôrçt", 7.atılr c,u
Hnılı, \ltıtn ı rbıılal , Semih ı ıı~· 
rııl, Orhan Horar, 1 ıınç )o\lm:ın'• 

dan m ite elı:klldlr. 

EDEBİYAT 
"""""""' .....,,.,,,..,, * \ \lll,IK \ \\ l:Sf' ı nın '!a ıs 

an b ında çıı.:a~catı )eni )(dl 
kitap 

ı-.; Al'l' J \RIN Dl"' l • .\ , ne 
Salnt • E:xupery'ntn romanı. 

t>Et I' ~{, \l:I • Truıruın Capote• 
ı.n hlki'l'elerl, 

ı::-. <.uzı ı . n nK lllKK\ EU:Ri 
OMU! tı ~ \ ' Y.\M • Dlin\a Kli-

>ikltrl serhl'ndcn - Ha~ırla)an: 
\ ır llakt {t"lebl, 

not< · \C lo • !Jlınya Klbtklerl 
Seri,l'nden • Haz.rla)-an, lir. rc
rldıın ı imur. 

ı t ' \' 11\lnH,ER • Tahsin lü· 
r.,ı ıı ı kA>ıılcrı. 

ı "' ı \ nı, • ~ ocuı. Kllslklerl 
.:..crı•l'ndeıı. 



- YATAN tLAYESl 

Haftflııııı 

Orhan AZİZOGLU 

Aınrrik:ılılann pallJllığı son Hidrojen bombasınılan sonnı 

lılitiin m!'deni alemi tidıti bir korku alnıı~tır. Ihı homba-
1 nın il' irinr manı1 kalan Japon balıkçılarının ft>d lıali hu hu-

Jtö klMdc arı postu kullaqnuk Adrt hallne l:"ldl 

llARİCİ\'E KÜSKÜ! 

SE('IM KAl\11',\NYASI 
Al.E\'U:NiYOI: 

Geçen h:ırı:ı blltlln parti er 
adııy lıstelerıni Yüksek 

seçim kuruıun:ı 'ermi •er ve 
bu aday ısteleri basın \'e r:ıd
~o tara[ınd:ın ya\ ınl:ınmıştır. 
B~ le' ık e seçim m:.ic:ıdc'esı da 
ha belırlj bir nCh:ı,·ıı girm ştır. 

l'lllz - Snn ro•tn 

niyet tedbir1eri :ılmı~tı. l'ılare-

' 'dd b iı•, \ .. "llA •ıu "llOIK Y'~ Amerika, hır miı etlen erı "' •• ,. .., 
ıYeni Mod •• dı)e \llSI( an- PJITHOL 

dırılan )enı bır dı l)llSCt \e or. Mus dık'ı iktıd:ır me\• 
dun' a straleJi nı gclıştirmck· kııne petrol me e esi gelir 
tc:-dır. Bu strateme gore, Amc- m' tı. ŞımJ, lltu addık i tınar 
rika bir dab:ı mahallı sa\:ı ta. '.\t:ıh rn c.s.nde tekr:ır muh:ıke-
ra biıı:ıt katı nı:ıktan, suruk- nır cd meğe b. 5l:ınırkcn, i-
lenmekten kJtın:ıeak, bunun ran'la iran petrolunü iş etmek 
icin daha zı)adc muıtcfık'eri· \e tcui etmek ıc n 8 bUyük 
nın mahallı rnudaf:ı:ı arını ku\' petrol ırketı tarafınd:ın kuru-
\ cllendırme"c ) ardım cdec k lan Kon o tı) um :ırasında mü-
fakııt asıl, gcnış çapta bir kc- zakereler b:ı~lamıstır. Bu mii· 
munist teca\ üzün Un ) aııı'nıa- z:ıkerc erin mü bet bir ·c kilde 
sına. atom \"C hidrojen s.ıah- net celeııeceğı tnhmin edi:mek 
larivle derhal \'C muthis bir trdir. Dr. lılusnddık'ın ınuh:ı-
mısıllcmede bulun, J, r:ı ı teh- krmcsi ise ilk muhakeıncclcki 
•lulıni peşıncn il •r. siir lkk gıbi a\Ct ile eski Başb:ıkan a· ı 
sureli) le ı.•dnı olu ı c:ıl..ıır. ı ıncla trnJi - kom k bir dı~a-

ı.te Hı.ı,ı.ç nı'de bu ı)enı lo ~eklinde dev:ım etmekte· 
modu b :ı.:, tın 'e ,tı-. !ı• '"' ı dır '!llusaddık halfı İran'ın k:ı- ı 
pek uy-ımdd ı;ı ve t~~ 11 k • ııuni B:ı bnkanı oldu u tczin7 
dığı bir dı ı um ha,ı' o nu - dr ı rar edı~ or. , 
tur. Bir rit:t .. Amerıtc'1, e mden P \PAGOS, ıcmnıs Yı: 
~eldiğı ",d ı mal eın" > rdımı l" ı\Hİ~CSi 
) npmakb-lır Fakat F r,ın ız ıı 

rın b~ıı ada : erli k 1\ \C. .!eri 
daha tc:ıı:ıı tıiı hale •ır,re' 

:edbir\?"O • ı (mesc l ~anı i tık 
lal \'erm•k \e )erit k:.ıHefü· 
rın Am ••"kan suba · aı ·ura
f,ndan d.ıha b i ) et c ı, Jnıe ı. 
ni knbııl Ltınek) k:ı; r:n L ı. 
bir tar:ıft:ın, konıün sılrı ,., bı 
hassa llieıı Bien Fu'd.ı ~·rp) rni 
t:ıkliklcr kutlanm:ıl:ırı. I' ıll.ı 
lı:ırrkctiııiıı ) crıne klitl lı:ı
linde ta:ırruz:ı gc~mr'.-ı 1 ve 
komüni:.t Çin'in gcai5 c:ıpt:ı 
(hatta belki de personellr) yıır 
dımınd:ın fayd:ılnnm:ılan, dı rr 
t:ırart:ın durumu nnıı1' b.r h:ı
ıe getirmi~tlr. 

yunıın Başbakanı Mareşal 
l'ıın:ınos, İkti~adi Planıa•l".a 

llak:ını Sp} ro~ Markrzrnis'j is
tıf:ı c t rdık•en :;()t r:ı kahine
f nde bUyük bir ,ıc·ğ şiklık ya. 
r .. ırak, M:ırkczenıse sadık Ba-
kanları ı:ı foe c:mişlir. ı 
Dl~er t:ır:ıfıan Basbakanın 

lr. •ı'tı•ıe nczdinJe yeni bir t<' 
~«bbu5te bulıın:ırak Kıbru:ı 
nıtıhı:ır yet verilmesınl \ c :ıda 
lıların bir müddet sonra plc
bıı; tlc :teııdı muk:ıdderııtl:ı rı ııı 
kcncl ll'ri t:ıy n etmelerini ıa
lcp cı •i su)·lenmrktedir. 
m:ı.çit{ \ 
sı:çllllUmll\'DE 
Be çıkada ~eni Parl:ımento se. 

çım er'nın neticesinde sos
y:ıl liri tı~ an partısi mümessıl 
Jeri mı>clıs nd~ 14 Senatod 

su ta tr~clıhii r. geçrrrk silahların her nr ııah:ı•ına olursa ol
sun tnlıdlt rılilml''i zarurttini bir defa daha ortıy:ı ko~·ınuş 

buhınuyoı·. 

,\nırrika, Frnns:ı '" r.ıiyiik Rrit:ın~anın iinılı-rll'llni yap~ 
tıltı hir ı:rım. Rirır~nıi~ i\litıetlrr Si1ahs11ıanmn Koıni,,·onıına 
mür:ıca:ıt ederrk bu ınrsele etrafında le~rbhiisr. grı:ınr.slnl 
istem~tlr. 

1\oınis) onun, Rıısya'nın ıl:ı ıfalıil oldıı~ıı lıir alt komilt 
teskil cılrrek hu me elr\ i iinemle rle alması brklenrhllir. 
na~ıtıl:ır t:ır:ıfınılan hazırlanan muhtıra o kaılar siimıılliitlür 
ki: !tıınılarak koınl'r' e makinalı tüfl'klr.n llltlrojrn lıomhası· 
na lrnıl.ır blitün silalıİan t:ıhdit lıusu-;unda tam bir )·rlki \Cr-
ıne'ıitrdir. 

öte :rnnd:ı lliıııli"lan nn~b:ıkanı :\'t'hru bil~ Ük de\'lt'llrrr ha~-
) lıırarak insanlık n mrdeniyet lırsalıınıı niiklur bomba 

1 ~n{ılı<'lcı'inr hir •on lt'l'İlıne"ini i~tcmi~lir. <:rrrnlrrdr 1.on
dr:ıd:ı toplanan 104. f ngiliı İ~i Paı1i i Kongrc~indf' dr aynı 
1cmenni ir.h:ır rılilcliği gibi, Japonlar da aynı .ekildi' bir mü
rııuaı ta lıulunmu"tnr. 
Bundan daha r~~el de ınuhteliC \C~İlt>lrrle :o.ilah 11Janma .te-

~elıbiisleri )':ıtıılnıı~. fakat hrıl"İ ıle ba~arısı1lıkıa nt>lırt· 

lenmiş1i. ll:ıtt~ Şubat ayı içindr toplanan Oı Mr.ri llaknn\arı 

Kımfernnsınıl:ı ıl:ı :ıvnı mr.nııa t<'mas r.dilml~ ve tıım manı iy
le ~erçr.kle"!irildiili- takdirde ebedi sulhÜ temin f'derrği li\'
lcn!'n s.ilihlnrın lahdidi m!'seıe .. indc herhangi bir ilcrlrnıe 

kn) dedilmemişti. 

Ihı konft'ran<;ın bir faydası d:ı 1!U6 dan hu yanıı hu hu
sıl'•ta herh:ınci bir ilerleme kaydrdilip kanl<'dllmtdiğinin tr!l
lıiti olaı·:ıktır- J;irlıiri ardınılan patıa!ılan koıkıınr ~iliıhlann 

~ :ıı ati ıgı ılelı~etten iirkrn diin) a ınillelleri~drn h.erlıını:I hi.ri 
lııı sr.fı•r bii!iin ıle\'lellene k<ıbul rılill'l'('lı. hır trklıf, bir Jll'OJC 

g<>tin•bilen·k mı·: 

'f(iıule butmulıığumıız soğuk harbi ge\ el me, nalı ilr. Doğu-
nun ~·akınln.,111ımnı temin rdelıilecek lıer teklife sırt revi

l'l'n ı-.. ;ııılinin bu f<"r de ne kadar oıakul olursa ot un. ken
disini sil.ıhl:ın tet nl t'dt'l·ek bir ıılanı k:ıbulc vana al-:ığını pek 
1:ı11netmlyorıı1~ M:ııaın:ırih bu :ıy sonuna do~ru ('rnevrede 
topl:m:ırak Asy:ı mrsrlelr.ri l;;onf..r:ınsııula komiinist bloku
nun t9klp etlrı eği lıart•ket tunı bu husus!a oldukça ~:ıjtlam 

lılr fikir edlnmenıi2e yardım edtcek \'C lillı•tterara ı ilahsıı.

lanmn tesebbü ünün kibetini tayinde yardımcı olacaktır. 
rııknt Amrrlknnın nirleşnıiş l\liltr.llt'r daimi ılrleg<'si H. 

f'abot 1.odge'un deıliııl gibi her1ı:ıngi bir •mudmo ye btl bal
lam:ık doğnı değildir . 

.'f.\lU:Ş,\I, Ti'ı'O H'IUHIMUZll .\ - Yugoslav .r!ı~~I 
l\lare!)al Joıip Ut 01 Tito, ('rJ~I H;.ı~ :ıı 'ın dhl'llıq ·sclı 
ıtumıııa geldi . .Seq:·i ile kar,ıl:ııı ılı . .\ııkan'da krnd1

6
, ı 

, t' hük(ıııırt t>ıkanınııt :ıı:ı~ıntla ,raııılan. tc~1.~~ıa;t111 ~
tının bir ittifak haline grtiıilmr 'İ ıı11·n,111 ıtılıarı) l~..ıııı 

1 .... c· h rrtl" mış bulunuyor. \'ukarıcl;.ı :O.taı:e ~ ıl~.' ,. ~m ıı 
bakıınını11tıı hır tık le gorulıı) or. 

IX 

JO~ 
lllJJ.T.F.S ,\ \'nt'PA'DA - J\nlt'rjk~ !lı5ldtrl 8nk:ını ,,!11 
lhıllr~ Gıine\' Uo 5 u ıh\'a'cla ı.umuıııst lt'l':t\ı111ıne 1' ..ı 

• .. & .. • 't. ı;· 
ııo harf': kel rrlllmf': ini tel.lir i~· in I.onılra 'r Pıırı" 0~ 
J~den ,.e Biıtanlt ile bu me\'7tıclı yaptığı görii5mrler ~t~ 
rrli oldu \'t Batılılar ua~ında fi lı.ir biı tiği lt•nıiıı ~ Demokrat Partı i ı. trsl. e -

ki Demokr:ıt P:ırti Mı'lct\cki 1e 
rınden :ıncnk 2GO ını lhtiv.ı 
etme i, 'e il yok'nm:ıl:ırındJ 
ka~ beden nclay :ırın bazılarını 
başkn i lerdcn, merkez t:ırnfın
d:ın aday olnr:ık gci terılmiş ol 
m:ısı b:ıkımıncl n c:ok cnlcrc
s ndır. Bu :ır:ıd:ı yokl:ımalarda 
kazanmış bir \ki kişi, merkeı 
tarafından listeden çık:ır lmış-

:ı ın memlcıketımızde mubsCn
ı:ı ına 4000 ki 1 memur edılmis 
bu'unu\'ordu. Gem.nln gcıllş s:ı 
ati mahrem tutu du, gaıetecl'cr 
bi e ıkı kontrol a tına alındı
l:ır. ll:ıre ali Anl.arnya gtitil
rcn trenın önUnde h11s11 1 bir 
tinci\ treni \ardı... Ankarııda 
d:ı o' g niiı;tü tedlılr er ıı'ınmış 
tı. MarP5:ııın mcmlrketımlzde 
takip edre 1 pronram evvel· 
drn acıklnnm:ıclı. 

Şıırası aşll:Ardır 1:1 !l~·aret, 
1'iırk lıUkumet ve mll1etinln 
eii terdi ı bll~iik dost'ıık iki 
memleket ar:ı ındaki dostlıığıın 
\ e menfaat bir' ilini beliğ bir 
srkilde H:ıdr elti. 

işte Amerika Dış! !crt B:ı
kanı Dulles :rn Mıırtta sö) edı ı 
nutııktnnberi Jhndıcını'de ve 
GUne\' Doğu Asyn•da komünl t 
tecnvüzilne ve sıtma ına ınftni 
o'm:ık için bazı Pa iCılt ıncmlc 
ketll'rle birlikte rnr ' il\ a. 
Fr:ınsa. \'eni 7.elıın.lı, A\ us
trah·a, Siyam, Filip\n.cr \'iet
nam. Laos, Kanıboı;) abıt'ikte 

hnrel:et• etnıek karnrınn \'!lr· 
matarı ve bu sahada dııha faz
la ilerleme karşısında miişte
reken tedbir alınacıığının k(I· 
milnistlere ihtar edilmesi fik
rini geliştirmeye çalı mı ve 
bu mevıuda ) ukarıda adı ge. 
çen de\'letlerle temaslııra gi
rişmiştir. Dulles'e core Ameri· 
ltıın umumi efkfırı mıwacche
sinde Çin lhndinde harbi dıır
dum1:ık için Ceneue ko reran 
sında Konuinict Çın'e, Fransa' 
ııın istediği gıbi a ırı ta\ izler
de bıılunm3y:ı imkf.n yoktur. 
<'enevre'de barış tl'mi•ı etmek 
için ~ egane çare, konferanstan 
e\ vel, Güne>· Doğu Asyn'dıı ko
m!inist ilerlenıes.ne tahammül 
edilemiyeceğınm açıkç:ı ihtıır 

5 :yer kaybeun ş, buna mukabıl 
l'.'o :; nll tl r ,eelıstt- 9 senatod:ı 
.ı ~er Jrnıanmı lıırdır. Lıber:ıl
ler de l\tectı te 5 "'Cn:ıtoda 1 
yer fazla elde etm!ş!erdir. 

Bıi) le:,kle Sos} aı Hristiyan 
Part si r:ski kuvvetini kaybC't · 
m şt r. Bunun Uzerine Sosy:ı\ 
Hrıstıyan hiıkQm~tın Başbaka. 
ıu Jeanne van Houte iSufası:oı 
~ ermi~tır. Ekseriyet h ıa b:ı 1 

·-·-
ur. 
1 •l)xf •x\\~ SEÇİl\l 
NU'l l Kl.J\Ul 

?ılııre5al Tito Ank:ıra g:ırında 
Ce tıı Bııynrın nutkuna muk:ı

be'e ederek: 

\pnrtide o1duğu içın 'kabineyi 
1'.ıırmaya gene onlar memur ~- • 
dılm, lerd r. Fakat tahm nlPrt> 1 
rure sos) alıstler ner halde hU. 

Geçen harta C U.P. Genci 
Il::ı kanı İsmet f nünü, biri

g\ Malatya'cla istanbu''d:ı ve 
Ba 1 1kcsırde Uç seçim nutku söy 
lcdı \'C C.I!.P. seçim p'iıtrormu 
nun c aslarını açıkladı. 

Ma'atyadaki i'k seçim nutkun 
dan bazı dikkate §ny:ın p:ırça· 
lar: 

•Biz iktidara yeniclcn ge'ince 
her şe~dC'n cwl'l vatandnş için 
ntandaşın umumi hizmel'eri 
için bir emnivct idaresi kura
caıtız .. Tccrübc'er gö~termlş
tir ki siva et partlzan'ı ı güzel 
\atanı cehennrme ~virm!'k i
çin en ml'nhus derttir ••• Muh
telıf parti er ıı'eyhi'le hususi 
kanunlar çıkarmı~·acağız \'e 
b zdcn sonra kill'~enin çıkarma 
ma ı icin Anava a M:ıhk<>mr~i 
Jnıracattız ... An ya adan b:ı~·ı-
) arııi bütün ldao:evl csa~ıı tcd 
blr1ere bnğ'ıvacaıtız ... Dı~ po· 
litikanın lt'mr'lerindc ihti af 
yoktur ... Dış pol'tlknnın rmni
wtli 'iC murnkabcli bir idare 
~llında bulunmasına kesin ih
tiyaç vardır ... 11 

İstanbul nutkundan parı;:ı
lar: 

• Yabancı serma\'enin 1:e'lp 
mese'a Orta Anadoluda buğ
day. Çukurov da pamuk, Kara
detıizde fındık hmirde \'C Sam 
rmnda tUlÜn ~ etistırmesinden 
bizim ne i tifadl'miz olacaktır ... 
Yabancı sermaye c ıt olmıyan 
eartlarln ;:.c:-rli çiftçıyc kat'i .?
larak hakim o'acaktır ... Endus 
trı c'mcdc israf po'ıtik:ısından 
çckınmck lAzımdır bu bizi dı~ 
tic:ırt'tte borcumuzu ödeyemez. 
ma ı ~e lktls:ıdi gü,·enden mııh 
rum bir hole getirir. 

Yeni petrol kanununu karşı
lıklı taahhüt şck1 inde giirmek 
bir kapltülas)'On deHini ncmak 
demcktır ... Adalet çok paha'ı 
olmuştur, harç'ar Uzcrind~ ye
niden tetkikler yapmak lazım· 
dır ı-ıııyvan ar , ergisi kalk:ı
cak·t;r, muame'c \'ergisi t?tkik 
edılecektir ... Ge'ır verglsı hu
susunda bir defaya mahsus o:
mak Oıcrc \ergm.ln ccıa k~smı
nı affetm!!yl t!!k'ı{ cdec~ğıı.•. 

Bitaraf çevrele~ . lnönOnü.n 
bu nutuklnrındakı şıddctll hü
cumların mUbalflgnlı ve muga
lfıtalı o'duğunu belirtmekte ve 
iktidar partisi resmt ağı~ları
nın yapacıı~ı muka~elclerı me
rakla bcklcmcktedırler 

TITO 
)fEl\ILEKETblİlOE 

·'Kıın:ıııtimce bu Uç mrmle
ket, hilhas n d.ın~ anın bu kıs
mınd:ı b:ırısı id:ıme ettirmek 
\e b:ığım ızlıktarını korumak 
mıık~ııdiyle, mllştercken h:ıre
krt etmek lıu~u~undokl knt'I a
zimlerl s:ıye~lnde, millellerııra 
sı rerginliğin nz:ıllılmamııı ge
niş ö'çUde y:ırdım etmlşlercllr. 
'e L~tlkb:ı'de dııhn \ln yardım 
edeceklerdir.• 

l\!:ıreı:al Titonun ılyarctlnln 
sırf neı:ıkl't ıiyareti olmadığı 
maH'ımdu. Şub:ıt 1953 de imza 
!anan B:ı :-an paktının daha 
s:ığlam bir sekle sokulm:ısı ve 
askeri sh·ıı~t !~birli ini arttır
ması yo'undnki çalı malıırın b:ı 
zı <'nı:c 'erle karsıl:ıstı.,ı e.~nscn 
:ınlaşı'ıyordu. işte Marcş:ıl Tl
to, Ankarndıı Devlet ve llükCl
mct D:ı kanlarımızla bu mev
tuda tem:ı~'ar yapmıştır. Nite 
kim kenılisi 1 k nutkunda bunu 
şöy e belirtmişti. 

, M~m'ekelinizdckl ikametim 
her ne kadar bir neı:ıkct ıiya
rcti mahiyetinde ise de. istik
balde her sah:ıdaki ışbirliğiıniz 
icin bunun gayet bUyUk blr 
ehemml)ctl h:ıiz o'aea~ın:ı kuv 
vetle eminim. Bu vesileyle ge
rek Balkan'arda barış ve gü
ven'ikle ilgili mescıeıcr - yü
nl Türkiye, Yunanlst:ın \'e Yu
gos avya nrasındakl tedaCUt is
bir iği - ve gerekse Millet'er· 
arası mahiyeti hııiz me e'eler 
bakkında noktai nııuır teııtisln 
de bulunablleceğlmlzl söyler
ken, Tilrk devlet adamlarının 
dıı kanaatlerine iştirak ettiğimi 
zannediyorum.• 

Sonra, Yugoslav Dı~lşlerl Da 
kanı Kot'a Popoviç, Ankarada 
nasın kon(cransındn bu tem:ıs 
l:ırrln alımın ilk nellcelcrl şiiyle 
açıklamıştır. 

ı lkl Cumhurreisl ile en ya
kın mesai arkadaşları arasın
da cereyan eden gi>rli~ tc:ıtisin 
de taraUar blrbir'eri ile muta
bık olarak üçlü paktı tnbll ne
ticesine. yllnl bir ittHak ak~i
ne eriştirmek kıır:ırını vermıs
lerdir. Bunun için en uygun şe 
killcrın ve ~oll:ırın aranması

na baş :ınm:ık !cin tnblatlyle da 
ha e\'\'el UcuncU akid olıın Yu 
nanistanın prensip itlbar~yle 
tasvibini almak gerekeceklır .. » 

edilmesidir. 
Fransızlar ve tnııilizler böy· 

le bir ihtnnn (hele arkıısındn 
llidrojcn bomba ı tehdidi ile) 
nksi tesir y:ıpac:ığındıın Cenev
rc'de anin m:ı ihtimııllerini or
t:ıd:ın kıı1dırac:ıgınd:ın kork
mnktaydıL:ır. 

Dulles bu teklifini birı.at 
Londr:ı'y:ı ve Parıs'e götilrdfi. 
(Bu sır:ıda Si) am \'e fi!ipinlcr 
birlikte hareket pl~nını k:ıbul 
etmişlerdi) Edenle )aptığı gu
rüşmc sonundıı İnli'lere hüku 
metı, llindlçlnt'de tehlike art
tığı ,.e Ccncvre'de nnlnsmııya 
\'nrı'm:ıdığı takdirde! birlikte 
h:ırekete ı:iriş.lmesine ve lıu
nun böylece ilan edilmesine, 
!:ık:ıt Cenc\'re konfcrnnsınıı k:ı· 
dnr, konuşmaları tehlikeye dü
şürecek hiçbir adım atmnma
ğ:ı ve söz sö) :emenıcğe k:ırnr 
\<'rmişlerdir. [;-0ndr:ı'dn neşre

dilen tebli •de 10 Pıısirik mem
leketi ile birlikte NATO'y:ı ben 
ıer bir P:ısifık paktı kurulma
sın:ı da kar:ır vcrılınlsllr. işte 
birlikle hnreketi bu pakt sar.. 
Jı,ac:ıktır. Fakat bu ı:ıakt Ce
n~\'t"e konferansı hitam bulun
caya kadar cerçcklcşmlyccek
lir. 

Dullcs P:ırls'tc Bld:ıııll'u da 
bu husustıı iknıı etmi lir. Böy
lelikle Bakıının A\TUpa zly:ı. 
rett semereli olmustur. Pakt 
planı hıızırdır ve Cencue kon· 
fcransına müttehit \'e clılc kuv 
vclli bir kın olduğu hnlde gidi
lecektir. Komlinistler gevşeme· 
dikleri ve Hindiçlni'de dunım 
tehlikeli olmakta de,·am ettHti 
takdirde, buradaki savaşa A
merika ve Brit:ınya bilfiil ka
tılmak :zorunda kalneaklardır. 

lav Halk cumhuriyeti 

Yugos . 

D151şlcri nak:ını suallere .ver 
dlği CC\'aplnrda derpiş ~dı•en 
ıttıfnk, Tlirkiyc 'lie Yunnnıstanı 
NA 1'0 iiyclcrl bulunmal:ırının 
mftni teşkil !'demlyccc{tinl itti 
fakın karşı'ıklı :ıskert yardımı 
tabiatiylc derpiş edeceğini, NA 
TO ile ittifak :ırasında tahiaUy 

Ba!!kanı Marrşnl Josıp 

T'to geçen hafla başında 
Broı ı · · · i' n:em-klep genıısı e • 
GaleP ~e 'd' Bu ıbarct 
lcketımıze ı:e ıT. ü k Emniyet 

l umelte kuvvrtli b r mevl<t \ 
elde cdccrklcrdır -.;e belki de 
yeni h ıkilmet 1 ber:ıl - sos) ıılt>t 
~o 1 v;>nu olac:ıkur. 
J. RAh, 
VE ARAPJ,AR 
Arap memleketlerinin şikAye. 

ti lizf'rine Blrlesm;ş l\lille:t 
ler GU\ enlik Konseyi Filistin. ı 
deki son hudut hllcliselcrini e
le almıştır. Araplr.rın da Tiir
Y.'yede lıulunnn Batı devletleri. 
J'ili ılnaeki dunımun umumi o-
1:.rak ele nlınmnsı ve dcrdın 
ı·ökiine gid lmesin\ Ist<'mişler 
dir Il:ı'bukı Lübr.:-n delegesi 
l'rdiln ve Mı ırın müsahh:ıs 
ı:ıkiıvetl ~rınin ayn ayrı ele ıı
lınm:ıSl"ıı müdafaa etmiş ve 
Vışin kı de bu tezi tutmuştur. 

Sôv'endiğlne göıe, Araplar 
i tcdtkıert olm:ızsıı Birle~mls 
ınilletle:o boykot etmek tchdi
c!ini il ri sürcCt!k~erdir. Diğer 
tr.rnflan Amcrıka Dı i~lerı B:ı 
kanlığı Ortadoğu Dışişleri Ba 
kıın y.ırjımcısı IIcnry Byro:ıde 
ı,ok ncık bir konuşm:ı yııparıılt 
gerek ı\ rapl:ırı ve gerek lsr:ııli 
t~llukl:ırı vollın ıchllkeli old•ı 
ğu hususun.da ikaz etmiştir. 

Dyronde'un Aı·ııplıırn 1fı\·sı
ye i İsrail devletini ıırtık rc
nli•e oıarıık k:ıbı:I etmelerim 
\e h:ırp'cı sulh arası hali de
' :ım eıırmemelerini; İsraile de 
~ endisini hır F:ıtil' z:ınncdip A
rapların yalnız misillemede:ı 
ant:ıdıklan kanaatlndt'n vıızgeç 
rr e ini ihtar etmi~tir. 

Byroade'ıı göre Orta Doğud:ı 
Litar:ıc b'r Amerıkan siyase·J
nin bcs e~ası şunl:ırdır: 

1 - Ortııdoğuda sulhün ko
runmnsı. 2 - ')rtsdoğıı memle· 
ketıerincle mllstakar hükümct
<:r bul•ınması ve kanun ve ni 
z:ımın kol'unm:ısı. 3 - Orımt:>. 
ı•u mill tlcrinin hr.yat sevfycl•~
rinin ~ükseltilmesi, 4 - Amc
ı ıkıın demokrasisi gibi prensip. 
lere s:ıhip bir clemokrıısinin 
1ı .. yat b.ıım:ısı vı:. relişmesi. ?> -
nı~arıd:ın geleel!k tecavüzlere 
karşı b:ı 1 scnin korunması için 
müdafaa tefü.,:rlerı alınması. 

Unascbetb le r h 
tn k'IA ı Yugos a' ·adan da a 
te$ ı, ı;Öndcrılen hususi muha
efvvaer'a birlıkte fevkal~de em· 

ır irtibat mevcut olaca~ını ... 
Tri<'S~ hususundaki müuıke
rr'erin mii pet netıecye götll
rli!ebllecrğini \'C •en azdan 
Yugoslavyanın böyle dll5Undll
ğUnil11 ve Trieste meselesinin 
Ankara paktına tesir edemlye
ceğını söylemiıtir. 

HlDROJEN BOMfü\SI İLE CCRUN BCRCNA ... 
Lltlle - Nashvlllc Tcneuttn 

lZ· 

idroje bombasının 
tepkileri 

Son t1rra ıı:ıtıatıtan JI. 
Ronıbası biitıın düny:ıda 

drrin tl'pkiler ııytıntlınıll'; 

tır. AınNika'nııı uç:ıklar

l:ı h<111ııbilir y:ıpul:ı ,.e 
50 mil k:nr içintlr. hayatı 
ı;ilip :?00 ınil k:nehk saha 
dııhilindl' her şeyi Yt'l'le 
:vr.k~an edrn lnı korkunç 
· ilahın:ı kar ı iiı: büyiik 

m<>mlekeltc t:ıkıııııan ta
vır u şckilıte hiilAsa olu
nııbilir. 

İNGit.TRRE 

P:ısiCikle patlayıın bomb:ının 
tırı ıl ettiği rad)o:ıktiC kUl

lcr in iliz sıy:ıset sahnesini 
ha) li kıırıştırmaktan {!eri ka'
nı:u\ı. Av:ım Kam:ır:ısında bir 
hayli ıkrntırılan nnsbakan 
Churclı li her Sl'ferinde de bu 
mevıud:ı bit' şey bilmcdi~ini 
ileri slircrek sıyrılmasını bil
miş, uzun bo~ hı tefsirden k:ı
ı;mmıştıı'. 

Buna mukabil hçi Partisi 
snnıırı nrasıncl:ı şitlcll'tll bir 
tepki uyanmış \'C milleılerara 
sı silfıhsızlıınma meselesinin 
bir ıın e\•vcl hal:edilmesi hu
susunda ciddi surette hareke
te geç'lnıesini 1 ·tcnıeye baş
l:ımı$lardır. 

Churchill de boş durmuyor. 
S'ya i lıayıııının son demleri
ne yoktasllğı şu günlerde dün
) a sulbünü temin yolunda e
saslı bit' merhaleyi ıışm:ıya ça 
Jışı~ or. 

:'\luh:ıf:ız:ıkfir hükumeıi bu
gün en tok rnesgul eden me
sele· ı\nıerikayı Atom sırları· 
ııı c'n y:ıkın müttefiklerine bi
le açnıaklan ıııcnrden ~le lı~:ı
Jıon Kanunu'nıın t~dilidir. ln
giliz'cr iki memleket arasında 
ki işbirliğinin her safhasının 
bu suretle çok daha sıkılaşa
enğını ileri sürmektedirler, 

Jng'lizlcr bu arzularında mu 
uffak olurlarsa. esasen b r 
hayli ilcrlem ş olan Atom a
raştırmaları )eni bir safhaya 
girecek '\e yeni imkanlar or
taya çıkacaktır. 

RUSYA 

H idrojen Bonıb:ısı Rusya'da 
gerçek bir korku y11rat

nuştır der ek pek mübailğa 
etmiş olmayız. Rus nsmi rad
yo ,.e gazetelerindeki nesriy:ıt 
buna rlelil olarak gösterilebi
lir. Bu korku yalnız H .• Bom 
basından ileri gelmemekte
dir. Amer:kanın önayak olml 
sı nclic<'si gittıkçe kuneıle
nen top)ckun savunma slsıem 
lcrl de onları ciddi olarak dıi 
§ilndürmektedir. 

So\'}'ctler bu h&diı;eden çok 
daha evvci Sibırracla buna ben 

ll. Uombast bulutu al tında üç adam 

Dünya Basın ınılan DCt'lcyen 

NİL SERDAR 
ter bir bomba p:ıtlııttıklarını 
iddia edi~ orlar. Bııglina kada':' 
m<'nıleket ikti~ndiyatı ve,>a cli
f:er me. eleler etrafında en u
fak r:ıkanılar vermek lcletın
de bile olmayan gazeteler ~on 
unı:ın'arda Atom \'e Hidro
jen Romb:ılaTının n:ı~ıl yapı
l:ıeal!ınıı dair gr:ır kler. şekil
ler \ermekte izahlı m:ık:ılclcr 
nr~rcımektedir. 

Bıınlnrın daha ziyade ordu
nun sfücühığlinii )'ııpan Kızıl 
Yıldız g:nc•ı<> inrle cıknı:ısı blr 
ba~ka yöntlcn dikk:ıte .~yan
dıT. nu hilhassıı HtıS ordu su 
içinde uyıınnıış ol:ın h11111rsuz 
hık \'c korkucl:ın b:ı~k:ı bir şe 
kilde ter ir edile111rz. 

ll. - Romha~ının haberi Ma 
lenkov hükiımctini cok kötü 
bir anda yakaladı. Yeni biit
çenin h:ızırlıınrlıl!ı şu ::ıfinler
de hiikumet çeşitli ihıiyac maı\ 
deler:n·n :ılışınd:ı esaslı n· 
dirmelerc giTı~mişll, Buna mu 
kııbil Bııtılılıırın yeni silAh sc
\'iycsine u':ışmak için ordu büt 
çesine yeni tahsislerin anıl
ması ı:erckiyor. nu iki du.rum 
yeni bütçenin denk'csıirllme
si meselesini "erçekten güı;
leşUTmektet.lir. 

~falenkov bir yaııılnn da hal 

ka yeni bir lını-p olnınyAcağı
nı vAdctmektrrlir. nunun se
bepleri Ru~yanın on yıldan 
evvel yeni bir hRrbe girecek 

şekilde hazır olmayacağı ''e 
hür dün~ anın tam bir savun
ma kalesi teşkil etmesidir. Sov 

yetler her hareketleriyle Ba
tı dünyasını bUtlln kU\'Vetiy
le kabu, etmişe benıiyor: her 
komUni t ı;ıbanının dünyanın 

neresinde olhrsa olsun basım. 
lacağa aklı yatlı anık. 

A)'lERlKA 

Amerikan halkı üıC'rinde IL 
Bombası iki şekUde tesir 

etmiştir: 1 

Bir kısmı çılgına dönnıiiş gi 
hi !'naıörlcre bu i e bir çare 
bulması husu unda mektup 
~ağdırırk<'n: bir kısmı da h'ç 
biT şeye nldırış etmemektedir. 

Sivil S:ıvunmı Teşkilltı t· 
pey zam:ındnnbcri gelişfüm<>k 

te olclukl:ırı pl~nlarını bu ye
ni şartlara giite arnrl:ııııı~ıır. 

Atom \'e Hidrojen noıııbnl:ı
rının tahrip sahn'arı ic:intle 
mümkün olduj!u kl'ld::ır at sı
lf:ıi tc.-;is bulundurmak 'çin 
Ncw York. I.os ı\ngr.lr~ \'C 

Dctrolt ııibi sınat toplulııkln
rının dağıtılmasına ltşebbüs 
edllmiştir. 

Bunun yanı sıra kıılnbalık 
şehirlerin tehlike Anını'la en 
kısa zamanda boş:ıltılma~ını 
temin edecek planlar yııpı'
mak. vasıtalar temin olunmak 
tadır. 

Muhtemel bir hUcumu çok 
evvelden haber verecek r:ırlar 

şebekelerinin tekemmül etti
rilmesi de :ılın:ın tedbiı !er a· 
rn~ındadır. 

Yalnız büliln bunlar heni\7. 
tam~mlanmış dcğild:r. Yeni 
biitcenin yap•lma ı sırasında 
trrcih edilecek sarnnma p1A
nının hangi olacnğı me~eıesi 

uzun boylu münakıı~alara se
bep olmu~ıu. Bu bakımdan bu 

gline kadar kat't b:r ranlıyeıe 
geçilememi ti. 

Yeni olayların memleketteki 
bu kararsızlıtı ortadan kal
dırmasını bekle) ebilirl.ı. 

rr!' 
on. J. ıtonrmT 0

51,-
1\tı:tt - Atom boınb~ıt' 
tirllnıe inde tn ınii11~,ıtf 
na) :ın H' ~·ok ileri ıt 
bilgini ... Knmüni.,tJCl'jtl' .J 
hetl otdutu ve Jliart' f'.' 
gının imalini ka•~c1\,.4r' 
ği ~iiplw~iylc \'aııft' 1,.ıv; 
la tırıldı, hakkındıı ı!'J' 
"tldı 50 'a ındaıtır. fl'"ı ' . • •dt .. 
Oksford \'l' Leyde" _,.v 
,jl rlti. Einstein'in '11~ 1 
dışıdır l'<' Prinl·etoıı ,_ıP 
tırma Enstitüsü ıııt 

.ı 
.ı~ 

Sl'\'ROS JflArtKEZI'~, f' 
pago' tararından f§tı i 
Jo:konomik Planıaın• ,_ıY. t'. 
Yunani tanın ~""·P t'~t 
tiirü \'atİ\ etinde d1•1 o 

. '" ara ının açılması ul'J' p 
~·ı ında 'f' pek poP 'ali • 
Bakaıı, Yunıınlst•11 {' 
yatının duzelmeslndfl 
rol oynamışa. 



:&-4.195'--~-M-------.. ... _..,.... ... ;;;;:..;;;-.. ...... .;.;.. ____________________ ~----o~VATAXİL!YES!--------------------------------------~iiiiiiii~,;..,-.. __ .._ __ _.. _______________ 1 __.... 

Bi{Jl>EN 
8/RPK 
'>:-kNtlRU 
/.L.E Pt/ROL.l. 
RP~AI/. 

K41FP' LJA .S.U:..# AEVR/ 9/RLJEA/ Sat~ 
~Rb/. T.4RZA/f/ YEN/ GIR LJEHŞLi//.N 
IZL_ER/Nı vÔR.L>L/. 9/R YERL./ kP-yÜ 
YACAM EP/L•t/Ş" SAK/NL.ERı 04/J// 

,('iJ~uFT:~·. ,..ç»u>~i vAH-P A.ELJ/LER 
YAPM/P/ TA/14 t? .5/.f!ALJA, r4AYt rA,#/.. 

MPVA~.!i"A/B.S/N/ 
L>u$·nx. 

I 
ı----....ı--z ı.-____ _ 

3 

~ 

5 

6 
1 

8 

' ıo 
il 

ız 

13 
/t 
ıs 

/6 

17 

18 

ı-.+---+--+---4-

ı-.+---+--

ı--+--+ 

,_~ .. 
1--..+-..... 

ı-.+-~-· 

/91-~~ 
20 
21 

2Z 
23 

2t 
Z5 

CAPRAZ KELiMELER . Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

<Çapraz kellmt>lerin balledilmış $elı.fllerinl, bugüokl ı:aıetemıriJı 5 nri sayfasında bulaC'aksınız) 

Soldan sağa: Yukarıdan aşağıya 

l - Bir kuş; Bir ilim; Mem· 1 - Kufıir etme_k! A\TUna 
<'ketımızın u bırıkintı crındcn 1 memleket erınden hırı 2 - Za
bırı ; Bır nota. 2 _ Yı rlırımsR- manın kı ımlarından, Tuttuğunu 
\ar Sene. :ı _ Bir arab ; Bır koparan: Bir. ~raat a'ctı. 3. -
ıcnk; Zekı \e se\lm ı kilçuk ı;-o· Baharattan hırı· ı.ıuntehap; t.skı 
ruk'ar hakkınd.ı kıı"lanılan bir zaman ıırın mektep tııtı ı . 4 -
sıfat 4 Bir edat. Şconem Yu Bol dcğı_I; Emnı) et tc~ln atı; Bıı 
mu~;ık hu) .u. 5 _ Mert ık; Söv- ~Ja?S: ı .. t<'mı)e ı. t~mı;c. 5 -
Jenti. 6 Boş :-in; Hır ha) \an; 1'.~kı_ b 5u rrden bırı: \ eznedar; 
Bır me), e, Ati' ; Grarn r terim- B_ır ıçkı: Bır B' ak kabı 6 - Ta i· 
crınden birı; İşaret ı!atı. ; _ hı bır de\ et; H<>h·a ı yapılıın 

E den bır ~ey ge mel ık: Bırıncı; ey'erdcn bıri: 7.amanın kısım
Hararet: Boru e,ı· Bır tatlı. arından; Bir nota 7 - Umumi 
8 Bır ha,,arın yavrusu; hlo· bahçe· Lezzet: Rıtki famt')a'ıı· 
torlu ta ıt ardan hırı; L mıt 9 _ rından bıri. 8 • Şımdıki z.aman · 
l'tanç, ı zıık: Bu)ilk da\U: A\· Kırli ız: Koşk \C\a konak. 9 -
amakta kullanı'an bazı şev'erın İl et i sı.;; Bır edat; Bır tatlı 

gene adı; Bır edat. ıo · Bır 10 - Deniz adamlarından blrı: 

lı H')a soz U be)an. 12 - Suho· 
et; Önımcek: Se\gılı. 13 - Bu
musıkı a rtı: TıtrC'mc: BUyükc;e. 
14 - B.r edat· Motor ı:ı taşıt ar. 
dan biri; B r not:ı · Aylardan bl· 
r · 1!1 - B"r bo ek: tahal· Bir 
P dh hın kab Ka ı ma 16 -
Motoru taşıt ardan bıri; Tut ak. 
17 - B kuma~ B r milz sven. 
18 - Do t ha ıfcdrn b r!; B r 
uman; Pknıı.-k. 19 - Bır renk, 
Çalı nıa ıne\Zuu ; sınır ı; Seher. 
20 - Hazır; Taraf tutıın: Rır 

renk 21 - 1 t ka~nrt ısaretJ: 
B.r padı hın iııı. bı. Vcz.ın, Do
k ml'arın C'n iıcı ı 2 - SeH k
çe dokunmu b.r kumaş; i ret 

falı. Ay. 23 - Arka. iş k. F r· 
ka; ı::. kı \e değeri şey. 24 -
Fa ıl he\Ctı: Seğırtmc 25 -
Vıla)et, Bu~ıik ters'ık; Bır t:ay. 
\an. 

ha)' anın dı ı ı. Kume.- ha) \'an· Cezbetme . 11 - Bır musiki !\
arından bırı: Bir bağ; Ayak. 'eti· Yağ'ı kara; Bir renk; Yazı-
l 1 lçınde hıç b.r şey bulunma. -- ----------------------
.>an; Kısa zaman; Bır başşehır ~ 
12 - Bır erkek adı: ze,·ce. 13 - l-IE.R 

Bır edat: Bir ku, Budala; Kat ~Af tA 
kııt. l4 - Bir hıikunıdar; Aile 
cı sanındın hır ; GPnış. 15 - Cı 
na ıı ~n atma: B r kuş: Bir hay· 
'an: l') e: Bir aH 16 - Bir 

1 çl\ an lct : Goı.ul açıcı: ,'\"e 
zakt?t~ıı. 17 - Bır nota, Bır ta· 
• t: F ) ctahınnııı 18 - F'ası•a; 
Bır ) ıkannıa tarzı; Duman eke-

ı . 19 İ~tığna: Tanıdık: Kadın 
gı) mı e ) a ından birı. Ya ı num 
rrkej!i. 20 l'\ arma Katar: Af 
rıka mt-mleket'erinclen biri 21 -
Bır kat: Paı a ız: Donuk 22 -
B n-ak· Olabl ıı ık, iç 11111\ları
mızd n biri 23 - nir rrkek ı- Glb~ 
d : Bır 'ı A l.'tımiı· sofra e va-
ınd:ın b rl. 24 - Bir Ç(\ıt top· 

rak; Kaabi'C' Irmaklarımızdan 
birı · Büı o 2..'i - Av; ~ok ku'
•:ınııan ılaçl ırclıın biri: '\'asyo;,ııı 
o ya ı t. 

,, 

YAZI iZ 

~.u.ı. ı~ 



Profesyonel lig macları başladı: 

Fen--~--

dü 
'B ykoz, arı - ive • 

rın 

k ~ıs nda daha i • bir ne 
uıun b r mııddellenbcrı fa ı· 

a~a u 1 a)an profe ~on<"I 
kuınp 1 g mı:ıç aı ı dun Fe· 
neı bahı;r Br\ koı karsı la•nıa· 

\le ~en den b.ı !adı. Ha\arı . n 
guzel o m, :\hthatpa ;ı tadı . 

n .. on beş lı n k.ıd r "' ırcı ıop 
amış ı Takım ar ah~da ,u 

kadrolarla ' r atlı ar. 
1 I::\ ER R \IH"l: : 

ııl:ıhıılt n - :\tılıın. na• 
n - :\'.ad. l\l elih, \kguıı 
- 1 lkreı. 'lrlımt't \ il, 
l'tr ılun, Rurh;ın. J l.rftf'r. 

1 

ıu~nwz : 
lı - '1 thnıtt, lhnıt"t -

J"ikı ı, l.ruın, Hilmi\- Zi· 
ya. ll a lülı:. :\u•rrı, z .. ke· 
rı' il, <:anınff'ı, 

ll akı-m: \nliıırildan }'ai\.: 
(,oka~ f 

Fenerbah<'e olduk\a dıiz ıın 
'e hakım O\ namak a) e inılP 
lk devre ı gol 'emeden Uç 
ol atarak bı t ml'(!e mu' affa. 

o du Gol erın b r ncunnı 'ed ı 
cı da kad Ll'fler ) ap ı 

Jlrnırı .,o un ) ııpı mıı ı 'ç n 
ırrad n a'tı dak k ı:e~>t11e · k 
fı ı:eld Ru ..,olu Burh. n k. 
de . 

Bu .. o den onra B<'~ kozlı. 
lar on dakıka ka~ar ba k:.ı !?f \ 
'apl ı mama Hı ınurnHalt o\chı· 
lara da )ıım dordiınril ı l 
kıkada '.\trtııne• Al Sarı • L~· 
cı~ ert!ılerm uçilnc\İ gollinü de 
kardı . 
Gf'r k an } rm dakika · 

ç nde Fenerbııhçe terin lk 
mı b" dakıkada olduğu ka 

c c rl oyııamadıkla ı ~o 
"tulu)ordu \e dene 3--0 Be~
koz: a l') h ne b t . 

1k ne "'rede ~ rı . Uıel 
'e t er b r.ncı dM re;e nı • 
pe e çok boıı k o~ nadılar a· 

ııb lır. Bu Be; l\oılu ann raı 
arferme ndrn ın 

r ı ,,elm ı )Ok a Frneı -
bah e hı hnku • rının but un 
o unu a\ nı trmpO\ lıı de\ am 
et ı ebı ecck bır foı md ol. 
mamala nd, n mı do mu o; u ı., 
il.ıs ını:emııd' her kı de \A 

t r F. er k nrl de\ rede Br; 
kozlu r bıı iıd nıusaıt fıı a-

kaç rma arı d Zeke \an n 
dokuwnc u d ık ıd 

edı rcek a; tarla 
dp berabere b ıe 

b' 

Dünk~ karş1'aşmoda Fenerbahçe, Eskişehir 
Genç/ık takımım 109 - 19 gibi büyük bir farkla 

yenerek sayı rekoru tesis etti 
Federa ; on Kupa ı l tan- lüplcrl, ki11u ka ~ıla ma ı e 

b ı ,rupu ba ke bol maçlaı ı- Fe11erb h~e F.d 1 ııe ll!er c 
. na dun ak .ım Kad koy e~kı Spor aı ıı~ ı da ; apıl cakur. 

halke\ i alonunda ba lanmı 
lır. Gunün ılk mu~.ıbaka>ında 
F.ıl ıne Merıç Spor lzmit C.enc 
' ı"k Tak mına 3\l 36 ı:alip gel 
ın • r. 

ik ne· br~ la;:.nıada; a de\·. 
re\ 67--.;S ılerıdt' bıtıren J~e
nerbah~ ıler E~kı.şeh r Genç 
lık Takımı karş ında lOQ 19 
gıb' açık raı klı b r ::al b ') et 
ag1aını .ard r. 
Takını ar: 

. Fenerb .. hçc · ~e1a• (18), Sa 
<'ıl (21 >· Al an l28) Erdoğan 
t27), Hıknıet (7 ı Erol (5). 
I<:rol ( 11 \, Muammer (2). 

E k' ehır Genç k: 
:Mahmut (2 Tah • (i), ":. u 

ze~ (2). \ uk.el 4), Eıol (2 

Ahme (2). 

, 

•• Bugün 
Yapılacak 
Maçla_r 
lstanbulspor. Emniyet, 

Vefa • Beyoğluspor 

karşılaşıyor 
Profı• ~ onc' 'ig maçlarına bu 

guıı de de\anı C'cfılert'kı ' r. Dol 
mahahce Stadında yapılacak 
mu nbakalardJ ,u takımlar 
kaı· ılıı~ac·.ıklardır· 

PROl'l:SYO~r;r. J,lc; 
:\l\( 'L \RI 

Dulmabahçe taıhnıh: 
aat 

14 00 1 Spor - r:mni~et 
16 00 \ rra Be> oğlu por 

!\1 \ ' IOR 1,j • MACl.ARI 
. err.f Stadında: 

14.00 
16.00 

11.00 
13.00 

aat 

r;0'.15 
12.15 
l4 00 
16 00 

saat 

A. Hı ar - Sam er 
Hoğaw;i - Bu;:ukdere 
ı·rnerhahçr. Staıhnd :.ı: 

Fcııerbahçe - dall't 
Y. S. Sel"m - Adalar 
Yefı :O-taclında ı 

Alemdar - Hare 
Davuıpa~a - E) üp 
Hi Al - Galata 
Sulf'l mani)e - Un ka
panı 

ı :yııp . aha ındaı 

10 15 Tepeba ı - S 11 
Bakı koy - i t"ldal 
lla ko} - Kuçükpazar 

'lıııkı)t • , -v l'rabe r ıkll' nr.lıcclenınıştı. \\ ıı'tul") a <:enç 'h lli 'l'ilkımlan ıııa~·ınılan bir en •lantan•. Btı ınar o n b ı 

CÜNDUZ GÖZÜYLE 

Yazan : Gündüz KILIÇ 
BU) ~kannc sandıgından ar:ırmış bir fotoğraf çıkararak içi· 

nı çeke reke IJ zamanlar ben •emtın en a ım ı tazesıy· 
dıın. • dıye toı un!arına g.o ıerırken. on 'ar 1.amanın rrodası m·
mikler'e i5m .. r·a~ıp. gene ıam:ının al·aıp kelıme'erıy'e mat
rak geçer. fıkıı daşır durur nr. 

Torun ar da ıkl dırhem bir çekirdek e\·den çıkar'arken 
bu <efer biı~iıkannc arkalaıından I.rıha,·e vela'.• aı a karı· 
ık Su maskaralaıa bakın he e!. diye sôylenır de sö~le· 
nır ...... Bunıın g bi h"r•<':>de. her meuuda diiıı \e bugün ge· 
rinemn'er bir tlır lı Futbo da da böv'edır Bır Hni • eski 
dıı\ a ı her z, ııan ıııcvi'ııttur. Eski'er . ~inırlıkı ge~c'enn fut· 
bıı'unu bl'l:ennıczler Para) la por yapıldığına ise c·«idi \"C a· 
mınıi cı arak ıçleniıler • \h' bızim z.amanımııdaki o\ııncu-

nr ... 1't'rede onlar ... ~erede ta Reykozda çanta ını sı~Uayıp 
Ku~dı'ıne ~a' an, top o;. naıııağa giden bızim ne ı ' • eler' er de 
der er. Yenı er ise onların anlatıık'arını tıokı nıese a . \hı· 
ali m :\'acı• nın bir şiırıni okur gıbı an•amırnrak 'e ıkı 'arak 
dın er er İç erınden dr· Sııi se~ reden de 

0

i;ı.e para \eren de 
yokmuş ki o zamanlar. Bunun için zugurl ı.ugurt ko uşup 
duı mu unuz kımr nl' • dı~ c fı ılda~ırlar. 

Sura~ı muhak •ak kı c kı erı ve ı-enı eri kendi uman' arı· 
nın muhit \e imkan arı içerısınde mıi ta laa l.'dıp. iJ\ mek kı;. • 
mrllerıni inkar etmemek en ) erinde bir 11 u diir. "B r , rı irin 
koca Barb:ıros'u • Kaptanıdf.'r~a • ka '~ onundan 11 ıp YaHızda 
Am :ral tah:ıv) ul eclıım. Fatıh Mehmed'in günlerce c i ;aka
ğında Riı.an ur arı iıntinde rliı~linme ini hatır'a' ın·:r.. "Ne 
Barharo ' a Yanız ıdn bıı;ılını~ Amıra:dl dı\'clı 'ir iniz. ne ele 
Fallh'in inıdı ııfal·ık çaplı "biı~ topla delık de ık rd•'ehı ec<'k 
surlar karsı~ıııdıık1 durgunlııiunu a\ ıp'ıyabi irsinıı .... 

Fakat bıı ne kadar kıı em ucu tiiketir ek tiilt•"r'im n~ 
kadar mi a' rr sıı alnr•ak ıralayatım hu eskı • yeni ınese e~i 
in an'ar \ar o'dukça mevcut kalacaktır da ka'arak•ır. Çuokü 
ya lı ' ar <'k!ıf'rı;. a genç ıklerını ) a~adıkları gibi deği' de Y11şa
mak btl'mı o dukları gıbi hatırlar ar \e an alır ar. Gençler de 
bu ma unı )a an ık arı ho5 giırece."k kadar )aş'anmı !ardır 
tabıı ... ller 'o~) al dfıvanın urıf bir S<'kılde fe seCe ini yaz:· 
mış o' an Nasreddin Hocamız. bakın bu me•e e\ i d<' ne kadar 
irine<' acık la) l\erını~ llıızret ihtı~ ar uımanında iıfle) e pof· 

le) e e•eğine hlnıne)e çalı ırken: .ali! genç' iğim ah' dıve 
bağırnı . Sonra etrafla kimseclk'erin o madıgını •ezınce de 
• l'zun etme kôftehor! ben ~ enın ~ene; ığı de bi.ıı im de' ip 
ge\l'ek gl'\'rek gıi ' mUş ... .Muhakkak ki birçok )'ııştı"ar bobür
lcne böblır\ene an'attıkları ürhylc hatıra ara rni!mrn ~a nı:r. 
ka'dık arındı kendi ltcndı'er:n<' hoca gıbi itır:ıflarda hu ,ı· 
nuıı ıııırı clannııs ardır. Rutün hunları a a ı ~ uk ırı her ya~lı 
in anın geçinn<'. i tıpkı hC'piıniıin kızamık, kahilku'ak. rirek 
Jııı ta ' ık'ar na yakalanmamız kadar tabiıdır Yalnıı kimi hatıf· 
çe at atır Kimi i i e 51ddet'e ) aka anıp. arızalarından ela 
kurtıılıımaz bir tür ü. Bugün: ·~imdı cık ıım bu gcnç'er ka
dar oynarım ~ di~ en ıhtı; ar futho culaı a :;u en geneler \ nın 
olup ~ıı lanınca bıı efer on ar hımanın futbo ıınıı dudak hll
kerck Ru;?an :ı\ akkabh 'e Çıkar siz erden i; 1 o~ naıını • di· 

cek er de dı~ eeeklerdır. 

ice tiinicilik 
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lngiltere lig 
Maçlan 

l 1 ALMANYA MEKTUBU 

• 
1 

1 

1 
1 

Bonn 111 - On gündcnbcri ~'maO\ada,·ız. Her gUuumuıUll 
:ı: arısından faz ası otobuste 'c) a otom~bilcİe gtı I} or. Orta.aı1l~ 
bır he apla gunde 300 kılometr katetl ımıze gore, buı:une ı-• 
dar 3000 kı ometre otomob ı \e\a otobus )Olcu uğu )aptık. O · 
le ıahm n edıj oı um ki şampı) o nıının !.onuna kadar, bu yolcUlli 
6000 kılomclrc) 1 geçecek 
• Boy e mütemadi) en otomobıl ;okuluğunun cbebı, otel 

11
, 

kampın ve maç yaptığımız •aha !arın bırbır erındrn ırz.ak oıını 
sıdır . .Bere,;et 'ersin ) ol arın m ükcmmehyetı bu den lfilcr s•bl 
yaptığının )olculuğu ağırlastırmı} or. 

A_lman;a'da biıttin )Ol ar fcv

1
--~ 

kala de. Hc ' e, ) olcu.uğu oto· bu).Uk bır şans .. 
ban adı \erilen, Alman~ a'nın . Iclarerih·r 'e gaıetecller t,.. 
mrı;hur otomobil )ollarıncla 1 ldurecılcr ve gazetceııer, 
;.aparsanız, bu ı:a)et e ze\klı \Cke de bldırdiğım l!ıbı sP'" 
\e neşeli bir yo:culuk o'U\Or. okulu ı <' ıdarecılcrin ka

1
d11 

1''akat, .una i~arct ede) 1111 Rhondorf 50 kilometre. 
k i, ,\imanlar, mecburi olarak tu.rıst otc ı o'an Park o_te~ 
bu organ.zas;. onu da ıım1 , ar. bulun .darcc r n ~nluk 
Bö) le olınllına ragmcn çok ) atı 't karıda da bclırttığıı:ı1 t< 
ınuntaıam organiLe etmışlcr.. hı otobus \ c otomobıtde S 
Hrr ış aksak ıı bır ta:-Lda , e. )Or. 
tam :zamanında, j anı oakıka·ı Her ~un oğlc) ın wBııbil l'l, 
<lakıkasın:ı ~:>pı ı)or. lr ı adını \crdığımız Par!: 

(;ençıerin kamptaki ha)alı te bo alı)oı. Ilutun idare' 
Orman ıçınıte. ycm . r•il bır \e ıJzetccı er muhtchf tas• 

saho:da:.i spor okulunda k. 'an \t') ehirlerdc saha ara cıa· 
gençlerimiz, lıu güzel H'!' i a· lı) orl a ı· Don üş ancak gecele, 
damakıllı bcnımsenılşler.. iç saat 21 den onra başııyor '1"' 
lcr&nde lngıl.ıce, Fı·an ızca :..!· 24 !' kadar dernm edh'Of· rt 
•en 'ar ama, ıkı 'ı.san da b::ra. biı kaLanan takımların id• 1 • 
da hemen hcmt'n gı.:\'O••\Or. cıleri memnun. kaybedcl1 t 
Fakat hep~i be~ nelmıleı !'sanla kımların ıd.ırcclleri ınute 
(ışal'C'tle) ga)ctle gUzel .,ııla· sir .. 
şı;. orlar Ge~._:ı sene Ilı uk ~ '· c.cnı;lcıfoıizin , aıiyctl { 
de çocuklar }C'nıckerın P<':C l\I çı kazanınca, so)unın•b • 
karı~ık o.du~undan ::ika)et e· da~ında bizim çocuklarda ,. 
dhorlardı. Bu ~ene de yemek- a ı aşma tıaŞ!ı)or. on sC· 
!crın bol\ugundan şika) et cd ı· genç de dakıkalarca sc\illç 
;.orlar . .Mektepteki Alınan ıda. ~a 1 dokü~orlar. Her ~ey ~ 
recıler, çocukların ka orı ı , e larca bir u~ur telakki cdılı~ ı' 
ı tiı ah atı üz.erinde titı7.lik c Hep 1 aha' 3 satı adımlarıııı 

, duru)orlar Yemekler, ga,etıe t • öll 
bol \e nefis .. Orı:an!za )onda arak ı:ırıyorlar ~laçtaıı ı:ı 
hemen hıçbır fedakratıktan ''\l hcp~i kendınc gorc bır tıı f 
kınılmcmış.. • ıll\ dlar edınmışler \'e bU • 

G 
)ad arı maç g.ınleri bil) ıl( 

cn:ıere mıhmandar vcrı'cn d ~ler Lsscn, fe\'kalfıde bir zat ıkkat c tatbık t'dıyorıar. ' 
!kıncı Dun~·a Harbınde denı7. Genç ;,ıım fakım bu s~ 
sııba' 1 olan Es en hem k illi • de. ,\ nıam:ı'da her bakın~1 
lü h d .ı 1 mu bet bir tcsıı· bır ıklt· "'t 

, em e mukcmmcl bır spor d o idarecı i. E.ssen'ın kafılcmrzc ll'C eıı. orlaı·. cfcndıce ~ 
mlhın .. ndar oluşu biıım ıctn rU)Or!ar \C efc'.ıdıee 0)'1lı;' \'.'I 

lar. ~l'ılat TA'ı,. 
4 
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gurura 

Fcderh; on Kupası :ırn aba 
kalıırının ıkıııcı glın kar ılıı~ 
nıa arına bugıln ııal 19 ılan • 
t bJ"<'n ) ne a' nı alo11da de 
um l'Clıl eek \e 1 k illa<: iı· 

\ııl..ıı~ - İsl ıııhııl l tıİ\t'rsiıl'lı·ıı ıırasıruhı ll'ıllp tılılı·n gii· 
1 rş ııııı~a\ıal.ıılan ıltııı gree h:ışl;ınıı ili. ~ eltl"l'll'r lıugun alımı. 
ı al.:tır, ltPsinı, gııı r~lrnlen lıir en tant.aııe) i gö termektf'dir. 

arası b 1icilik müsabakaları 
bugu n hlll ada ) ec\i mılleun 
i tirAki\' e basıamıştır. :\tusa-
lıaka ardan ö•11·e Nıce Beledi)e 
Basknnı Jean ~ledl'l'ih \lısır. 
i pan;ol. itıılyan. Porıekız, ls 
vıçre, Türk \e Fnın ız tak.m 
!arı mensupları şerefine b r 
'kabul rcsnı ıcrtip emiştir. 25 
nisana kadar deum edecek o 
lan bu mu~abakalar Avrupa'
da bu me\ ım n en mühim bi 

yapılan fuıbo maçlarında Ar 
~enal takımı kuv,etlı rakil\ 
Porbnıouth'u 3-0 vcnmc\ c 
muYııffak o mu tur Dığer İa. 
raftan Blaek1>0ol takımı Car. 
diff Cıty") 4 1 ) enm ~t ·r. 

ın ~'skı-t h r Gt'nç tk Kır-

surban - J:kerbıçn M ehınel mlicadeksi 

-.._..~" .. Jet, 3-1 
a~ıu oldu 

li (Te efonla) - lkı 
maç ) apmak üıere şE"hrımue 
gell'n Adalt'l futbo1 takımı bu 
gıın \Un Mensucatla c~ namı~ 
\C 3·1 mağ lıp olmu tur. Maç• 
ta cntere an bır hadise t"ere· 
'an etıni , hakem Ali Barçın 

1 
) uzu ne ısabet eden bır sut a 
.ıha ıırtıı ında diışup ba\ ı mı 

tıı· 11.ıkcm tedavı~i nıiiteakip 
O\ .ıııu tekrar ıdare etmişııı·. 

Fransız • Yugoslav 
basketbol maçı 

\'ı'll'franche. 17 (AA) 
I,\ ubl.} ana'nın •KosaTka ku
ltıbu dun ak m burada \'ılle! 
r nrlıe po l\ulubü~ e 'apl 

'"ı ketbol m ç nı 41 <' ka 
• 49 sın. ılc kaıanmısıır. 

n c ik gösterıleri olarak te
lakki edılnıektedir. 
Kadınlararası yeni bir 

yüzme rekoru 
na' tona Beach. 17 ( ) -

\\'alt~r llced Hastahanesi eki 
b 4 100 yarda kadın'aı arası 
dıın) a ) iiz.nıe rekorunu bugün 
3 dakika 5!l ~an·~ e 2/10 ile 
kırmış! ır. ı-: ki rekor Hl52 de 
Ch ca"o TO\\ 11 Clııb ıarnf ndıııı 
4 dnkikıı 5 ~an ye 3 10 olarak 
te:.ıs edilmi<ti. 

Jandarma gücü, 

Otoyıldırım'ı yendi 
Ankarn 17 (.\ ~) - Bu 

.L rı 19 ~la:r ~tad .. omunda 
Re k•ıı - t. 11 lcrtı lığı ma 
çından e\ \el ı ncı küme maç 

Dıı'.(er neticeler şunlarıl r: 
Bollon \\'anderers o Bum 

'e\' o. Cheal ca O - '.\lanche 
ıer C•ty ı. ~lanehrstcr t:ni
lcd 1 - Charl on o. Mıddlf • 
borough O - Lherpoo' ı. New 
castle United 3 - Shcff·eld 
\\'ende day O, Preston Norı
hcnd 2 - Tottenham 1. Sun
derland 2 - Sheffıeld 2. 
l ' ludağ'dak i k:.ırın kalınlıgı 

4.5 mrtre' 
Bıır~a. 17 ('!'. 11. A.) _ Sı

eakla~ın ba ma ına rağmen u 
ludat: cı. karın kahnlıgı 4,5 
nıctredır. 

Yabancı 'e ) e l• ka) akçı•ar 
şehr nııze ;ıelerek doğruc:ı l'
l<ıdaı?'da kar n kalınlığı 4.5 
ınetred r Yabancı ve yerli ka ı 
yak~ılar ~ehrlm zc ~clcrek doğ 
ı uca l ııdıı a <'ıkm~k•adıTlar. 
Ru mt'\ anda 6Q - 70 ka\•aktı 
Uludağda bulunmaktadır· 
-- -- 1 

lar nd J no rma C:Ucu Oto 
Yıldır ma 3- 2 .al p gc mİ$· I 
t~. 

• Bulcn• - Özcan \' dl r· r . e re . Alı Ih-an • 
E 

• • u.ret 
rcıın ne~ C ... ep, o~lı:wa. f'ah- can )apmı.lardır. 
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