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Sayfadıı· 

Anketimizin 
. netice~eri 

Cunıhur başkanı, Doğu' da irtica ve silô:hlanma :························· , ....................... ·: 
i D. P. için 3 2 6 ila 3 5 O ·milletvekilliği 

. . . . . . 
söyledi • . . . . . il diye bir şeyin mevcut Olmadığını, 

ll)'ar, Diyarbakır'da şayak, İskenderun'da suni 1 
~_!ibre fabrikalarının açılışında bulundu 

~ en fazla rey topladı. C. H. P. 
~ lazla rey toplıyan 12 6 ila : . : 

ıçın en 
150 

. . . . 

~ milletvekilliği grupudur ~ 

iFLASA l 
bOGRU , .. 

AL nZAN• 
~ "'rılllet • 
Qlııı"'ıı 2'1 .. ~rnin y ALMAN 

( ll"'L •'1San . 1 t~ıı,.0 .. "'llri)et - Samsundan 
•ıt 'a~: l\ae nıe3danından 
~lıı ~a, k a nıel dan kesif 
l'tıı~ ·b t'ivar :~alıgt ile dul
t~· d alJıoıııarı lann danıla
~>'lt e teıı lıo nda, Pcncerele· 
~'~ıe' &encıyı~ Yer lolıtu. İhti. 
'' ti\; ttketıyı~ ~~c~ğıyıe, ka-

llir , bir a utun Samsun 
"1111ı ' 1r. i tnl~)a toplanmıştı. 
~~ arııa>ı,11 ıngde bu kadar 
~dıı14 bir lıaİa~u derecede hos 
~ lı ttııııı. 11 alığa nadir tc· 
~t ~t~llll&u)o~lpterden zb alle 
•tııı Plerı te . u. IIC"r "esile 
~tl)o~ıl'rine Y~ ediyorlar, on-
~b ar, ırı ' endi hl lerini 

«ı. Sı1ı'1erıll.i 'Yıuıa ali kalı act 
'~ •ı1t g" ortaya dök!.iyorlar

• -Jllt•· uze1 11 .. k 
~"'he"''dı. u lel(.'r den· 

lriıu ıııı -"dııa 
~ 6'r 1sıne n l\~~~~eres es
~"-~ llda ~ t lnonu'niin son 
h~ ~r tek iöHedikJerini bi-

Cunıhurbaıkanı Celil Bayar Batman borusu hakkında izahat alırken 

Menderes, Samsun'da 
inönü'yü itham etti l ~lt1tulll"lr~~·· .. 1nönü'nün 

lıt~tıerj ~oıunun önünde· 
'-~ ltkl Çe sayarak n
ıı. ~it, Itır~~ iı:'aıuyıe ı' fib. 

~·!~~~ a,r:t~::~ Ve in11a~ karşılamaya hazırlanan C. H.P. liler demokrasinin en 
.._ .... •e ... l;öıı acı. a 
L"" t' ltııı il er, kendi he a- 1 . . d · ı M d 1· . 'd 

Havza' da, Menderes'i karşılayan D.P.lilerle, lnönü'yü 

"'~lddeıı h et.ligi ııarti he a- o gun numunesım ver 1 er. en eres zm1r e 
;:; ,~~ kıtw~:~dir •.. lnönu) iı -----------------

~ 10tıııu "erıYor.s g~rm"k ın· Me11ıleı·es «İHöııii lıarbe ••iı•ecekti» ıledi ~-' 4 f tecrij l\arsıınızda -;, 
~1.,ttrı, 1950beu ~ir de,·ıet 
~ 1tıı ~ lieçtrnıerinin ------ 1 S.tb.ıhaıtin SÖXMEZ . 1 
S, :•ınıllaGorij) 01114 Halk D f k 11 \' \ 1',\:'li \'azı """"tinden ' "Ca 8So de ~·apıJan ı>ropa. arüşşa a a 1 ar 1 İzmır. ~4 - Paıarte•i sabahı 1 

ıı...4~ 'dasını kı 1'1illet Partisi \ başla:ı, an se) aha timiz diın ıece 
~it il lltenı1 •ndırı3or. ( • f' K • sabaha 'e hu"ün de 21 e kadar 
.:•ıe L~lld... eres, İnön .. , .. emıye 1 ongresı fasılasız de\·aın etti. Samsun'da "t.... 'tt. .. her b u nun 
ıt"""lllı, ·••iaıtırııu irini haki- iki saat!ık uykudan sonra l\ter-
rı..llıı~ llıtı1ıte1tt •• koıalCa çü- J opland 1 ziron·a ge:dik ve uçakla gece 
~ ~İ lstı1ıcıatlgadfrterin, :r.u. izmir'e 'ardık. 43 :>aat içinde 

" tııullir •rın h:itıraıa. Daru .afaka ı ar ccmı~ctının Karadenız ahi"erini ziyaret et· 
U il • yıl:ık genci kuru toplantısı dun mek, kesif bir :ıis içinde koç boy 
~. ~~bir bayt· h 6aat 15 de oku konferans sa 'o- nuzunu asarak Sam:ıuna 'liarmak, 
~tııı ~ bıra1tt/ ~laları ur. nunda ) apı mı tır. Kongre, ba- buradan l\lerzifonu görmek Ye 
~~ iL~~tiııı1 ıı ~lcr ur. ~mdan onuna kadar zaman, za· bu satırları Ege sahil!crinrlen 
t,~ı,."'tt t(ltJ e durnıak ,.e man çok e'cktrik i bır hava içe- yazmak fırsatını bulduk. Bu su
._..'l il "e \'a~ıtkr llluhaldetiıı risindc ccresan etmıştir. Kon- retle eçimlerin ~·aklaştığı bu
~~ ._11;.~ttıe~ esidir. Fakat gre ba kanlığını Kiızım 'I'aş· gunlerde Karadeniz sahillerin· 
'lh'_lll ~~ •taştır2lhnıete gire· kent'in işgal etme~i ilk glirültii- den ba~:a~·arak Egeye kadaı· gc
ltı.ı~t ~Iınesı ınasorlar, h:ı- ye sebep olmuş, başkanlık diYa- niş bir yurt parta.>ının nabzını 
~ ~ ttııııy kendilerini hiç nının seçımle te~kil edilmesinin yoklamış o:duk. 
~'l)ttı:;ok!at0~8 8~t~n emel- __ <:..:D:e::.:."~•m:::.:..ı .:.S:.:n::_~_, ..:.s_u.:...: _7..:d.:...e_ı __ • __ <_D_e_,·_am_ı _s_a:_'7_S_ü_: _ı_d_e_) 
~1-ıı lorde :tının akıncı 
~4~~ lıllu: aybeltirmek. 
~ "~· ll •le 0;.,rtııak, bir ta· 
~ .. 1tt1ıı1ı1lltıallııı b.hiı bulandır. ~•ra)(etlıııdeıı '; tarafında. 
ta r bfi 'l'rıbı • c.l"lllrumdan 
•, !:ı~li~ll 1'a~!d \e Saınsun•a 
tı~~ ııı COik eniz boyU.D-

C. Türk, bu deınokrasi 
ithal ınalıdır, dedi 

J 

An:adoha AJann 

Diyarbakır 24 - Cumhurbaş 
kanı CelAl Ba~·ar, bu sabah ka
labalık halk kütle ine hıtaben 
b'r nutuk söylemlstir. 

Bayar nutkuna muhale!ct za 
nıanında royledik'crini hatırlat 
mak:a başlamış \ e halka ~unu 
sormuştur: 

·- O umanlar si7e ~oy!eG:k 
!erim bugün hakikat sahasına 
int;kal etmis mıdlr, etmemis 
mid :r·:. 

Bu ~u<ıle muazı.am \'atanda~ 
kure~ı hep hır ağızdan uğultu 
bal ndc: 

ıE!mi.tir. ~a.a \cıroh diye 
cc\ap \ermışt·r. 

<De' amı .Sa: 6 Si.ı : 3 de} 
--0-

Mersin limanının 
Temeli bugün 
Aflhyor 

Ru•ud fulıalılrirnlıd~" 

Ankara 24 - Güney ,.e Or· 
ta Anndolunun ihtiyacını ka'l'şı 
Jıyacak Ye 140 bin k 'lonıetre 
karelik bır hinterlandın kııpı.sı 
\'alifcs•ni görecek olan l\trr in 
'imanının temeli pazar günü ya 
pılacak bir törenle atılacaktır. 

in-aat be~ buçuk yılda ta. 
mamlanacak \'e 70 m iyon lira 
\'a malo1acaktır. tn aatın i'k 
dene inde 4500 metre karelık 
da~akıran e et, 2000 metre· 
1 k rıhıım duurı. 7000 metre 
la~ ı mtdafaa•ı. Is.kele \ e c •c-
k:ıt ~ apılacaktır. Bu i•le-
ı ın tamamlanması ıcin de 
'ekiz mil~ on küp tarak. 2 . .J 
milyon metre kup im ii ~ apıla-

ı IDe\'amı ~a: 6 Sü: 6 da) 

!......................... , ....•..........•.•....•.• 

Cevap verenlerin % 73. ü muhalefetin bugünkü 
hareket tarzını tasvip etmiyor 

Dünkü sayımız

da anketimiı:in 1, 
2, 3 4 ve 5 iııci su· 
a!'erine verilen ce 
vaptarın netice~i

ni bildirmiştik. 
Umumi efkArda 

büyük bir alaka 

İhtidarııı ltfıılıalefeıe 
kaı•şı lıareket tar:ı111 

% 53.l 'tasvip edipıoı· 

D. P listesine rey 
\ ernıek ıste~·en.er
dcn bir kısmı d:l 
ıktıdar part~inin 

hareket tarzını t.,s 
'ıp ctmedik!"?rini 
bi dırmi:lerdır. 

ile karsı:anan anketimizin di~er sual1erıne 

venlPn C'<'\apları bugün de ne~re devam edi-

C. H. t>. ~e rey 
veren'cr :ırasında ise ıktıdarın hareket taru· 
nı tas\ ip < den:er çoktur. 

. yonız. l'lluhalefetin harrket taızı 
iktidarın muhalefete karşı durumu 

Sual ti: 
5ua 7· 
•Bcgiınkü muha·eretın ıktidara kar~ı o~ 

lıı!l ıı~rl!"Ct tarzını tas\lp c<11~ or musı.ınuı'? .. • Bu~linkU iktid:ınn muhalefete karşı olan 
harekE:t tarzını tasvip ediyor musunuz?. 7 nci sua'e menfi cc\an \erenlerin nb 

pe~j c;, i3, mu pet ('e\ap \erenler ise re, 27 
dir. Bu ;ır:ıda baıı \araka arda ya nıı: C. ıı. P. 
nln, \ eya yalnız: C. !ıl. P. nin hareket tarzını 
tas,rip etmeyen'ere rast'anmı-tır. 

Sı:a'ı miıe cevap \erenlerin umumi ~ ekü· 
nun:ı ~oı-e; 

E\'Ct ~ 53.1 
llı>y1: o/o 46.9 dur. 
Bu duruma nazaran tasvip edenlerle et

meye'.'! erin yekünu birbirine çok yakındır. 

Cel':.p:arın en a:iika çekici oian tarafı • 

R. nı. :'\I. nin terelı.l.üp tanı 

Su<ıl 3: 
me\·amı l:;ı: !'i Sü: 6 dal 

İnönü, <<Kore kararı 
Yalova'da verildi>> dedi 

C. H. P. Genel Başkanı, « iktidar başındakilerin yafln ne 
yapacaklaflnı, kiminle harbe gireceklerini ve ne karar a/a .. 

caklannı kimse bilemez » diyor 

;ı 
Uuıu&i l\Iuhahlrlınlzdeo ı-::--

Merzifon, 24 - C. H. p, genel 1 Yı ·ı k 
ba kanı ismet İnönü buılln s:ı- eşi lrma 
at 8 de Sıvastan bir otomob.: 
kafilesi i'e yola çıktı. Kabaran facfı 
Yeşilırmak bütün AmaS}·a yoı:a- 1 
rını kaplamış. otomobillerden Ho5u.I Muhablrtmtıdfn 
blr kısmı sular is;eris.indc gömü- Ama ~a 24 - Ye~lırmak ye. 
iti ka!ciı. jipler yan:ara kadar niden ~uk:.elmeğe ba:lamı~tır. 
su:ar içinde yo:una de\'·am etti. Halen ~ekiz b n dekar arazi u
Amasyaya böyle ulaşıldı. tar altındadır. Serhadara~ı böl· 

İnönünün Ama;;yaya saat 13 gesini ular istila eın:i vaz.lyet 
te geleceği ilan edilmişti. İnönü t<'dir. IKüçlik otomobiller To
ancak 17 de gelebildi. Do~ura kat istıkamcline gliç!Uk'e gide 
Cumhuriyet a!anı üzerindeki bilıyor. Scylapzedelere Kızıla~· 
meydan 'ı kta toplanmış bu:unan ca ~emek \e çadır yardımı lB 
halka hitap için kürsüye çıktı. pılmakıadır. Bu yıl su'arın de. 
İsmet İnönü çok yorgun vazi- \amlı Lti iı•ında kalan arazide 
yetinde konuşmasında unıami uınr \ 'C ziyan ge~eıı yıllardaki 
mevzular tizerinde durdu. Bil- seylfıplardan çok olacagı nıüs-

<Denmı Sa: 6 Sü: 1 de) lahslllerce .öylmmek~cdir. 

Dien Bien Fo'daki 
~ember daraldı 

~- Ilı~ 1t"b.ıı unıut, güven T.K.P. nin Konya mitinginde, milletçe demok-
'lı..~" -ıı lıtUe lrıııdan benim d /d 

D. p. lilerin Be~ikt~ta. Barbaros meydanında yaptıkları toplantıda bulunanlar 

Nehru, Çin Hindi için bir ademi müdahale 
paktının imzalanmasını istedi. Dien Bien 

Fu'da göğüs göğüse savaşlar oldu ltt~ı t!_ >aı:ik~dur: Ba ha- rasinin anlaşılmadığı iddia e İ İ 
~· \ r~"'lliııl 1t~1 ile beraber ------

1 
Hus;:ı~ 3ıuhablrimlzde.n 

~1ttere11tlQ ttirı:}1erde dolas- B d 'd . Konya, 24 - Türkiye Köylü 
,, aı.t~lrı1e, it Yalanıara ve ur ur a seçım partisin~n i~inci açıkhava to.?:an 
~t ı;ıat1)' ili.ar k haıkı aldat- tısı bugun oğleden sonra llukfı-
~.:ı ~ .. 0'1ar. 'ne etlcli kendileri. M.. d ı • met me~·danında yapı:dı. Toplan 
C~ llı.ıı"~fe ~e1110krat Parti- uca e es 1 tı köy , e .,ehir halkı tarafından ':'leal ı''l.l.a'ttl i rn~k \'e ba5· nıısuol ıuuhablrlmlzden o'duks;a ilgi ı;:ördü. Parti il baş· 
tq ~ arı.~ll on 1.trı sonuna Burdur 24 - Burada seçim kanı \'eysi Topuz'un açı~ nut· 

'-t..;J'1• -:ı.llllkin temin propagandası ilçe, bucak \'C xundan ı.onra kürsüye gelen 
ıl\>'- ~ttte u!~:.:di. tisna. ~y:erde bUtlin şiddetiyle de- Tah:ıin Demiray, Cumhuriyet 
\1 oe 1h... ...... ı.r mennıı Sa: b Sü: 6 da) (Devamı Sa: 6 Sü: 7 de) 
-. ... ~ııııı ki • 
it 1~1ııı •ttisi t' Setiınlerde 
'ııı ~1114/•takıı anı bir boıgu. 
1~i \Oı ,:. l-'aııa~· ~u. Parti hl· 
ıııı...., ~li~ ~ı ,.. luııtn ' ht" 
ı..~ "fit -.rfediı ' ı ıra
~I,\ ~ et, lıaıt .~en demok-

Türkiye - Mısır 
atletizın teınası 

~- \'e ı.~'-liter 0
.Zltrlne rağ-

~ llltıi "q"ttiıı sıs~ıne otan At/etlerimiz ilk günde 50 ye karşı 54 
)a;.~eu'lltrtı 111 1Dahsu1ü olan d 
~ ~·: ·~•lt ~asetı 'llluhaı.. puvanla ileri urumdalar 
~ trl.\ il ıiclı ır iflasa uira Auodatt'd l'ms -, ---------

-. lııt' lıaıuu'1' bunuıı hile: Kahire, 24 - Türkiye \e Mı· R" 'd ( H p 
~~~ llJııasııadan da 61r at'etıun takımları bugün bu- ıze e . . . 
:tı, lıı 16 ~eat be rada karşılaşmı,lardır. :\Iüı;aba
~" 'il\ ll•b1arıy1 ili olunca ka!ann ilk ;ünlindc l'ür:.i,\e 50 

-..ııı'1-rı 01 e \e gidi- ye ka~ı 54 PU\'an' a i'crdedu'. 
\o •il ller, c llınıyan ıenç Milsabakalar yann ncticelenc-
~ ~~~~e~lbette ~r· ııln mu. cektir. 
L.~~.::'114 le nı e alacak· Türk takımının bugün e'de 
~'-be t. ltllli~taç olduğu. ettıği en goı: doldurucu galibi
~~latf~e tellltit \"a~ıısenr yellerinden biri, Turhan Gö1:· 

~~ ı.tı~!· be SisLeınini er'in 1500 metre koşuda kaıan
~~.., ~~ h=~rası tlha. dığı ıafer olmuştur. Bu koşu 
~~. t• budurına benim esasen Turhan Goker'le Yurdda 

ilt~lt kıYlrıetU C. il. P. (De\UU Sa: 6 Sü: l de) 
. llhlla vatan· 

ıı,1'dittııı ~~ kendi li-ı lisı belli olur olmaz sevk ve ida
• lııtllfi 111 ç belen- re~; ele alacaklarına ku\' etli 

YastUıa il· imanım \lrdır. 

Mitinginde hadise 
Çıktı 

HUSU5J llluh.ıblri.mllden 

nize. :.?4 - Ba~bakan ve D. P. 
genel ba~kanı Adnan Mendere
sin Rizede yaptığı !tonu maya 
mukabele etmek üzere dün C. 
H. P. teşki:itı tarafından tertip 
edilen açıkhava top~antısır.da 
bir hidise olmuştur. Mitin:dc 
söz: alan C. H. P. Trabzon millet· 

(Deumı Sa: 6 Sil: 2 de) 

Bugün, Fatih'te D.P., Taksimde 
C.B.P. Dlithıg yapacaklar 

D.P. mitinginde Köprülü, Sarol ve Hamdullah Suphi, C.H.P. mitin
ginde Erim, Gülek, Sancar konuşacaklar. C.H.P. liler mitingde Vali 

Gökay'ın plôğım da çalacak/arım söylüyorlar 
Şehrimizde D. P. tarafından =========== 1 hazırlanan ıki buyuk mitingden 

ilki bugün saat 15 de Fatih ca-

nuşacak!ardır. 
İkinci bü)ük mıting ise ayın 

28 inde Tak~imde yapılacak, is
ıanbul millet\'ckili olmaları do
•ayı~ıy:e Cumhurbaşkanı CelA! 
Bayar ,.e Ba~bakan Adnan !en
dere:. konu~acaklardır. 

J>nzor 
llOvesi 

• SAN A T S A YrASl 

*HAl'TANIN TARiHi 

* E:V . KAOIN . MODA 

*HOŞ ME:MO 

* TARZAN 

• E:DI BUDU 

•SPOR 

* SiNEMA 

• MfRAKLI YAZILAR 

Müvezziinizden 
isteyiniz 

J 

mii meydanın~a yapı!acaktır. Bu 
mitingde Dış lş:eri Bakanı Prof. 
Fuat Köprü!U. Dr. l\IUkel'rem 
Saroı. Hamdullah Suphi Taıın· 
Ö\'er. tı başkanı Necmi Ates ko. <De\'amı Sa: ti Sü: 7 de> 

C.H.P., Balıkesir' de 
savcılığa başvurdu 
D.P. adayı Vacit Asena' mn Milli Se/ômet 
Kanununu ihlôl ve dini siyasete ôlet ettiği 

iddia ediliyor 
Rusu~ı Muhabirimizden 

'Balılesir 24 - Bugun Sındır dusunu ileri sürınli~. şunları 
gıda yapılan D. P. Ye C. H. P. ita\ e eımi~tir: 
mitinglerinde a'aka ('ekici bazı •- C. H. P. nin muhalefette 
h~dbeler olmuştur. D. P. mil· de yeri yoktur. Biz onu paket 
leh·eki!i adaylarından Sırrı Yır yapıp rafa ko)·duk.• 
calı iktidarın fabr:kalar l aptır Bu söz üzerine bir köylü \'&· 

dığını, C. H. P. nin guniı dol· <Denm.ı Sa: 6 Su: 6 da) 

Anadolu AJanu 
Hanol, 24 - Komünist Vlct- r.ıüstahkem me,·kiin Fran.sızlar 

ıminh'ler bu :ece Dien Bien Fu' tarafından müdafaa edilen kıs· 
dı:ıki çemberi feci bV' ~ekilde da rJında ancak üç gilnlilk cephane 
r~lt~ıuşlardır. lraber alındığ)n:: b::ılmışıır. Fransız yüksek kum:uı 
.göre, bu son derece önemi haiz <Devamı Sa: 3 Sü: 2 de> 

BATl'l'A GEÇE:\'LER - Batı Alman;>zda antikomüniıst bir 
teşkilihn ba§kanı olan Nikolai Koklof ismindeki biı' .Rusu Öl
dürmek üzere So\'yetıer tarafından gönderilen gWi polis Çok
lofla iki Dolu Almanyalı ajan, Batıya geçtiktl'n onra bu fi· 
kirlerinden uzgeçmişler \e plinlannı Amuikan makamlarıu 
açıklayarak teslim oımuilardı. Tertip edilen bir ha ın toplan
tısında Çoklof (solda) ile Koklof el ık15ırlarken görülmritedir. 



- 2 VAT AS 

VE SEREFI 1 Kasımpa~· da, bir şahıs iki 
u ~e~k:,~ r YAZA··=------ı :.~d~;~b\~~ kişiyi yaraladı 
ô r demokrıı- afııeıfdiıı Kaı•ırııakeı j mcm ek<?tlerde Ene kı gun Ka ımpa ada kı kanç'ık :>üzünden bir genç ıki 
sr hrıfı Y - ;> 'atandas an o) ı kışıyi bıçak a ~ aralam15lır. Hadisenin tafsılatı şciyledır: 
'P:ıcok de ılız. verme 'e mec- Hadi) e Çc'ık ismınde gene ve güze' hır kız bundan hir sene 
Dı ımııe llı ;m...------------------------. .ı bur eden hıl- önce baba ı tarafından avr.i mem eketıen bir genç e nişan an-
1i hakimı~ et ve Ha'k hakimi. sı asker ık 'aıifelerini yapını- küm'er goruyoruı. 
.JCU dı)e gırm ş o an dcmok- }an'ar Hak .Mecltsine ı:ırmek Belçıka kanununo gorc mu- mıştır Birhirlerin.ı görn:eLle~ yapı~an bu n~şanılan hiç de mcm· 
r a.si ke ımesı, Yunanca ıki hak arındon mahrum edılir. him bır ebep dolayısı~ e, eı:ı- nun ol.ma) an llAdıyc,_ r::ılıştı ı_ ~8b~ık~nı~ .. bıtı ığındckı fabrıkada 
1elımeden teşekkul etmıştır. (1) me ıştırak etmi)L'n \atandaş ga \anız u ta ı A}dogan ~kcıt i gıılı gız ı sC\meğe baş amıştır. 
Demos halk demektir. kra ı, Eski Türklerde de Hak Iec mazcretinı su h h!lkimıne bıl- Bir mıicl<lct sonra ı';i "enç lılrbır'erine kar~ı clu~tluk arı drrin 
bakımı)et mana ına ge ır. B.- lıs erıne buyük bir ehemmiyet dırnıek rnecburı)etındedır. Ak· aşkı aç·ık amı 'ardır. Bb)':ecr. Hadıye eski ni anlısınrlan ayrı· 
rıaenaleyh, demokra ı ıçın mı'. \erı dığını biliyoruz. Türk' erin sı tııkdırde 1-3 frnnk poıa ce- ı mış \ e A~doı,ıan'a C\ Jcnmek uzere nıkiıh muamele i hazu ık arı 
ıh kimı.>el ve )ahut hak ha- ha\ at şartlarını duzcnlcvt'n tü· za ına çarptırılır. Atı a) ık ba 'amıştır 
kimı} etı dernek do rudur. Fa- renın c a ı ka) naklarından bi- hır miiddet içınde ~eçıme ı tı- _ . . . 
kat hemen unu be ırtmek ye- rı de Halk l\Iec ıslerı ıdi. Halk rak etmeme'k tekcrrur C'der e Kn~ınıp:ı-:11la herke~ tardından ıy ı bır genç olarak tanınan 
rinde o ur, ki denıokra !, ek- Meclis erınde k:ıbul olunan ka- veri ecek para cez:ı 1 3-20 .\)doğanın 'atani 'nz.ifesini )apmak üzere l\ler ine gitmesı bir 
serı)et n, az.lı a tahakkUmu rar r, kanun ıdı. Eski Tiırk'er franktır. Mıiteakip tekerrilr er nnıdcl<?t için bu itdl\•:ızı !nkıtaa ul:rntnııştır. Faknt Iliıdt\e ışini 
demek, değı dır. bu mcc ıslere büyuk bir ehem. de ceza artmakta ve ı:cşitli bır bırakarak anne 'e hab:ı.,ının d:ı rızası~ le ka~ ınpederi Atıf Ak-

Ahliıka. te amühe bi giye \C rnıyet \crırlerdı . Kurultay na- ha almaktadır. (3) ;ıit'ın e\ine yer'eşrnı-tır. 
:fazı ete da) onan demokrasının mı 'eri'en Ha k Iec!islerine Harpten cn·elkl Ronıanyada :\ıhayct ev,·e,ki i!Un. Hadiye, kayınnt'deri Atıf " ka~ ın-
cn muhim \a ıf arından hın, iştırak edebı mek ıçin si ah ta- da müma il huküm er g-Orüyo- \'aldesi'e Cuma pazarına gidip aJış,•eriş )apmak İ(in c\den çık· 
hıc şuphesız kı limmc. hiı.met- şımağa hak kazanmış olmak a. ruı.. mış ardır. Kalnba"ık ara mı'!a 'o'larını kt? en Hiıclhenin eski 
lerı e \tıtandaş ıc;tırakini .,.e zımdı. (2) 20 l\Iart 1926 tarıh'i seçim ni :ınlısı ,\li Aıiz İ•te ~imdi senin he~:ıbını giırece"'ım" di)e-
Jıızrnd er ilzerındekı \ atandaş li88 l'"ran ız An:ı) asası, kanununun 69 uncu madde ine ~ 
murakabesıni sağlamaktır. Va. Fransız 'atandaşının seçim gore, makbul hır sebep o:mak rek bıçağını çık:ırmı-. \ e genç kıı..ı sap':ımağa ba~ amı tır. 
tandas arzu 'e ırade:.ı liıhlk hakkını kazanabılmesi için ari •sızın eçlmc iştirak ctmlyen Ge'ininin imdadırıa kosan Atıf Ak,ile de biı· bıçak <lar-
olmı an ve \·atandaş muraka- nı an dığer va ıflardan ba ka, \lltandaş su'h hiikımllğine ve- be:.I 'uran .\ li Aı.iz hadıse mahai inden sur'atle uzak'a mıştır. 
be ı u'asmayan hukümctın her sene Uç gunliik kaı.ancını rılerek, hUkumel emirlerine Yaralılar ilk \'ı>"dını haftan<? ine se~kedilmiştir. Yara ı arın 
ııı ru o duğu ıddia edılemeı.. \ergi o arak \ermesi. hiı.metçi muhalefetten do1ayı ceıa:andı. ıhhi durumları dUn dıiıe'mi tir. Cnrih aranmaktadır. 
Bu Itıbar a dlyebi ırıı. ki \atan- olmaması şartlarını ko)muştu. rı makta idı. (4) 
da n bıı.uıt kendi ı \eya \e- 1791 Ana)a ası, seçime i tırak Gönilıi)or kı seçmek vatan 
ki fı:i :\'asıl.asiyle Amme hiz- edebi mek için her :nı asgari das için bir hok o duğu kadar 
met erme işlirokinın ve bu 300 frank \ergi \ermek csa- şerefli de bir vaı.ifedir. Vatan-
hızmctıer uzerindcl.i rnuraka- sını koymuştu. ' daş seçıme katı'mak suretiyle 
be n n esa ı o'an seçim, her 19 uncu a ırda İn"iliı. \atan- amme hiı.metine istirak ve hlz 
Jı ngı bır miles eseden daha da ının seçıme ıştırak edebil- metler üı.erinde bır murakabe 
mühım, daha şUmııl ü. diğer mesı için ı kAn \ e isgal vergi- teliis etrnekteclır. Zira, seçim ~o 
qır tabir e mem ekct çapında enni 'erme erı tazımdı. l'ılu- nunda teşekkul edecek l\li let 
\e devletın diğeı· dev'etıer'c a~yen bir ervete da;)anan bu )lcclisı. millet anu ve iradesi-
olan miına ebet eri bakımın- vergı eri Hrmeyen vatandaş- nın tam ve ~üınullU bir tepki-
dan muhim \ c fc\ ka!Ade bir ar seçım hal\kını haiı değil- si 9lacaktır. 
hldlsedir. dı. )lesru 'e muvaffak hukumet, 

Demokrasi tarıhini tetkik e- 20 Ni an 1929 tarih'i kanun- millet arzu ve iradcsınln ifade-
decek olursak. görUrUz ki mu- la değıştırılen 1804 tarıhli .si. mi 'etın bizzat kendisıdir. 
\afüık olan huktımet icraatın· Be.çıka Mı etvck.i ı seçimi ka- , -------

Egeye şiddetli yağmurlar Cumhurbaşkanına 

yağdı hakaret etmiş 
fzmir. !?4 CT.H.A.) - Bir haf- Karagi.ıınrük'tc oturıın semt 

tadanberi bütün Ege ha\'ali. ln-l tıa kından beş kişi karako a mu
de ha\'alar boı.uk "itmekte ve racaat a Ahmet adında bir ~üz
devanı ı o:arak ) ağmıır yağmak- ba ının C Başkanına , e De
tadır. mokrat Parti) e hakarette bulun 

Dün gec<? saat 20 de başıayan duğunu iddia etmişlerdir. Sanık, 
yağmur ,.idclctıni arttırarak sa· hakkında tanzim edilen e\Takla 
ğanak halinde abaha kadar de- Ad iye~ e gönderilmiş ve tevkif 
vam etmi~tir. erlilmistir. BilAhare kefaletle tah 
Yağmurların. çirtçi)e çok is- li~e e<li'en sanığın rnuhokemesi 

!ifade i o dugu söylenmektedir. ne yakında bırşlanacaktır. 

Adapaı:ar'da define da Htandaş arzu ve iradesine nununda avnı hükumlcri go ·u· (1) l'usıeı de Couıangecı. 
dayanan ve bu icraatını kayıt- :> oruı. Bu 'mısa 'e izah' ardan ı,11 Cite Antique I) ra 391-392 Erenköy Kız lisesi binası 
~ız \e şartsız vatandaş tasvip anlıyonız kı rnıllet'erin ken- (2> T.T.T.K. Yayınlan tarih 
, c murakabesine tııbi tutan dı erini ıdare eden eri seçmek dit ı a)fa .ı; 
lıukumettır. iızerc oy "rmc eri. biltiln ta- (3) Recuil de I .ois F.lec-tora-

Eski tarihteki hak meclis'e- rıh boyunca çok iıstıin ve çok it Rrlıe . .Sa)fa 69. Alfrcd De· 
rinın ehemmıyet ve sa'ahiyet- şerefli lbir 'oz.ife telakki olun- ıeroiv 
'erinden bahsetmeden evvel muştur. Bu telakkide Fransıı- <4> Paul ~eguıestu Cons (le 
pır lahza •OY• ke'imesi üz.erin lar o kadar hassasıyet gôster- Drept Con titutionel sa)fa 
ae durmağı fa} dalı bu'makta- mış erdir ki 18 Nısnn 1910 la- 360. 
yız rıhli kanunla, seçırn hakkın-

93 Kanunu Esasbl ile siyast dan mahrum bir kımsenin, 1 r 
dı ımize .Rey• o'arak ı:irmiş harp esnasında ve sl'iih altında ••-.••11111:••11ııı1-• 

bugün açılıyor aranacak 

Adapazarı. 24 (A::\'KA) - tı
çcmızın Karaağaçdıbi semtinde 
k•~metı 15 milyon lira o\rluğu 
iclclıa edılen hır define aranmas,ı 
j,~;ıı iki Rum \&taı daş tarafın
dıın ~apılan miırac:ıata müsaade 
cdılmıştir. 

Defin<?cıler ellcriıııleki '\es:ı
ik \e )arıtaların doğnıluğundan 
cmın göriinmekıcdırler. 

Yr~ilkiı) ;\lr.tcoroloji i • 
tas) onunun tahminlet'lne 
göre, hugıin şt>hrimiz \e d
\arında hava kısmen bulut. 
hı. kı a bir zaman ıçin mn·· 
zıı ~agı. lı !:<'('Ct·cktir. 
nuzgıırlar kuze) ) ünle-

rinden orla kunclte c e
cek; hala sıra klıgınıla ise 
duııe nisbcten artış olacak· 
tır. 

Diiniin cn yüksck hara· 
ret ılerrt·c~ı + 12. en ılu-
ıik S olarok ka~dedil· 

ın i5tır. 

Kücük haberler 
~~ 

* l'ııtlh Ye lltcklı:e SQkak 8 nuına
rııda oturan Beıı:ı. Özll, ı:ocaıı Şev
ı:etıe araı:ırı..ıda cıkan münak elan 

1 

mllt~cssır olarnk ı5 tllıın kinin )'Ut· 
m&k aurttlyle intihara tc-.,ebbUı et
m4;tlr. Bclkls Ccmıhpa~ Hııstaha
nraıııe kıılclmlmıştır. 

1 

* Kumlı:apı, ı elllodalar ııokaG;ında 
oturan iatemcte admdakl kadın 5 
tane kinin rutup bir fi.le konyak 
içmek ı;urctt~ıe 20 gUnlUk çocuııunu 
dUtUrm~c tcŞcbbUı ctm1$tlr. Zehir
lenen İatcmete Ccrrahpa Huta• 
hane lne .kaldırılmlftır. * Şehrimizde bulunan Scaıa Buz 
Revuau cıun akşamki temsilini lar
dılTl!cvenler Derneği Kadıköy şube· 
'1 yararına tahıla ctm1$tlr. * Türkı~e Eml k Kredi Bankıuı
nın AtatUrlt Bulvarında lnşa etti· 
ıece ı 74 clalrcll blok apartımanıa
rın temel atma töreni 28 Nl.ıan Ç:ır
tamba gUnu uat ı!l.30 da yapıla
caı:tır. * Heybe tada Deniz Harb Okulu 
re KoleJlnde, Deniz Yedek Suba) ları 
and içme ~e 6'.ıbay Çlltlf töreııı )apı
lıcaktır. * Şehrtmlzcle bulunan Alınan)n'
nın muhtcllt ochlrlerlne mensup 10 
Alman ga ctecW dUn pat 12 de NI• 
pnta ı Vallkonaıııncıa Vail Göka 'ı 
ayaret etm)41trcllr. Bu zırıuet aıra-
11ndı. Alman gıı ctccilerl Türk!, e·
de ıörmUt oldukları sıcak kabul, &B· 
mlmj ve )'Bkın at!kadın dola)I te
fekkür etml ıer ve mrmleketımlzln 
iktisadı ve zıraı kalkınmıuıııclan 

ha; ret ve takdirle bahsederek zıraı 
latlhı;alfıtın bu derece artmasının 
ıcbebtnı aormuştar ve ç~ltll mcv
ruıar U erinde J abat aımı !ardır. 
Oazetcdler dUn Topkapı Sarayı ?JO 
tcıılnl ve tarihi yerleri ı:czmı terdir * Haı:ırıanan proı:ram ı;erc0U1C'e 
~aptırıtacak muntcııt yollarcıan Şı -
il • DU U .cıere tOM: ınş:ı.atı ıııs bt:ı 
llrııya, Yalo\• ııçestııe brıf;lı Sam11n
,1 - Çuıarcık , Yalova - ııamıım )oı

larınıu aınaı ımalAtı 40 bin 1 ra a, 
Hayrl;e tüccarı ~c .Akdeniz cacııteı • 

as ı Votum'dur. ki an.unun du u fcdakfirlık ve hizmet do-
0 an vote ge imesınin LA.lince bu unduğu zaman yapmış o - w ~w~ ~~ 
karsı ığıdır. Bu itibarla diye- ta) ısiylc adı, gunlük emirde 1 

E''' eke ) anmış olan Eren köy 
Kıı Lı esi bınasının ~erine le
nıden in,a edılen okul binası 
bugün saat 15 de tören'e açıla
c.akur. 'Modem b"r şek'lde inş:ı 
edilm o'an b na 850 bin liraya 
çıkmıştır. Programa göre ~akın 
da mekteb n konferans alonu. 
j'mnast khanc i ve yatılı kısmı 
da yaptırılacaktır. Toplantıda 
mektebin mezunlar top'anusı 
da olacak 'e eski mezunlar ~ e
ni h'nanın açılış töı eninde bu
lunacAklaTdır. 

Başına top sarpan k d rl ile Nalı:Ubent Hsalr aokalW.rdilld 
a ın kaldırım ln~atı 24 bin lira il yakın

da muteııhhtde lhıılo cd.lecc t.r. bi irıı. ki \0 atandas oyu ile tees- geçtiği takdirde._ ta cbi üı.eri- j~ 
sus etrnıs o an Mı et Mcclis'e- ne hAkimin, seçım hakkından _ı~- ____ _ 
rı, vat dnş arzusunun. \ a - mahrumiyet halini kal ırabile-
daş ira ı~ın toplandı e ni i an etm1ş'er 
etı bl9ta .:ulısıni tfm · stos 1928 tarıh 
ettıği bır :> erair. tkır si! ım an ununa gö , se-

Eski,. Yunanistanda ha k mec
g erı senatodan daha l uk 

ek, da-ha sa ahıyet i idi. Ha k 
:\Ieclı i hakımıyetin ifade i, 
milletin bizzat kendisi idi. 
lla'k mec isınin uzife ı, sen:ı
to tarafından kendi ine arzo'u 
nan kanun tasarı arı leh 'lieya 
.a'e) hınde karar \ermekti. Eski 
Yunanistanda. daha c~elce 
senatoda incelenıp tasvip edıl
miş olmasına rağmen ke in'c e 
bı mek için kanunun mut'aka 
Jıa'k mec isi tarafından kabul 

unması lh.ımdı. Çünkfi halk 
• arzusunu tam ve mut ak miına-

ivle nefsinde top a~ an sa:iıhi
j et'i he~et Ha'k lılec i ı ıdl. 
Ve halkın arzu \ e iradesine 
'ahik o mı~an hıç bir husus 
Atina ve)a dığer sıteler icin 
n1akbul 'iC muteber o'amaz
dı. 

S tenin se.,·k ve idaresinde 
,vegane nAzım 'c murakıp olan 
Ha'k :Mec is erine iştirak et
mek ve orada soz sö:l'lemek her 
'·atanda a mU~ e er deği dl. 
l!alk Mcc'isine girebi'mek rn 
orada öz sö} ı eb imek ic n 
iyasi hak'ara ma ık o'mak Irı· 

..zımdı. 
Me nı bir surette evlenme

miş o an ar. ana 'ie b:ıbalnrına 
karşı e' ,arık, 'atanlarına kar-

fııhathane \Cya umumt ev iş
• veya ış etmış o'an'ar, 
geı •\Jni kotU kullanmak veya 
sad katsiı'ik :>apmak suretı~le 
'\asi ıkten aı. edı'mıs bulunan
lar seçme hakkından mah
rumdur ar. 

7 Ekim 1947 tarih'l İtalyan 
kanunu zınımet, ihtilas. irti
klip, ruş\ et, arttırma \'e ek
sı tme~e fe at karıştırma, ifti
ra ya'an şohadet suçlan i'e 
un;umı adap ale~hinc suç iş
•eyen'eri seçmek hakkından 
mahrum etmı~lir. 

lılıllet,.ekıli seçimi kanunu
muz.un 7 inci maddesine gore 
seçmen o'abilmek için, 

ı - Turk olmak. 
2 - 22 )asını ikmal etmiş 

olmak, 
3 - Amme hizmetlerinden 

mahrum bu'unmamak. 
4 - Kısııtlı olmama, 
:; - Yabancı dev et tAbiiye

tinı öne (ılrmemck, 
6 - Yabancı bir dev:ctın 

resmi hiımclinde bu unmamak 
lazımdır. 

I 

OY• Dev'et ve hllkumet 
« i erini idare ve mur:ıka
be edecc:'k 'c mi !etin hakimi
' etini sağlıyacak bir belge ol
du una gore, oy vermek hiç 
şüphesiz ki bir fimme h!z.ıneti-

------~--------------------~ 
VEFAT 

Çanak ate 
çıkaTması 

39 )il e\\t'I ~ııgiin, 2:> ;si an 
1915 de itilaf df'\letıeri 

~·anakkale) e askt>r tık:ırnıı • 
ıarıtı. 18 l\lart he1imeti nılf'n 
sonra fanakkale3i ılenizdı•n 
ı:eı; ınenin kola) olmadı •mı 
anlanıı . 1ıır \e donanmanın 
mururunu temin itin karaya 
a ker ihracına karnr \'ermi,. 
ıerdi. Uzun hazırlıklar yapıl
mı . 10 :Si andan itibaren 
İskenderiye) i terketmeğe 
ba lı}an du man eferı kuv
Htleri 21 :-;i an'da te<'eınrnıi
lerini tamamlamı tardı, !?S 
!'\i anda recirden en·eı rnıı
aaam bir donanmanın hl
mn~ e inde \ 'e (Ok iddetli 
bir ate de teği altında a· 
hile a) ak ba mışlardı, 

Iuha tmlarımız gerrk Arı
hurnunda ve gl'rekse Sed
dulbahirde e iz bir 'fürk 
müdafaası ile kar ıla5mı5laı·-
1ıı. rsu erer de Tiirkün aztm 
,.e imanını kıramamı lardı. 

{'anakkalede kahramanlık 
de tanlarının en bliyfiklerin
clen biri yaııımıştır. Gaı.ile· 
rfne nıinuet \'e selllmlar, 
mübarek ehillerinin rıılıla
rına fatiha ... 

F. F. TÜI.BE:\'TÇl 

r 
•Ha~ ır. lşin kötUsü de ıu ki, 

çok dalgınımdır. İki saniye son 
ra bir kağıdı nereye koyduğu
mu unutuveririm• 

iki otomobil kazası 

Hü cy·n A 'ıınoğlu idaresinde 

ki 11524 plika'ı taks: Bayıldım 
~·okusundan inerken frenleri 
patlamış \"e seJ rü t'Cer babasına 
çarpmıştır. Çarpma sonunda 

taksi hasara ıı~ramış ve Hüse· 

)in ~aralanmıştır. 

:'ıletin idaresindeki 13348 pU
kalt otomobil Kadıköy Aluyol· 

dan geçerken motörü ıutuşmus 
tur. Yangın itfaiye tarafından 

söndiırti mü~tlir. 

yaralandı * Beııırııt ormanları clahUln<!e "'"-
- . rıtoprıık. Kurtkemerı, Kem . bt•r.az 

. Kasınıpaşada oıuran .\Sı)C ı otu BU)Ukdere B hçekö Orman l~-
Ot.kaTaca Kad mehmet cadde ın me n 1 .. sıs ı. 
den geçcrkc,n, sokak a O)Oa)an ıı ı ale c ç rılırt r. 
çocu'kların topu ba ına ı abe• I -o-
etmi t r. Bu isabet ~ üzünden ı Belediye Sergisi 
ha) gınlık geç'ı en \si) e ilk ) ar 
d 1 "1 ha~ aııe ne kaldırılmı tır. 

Ayağı kayarak 

düşüp öldü 

Şehı .. m:ze tedavi için gelen 
Sineklının Kurfalı kôyunclen 76 
) a ındaki Alı Pehlı\ :ın S rkeci 
garında ayağı ka)aı·ak duşmuş 
'e ölrniıstlır. Ad i tab p :Muhip 
Öıay cesedin morga kaldırılma 
sına 11.izum göstern1ıştır. 

Bcledıyenln bo alan ipek si
ncnıası nda te ıs ett ğ Şehır Ga
leri~ nde açı an ılk sergi bel<?
d ye faaliyet erine ıahsıs edıl· 
m tı. Geı;en pazartesi giınü a
çılan serg) e büy iık bir alaka 
gösterilmekı c, asma köprü \ e 
metro projele-ri ı y:ıretçilerin 
geniş ö çilde alakalarını çekmek 
tedir. Sergi her gün saat 11 den 
20 ~e kadar açık bulundurulmak 
tadır. 

~ATATURK SEVGiSi-
Büyük Ata'mn Hayat ve Fikirlerinden Hôhralar 

Ataturk zamanında alınmış \e ~ımdi)c kadar görtilmemlş ıf lm'erinden Alman stüdyo. 
larında hazırlanan 3000 met rclık bü) ilk dökilmantcr fılm. 

REJiSÖR : MÜNiR HAYRI EGELi 

Bugün Matinelerden itibaren 

1 SARAY_ Sbıeuıasında 

Fatih, Bakırköy, 
Yeşilköy of om af ik 
Santra ilan 

P. T. T. idaresince yapıırı!an 
Faı h. Bakırköy .,.c Yeş !köy o
toın:ıt k santraıtımnın işletme 
~e konulma ı münacebetı~'•'! 
bugün saat 15 de Faıihıe b r 
toren ~ apılarakltr. Hızmete !!İ" 
recek olan ::.antral arın bina. 
le is.ıt, ırch zat \ e şebeke ının 

kı) meıi 4 mı iyon lirayı mUte
ca\ ı ı. olup. kapositeleı· n ı n mec 
muu 5500 hatur. Kı a bir müd 
de t ev\'el açılan Bebek santralı 1 
le birlikte bıı \Jlllktar 7 bınc 
bal ğ o'maktadır. 

Devam etınek•e olan şebeke 
te\ sia tından Bebek, :\rna\ ut
kö~· · Kuruçeşme kı mı 15 güne 
'kadaı· b teeek \'e bu kısımda 
beki yen 300 )rni abone :;nn
lrala bağlanacaktır. Bc)oğl u 
san ral abasında Defterdar yo 
kuşu . C hangir,. Sıraseh er, 
Gıimussu) u, Fındıklı ha\'alıs ni 
takviye edecek 4600 hatlık ~e
bekc tevsiatına baclanmış olup 
birkaç a)a kadar b tirılrrek'ir. 
P. T. T. idare nin bır yaban~: 
firma "le yaptığı anlacmaya gö 
re 32 bin hattan ibaret o'an 
şehl'imı.z sa ntrallan kapasitesi 
bu suret'e peyderpey 67500 hat 
ta çıkarılını( olacaktır. 

Frankfurt Belediye 

Başkanı gitti 

Şehrinıizı ziyaret eden Frank
Curt beled ye reisi M. Kolb ve 
eşi dün sabah uçakla Viyanaya 
müte\ ecel hen şelrrlm izden ay
rılmı şiardır. 1\I. Kolb •rürki~e 
nin çeşitli sahalarda yapmış ol 
duğu hamleleri övmüş ve mem 
leket'm z.i ı.'yareti sırasıncra 
görmüş olduğu sıcak kabulden 
do'a) ı teşekkür etmişt r. Dün 
gece mısafiT beledi) c re:si 'e 
eşi şerefıne vali Prof. Gökny 
i'e refıkalan tarafından bir 
ak~::ım ) eme~i 'erılmiştir. 

Se~ilmiş Hikayeler 

Dergisinin sekizinci yılı 

Fikir ve zikir "' 
Hangi taraf k3ıll11' 

ılcr~in? ıısıı' 
- Ben <:anki trY P • rfl 

!arını elimle saııdıkl~ddO 
ıestirmi gibi hiç t~ 
süz sö) lil ebilirim Jn ·;uııJ 

- Canını, brn se 
sormuyorum. rsııo!.~ 

- Ya neyi sorul 0 bJlll-
- nuı;ı.inku ınarı 

tarar kazanacak? 

- r >ff' 
- Ahmet, sanrlık:r. 

ıeriıır ycrlestirildi 
5
'9 d 

- Efendim. 2 t113l
1 

lıa ' akit ur... 
1 

rı:ı&s' 
- Sr.n o\ sandık a 

bahsccli ·orsun gaıib!l bsr' 
- Ya i1 nedt.ıt bll 

\ or unuz ('feııdinı? el' 
· ·ıe. - Kamyona yeı ııdl~ 
cek çanak çiiııılek sa 
rından! 

·ııJll· !: 
- P ropaganda lD P'"' 

paganıla... Bu iş pr<> 
dasız l ürüınez... pJıO• 

- Daha ne ol ııo \.ıo t 
Her ~elıirde, her ı;r:ııd• -
mf'} danında provııg "'' 
tuklan ı;ekilip duru) rt 

- Benim dediJiı11 ~t 
ganıla. o propaııaııd:ı rıd• ' 

- Ya ne propııCll 1J f 
- Şu güzel l stııııbll ııı . . . ıaıı 

hırı~t çekmek ıçııt d• 
dii!i kadar propııgıııı ııır~ 
Jlamıyoruz, onu so)IC 
tiyorum ..• 

--- t;et' 
- Derhal bir arı 

ltın . .. sırıt 
- Bana kalır ıı. ~bi 

zetı-leri taklit etııılS 
ıacağ11. ., 

- ~t: miinasebet. 1 
İ d .ğ. . str 

- str ı ını:ı: ıarı 
hangi tardın ''.8 t 4 
hakkında bir anlit 
mi? ,I· 

- Ha\lr erendllJl•rı ıı 
lıul Şehir Tiyatrolll 111 
ı:.lah edilir• me\-ıtl 
anket. .. 

---::- trdl· 
- Tih leriın urP ........ ~ 

· dır,... 
Pan karasına ın .... ~ - ı•· · adamcagm <'ansız 0 

re erme i bir old~·diif' 
- 0

00 

ldu· ran " 
01 

Seçilmiş Hıka) eler Dcrgisı'nin c / 

8 ınci senei de\ ı i~ c i miınase· hangi partiden? ·ıııJt 
beti~ le 1 .Ma\ ıs Cumartesi günü - Cinayetin scçı I 
~laya Galerısınde Sa im Şengıl, liası )·ok... ,Jllli 
bugune kadar çıkardığı der"ı 'e - ı a'.'. .. Peki ııt 
kitaplardan me)rlana gelen bir bep? . .. ı;ıd 
sergi açacaktır 1\tem eketimızde - Iddiayo gor<'. •' 
ılk defa hır derı:i ahibinin, bö) lrn ölenin karısını 
le bir teşebbusc !!ırtşmesi mü· mış... AıJÔ 

' e\T d · karşı· S d G. Sr J 
lanm $fır. Ser inın açılı~ını mü a un _A 
teakıp \e de\amı müddeunce ~~: 
her gün sa al 17-18 arasında ki- KQ N f ER! 
ta pi arı ~ e tızel sa~ ıları bu'unan T 1 B B İ " 
sanatçılar eserlerıni imı.a ede- ı , içreden gelerc!C 
eekferdır. 1Jludağ sanaıo11 otlluıı 

Fırat nehri üzerinde hi bulun:ın Atmanrı1 
R.\WALD 250 )ata o• 

yapılacak olan köprü cerrahi kiniği şefı 
Birecik, 24 (A.A.) - Birecik· GOOD 27 .Nisan 19~eıll 

le Fırat nehri üzcrıne 'apılrnak- I akşamı TUrk Tıb 1 ıı1 
ta olon kopni) ü doğu. 'taraftan Akciğer resepsyonlaf C' 
ana yo fı bağ a)an \'C bir buçuk da .. 2a ~ı~an ~95\111ı 
mih on lira hede ile müteohhiılı- ~ünü Phtıs ologıe k c e' 
ne ·iha'e edı miş bu'unan Uç ki- ba.h saat 9.30 da A.~118 4 
lometre ik 'o uıerinde vapıla- kulozunda Rescp~) /) 
cak yarma, .imliı 'e kal adan tü- ' konferans \'er<?ceı.:tır· '/ ı 
nel acma işine bugün binlerce _ f ıtl 
vatandaşın iştiraki) e yapı:an tı:ı r TAK V 1

•
1 renle başlanmıştır. 25 :SİSA~ t9J 

Verem Savaş Derneğinin .. PAZAlt. \~r\I 
kongresi 

Verem Sa,·aş Derne#inin yıl· 
'ık kongresi dün saat 14 de Tek
nik Ünlversıte konferan;; salo
nunda yapılmıştır. Kongrede söı: 
a'an üye!cr. diğer üyelerin i'gi· 
~iıliğinden bahsetmiş er, hen\~i
re ik için mUraeanl ed~n :> sıenc 
kızın çok aı. olriuğıınu, alfı ı:ayı 
çekmek için maaslara zam \'ap
mak jcap eUi~ini he irtmiş'erdir. 

Kongre sakin bir hava içeri
sinde son bıılmu tur. 

A \' 4-GUX 30-1\_\' 
RU)Iİ 1370 - ="1~ı\o\ 
HİCni 1373 - Ş/\ ti 

\ '115• 

s :\B :\H os.06 
ÖGLE 12·12 ~ 
İKİND f J 6 ot 
\KŞ.\)I 18 fa 
~ 

Gazetemize cöıııSttll'~ 
n rulm.Jtr ba'5ııııD' 
un taıle •d!ltu«!'-

• Bilmek lslediğİ~etı. 
şey, bu ka) ıt defter~, 
mi olup o.madığıdıf· ~· 

Emekli ıubaylard&n e ki İatlkbal 
lrketl phlbl kıdemli Y ha ı Vı&

i'Jt G.lnerl, Y kaek Mimar Cablt 
ôünerl, Snmlye Pere, Mua b -

en'ln t_abaları Yapı ve Kredi Ban 
k:ı&ı t:mum !>Iüdür :ı.ıuavını ?< rl 
f r~ ile Cezmi Sümen in ka) ınpe-
4erlerl Bartın il 

Amerika El5iliği, geçici 

olarak lstanbul'a 

taşınıyor 
•Yarından ıtıb:ıren El.masJ

ye gobekliden ders a ıp daktilo 
öğreneceksın • 

'fJVK c~- A.K.VARIJAR 

• Resmi mi? Bunlıı: ıı•I 
ra kan kayhettiı·n1~>tı 1~ 
!erdir .. . Bu siste~ı 11ır /o 
l\lr. }'unk icat etmış, ır 
sona devretmiştı. Q dıı ~ 
sona, :\Ir. Fergu oıı 

ti\ AS Ot:!'a:nl (Ahi) 

,Jlalı:kın rahmetine kanı mı; tur 
Cena~esl 25 ısı 3n ı954 Pıı r gün 
le nam&nnı maıeaklp Eyü sultan 

i;:amllnden kaldırılara E ı:ıauıtan 
:cıeurlıtına ebed lsttrabatg hı a 
te dl oıunacalctır Ali h rahmet e • 
inin 

Ankara. 24 (Te'efonla) - ~ğ
rendiğimize göre Amerikan bli
) Uk elçi'iği onumllzdeki yaz me\• 
iminde faalı~etine İstanoıılda 

devam etmek tiıere mU\akkaten 
nakledi'e<?ektir. BüyUk e'çi A. 
Warren yarın İstanbula ha:-el•ct 
edecektir. 

E ti'ik sonbaharda tekrar An
karaya doneeektir. 

._ .... ______________ ........... -----------------
DOG K 

. 
FATiH AJANSININ 

Yeni Telefon Numarası 

il 9 

•Çalışırım fakat öğrenebl e
eeğimi sanmam ..• Hep baş par. 
mak arını a vaı:arım ... ., 

•Sıfrc çô~eye de hemen 
bas ama'ısın. Yarın sabah nö
betin var mı:'o 

a llayır efendim \) 
•Pekiı'A, yarın sabah kahval

tıdan C\'Yel salonda buluşalım 
sana şifre eri gö tere)im.• 

·~Iiitees(ifım efendim, yorın 
sabah o'amaı. i\Ir. Keefer'c eh. 
li)et vaıifelerinl \ermem la
zım.• 

Artık hava kararmış gök) üzü 
yı'dızlar'a dolmuştu. Wil ie 
muavininin yiizüne baktı 'e 
•Acaba ben hiç bu kadar bu
dala 'e ktistah bir insan gör
dllm mu?. dı)e düşündü. •PekA 
liı bu gece otur da vaıife erini 
bitir • 

Eğer ısrar erlerseniz yapa
) ım Mr. Keith fakat o kadar 
bıtkinim ki 

Peka A öy' e:rse. Gece iyi u
yu. Şifre işine } ıırın öğleden 
onra baslarız... Tabii daha 

mühim bir işiniı. çıkmaı.sa 1> 

Duc'ey arka.sındon gelerek, 
samimi bir tavır'a: 

•Ha)ır efendim, zannedersem 

daha mühim bir işim o!mazı 
dedi. 
Wı lie ·Mükernme?• diye söy 

lendi. Kapının burgu'arını hı -
ımla büktü, mua' ınine öniin· 

den geçmesini işaret etlikten 
sonra kapıyı öyle siddet e ka
pattı ki, sesi bütün gemide i~i
tildı. 

Bu kuntt Kwajıılein .\loıüne 
\'C :uarı;hall ıdalarındttki 

diğer hrdf'flere taarnız ederek 
hunt.ın Ple ge1:il'ecektir. ::\fakı;at 
Ratı)a doğru ilrrl hareket için 
ii,ler tcı.i etmektir. 

Wı 'le. teksir edilmiş kağıda 
baka ka'dı. Kalın harekit em
rıni bir tarafa bırakarak, raf
tan bir harp atlası aldı .• ler
kezl Pasifık paftasını açarak 
Kwajalein'in l\Tarshal arın tam 

merkezinde, Japon ka'e eri i'e 
çeuilmlş en büyiik atol o'du
ğunu gordü. Bir hayret ıslığı 
ça1 dı. 

Resmi mektuplar. yatağı ü
zerine tepeleme yı!ıılmıştı. 
Kırmızı •Gizlilik• işaretleri 1 e 
dam,alanmıs olan iğri biif:rli 

-94-
ıarf arı, g[i\ l'rte.ı. c getirilen 
üç gri renk ı çu\aldan bura~a 
boşa tınıstı . Bun'ar bir aydır 
Pearl Harbourda birıkmiş o .an 
mektuplardı \'e artık onun nıa. 
lı idi. Oturup bunları ka~ dc
decek. dosyala) acak ve mes'ul 
olacaktı. Bu ~ ığın v:ııifeyı 
Keefer'den devra alı beri ge'.en 
ı'k gız i ) azılardı. 

Willie. bun arın üıerine bir 
battaniye örterek harekıll em
rıni :Kaptana gôt(ırdü. Queeg 
ana ~ü~ertedc e kiden ıkı u
ba~ ın kamarası o an kamara
, ında iıli. Burası tamir esna ın 
da. kendi dıreklif erınl!' göre 
tadı' ecli mi~ti Şınıcli içinde 
bir yatak. geniş bır ma:ıa, bir 
koltuk. divan, biı)'lik bir ka a 
ve muhte if mikrofon'ar. ho
par örler ve konuşma borula
rı ' ardı. Kapı an. traş olmayı 

yanda bırakarak üzerine sa
bun da damlata dom ola emre 
göz gezdirdı. Hayret ifndesı 
olmıyan bir sesle ·Kwajalein 
ha?ıı dedi Peka'tı emri bana 
bırak. Kimse)e. hatlA l\lank"c 
hile bir scy söylemi) eccksin 
tahıı 

• En~üstline efendim .• 
Wı lie, yenı ge en yazıları 

.ka) detmt>ye ve dos;\'a::ıma) a 
basla) ınca, nahoş bir keşifte 
bulundu. Kcefer ,·azifesınl dev 
rederken ona do la do ahının 
anahtarlarını \'e bazı ka) ıt def 
terler i 'ermiş ,.e aynı zaman
da da ehemmi~ etsız ~e~ ıermis 
gibi o ı.amana kııdnr dolabında 
kırı çama~ r'arın 'e a) a~kabı. 
l arın altında duı mus o'.an bir 
kaç kıinıe gizli ) :ızı) ı da dev
retmişti Wıllıe: bunların rnA
nasıı stipıiıntü o'duğu husu
sunda temin eılerek: 

Bun aı ı ge ccek gmp a lıir
lıkte k:ıycletme) i c!Uşiınü) or
dum. artık bunu sen )aparsın 
demiş. Dunu öy ledikten sonra 
tekrar l atağa 111.anmış 'c ki
tabı okuma) a ılcrnm ctmışti. 

Willie do la dolabını Umil iz 
bir karı ıklık içcrsinde bıı'du 
İçındeki mektuplar eğer hır 
çuvala tıkıştırılmış olsalardı 
daha kolay bulunabilirdi. Kavıt 
defterleri her mektubun dört 
avrı şekilde k'aslCiye edilmesi 
nı 'e ı aret cdllnıesıni gerek
tiren buda aca hır sıstemle tu-

tu' muştu. Willie, bu slstem'e, 
mektup'arı ancak bes altı gUn
ltik ~lışma neticesınde kayde
Clebı eceğini hesap etti. Gemi 
biırosuna giderek ) azıcı E ma 
si) e göbek inin gızli o ma} an 
mektup ka) ıt arını yeşil for
m:ı !erle Uz<?rinc tape ettiğini 
'e kendi l ığınından daha bü
~ uk y ı,,ını bı_r saatten az hır 
zam nda criln erdiğini gordii. 
• Bu sıstcml nereden bu!du?ı 
di)e sordu. 

E ma ıye gôbek'i, liıkn:I' ıt \'e 
bıkmış bir tın ır a, Hiç bir yer 
de bu modım efendim• dıye ce 
rnp \erdi. •Bu bahriyenin sis
temidir• 

Wı lic kendi ka) ıt defterini 
uzatarak • Y~ bunlar? Bun'arı 
hiç gördün mli? diye sordu 

Yazıcı sanki cüz.zaın'ıymışlar 
gıbı ka)ıt defter.eri karşısında 
ırki 'di. •Bu izin işiniz, l>enım 
ışını değil efendım• dedi. 

•Biliyorum, biiiyorum ... ıı 
.~ır. Kecier bir kaç defa 

kayıt'arı bana yaptırtmaya ta
lıştı, fakat bill)orsunu:ı; gizli 
yazı arla er:erın uğraşması ya 
saktır.ı> 

efer'e de,•rctti • . ıe"1 
•Nitin Bahriye sı~ıt 

!anmadılar. Daha bS 

)OT .. . • bS'°. 
•Efendim bana su

1
,r ıı ~ 

çin bir şeyi yaptık ,, ıJ! 
yapmadıklarını sorrrı ııı• , 
bımrlan memnun 1'11.,\ıll 

Bir kaç hafta~ıı ıı 
tün kısmını yenıd~,ııı• 
etti. Kayıt VP. dOS) 5 1 

için tekrar bahrı>" /. 1 
kuHanmaya başıı1dı J:B'ıt 
dar demode olmuş 1 <• 
mi neşriyat kitabı" r ı~ 
dığerlerini de tettrıı rtı• 
soktu. Bö) le ik'e ıır,b t 
kitabı saniyeQe, bU11rııt~ 
ge'di. Bunları ~ ııP dU 
rıyıı Keefer'i diı şO~ııbC t 
dı ki romanrı mu1, 11ıı 
rinde muazzam ıaı 
mişti. ııı• 

Wıl'ie neşri) at 111~~10 tün öğ:eden sonra 13 ~ 
dildiğini hatır ad1• 13 e 
larken Keefcr baJır d• J; 
karışıklı~ı hakk11'dıı . 11 
'e nukteler sa\ ur 11l' 

(l)C'' 

:.., __________________________________ ..,.. ------------------------------------,---------------------------------------------·---------------------------
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1 Muammer Baykan 
1 Çaıtkkale' de 

Cenevre Bir Sovyet llava J ~'~~~.~~J~!~~~~~~'. 0 . konf P. taraıındaıı bir !ııı.ting. yapıl-! 
eransı •••• ssu• • nde ı• ~.. '78ft eıktı ınış. ada~ ardan l<,ının Kalafat, 

Y 
~ _ T Xuri Togay ve Sııf:ıcddin Kara-

arın aç 1 e.- _, I nakçı ile Cı;ki acla~ 'ardan ) luam· 1 IYOr . \ııadoıu AJan ' ıncr Ba~ kan birer konu ına y:ıp-
Dcrlın, 2-ı - Batı Bcı-liı"l ı~ııhbarat bliro undan bunün bi' 11111 !ardır. 

t C~ne'frc. 2; ' • ~ ~ . * in H indinde ( Dıen Hien 1 cıirildil!ine giire Sovyeı emnıj et bırlıklcri, geçe ı hııfın. "'.soQ·ct· :ııu, mmcr na~ kan, Çnnakk:ı-
• Pazarı . - ene, re konıc ~. ) k 

1 
. d •.. lı rın Brandeburg hava ku\Vet•erı u ~u ıde kara crlcrı aı·a.,111 . le\ e dönerken binclilii Deınok-

,ı.•cak e~ "finu· b d r u a e ın e ... ı öl\'at- d ti k · • · • .s tır i "' ura a a- 1 "dd 11 d ı;I b"I a pa a veren bır ısyanı, k:ı.ı ı bır mueade.cdc 1 sonra bastı~· rat Parti} e aıt jip hir ta~a ç::r-
ı:~ııııekı . viçre makamları arın şı e en ıa ı - mı .. 1 d 8 . . d .. . • 
)t e ola h ' dirildi. \e .,,ı er cıı er az ını y:ıı:ı.~mı , r ır So\yeı bol:::~sın· p:ırak deuı'mı~. ba~ı.ndıın \'C a-
' ıle ıı'ak n e~etlerın emııi· oen gıı.lı .-.ureıte elde cdılcn rnı c ı larla meşgul olan komunı,,ı ) n!ıından hafifçe y:ıra'anmı~tır. 
"'llııştır P. alı bıitıiıı tedbirleri * Ceneuc konfe ran ı ya- ale) ht~rı büro, haclbe) ı sii} e ı.aklctınekıedir: Jip'in eski , e ) eni iki oförü 
b~ıt u «.~u a~adJ klıçlık İs\içre rı n açılaraknr. •la Xısanda Brendeburg !ı \, kıl\'vcılerı fi, lindc emni,p•ı ağır yıır:ılnnmı tır. Kaza şofö· 
b a Censc erbe:r edilmış \'C * Rir Sol) et ha,·a üs ünde fıubayları ellerincle komünı.st!ık aleyhiııde }aLJlmı;ı n alelcı rün ııvku uı ol nıa~ınctan \'uku 1 
: erı sıkı C\rc:ıe emııi)Ct ted isyan çıktığı bild ı rildi. bu unduğu icldı:Nle, aç·ıkl:ınmı .ııı sayıda So\•yct askerini ıcv- bulm,ıstur. 1 
1 tde gerıs~n~rılmı ıır. Demir k•fe kalkı~tıkları sırada kara l'"lcri ar. ~tııd:ı ıs' an bas"Ö trr 

1 

ı -

t eııer be en gelmekte olan m:stir. Askerler tc\'kiCe k:ırşı hıyuıw:ı, 300 ~mni)cı a-k;;i cıJ! 
h!nı babc;ı,~aabcrferındc ahçıla- Rita Hayvoorth'un rıl mış ,.e haı a mcyılanıııda l'crc)an cdl'll silahlı bir diiellu<l.ın 
il kc leı 11 olarını. uşaklunnı Eoııı a a~ayb temin olunabilm ::ıt.:. 

Villaları ve otomobilleri 

olan dilenciler 
"rn'ar bir

1 ~ drae gl'lırmck(edirlcr'. socuklnrı En az 8 kişinuı ~ nral:ııııl ı ı l·nrpı .. ıııııd:ı knra askerleri oı ... et ~ oı · ,\ ın tc .. cl:ını, 2 ~ ( T.11.A.) 

·ı PRESSES - ingillrn• Kral i~· t•si iı.inti 
lle~h'iıı İİ \' ~a~ııııhıl.i k ııı. Prrn~ı·s .\nnı"in 

çekilen rf'Simlnindı>n biriııılr bir O)unı·ak 

son 
kii-

PRE~S - İngillrn· Knıliçeı.i İl.:inl'i Eliıabelh 
iır Ediııhurg Dükiiniin ~·oc·uk ıarı Prf'ns ('harltıı 

\·ı kanloın son rtsinı leriııdrn birinde Wind~or 

t rar1 • ural'nkl:ırı binn r.;atik ~ilahlarla hünıın etlen c.ııni) eı hırı klcrırıc tabnnc-alar".ı 
~ .ler e ;a telorgUler c:cktir- While Plains (Ncw Yol'k), 24 mukabele ctmiı;lerdır, h):ının b.1 tınlma ını nıiıtc:ıkıp lıa\a ~.J.ıhkeınelerclen bidııde be~ kh• I 

~ı... e buıı u · .• (AA ) • Wcstchcster "Ocuk c: ieıımek ut•u ilı· 18 er :ı.\· hırı· ı ·••lnd · ıı pJ ropa .. a•ı"a · - ~ - ı mc)danında miiddcı-ız olarak crfi idare illin edilın şıır.» 
;ı SOnr dan clverı~li olm ı)~ac. ·,1 'an himaye cemi) eti. Rita Hay· ı S" \ e haynıları bo) urıc:ı aınn . ,. 

tlcrhcı 
1
an anlamış la •:ık{a: wortlı'un iki çocuğun"u ihm:ıl et • ı hizrneılerınden mnhnııııiyct l 'C· 

tırırııı ı:r bu tcı örgül:.·inci kaı-1 tığini ileri sürerek W hite Plaıns 1 N AT Q Sut)U lngı"Jı"z L~ı:ıııa ç:ırpıınl~nışla!·dır. Polı~ 1 
lıatııı dır te çocuk i erine b:ık:ın mahke- , ı ı. rı-fından ıe~bıt edılerC'k malı-

to~u oıe~C)ct tem ilcilerindc, meye muracaat ctmıştir. mı- T ı f A k J • ~,•me)c \l'rılen dl'lıliercl.en ':ıı: 
~aarı dalcrdc ~eya sefaret b•- kım bu milracaat üzerine her iki op an ısı s er en ı~:!t·ncıler n enede :ı. gnrı .300 ('~ 

bakan kalacaklardır Dı ı 'c çocuğu da mahkemenin nazeret 1 . , . .. ~·· o 11 Gulden )!elırlerı. hızmet~. 
ı .. ııı b l :ırınd:-ıı bazı! : ş = k· \'e hımayesi atına a'mağa karar ' :\\ı upa dakı ınuttcfık kU\ \'et-ı Fa~ed (SU\Cj ~). 24 ( \,ı\.) - \C u•nkl:ırı dahil birer \Jllal:ırı 
tııı ar~rala gelnıi lerd~ıı bu ·

1 
• \ermi tır. eı . ha komutanlığı karargilht fngıltere harp konseyı, mayı ın \C hususi birer biı,ek otomob!:. 

tıuı1es 1nda Aınerık ~r. ~1~1 .ı- Rita Havwort ha en Uçilncü (Pıırıs 24 (A.P.) - X TO'nun 1 ilk glinlerıncle. Mısırlı bir po io; lı • olclugu anla ılmıstı r. 
tı,3 ha~ardır. l ngıli: v~ş a ~~ı kocası DIC'k Hayme 'le bır':k:" Avru~a bö~gesindeki silahlı ~U\" ii. dürmekten ve bır Sucl:ınlı) a Fas'ta tedhiı hareketleri 
tekle, .ınl:ır1 da . Fbra ~d z Florida'da bulunnıakt:ıdır i ıı... \Cılerı baskomutanı General Gru hucum ederek , ara :ım:ıktan ,uç 

llı'kt ~arın ura :ı • enthc. bu.n; \ '! 'k ~ kt ı ı - · · k · • L"as ıblanca ?4 (' \ 1 \ \ • ecı ı ler kocası Orson We''es'ten olan R ı ~ ,. .. n • ' antı • a • 1 • ev u k lnı~ı ız :ı~ erını nıuh:ıkcın" " • .. "·· · - · 
C "İlllo ı • lellerı Dış Bakanla 1 d · t d kt' s ı · ··· · rııp:ılı gibi g:yinl'n F:ı•l't hir e o,· <.'en . d ~·a~ındaki Rcbeeca ' \.'e 'es ,.e j.' . r n :ın mu c- c eee. ır .. uç u ar ıçın o um ı·c. 

'r Jlı ı : "4 (A P) _ ~ .• t kinci kocası Ali Han'dnn 3 ya- • a. _uoa, ı 1 a 111 " :ıs- z:ısı ı eıımış ır. ~ --
I· <'Vte ., ~\re e JC ~ 1 ı ekkıl hır nr ' tt'f k ' t . t • tedhi çi bir !!'azino.ı·a !!irerek 
l A r •l:ı Dı SO\j c . • . . •. kerı veçhe~erı hakkın da ıııal ıı nı.lt . ecpler"ııden çıkaTdığı tabaıır:ıyı 

ta loloı0 , ş Bakan ı Vweslav şındakı \ asının ll:ın bır nıııreb . · r Çıkolata ile tartılan kız nıustl'r lcrin iill'riııc :ııes etınis l 
<.i b " ve iki çot•uk ölmii~ 7 ki~' yt•· " istir~k \e'ı Ccrıc\'ra. kon'rcr:ııı' 11 bi.\'enin nazeretine verilmiştir. 1 1 ermış ı r · 
(h akarı lllek iizerc Kızıl Çin Kral Suud Pak' t 'd Ch:ımonix (Fransa) 24 ( \ .P) a :mm ~ur. 
\ı ~ tn ı;~d D ı ı lcrİ Bakan: Kıbrıs için Yunanistan' da ıs an an t - Hır teraıının kefesine otıı. :ı. D er taraftan <Hi n polis' er' 
~la bura\ en ıki aat sonra «gösteri» ayrıldı r:ık, ağırlığınca cs~a ile tartılan L~alllt'J meydanında bir anıtın 
~ Oloıo,. h. a varını tır. ycg5ııe şahıs A •a Han deı!ılclı . kaidC'·inde 'ki $'erli bomba bul 
llıı ~ll.a·ta b~ra olanında ba ıııı A ·na 24 CA?\1'A) - Korcnt Kara-i. :?4 (A. \ .) - Suudi A- Bu kı yapılan dlin~a .ski ~Jn.-ı musl:ır \'e pa la ıııalaTına me}-ı 
ıtır. Krcını~ıırnaktan kaçııı-, ehr'nden gelen haberlere gö e rabı ıan Kralı Suud, Pakistan'd1 pı)onasında sl:ılom ampı~o:l ıı· dan \ermeden bunları tahrip 

I~ 1\ lcnda C~ın Ekıdcmlı tem-, dün Kıbns adasının \'unan'3ta 12 gün sUrcn bir zi)aı:eti mütra· f:unu kazanmış 0 :ın Fran~ız kız: eım:ş crd;r A)rıca po'ise ''ar 1 
a 0re Dı<i 

1 
u. 11 Lai ile ku na ha kını de ıcklemek mak-a 1 p bu.ı:iin özel ~·:ııiy1e Kar:ısi' ı.ucıenne ·chmitt de dün !?f'l'e 1 dım etm<'k iızer<' geçenlerde 

t ı r fından k en B:ı~anı Na.m d > e bü~ ük bir mimn) i } :ıp•l- <ic ıı Cıdde")c harckr• etmiştir. bir tcrazınin kere ine o uııu1 - celbed"len Berbt"dlrrc tahs·s e
l.: d~llııını hır arşı anmıştır. t - ı mıstır. Üç b ne ~akın ögrenci h"ral Ooğu Pakıst:ın'a ~~pmaı;ı mu \ e .\ •a Jl:ın gibi e mas \'e~ :ı d 1en bir koguş etrafında slip· 
t ca lı ın tarzda el sıkışmış \'C h:ıH·ın j tiı iık etıigi nı"l"n" ı. "rekeıı Zİ)aretten yorgunl:.u.: l platınle değı', çıkolata ıle ı:ır-ı he 1 bir sıırc le dol:ı,nn b:r 
•a.ı :rı uzerın fotoğrafc:ıların·•ı de. adanın ana\ atana ılhakııı~ sebebi) ıc yaz geçnıi tir. tılmı-tır ç, \ol:ıt:ı~ t bir f:ıbr:k:ı. Fas'n ı nöbeıçi erden <biri ru-
4ııı $! 1 ıı1 bir ~ bu seliımla m:ı temin için huki'ımetın daha 111- Kara ı'den hıtr~ketinden ö ee tör lwdt)e cımı tir · rup ) ar:ıl:ımı ıır. 
l.lı.ı: ;rdır. isvc:rc ~aha tekr:ı•"- detli tedbirler alınası ı~tenm;ş l. ·af kcııdisine r<'f~·ket eııniş •J· 
1 et laı \c lll uhıaçfrcı1 ı cmnı) et mc 'e Yun:ın genç iğinın Kıbrı- i.ın Pakısıan'lı sahsiyeılen• hedl-
hk ~r ıı k ız ar Batılı "a " · t• k • . . k d· · ,< 

~~"} .. ; ınıa oınuııi . 'unanı ana :ııı ıncı)a :ı .ır l )eler dag ıtnıı~tır. I ki P:ıkistaı1 
llt , tına s . St delcgcl eı!n bu "h ter.lere devam cdetcgi .. 

k e tııe,,., 0kulınal:ırına mii~a 1 b .. il 1 .. , . n·ıı lınb ı kralın yatına bir miici-
(lııı l ··• şJer I " e ar ı. eı ırı 111 -ıır. J · 

' ' .. : ~ t, ' : 

tın Olograr :ıka t komünist, .. . , • • dlt r efakat cı miştir. 1 
a ızin r ılarınııı yaklasma 1 Turkıye nın lsraıl'den • _ ===----

l verııınistir 1 -~r~ --..:::. · alacagı arabalar nw;tır. Bıı arabalarda uıma,,eıı 
tarapları B I • , Ha,ra. 24 ( 1. B. B.) - K:ıi er yel'li imaliıt ni,bı•ti % 83 dır. 
ih e çıka ya • Fraıcr fabrika arı ziraattr. kuı- ı fürkiye bu ıırabııl:ırdan almak ı 

r,a rcıç edilecek lan ı an araba ımalfıtın:ı baş!:r lıu~u und:ı a'aka go termışt r. 
" ltaııı - - - - ---- ----- ı 
~ t1. llııı: ep 24 <T H \ ) - v·. D • B • F ' ll k • tıı~t oıa:ab'l ndc ı~al ep•;- ıen ıen u (18 1 
~ 11 11ltırıı er~e ~·e\ rem zdc jeti b 
h itı &elçıka)en mamul .mı~ eem er daraldı 
•~ a tında a ıhraç edılmes ...> 

~ ltıah hbancı r rmalarla rn:ıs ı ı ind •lc) nıinh'lcri yor~un m iidnf !erin or 
fab ebcıı~ar lnı ~tır. danlıl?ı ka'enin kuıey 'e kuzc~ !::ısın::ı :ıtacagı kaııa:ııındcdirlcr. 
1l b k 1ar1 ~ buradaki şarap r ıı kı~ımların:laki \'ıetmi•ıh ı iL lla\ ,\ hJrf'ka t ı 

tlcıı ınıaı~ )ıJ yeçcn yıl.ı. ~ kinin gıttıkçe .:rıtıı;ını bildi r· Hanoi. 2.ı ( \ 1') _ Fransız ıh 
I tıııı artıır;:ıeaktır., o~ı•tır. Fr. nsa ı tıhb:ırııt Bakrı- r. ıınıası b ,·a giicüııiin, c•llnclc'{l j 
çitler· B !' ı Emile ll ugucs Ç'iıı l l ııııli n'c!c· b!itu!ı uçn:-laı Dien ıı icn Phı 

~ ~la d 1 akanı ,ı durumun on deıeee \·eh:ınıc: fi\ rı- ı ıı:ı ,.,[irdiiğti bııgiin re men 
~ka11 ıı 24 ( 1 ke bettığinı sö)leınişur. D ıen ,•ı•ıklanmı stır. Fr:ın-ızlar ı;im'1•, 

r nd
1 E:theın .\ i\.) - İçis'eri' Bicn Fu'daki Fran ız kararr.:uhı H Amcrıkııılıın v:ırclım nrnlzı•m,... 

4-ııı 0~ landar Menderes, bera c~phedc ı sadece 120 metre me- s mcyaııı11 da aklıkl:ırı , eni ~ v
lt Ilı du.,u hına umum kuman b fcdedır. Düşman taz~ ık.nın gıt E<ımb:ırdıman u~·:ıkl:ırın"ı da ha
~- aı~e :ıeıın~ ele, saat 18 de t:~çe arttığı kuze~ ve kme~ b·ıtı r~k5ta sokmu-lardır. 
~ııı:ıa kar 11 t r. Bu:ıük te r.t ımlerındekı lıç luıunak n•,.s.- :Srhru'nun trklifi 
Ilı~ ılırı beıedı~c anan içi !eri Ba tJ.t göğüs göğii e sa\aşl:ırd n Yeni Delhi. ~4 (.\ P) Hi ,cı·, 

-, (illırj hcrcı ı .tarafınd:ın 1 onra Vıetminhlere ı::eçnıış bu-
1 
tnıı Bnşb:ıkanı :'{ehru bu sabJ:ı 

nışerılığı \er l· ı lıııım ktadır • lu~:ıt.ııler ~<'"il Bırlesik Amerika, ingilt<'re, Hıh 
______ _:_:\~C.....:::;:.:.cl:.:.d..:.e..:..tl..:.ı...:b:...:...ır le ebbü un Vıe~ 1 \'ll ve komünist Çin'dcn Çin il ıı 

1 rli h:ırbi için bir .:ıcl<'ıni müd::ıh ı
lc paktı imznlam:ıların ı i tem s
t: r. 
ı ·ransa'nın harlw tlr\·aın f'deme

~·eteği sö~ !eniyor 

Washington, 24 (A.A.) - S<'· 
ltı h iyetli çe,·rclcr, t;en ı·ı'Te ko ı
feraıısın cla bı r netin• nlınııı:ıdı
tıı takdirılc Fr:ın anın Anwı. 

J.::ın nıii.l:ıh:ıleo;i olm:ıclaı• ıı i:ıt' ı 
<,. ni h:ırbıni blrk::ıç ayd:ııı fazı:ı 
clcv:ı ın ettirme~ erC!,i kaıı:ıntint'e 
olduğunu anladıklarını sb. ···" 

t.·dirler. Bu çevrelere giirc Fran 
a 1lindi Çini me\'Zuıınd:ıki bı.. 

dü üncelerıni Paris'ıe Amerıka 
nı•isleri yckili Fo•ter Dullc>ı. 
;ıcıkl:ımıs ı r_. __ 

,. 

- Ka~ bolclugu bildirill'ıı 
~O\') ı· t Tass Aja ıısı ınuJıabiri .\nlano' ile e'?İ 
N ina geçc>n yıl \'l'kilr.n bir rı•siınıerinclr. 

Diikiım :ı nt;e;rlr7ııı~ın~ii--Iİİİİİİİİİİİİİİİ~~~

1
--~A~m=i-::-ra=:-;-l -:A;-;:lt~ın~ca=n-;' a:--

A TAT U R K S E V G I• s 1 nişan verildi 

• •• 
" 

Rü,·ük ,\fanın hnatından :ılınınıs H < iıııd il c kadar 
giniz ;ş iz. \esika laı:ı. ' • • 

hİ\• bir ) r rılc göı nıedi· 

Onun Husu si lıaratına a it fe\·bJ:itle parçalar. 

Onun fnkilap fiki rler i etrafında toplaııınış çok giiıel bir r~<'r. 

,\tatürk'ün ha ~·atının mııhtelıf safhalırında ılo):ı doya göret'<'ğiniz hniku
la dt> bir rnnı. 

Biitün inkilap deuf'miıde :ılınmı!) 30 bin melrel ik filmdt>n ,\lm:ınyada ~·eni. 
le tinrek mtydana getirilmiş 3000 metrelik bii~· ıik J>iıküm:ınter film. 

Reji ör )lün ir Hayri Eğcli. 
İstanbul'da S.\ RA \', .\nkara'da P.\RK , .e SUS, iznıir \'e Buha )tinem:ılarında 

.\naıloludan bu filmi göstermek i teyen sinemala rın Aııkara'da SİT.\Ş sincma
t·ılık fşıetme T. A. Şlrktti Ankara adre~ine müraraatla rı. 

Müracaatlar sıraya konulaeağından htf'kl ıleri n hır lln enel bil<lirılmesi. 
TEJ,C.ARI-": SiT.\ - Ankar a 

1 Washington 24 (A:'\K.\ ) -

ı ;~~-t:.~:::,~:~:~'.S~~;;m,~)'.'.~ ı 
t"k Paktı •e~k· atını n tc-irli bir 1 

1 u n uru olm ıı•. nda gö ıercl ı~i fe\· 
1 kallide ga) rNten cıol :ı} ı Birlr· ı 

sik ı\ mc ı·i ka lb:ık :ıı ni ~:ı n ı 

1 

l<' \t'İ h l' ıl ilnı i~ti r. 

Renkli margarin yağı 
:\lclbu rn (,\ nı~ı ralya). :H 

- ( Rcuıer) - Senelik kongre~ı 
ı:i aktı• cl en ,\ vusır:ılya kCiylii 
r.ırtısi te rcyagclan tefrik edile· 
a•k sahtekarlıi! ııı önlrnme.i İ('t'I 
mnrgarin yağının renkli ola r:ı'
ımali husu unda te ~bbüse geç 
mı·~ i kararlaşıırın ı -tı r. 

Köylü partisi ayı ı zamanda 
• ı:tçülük ana) iiııı tc•vik mak

nc>kle o~ narkı•n ~:ılosıınuıı bir Cara<·ası nda 

:\IC C \RTH\" \ ' F. ORIH' - Birle ık .\mf'rika ayan ii~esi ~k ('oırlhy ilt ,\ml• ıik:ı ordn)ıı 

ar:ı sıncl:ıki ih tıtar ıtola~ ı~i~ le oi~ an nıetli'i tiili komisyonlarının biri taı-afından a cılan tahki
kat ı{in ~·aıulan topl:ınııda bulunanlar soldan sai·• doğru : ,\ merika Ordu Bakanı Robf'rt 
Ste\ ens, Genf'raı Rob('rt \ oung, Ro~ Cohn \ e a~ an ii_,.e,i Jo r.ph ~I<' Carth), ıı rk ada gonı· 

nf'nler ga lf'ıtt ılenlır 

TUrkiye Turizm kurumundan: 

ı- Turk :i ye'yi bütün hususiyetleri ve deıterlerile her bakıadan 
yabancı memleketlere tanıtıııak gayesi le kurulmuş olan •e U• 

mu mı menfaatlara yararlı derne k ler ara s ında bulunan TOR.KiYE 
TURİZM KURUMU, gecen sene BATI AKDENiZ sah i llerine tertip 
ett ; gı propa~anda sefericin u ğ ranılan memleketlerde kaıan
dıt;ı başarı ve dıger wemleitetıerde uy andırdıgı a k ısler do- -
layı s ile her tara!tan gördu ~ ü te ş vikden cesaret alarak bu 
yaı i çi n 3 KIT' ADA ve ATLANTİK DENiZiNDE Q l 1mana a,amil bu
yuk bır sefer ha11rladııtın1 muhterem halkımıı.a bildirmekle 
mü.ftehırdır. 

:l- AMERiKA n ATLANTIK KRUVAZİYERI, Deniııcilik. Bankasının bil· 
hassa Antant ı k s efeTle ri :ic in ınş a edilmiş lUks~ve konforlu 
gemısi TARSUS' la y apı l aca k ve 53 gun s urecektir, 

3- TARSUS, 1 s tanbu ldan 14 Hazi randa hare ket ederek AFRIKA'da 
Casablanca ' ya, ATLANTIK de Kanarya adalarına ve Ha•anaya, 
AMERiKA · da lhami , Charleaton, Baltimore ve New York' a gide· 1 

cek t ı r . Don üş te PORTEKIZ'de Lisby'a ve AKDENIZDE COte d' Aıur' • 
• ugrayarak 16 Ağ u s tosta 1stanbula dönmüş olacaktır. 

4- Gıdi şde CASABLANCA'da 2 gi.ın, KANARYA ADALAIU'nda 2 ıtın, HA· 
VANA ' da 3 gun, MiAMl'de 3 gun, CHARLESTON'da 2 gün, Waahinı· 
ton'un lımanı olan BALTIMORE'da 4 gtln, NEW YORK.'da 7 gün ka· 
lınacalttır. Oonuş te ıae LISBON'da 3 gün, vtU.EfllANCHE'da CO· 
te d 'Aıur · u n Cannes, Nice, Monte Carlo gibi 1ııe,bur ••hirl•· 
rinın :aıyaret edılebilmesı \(ın 4 gün kalınacaktır. 

6- Bu emsalsi'z sefe r in SEYAl~CRETLERI de emsalsiz Ye aon de· 
rece ehvendır . Nıtelıım b~.ılib 1 seyahat TURiSTiK MEVKi 'de 
hemen hemen yarısı yemek olarak 1650 T.L. il• yapıla
bilecektır. 

e- Seferin cazip programı, yo uları bilhassa bu •ene kiraları 
fevkalada yuksek olan say ti yelerden muısta~nı bırakarak k•D•' 
dilerio• yu mevaimıni denhde geçirmek fırsatını da vermek• 
tedır. 

7- TARSUS GEMiSi, utranılacak limanlarda otel •e lokanta 'YHi· 
fe s ıni de gorecektir. Yolcular, Kurumu•uıun her ıaaanld Ti
TiZ "ITiNALI hi111etlerıle FEVKALADE k"laylıklarından da faJ
dalanacaklardır. Bu kolaflıklardan biri de ••Y•bat tlor•ti· · 
nın doı· tte uçunün TAKSiTLE ISdenebil•Hidir. 

'- AMERiKA n ATLANTllt KRUVAZIYERl, büyük ra~bet gormektecli r. 
Bu sefer~ ~atılmak lateyıpde, h•nUs yerlerinı ayırtmamı, 
olan muhterem aıalarıınııa ve vatandaşlarımııa, acele etııı•
lerını taY s iye ederiz. 

o- Müracaatlar, Pazarları mustesna her sabah Saat 8.~0 11• 12 
ve otleden sonra 2 ile 6 arasında kabul olunur. 

10-Yerıeı· , seyahat ucretinin dörtte biri ödenıııek;•uretil• 
ayırtılabılir. 

,\,.ı. Turln11eTım:nıKunmıu0u11a::. ralıuz AMER/KA tır ATLANTIK KRIJVAZ/l'F.RINI tıırhfı I!~· 

mı ıtır. l.•tanbul Ga.::cıecı lrrınin Akıl~•: 8t'J1Glıah ılt lcanıtınlmaırıcı.n w o lfil/Glıate kotılmak "teyenleruı 
u so;; nvmara11a t ele/on etmd en nca oluııvr. • 

Telgraf : 
TÜRK TUR 

B~yo~lu 

TORKIYE TURiZM KURUM 
Galatasara~ da Po, ıahı n~ bitıt i& ı 

166 numa ra :'? k:>t 

. ' 

Telefon : 

49842 

~ ................................ .. ' di}le ma~a r n'c o;cr:;:ı konul- 1 fj~:M,')~:""t'-coııı~~~n:"'l"ıııroıııı~~..-ııır"llrııııı_,... _ _....,_:"'C'~-~.,..-~...,-
mi!!ıını da talep edcrckıır . ı , 



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

KUZEY'DJJKi i{~KÇİLERİ~IİZ 
Yazan· TUNÇ YALMAN 

lUA ı 'EVRALARl~O ~ - Yol kenıırında mola \'P.rip 
piyade!t.r la) ın larını yrmele ha11rlanı} orlar . .• 

niçin tarafsız orveç 
almak 

Manevra a:anma 1:ittiğimiz 
EtinUn utesı sabahı Nato

lltın dort genel komutanlığı"n. 
dan blri olan Non"c'tcki Na· 
to komutanhf;ını ıı> arct ettik. 
Harp \'U uunda Kuzey At an
tik Paktı te~kı'llının o bölg!!· 
dekı kUV\et'crine komuta e. 
decek olan Gencra Sır Robert 
Manserı;h Oa'o'yu ı.ıyarctimlz 
milnascbetıylc bir basın top. 
ıantm l-ertı rlemıştı. General 
aım derecede naılk bir adam. 
Toplantının ~apı acağı odaya 
gırdıği zaman teker tl'kP.r he· 
pımJz.in yanına ge di \'C tan~
ııp e ı;ıkı$tıktan onra her bı
:rimiı:e ayrı a~ rı bir kaç nazik 
!tıı soylemek lüzumunu duJ
d u. 

Bu Dale Camcgic var! mı-rıı
elm sona erınce General Man
sergh, ma anın başına ;::cı;erek, 
.l •ato'nuo Kuzey • Doğu Av
rupa'daki nunma durumu 
hakkında şu ıı:ahatı verdi: 

cKarşılası an baş'ıca guç~iik. 
ter .ı. •orveç'te kuz.eyden gune
:lie o'an mr aft!nın uzun uğu; 
kutevde l ı ın Uç d t ayı dc-
nmlı bır ccnın hükü.m sü 
rıı:ü. So~~ et hududuna yakın 
c an bolı;e'erde ) o' ların ga) et 
dar ollı~u \C bir de. en önem· 
' i 1, nilfu~un az. ı ıdır. Nor
veç ın sadece üç buçuk mi!Jo
na 'akın. Danimarka'nın ise 
ancak dort buçuk mil)on nü
fusu o'<luğunu hatır arsanız. 
l:."ııV\Ct 1 bir ordu kurmanın 
gtıclu{:Unli ıdrak eder iniz. E
konomik hayatı sl"kteye uğrat
madan. çok Dl ıda a ker ye
ti urme~e çalıamak epey giiç
lUk'er l aratıyor. Danimarka, 
Nato'nun a kerlik süre inin 
on sekız. 'aya cıkması teklifıni 
kabul etti, IAkin 'orveç bu 
hususta henuz. bır karara "ar· 
mış dc~ıldır. Bu duruma en 
ideal hal çar si yedeklerin her 
yı kıqa bir ııüre kin orduda 
uıfe gorme'eri o'abitir.• 
Bu ı; tıl bazı um11mt me e'e· 

lu t ~mas ettıkten sonra Ge
neral 1\lan ergh, 'orveç' e Da. 
nimarka'nın bütün Batı bloku 
için ta~ıdığı ıtratejık önemden 
bahsetlı. 

Non eç'in coğrafi d urumu 
bir çok bakım ardan bizim 

istemiyor? 

K \it \'J; 'L\:'\K - U:ıfir lanklnr thıl> an s:ıııtiıııl' katlar ;nik
elen kar tabakasında ill'rllyf'lıilirll'r , l:ı kin Non r~' le kış ın l\u 

b:ııan iki nı tl ıı·)i bulur ... 

kine benziyor. Onl:ır da bir iç 
deniz.ın ( Ra'lık denizinin) ge. 
çitlerine hakim \'aziyctll'r ve 
So\ > et'er jçin Glınc.) 'de K:ır:ı· 
deniı.'dl•n Akdenlz'e inebilme -
ne katlar ünemlıyse, Kuteyde 
de Baltık denızindl'ıı Kuzc) de· 
ıı iz ne ve dolııyısıylc 1' UZ"Y .\ t 
J:ıntı c inebilmek o derece (i. 
nemli. 

Sov)el'erin Iln'lık lıiilj'esine 
lıikim o nı:ıl:ırını on!ıyecck s:ı
\ unmn trdb ı rlerini G cncr:ıl .iiy 
le hü!iısa elti: 

HAV \ D \ - El a1tınıl a ~ok 
miktarda uçak lrnlu rı clurnııık 

lazım. Ani ltir tehlike vukuun. 
da Amerik:ı \ eya lngi tcre'dcn 
u~·ak gelme i vakit k:ı) lıcllirir. 
O)sa ki • or;eç de, Danım:ırka 
da kendi topraklarında Ameri 
kan 'eya lngiliz pi!ııtlarının 
'uzifc görmesine Hirnz etmck
tedirlrr. 
DE~IZD8 - Çok sayıda ııı~

yın ve ma)ın arama • t:ıramn 

geıııi'crinc ihtiyacı var. (füıs
:> :ı'nın bugun Kuı.cy denizin
deki denizaltıları pek fnılny
mış, Jı:ıtt4 hunlann saywa, i · 
kinci Dünqı llnrl1i'nde Alman
)a'n ın s:ıhip bııtundugu dr.niz
ıı tılnrd:ın fazla o'duğıı siiy c
nıyor.) Norveç ve D:ınimarkn 
deniz kuvvetleri. cs:ısı, takvi
yeye muhtaç. Harp vukuundn 
l\'lorveç'in karşı aşacağı d iğer 
bir mescit• dc mcmlt.:kelin ku· 
zey 'e güney kısımları arasın-

da lrtih:ıtın sekteye uğramanın 
sını sağ :ını:ık. Daha çok lıir 

lı:ılıkçılık \c ·ıir:ı:ıt hiilı:l•si o l :ın 
kuzey kı ını. endiistıinin top. 
ı.ınılı 'ı guney k ıı>ımcl:ın sevke
dilr ıı çeşitli mıı cl ılı:lert• nıuh 
t3ç, Ilır şerit halinıl uz:ılı:ın 

lııı ıncııı lekeıın. ıış:ıı:ı kısmını 
yukarı kı mın:ı ba •lıy:ın )'n! I 
h:ı ara uı:r~ ~ ı ı:ı t:ıkdircle, irti· 
lıatın deıılt ~olııy l a temini ge-1 
rckerck. ki lıu b:ıkıınclıın d :ı 
kı\ ı!arının müd.ıfıı:ı ı ;'l;on•eç 
iç·in h:ı~:ıll bir ıin <'ın ta ıyor. 

K \IL\J>A - Geneı·:ıl kor:ı 
ordusu rut :ı k:ırsı~:ış ı l:ı n en hll· 
) lı k gliçlıiğün nüfusun :ızlı ı 
o dugunu tekr:ırl:ıdı. IIcr iki 
memlekette de nornıııl 1:ı nı1n. 

da .si :ıh :ıltınd:ı lıulun:ınlıır, 
.>cdı•k sulıay ar dahil, :ım•:ık 
birer tiinll' ıı teşkil ediyor. 11 11 
sa) ıyı ço0altnı:ık için ne y:ı-ı 
Jll :ıbilir? i vcç 1:ır:ır ız k:ıl· 
mak niyellntle 11 1 dıığ11na, Ame. 
rıka'd :ın, ingilterc'den veya 1 
o rta Avnıpıı'dnn burada :ıc;ker 1 
bu'undurulıı mıyııcnğın:ı giire. 
<~ enerııl'ln ş:ıhsi fikrine<', en 
iyi hnt l':ıresi Alm:ınl:ırın Nor
yeç ve D:ıninı:ırka ordularında 
vazife ı:öı ıııel<'ri n l mümkün lcıt 
mak. Yahut da hu l>iilgcnin 
miid:ıfnasını lrn':ıyl:ışlıracak bir 
ı;:ırc olar:ık Al ıııanya'nın Av
rupa S:ı\•unm:ı kon~e,·i'ne, ve 
yahut N:ıllJ'ya girmesini oor 
an evvel snğl:ım:ık. 

N on•eç ve Dnnim:ırka ordu-
larının asker s:ıyısı bakı· 

mından fazla kabarık olmndı
ğını söylerken. bu mcm'eketlrr 1 
de ord unun gerisinde hat ı rı 
sayı lır bnu sMI veya yarı si
vil kun·etıer de hıılundu~unu 
belirtmek gerek. Bunların ba
şında sa,> ı arı yalnız Norveç'te 
75.000 k işiyi bulan Sivil l\luha
!ız Birlikleri ge'l~or. llu birlık 
!er C:erj''a h:ırplerlnde \'C düş
mana k:ırsı çeşitli sabotaj !ı a-
ı cketlerlnde ' az.ife giirmf'ğe 
hazır bıı lıınuyorlar. Ayrıca ha! 
ta sonlarında toplanıp lalim 
npan ıııvillcrin meydana ge
tirdiği )tiııt Servis \ c 2:i.OOO 
gonlıl ü üyeicri buluna n Kadın 
Yardımcı Scnis!eri, l\orveç'in 
sa\'unma teskilatını dcstekle
mektrıer. 

liA!lll, - I\oneı;' t e ı;eçen :ıy ) ııııılan lı:ı~ mııııevralvı esn:ı ın 
da Jrnrul:ın ":ı dırl:ır .• • 

Xetice llibnriyle, iiniformafn 
riy c sila h 'arını evlerinde bu
lunduran ve emir a ır almaz 
sa\·asa katılmağa hazır olan :Mu 
hafı z. Birliklrri rle dahil, :r\l'lr· 
vr.c'ln, seferberlik vukuunda 
gUcU 270.000 kisiyi bulabilecek. 
Muhafız birlıklerine mensup O· 

'anların ) ııslnrı 17 ile G5 :ıra
sı. llu nt:ırın bliylık bir çoğun 
luğunu 1940 - 1945 yılları a· 
rnsınıl n (y!ni A ' man işgali es
nasında) n kerlik yapamamış 
o'an erkekler teşkl ediyor. 

• ; 

TOP BASTND - lllanmr;ı larda . ruruncu liunctıcri• tem. 
lll eden ukerluin bir ka~ı 105 m.m.'lik bır Ho\\ltı.et'lıı baıında 

Geçen harbe karlar Norveç
li'er barışa o derece düşkli n
mü ler ki, söylendiğine göre. 
sokakta resmi elbise ile gczr n 
bir subay baıan si\ 1111"rin ala· 
vına hatLA hakaretine bile mi 
ruı ka:ırmış. Fakat bu son de
rece medeni. kendi halinde 
mılletın, tarıırsızJığına rıı~men, 
19.tO da Alnıanların Ani taar-

<Deumı Sa: '7 611: '7 de) 

~ ,PAZARDAN PAZARA \ 

lr ·iddia ı 
\ 

• 
ınsa 1 r 

jngifteıre'de bahse tutu~mak merakı 
Kraliçe Viktorya zamanındaki yasak -
Ölecek mi, ölmiyecek mi ? - Kuluçkaya 
oturmuş ku~ - Canlı fareyi yutan odam! 

'Ya:aıı: E. T . 
2 ı'1a\ ı ı; ya ı.ı111tıkça ıtçimln 

hakkındı hah e 

1111~~ t u t u ş a n-r, ~ Jar çoıaıma-
ı jıı ha5I ıdı .. . 
ı lfo idd i acı 

\ hir millr.t fle 
jlilir. l"akat 
i ı;imi1flr. hah
ı>r. tutuşan
lar e kidrn
hr. ri gnriıı. 

- Bf'Ji:Ulacak! 
- Rngulmı.)acal\ ! 
Di ·e on ı • erli ne ba!:uıe tu

fuııır. Jlu sır;ırla kareı uhıl· 
dr.n iki ki 1 ·ardım it in nl'h. 
rv. atıl ır. · Roiulacak:. dben. 
!l'r: 

- Ortıı ıla bahl5 nrrl ır ka
n ma ı n ! 

mtı5tıır. lhınlar daha 1iyadc 
) iyr.rr.ğe rla irıti . nurmarl an 
kırk muhallehi , yahut )ırmi 

karı yumurta ~ f'rnt'k , 211 bar. 
dak hon içmek için hah•e 
girtnler \arılı . Ru insanlar a
rasında gerçi bi r oturıı ta bir 
hindi. hir trpsi baklava yiyen 
Jer 'e hiç bir rahat ı zl ık du · 
ınayanlıı r ıötiilmiıştü. l'akıı t 

jddianlann ı;ogu rn aı hiı· 

mirle rahat sulığına uğrarlar 
' e ömii rleri bo)· unra rahat ~ıı. 
Jık çt> lı e rlt'rıli! ••. 

ili ,. bağı rırla r. "r.hlre atı· 
!anlardan hiri gr.ri rlnnr. r, nlc
kl alrlırmı~arak ) 111mekl r. ılP 
\am eıl r.r \ 'C adam ı kurtarır:. 

Kl LUÇKı\ \',\ 
O'JllRi\ll'Ş JnJŞ ! 

A n'ildopeılilrr ~11 ı::ı riıı lıah 
sr. t ıı tu s rııa hJi:füC'~ini J.ay 

------. ... ·1 r: ıl r: r -
' P.r: Çok iri· 
lincı iki kar 
de \armı~. 
!lir ı:iin <' · 
'ıi r rh arı nıl a 

Dünvanın hr.r tar:ıfı nil a, 
hr.r ve- ile ilr. bahsP. girr.n iıl
dil<'I in anlar vardır. I'akat 
hu. Anglo Sak on mt>mlr.kr.t
lrrindr, bilh :ı~sa Jn gi ıt e re'ıle 

bir hast alık halini alm ı tır. O
l ada hcmcn her r.y için ha it-
e t ıılu~url<H:, At yan)l arı, 

Itıt h ol, boks mal'l a rı, horoz. 
diiğiısl ı• ri, 1:111 y:ı rı sla rı hu hu 
sustu grııiş hin•r snhadrr. Se
<·iın n .ı ıl nrt itelrnl't el..? J'a r. 
tilrrin Ya1iyeti ıır. olacak? fk
titlar k:ı<· n·~ le ('ogıınluk r.lıle 
eılı·ı·r l.:? ••. Hu gibi hadi !'!lcr 
ılaiıu!ı lıalıi~ mı·v11111 olur ve 
Jı iiliin lııı blerıll' miihim para 
ılıuteı". Or:ııl:ı ıı:ınısıı hah,e 
ginıwk .iılr.t cleğilılir. 

Kraliçe \'iktor~ a hamil!'! k:ı l 
ılığı 1.:ıman ıloğ:ı rak çonığ ıııı 
k ı 7 mı , eı k!'!k mi olaı·ağı hak
kında hıılk b ii) ük paralarla 
hah e tutu~mııı:a ha~lam r tı. 
1 · o kadar gl'nl~ıeml ti ki ni
Jı:ıye t hükıimct hu hususta ha 
lı isll'ri ya~ak et mi il. 

i1J ı :cı:K l\lf, 
ÜUlİ\'E<'EK Mİ? 

I• ıı gill f' re'ıl rki g:ırip bahisler 
h:ık kı n ıl:ı ~u hıid iselt'ri 

nak l l'd"r 
lrr: Elli ,.,.. 
Dl'! l'\'Vl'I hir 
~i rkte ırsl :ın 
l:ırı sey rrılrn 
iki kişiılı-n 

biri ar lan 
k:ıfcsinıfo :rr. 
mek vh·rcriH 
ıı i ii; lt.r. (). 

lı•ki~I • Y:ııı:ıııı ız~ın! • der. He
men h:ılı e tutu urlar. lıldia
cı, ıırslanın 1rttıiye l'ıliri i ha-
1ır hulıııııluğu lı:ı l ılr. kafrsr 
girn, otunıp lıir ('r~·rek <aa t 
i ~·indr yemeğini yrr ve lıah ,i 

kuanı r. J\r lan bu garip ada
mı s:ıfkre ı;f'!y redr.r, hiç hlr 

C' • ·aıım:u:. r.ıkat bir miidılr.t 
sonra hir giin terbiye eılld~t
ni pnrç,ılnr ! ••• 

l.oııılr:ı'dn hlr ~:ııinoil a lıe 
rifin hiri yt'rt. dil rr. kt'ndlni 
ko' ht'ılrr. na k;ı bir ma ad:ı 
otı~ranlar dtrhal: 

- fiıf'rf'k! 
- Ülmi\'f'rf'ld 
Dhr h~h e tutu urlar. İki 

tıırıı f dıı netirf'yi hcklr.md e 
h:ı lar. nu ~ınııla renılık ı:e
<·lrr.n :ıdıımın yardım ı na kosan 
!ar. ruh koklalanlar olur. ,\ . 
ılam gii1lPTlnl a('ar, 'kt.nılint 
toplar. · Ülrni~·"C't"k!a diyen ta 
r:ır hahsi 'k:ı1anır! ... 

Yinl' J.onrlra rivuınıfa , Tav 
mi nf'hrinılr. bir and ıı l dt.\'" 
rilir, idmlekı adam nehre ılii
ş<'r. ('ırpınmasınılıın yiiıme 
bilmediği anla ılır . Sahilde hu
lun;ınJ:ırıl:ın hir kar k i~t : 

•· 
ı.....2:1111111ı1ı:a.:.w• i!ıı ı; ı a y u u 

uıımı n• k11Juçk:ıva ntıı rm11' 
bir ku:i ;ı:örıirlr.r. J\u)u u, iki 
ya) kii çıı k ola n lrnı rlı-~ inc ~o. 

rar: 
ğaca çıkıp kuş ıı tma • 

ıl an a ltından ~·umurt aıın a· 
la bilir mi İ !I'! 

- ı\lııım ! 
- Alunrn1 ı n . 

- Alırım! 

T>crhal bir tnrlinc lı ;ı h c> 
lu tu urlar. Cil'n<; arlam, bir y ı . 

Ja n &i hi, ~<' çık a rmailan ıığıı. 
c·a tı rm ıınnıal!a haslar. Yarım 
saa t u~raslık tnn onra yu\'n
) ;ı varır ' 'e hir r:liyle ku u 
1.ıpt eılerkrn öteki eliyle :1'11-
mıı rtalıırı alır. pantalonunun 
C'r hinr 1.:oyara k a şa ğıya iner, 
balı 1 kaza nır!. •. 

'l'clgnıllar ;ı:eı;end11 u ı:ıırip 
haheri \'P.rmi ti: Anı~trah·a

n ı n ~irl nr.y şchri nıl r hir i ti
riıl yr. ) Ulm;ı mii ahakası y:ı . 
11ılmı5. J\tü sahak :ıya •hl'n rl a· 
ha fa7. la ~ uln rıın, hayı r hr:n 
yut:ırım! o riivr. hah~P. giri~r.n 

bir kar g nç i tirak etıni . 
11ı·l'tircclr. ('harJr.s T>erwent 
adınıla bir i 312 istirirlyr. l'tt · 
tarak hahsi k ı11anmı H' hi 
rind ı: r.lm iş '7 ıl ;ı kikaıla 1110 
islr iclye ~·utan \C ha ta ı:r ır.n 

swinbarurnP. aılındaki ı:r.nç 

fl'nalık Jl'r çi rerr.k y;ırı ı yarı 

rl a hırakmnğa mecbur olmu ! 

('ı\~U Fı\RE\' I 
l 'l'TA1'' AUA)l! 

j s\'içre 
heri 

ıl r., Hollanda 
hııd111lıına ·a 
kı n sı ra!P.n 
k a s:ıhıı -

~ının k11lnr.· 1 
lt!rlnılt!n hi -
ı inflr: kiiçiik 
hi r fare ıu•y 

da olur. ınii 

te rill' rtlf'n hl 
ri hunu yakalar. l anındaki ld· 
ıli ıu·ı :ırkad11 ına 11nnır: 

- nunu ca nlı olarıık •uta. 
lıtıir misin'! 

- "utanm. 
- \'ııtımaısın . 
- Yut arım. 

- Yııtahlllr en olomebili· 
mi sana \·eririm. 

n11nıı ıluvan hld lc r.ı hiç t t>
rf'drliit rtmt>ıl ı-n fare · ı ııltr. 
'P. al(11na atarak hlr hamll" rl e 
\Ular, oln11toh1li knanır. rn. 
;.anır ;una sancılar içinde kıv
ranara k hastnne !'! naklf'd ilir. 
Iloktnrlar ktmılisi ni 111nell\'ilt 
m;.ısa sına yatırırlar. lıhli acı
nın hııyalı tf'h!İkf'flf' imi ! ... 

ı • 1 hu caa :e T . ı.. - ıs ır•n l?.$0 '.l'. ı .. - 3 rtln • T . L. ıoıı •e
llmrdr.n tarla lırhrr krllmr ıeın her cnn 21 lnr roJ •lınır.ı 

- KİRAI.IK - Rebek, r:ski Sani· 
~ ralın bıl ş·~inde konforlu, Ucer 

DOKTOR CIPRUl' _ t;ılt. ::ıaç , _o_d_al_ı_ik_i_d_a_ir_e_. ------
Zührev1 Müteha~sısı Beyoğlu , 
Posta Sotalt Telefon: 43353. 

Or. ABhlEl,Ell - Cilt <re Zıih· 
revt hastalık lar Mütehassısı 
Beyoğlu , İsU klll Cad. 407. 'fel: 
41406. 

DAHiLiYE lHÜTF.JIAS:slSJ 
,, J,\UPE\ 'KF.R - Elektrokar· 
dioğram. Cu martes i öglcden 
sonra hastalara meccanen ba
kılır. Harbiye llalasUrgazi 
No. 82. 

EML IC , 
OR'J',\ KÖY'DE - 467 Mı uıe· 
rinde hAlen tülUn deposu satı. 
J ıkt ı r. Tel: 22087. 

DEYRE~ SATII.IK -Telefonlu, 
mobil)al.J yaz.ıhane. Slrkecı Ada· 
han No. 22. 

SUAI>h' EDE TEJ, J-; F0:\1, tl -
miistakil bır ev möbielı Hya 
mcilıleslz kiralıktır. 

.Muracaat: 52603. 

KOSFORl.U OAİRELF.R - 225 
ıhi 275 Arnavutköy l-:ğlence so. 
kak 35. Telefon: 3GJ67. 

• ~1!i11IIIIt:lm 
i~TIB.\11 ÇA'.'IAŞIR FARRI· 
KASJ - Çanıasırlarınızı yıkar 
ütü'er. Adresı nize getirir. 

Ferlköy 81268. 

'fl;Rc(~:\IE - İn"ilizceden. Al
mancadan Türkçeye. müracaat: 
Ef,EKTROCİ.N Harbiye Tel. 
87735. 

\R~IOJ'\ IK, AKOROlON' 
Ora mofon alınıt. satılır. Eıffel 
Rad) o Evı. Galata Yuksekkal
dırını 25. 

- 69 - , 
Moskova muahedesı 

-----... ~-1 
Kısa zamanda bir kaç taksitle ödcn rnek _şortile on milyon altın ru.~· 
le ile iki tümen i tomaıııiylc tcslih edecek miktarda tüfek, süııg~ı 
mitralyöz, top, cephane, koşumJıayvanatı ve saire temin olunnHı}tU 

L ............ _.._ __ 
~OVYET Hl KÜ,UiTİNİl'\' 
n f şü1' r. r;sı 

g ov' et Rusya hilkümetinin 
Tlırkıye, Pnlonyıı, Orta 

A \'Tupa ve Balkan ml)lr.ll~ri 

hakkındaki ıiyascti Haril'i~ e 
komi crli~ınin rlüşiiııce 'cdn· 
den biısbüıün başka idi. Sm•
vet lılikumetı, bu :ni Jet rrın 
~ arlığını ve istiklllleı i ıi :;en:~ 
ö çüde tanımayı, onlara do~t 
ve yardımcı gıirünmr;ı ve bu 
ı-İ\·a~l'tini bir muahede i'c tc
vidini kabul ederek Garn pro
İeıarv:ısına karşı mi lctl~dn 
hürrı,·et ve i lik1Al!erinf' Ga"ıl 
demokrasl~inden daha çok ta
raftar o'duıtunu isbat rylenwk 
istemlştı. J<'akat ı.aman'ıı, mus· 
lihane hul(ı ile, Sov) et reji
minın hütün lnkı!~p ve ihtllal 
metodlan l'e bu milletlerin i
ı;lnr. ~irrcek ve onları Moskn· 
'anın nufuzu altına almn~ı ih
mal ctmiyeeekti. Tılrkıye,·e 
karşı tatbik crli!el'ck o :ın hıı 
)'enı siya ette Şark 'e )Jiı 'ü· 
maıı mi 'etleri daha çok So\·· 
yet rl'jiminın niifuzu allına a
lınacaktı. 

Bize gelincc, Sonet hii';ıime 
tının b·ı siva•rtinin birinci kıs 
mında!'I a7.ami surPtte ı tifade. 
vı \'c ikın<'ı kısmına karsı ela 
dahl'dcn ve hariçten teclhir al
mak'ıı beraber imznlıyacağı· 

mız. dostluk muahede inin .sc
kız.ıncl marlde~iyle de So\'Yl't· 
!erin ta a\"t ur' arına mAni ol
mağı du ünm!iştiik. Sekizinci 
madde u idi: • iki !!kıt taraf, 
kenıli ınemlekel'crın<lc. di!?eri 
a 'e~hindc ve yııhut bir kısım 
ara1i !izcrinde icrııyı hükumr.t 
irlrlıa~ında bulunıır:ık hir tr. rk 
kli \Cya ;:ııruıım:ının ne ika
metine ve ne de taazıuv etme· 

1 Faruk' un Türkiyede j 
Bulunan kardeşi 
Faize fi lm çevirecek 

Anarl nlu Ahını 

K~hiıe 24 - e.\ hbar ı;ı Ycvm• 
gazr.teı.ine ~öre, f'.Ski Kral Fa· 
ruk'un kııkardl'şı Premes 1''aı-
1e bir nıcı·ıkan !ılmiııde hız. 
metçi rolunde görUnereklır. A· 

1 

meriknlı pr<ldtiktör Sam Gold· 
"'>"· halen 'fıırkiyede bulunan 
Pren<c e. ı:aıctenln bildirdiğine 
gorc, bir kontrat teklü etmlr 
tır. 

Dıger taraftan, aynı ı::az.ete, 
Pren es Falze'ye ait ah f e a, 
mobıl)a ve unat esertcrınin ya· 
kında atıfa cıkarılacağını da ı. 
Jlıve edi~ or Prensesin sara> ı, 
.satışa çıkarılacak r$va'arı tcş. 

hır mak adı> le 28 \ e 29 Nisanda 
halka ııçık olaraktır 

Satıf gunlmde ıçerı;>e ıurn·e:. 
islıj en herkesten 5 Mı ır lırası 
alınacaktır Yine aynı J:Sll'teyc 
gore Prense ın ara~ ının hazi· 
nelen hemen hemen Faruk'un· 
kılerin değerındrdır • 

Oagcılık kazasında 

vlenler 

~ınc mlisaııdr. r.tmiycceğıni ka 
bul ve taahhiıt ı:rierlcr. Bun-
<lan ba ka di~er mem"ekf'tl' 
kar~ı ııılicade'e maksad;,.,c 
kr.ndi armsfode leşelckul ede 
rek o'an gl'llpmanların rla ıka 
nıf'tine müsaade edi lmiyncr.k
trr. Türkiye ilr n ıısyıı müteka
biliyet artiylc Kafkas Sovyet 
Cunıhurıyet'crine karşı aynı 
taahhüdü kabul edecek'erdir.• 

iı·rt l'.\K MU,\ HEOl-:~i~ı>E 
İSRARDllZI:\' SEJU-:PJ, Erti 

İ ttifak muııhedesinde ı rarı· 
nıııın cbel>i, !aılaca tP-mı

nlni dü~ündıi iımüz yardımı 
bir tnahhüılr bağlamak kınclı. 
Bir lıükümclin diğerine yapa
cağı ynrdımın bir ittifak an
laşmasında lııRhhüdli , cıııpcr)· a

list bir rlcvlete karsı miicadelc 
hRlinde bulunan her nıilletr. 
:)Rpılacak bir prl'nsııı yarılınıın 
dan daha emin o'aea!:ı şüphe-
izdi. Çok çetin mii1akere:er

dcn ~onra para, sllfıh \ e hnrp 
malzemesi bakımından yapı a
l·ak \'ardınıın So\'\'el Harici~ e 
komi. eri l'e Türk 

0

bliyük e'cisi 
ara ında giz.lil'e teati rdi 'ecek 
mektuplarla teshil \'C bu gizi 
mektupların do imı.alanacıık o. 
l:rn muharlenet muahede inin 
a~ rı lmn. hir p:ırça~ı ıc:iıkki c
di'me~i kararlaştırı'mıştı. Kısa 

zamand:ı bır ka~· tak itle öden 
mek ~artlyle on milyon altın 
rııble ile iki fırkayı tamamiy 
it' les'ıh !"rlcbilccek miktarda 
tlifek, ı;lin;li. mitralyfü.. top, 
cephane ,.e koşum hayvan:ıtı 

vesaire temin oııınnıu~ıu. O 
ınrihlerclc P'l'On)a mağliıbbe· 
lı Ül.l"rinr. Pcı or.yalı'ar:ı olıız 
nıı 'yon ruh c gibi mllhinı hır 
tazminatı harhbe veri ' mr~i 

1r t•OR 'fl \ .\IRO U IJRBI Klll· 
'il - Pıı.zarte l'dfn ba41t' her g"c' 
21 da. Paur matlM 15 30 da "OKAk· 
T \ - l'azıın · lJmrr nıce. Türkçeı.1 
Asud- Z•Yb!k"tlu • Tel· 42157 * $EHl ıt 'J l\ A1'1toSU k llMF.111 
K ı Ml - Sall'iıan oaşıı:a ber ı;ece 
21 de, Pıı~ır gündüz ı5 30 da Ml.-
1.CK llA1"D llS Kl!!K \ 'IC l.I C': I • Ya· 
un : Loul.s Vcrntull Türkçul: Bur
han Ptlell: - Tel: 40409. 

* sııııin 1 l\'A'IllOSU El\fi ;'l;Ö'I Ü 
ot11.m1ü - rertembe. cumarıeaı 
ve Paı:ar aut 2ı de, ırrıc• Pazar 
IS.30 da \' .\ ı . ı xız • Yau.n: Jacqu
es Devaı TUrkçeıst: ih:ıan Boran. 
* GE.'i ÇLfK T h ' AT R OSU - 00· 

H!R \'OLU • Komedi 3 perde • Ya· 
un: A A . Mllnıı • rurkçcaı: M . Ba· 
rtan • Sahneye toyan : Avni Dlllt"ll 
l'ıılı. Çarşamb!\ suare 20.30, Çar m
ba matine 16 30 • ı:mınOnQ Oğrcncl 
Lolı:Bllnde. * MUAM-'ll!lt KAKACA • Otre
ıerı u.aı 2ı cıe, Cumı:rteat, l:'azııı 
ma'1ne ı~ ti cluı\l. l KAHAKOl.ll 
ı eı 43ı34 

1t \ "I ~I il. Ol'ER F.T i - Tel 
49389: t'~Kt;UAR!I Gİl>F.RKEN • 
Optıet 8 perde • Htr aıce 2ı d e, 
Çarpmba , Cumartcaı u Pazar ma
tine ı' te * Ki.lı;ı!K s \llNE - ~arpmba· 
dan batk• her ;ece uat ı.m 21 de 

Oberlraun (Avuslurya) 24 saıı, Cum. talebe matıneaı u Pa· 
(AP.) - 9 (:Un CY\'el Avustur. • ... ıt oıe ııaat tam ı1 dn c ı ... . n t,T 

d k .~ Vı\R - Plyea 3 perde • Yaun: frc· 
)a'nın Daehs l"ın da ın a a,,uo· derik Knott. CC!vlren: Tevtı1ı: ıuıuı-
an 13 öıtrenci ve tiğretmenden ıab • T•I 40276. 
Uçtinlln l'C rıleri bugün Avus· 
tur~a'lı tah'ı ıye ckıplerı tara· 
fından bulunmuştur. 

Polıs lıuluruın t:est>tler<.len 1· 
kısının kah e e dahıl Han Se. 
il er ve \\ r.rner Jlupp adlı iki 
ö:ı-etmrne aıt e•auı:unu tc bit 
etmiştir. O r nr n n rcsedı ise 
henuı teşhıs cdıl mcmıştir. 

Aktör Pelet Lawford 
evlendi 

New York, 24 (AA) - Ak· 
•or Peıer Lawford bu~Urı öClc
C:l"n sonra e·kı "'ldlerden Jo· 
&l"ph Kennedv'nın yırmıdoku~ r.. 
~ındakl kızı Paırıcia Kennediy 1 
lr r>vlenmlsıir. 

Türkiye'yo gclocok ola n 

kazaklar . 
Sirlna~ar CKesmiı) 24 (AP) 
Bmıdnıı hır ha\ ı: evvel Yur,ı. 

l;rından .::öçmilş o1an Orta Awa 
lı 39 Kazak 'fi!rkU bnS!lin I\eşmir 
C:en Tiırkiye~ e hareket etml$1er
dır. Ankara hükıinıetı hu gö:· 
n•,.nlerı Türklvedc barındırm:ırı 
kabul etmiştir. Kaıak aşiretı 
nll'nSupl;ırıntn kafılt' reislrri S:ıl 
t:ın Şerıftir. Bu ~rup, 'l'il rkisuı· 
l'ln kızıl Çin konırolu altı n A r t• 
~"rı kısmından H.151 d r. kaçan ,." 
Keşmıre sı~ınan 33,. kişilik kati 
le~e mensuptu. Biı) ilk grup;.ı•ı 

r: ıı mühım kısmı on iki yıl ıar
fında pcrderpey Türkiyeye gıt· 
r:ı :s \ e or:ıda yerle~mişlcrdır. Yf' 
nı Kazak kafile J Boru bay \ol uy 
la eyahıt etmcktedır. Kcşmir!!P 
l:ala ılk ~rupa mensup 5ô Kazrk 
bulunmaktadır. 

SiNEMALAR -, 
tU;\ OGLll t.: llll:; U 

* ALKAZAR: 'I'ıl : 4256'3 - Holr· 
woocı BAltlrelcrl. * AR : Tel: 443ll4 - Harp ve Atlt. * •\TLAS. Tel: '038.5 - Cnuılaı 
51'tr110•· * LLHAMRA - Kaldırım Yoaı:na· 
lan. * İNCi : Tel: 845115 - Beli:lenen 
Şarkı. * LA'IX: Tel: -t3!1ı15 - Harp • e 
Aşıt . 

* LO'KS: Tel: 40380 - Klrnon Sar· 
lo iatıı.nbul'da - ~ıncıeraııa (Kül Ke· 
dlal). * MEL?:K : reı · ~Ust!a - VU!!e. * SAllA r 'l'et ~1656 - f'..at llln 
Pe:c.çuln!le * SUMER 7el : 4 831 - OUnaıı112 
F'ahıee. * e1ıu: Tel: 8!7ll2 - Kcr.unlar 
Çarp._ıror. 

Yoşida kabiı1e3İ itimcıd 
oyu aldı 

Tokyo, 24 (AP) - Japon Me
bw;an meclısı bu1;un Başbakan 
Şlgcru Yo,idanın nıerıkan ta· 
rafları hükıimetine ıtımat beyan 
etıııişllr. Tartışmalı btr oturu
mu nıüıeakıp :'ılcc'i , muh:.ll'fc. 
tin, bı'has :ı jç konularl:ı i gl'i 
tenkıl'erını ihliva cd~n bir &de· 
mi itimat takririni 208 c karş ı 
228 O) la reddetmiştir. 

Jaııonyada ki Dcni1)· 0Jları 
Skandalı 

Frankfurter Ruııdsehau ı;aze
tc inin As oeiatf'd Press'e ııtf Pn 
Hrdığı habere e;örc. buyUk dev
'et adamlarının da karıatıgı Ja· 
ponJ adakl DenlzyolJ.• rı reu!etl 

..,._,,_,, ________ ~......--- 1 

mecburb eti \'l'I .KııJ•0;~~· ıl 
Polonya harhindekı .ts 

11
, 

cephRne zayiatı glııonildt 
tirilirse bitim tr mln f 

1 ğımiz. para ve l!ılah ) ıırd ı 
Ruslar için bil\ ük bir bC ı 
kar ık o aca~ından ılP 
lrmezdi. 

l\fl'AHEJlE 
M UHTln'tYA Trl\·nAl"i 
Jt ,\ ŞKı\ Hl!Sl'SJJ\R· 

dJ. 
ram:ımiylc 'l'ürk ırkıUJ!!6 

'nn Xahcıvan araı.l dt 
inin ıliğer bir uçunril }. 

ı . ,ı r. 

tcrkcclilmenıP.k şar 1' pi 
baycanın hima~·e i 11 tı }. 
rl ' mesı i e rle hurasınııı dl 
haycanla Türkb c ara•111 

ması temin olunmustU· t 
lnua'anan muahede ~f 

yatından başka ıki tıı~,r 
ıııncla şu hu(us ela J;ıı dı 
rılmıştı. Eff'r tıırııflar t 
rislne A yarla Rus ~r.ı, 
, iyasctinden ha•ka btr 1 
takip cclen bllyük M,~ 
<len birisi tarafından \sı 
mak Ye anlıısmak J1l~ifı 
~apılacnk olan bir .tl't 1 r 
tarar b!ıtün tr.Cernlıı 1 ııı' 

• A ·nı ı• bcrdar erleeektı. ' dır• 
dlıtrr tarafı a'aka an fa 
mııahcıleyi iibiir tar~ nılY' 
vl"rml"den nNir.cıendır1 ni <le tııahhüt cdeccırt tJ'i 

l ki ııırar arasında r ı.. 
tam itımııda 1.arıır J:Cll ~· 1 
si için Yerilmiş olan ~cı'1 
ki karar, Jtusya ııarl dl 
mi~cri ile benim ara~1 
Nlilen mf'ktııp t ar•a tr Jllu ı 
mu~tu. nu mr.ktuıı ar 51 nin ııyrı l maz. bir parça 
ki edilmişti. : nıt (~ 

(l>c~~ 

Türk 

çekirg 



Bşk. dan: 

1 474 ÖP J\l:ıhnıııt Pa~:ının YI'· 
rine Veziri bam olıın Ah

nıı:-t Puş:ı, H75 ele giri~tiı:ı Kı· 
rıııı sı'r<'rini muvaff:ıkıyrtlC' ha 
ş:ırmış. Kırım lıan'ığını Os 
m:ınlı İmp:ır:ıtor\ııl'ııı lıııdull:ırı 
içine alınıştı. 147ti da F:ıtih 
Su t:ın lrhmerlin emrinıle ev
\elA Do •d:ın ve sonr:ı Morııva 
!lt'f•'l'll'rinl' katılmı tı. l$kodrn 
sl'f rine mtfntı~ ellıldim J%:ı 
nı;ın, nt'ılrn hr kıılıııl et mı> mi,, 
g:ı1.ıhıı ge en p:ııli ah d.ı ıııilh
rlınıi ıreri}e al:ırıık \'etiriııi 
Hıtnıt''ihis:ırın:ı h:ııı-••tt i rmişti. 

Fatih st•fı're lıin:ıt çıkııııc, 
a\drlirııle yorulup bir yere o
turınıış; 

- Bir işgiiwr wıirim yok 
ki, Jıiııııı-ti y:ıpıp lıi7.C nıhınet 
çektirııırsin. 

Demişti. Maiyetinde hıı'unaıı 
J. r, bü) le bir wıirin anrak <;t' 
dik Ahmet P:ı~:ı olabile(cı:inı 
hatırıaınıısı:ırdı. }':ıtih, o za· 
man b:ışını .sallamış; 

- Bilirim, rüı.gar gibidir. 
Ct'\ :ı hını vermişti. Hapisten 

kurtu :ın Ahmet l'aş:ıya :Kap
tanı deryalık \'aziCesi \'erilerek 
o mıınıı donanııı.ı ının ba~ına 
getirilmişti. ı;u .sıf:ıt :ı Ege de
ııııiııcle .sa) ı. ız ınuvuffakıyet· 
lrr kuz:ınııııştı. 

1480 de italya seferine mf'
ıııur edilmiş, 25 Temınuzcla 

it:ıl):ının gölıdli .:.ııyılan Ol
r:ııılo'ya :ı~kcr çıkarmıştı. 

Fatih Sıııt:ın Ml'lııncdin ve
fatı üzerine 1481 Y}lıııda c:ı
li. I t:ıht ol:ın Sultan ikinci Ila· 
ycıld, Cedik Ahnı<'t l':ısanın 
vaktiyle Ol'ukbeli meycl:ın mu 
h:ırcbe inde sarfetliği .siiı 1eri 
uııııtm:ınııştı. Fakat onu, kar
deşi Şeh1.:1de Cem'e k:ır!jl kul
Jannı:ık için kinini belli etme. 
mişli. Ycni.ehir ovasrnda oı·. 
dugah kurduğu uım:ın, Jıa·ya 
scforinden hcııüı döıımliş olan 
Ahmet Paşayn iltifat <'tmiş; 

_ (iyıe uzak k:ılma lain, he· I 
lf' \:ınıını7.a gel, maziyi ıınııt, 
uJ;r~ımdn nıısıl hizmC't edersin 
göster! 

J)cmlşli. Alıın<'l Paşa gihi 
meşhur bir kumandanın Ilaye. 
zid'in ordusuna katılmıısı. a~
kcrin maneviyatını yükseltmiş, 
21 Haziran 1481 de cerey:ın e. 
den kardeş knvgası Sult:ııı H:ı
yezid'ln lehine netice verııılş· 
ti. 

Su tan ikinci B:ıveı.iıl'in bu 
del•rrli \'etıre i• liratları Ca 1 

il idi. Onu ortadan ka'dırnvık 
için, Cem Mdise inin sUkCınct 
bu'masını beklıyordu. 1482 yı 
it sonunıl:ı Edirne s:ır:ıyınd:ı 
l!'rtip edilen bir i,ret nıee'lsi
niıı sonunda ıliğcr vezirler<' 
hi ':ıtlcr ''crihli"i h:ıl<le Gı'clik 
Ahmet l':ışnr:ı ~iy:ıh hir kaCtıın 
giydiı ilmi~ ve birıız sonra da 
idam olunnıu~tu. 

Ahmet Paşanın daha haı:ı 
kabahatleri yok muydu? E:bet
tc \'ardı. }'akat memlekete çok 
hiz.met ctmisti. Sultan İkinci 
Mchmcdın fütuhatının bc:li 
baş ı ilmi eı inden biri olmus 
tu. İdam l'dılnıemelhdi. çünkli 
bu buvuk kumandandan d;ıhı 
nıce ~le ıstıfadeler etmek 
mUmkilndü. 

.. . 
Taze Bakla 
\'1111111 rta 
Murul 

VATAN 

* A•. ihtiyaç için kapalı 1.ar!la 20 ton koyun eti 11/5/954 
giinli saat 16 da Hoşdere As. Sa. AL Ko. da satın alınacak· 
tır. 'f:ıhmin bf'deli 60,000 lira. geç:ci teminatı 4250 liradır. 
Sarın:ınıl'~İ kombyonda görülür. Teklir mektuplarının ih;le 
s:ıaıinden bir .saat evveline kad:ır komisyona \'erilmesi. 

ClOl0-4446) 

karı ~an• vrrı' mcmi~tir. 
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SAYIN MüŞTERiLERiMiZiN 
NAZARI DiKKATiNE 

Ticarcıhanrmh:. açı\dığın:'lanbcr· tek b'r merkez halin
ded•r. Bunu arzetmekten m1k ııdımız, baıı k m c erın bir 
ka di mah u·ıa ,ubcmiz oldukları hakkınd•kı propagan
dalarına aldıınmamanızı tem ind r. 

Sa~ın halkımı7.ın hU~nu tabiat ve zevk' scl'mi en ince 
dPl!isiklik 'r kalite fnrklarını dcrha' scıer. Bu ıııbarl• 
cş•:z ncfa rtteki günlük R.\ l<L. VA ve BÖRgI\LERİ~f. 
7,IN rekl~ma ihtiyacı yokıur. 

SIHHATINIZ ve ZEVKiNiZ ICABI 

ETi KETE ALDANMAYINIZ 

HAKiKiSiNDEN AYRILMAYINIZ Grrl'k A inci ~u~lc ''erilen cp· 
,·~plıırın yüzde•iııden \'e ;ll'rek-ı Kıırakiiy HRsa n dl'pll~ll yıınınıla Hallı Pe.6a 
se lkinc·i'•uale nırilcn revaJllar Sokak l\o. 12 rll' <:arJnnleplı 
dan işllrak edenlerin me\ tine 
J:ör" •u ıhtima•trrl çıkarmak ı •r•••••ÜNLÜ BAKLAVACI TEMIROGLU tJ r'----------------------·---------------- ' 

Sıı anıla :Monmarlrda Bo· 
h<'nıler, okıık or~ puları, ser· 
seriler, h, kurt ara ında oldu. 
ğu halde, oııl:ırd:ın çok uuk· 
ta; lıeıı inin çok .} uk:ın,ındar· 
dı. Yiiziinde taılı bir tt.>bes ünı 
le, ı•ıı ii. ite ) iiıÜ)Ordu. 

lliri i Jwlund:ın çrkiyordu. 
Yıt\ :ı3 y:t\'Uş h:ışı ıı ı <·evirdi ~an 
ki hir mikrn kubıın ucundan 
lı:ık:ırt•a ın:ı iki .sarhoş askerle 
Zell('j hir Ol'O•J>ll rördü. Sarhoş 
askerlen.lrn biri karıyı mıncık· 
lıyor, o da i terik isterik fıkır
dnyıı> dıırıı> ordu. 

Kulunu tuı:ın a kl'r ıSe· 
ni pek .si'\ dim be arkaduş.• 
dbordıı. •T:ıın arııdı~ıın dns 
len bir arkadaş ın. GitW!lıniz 
parti)e eni de beraber götür· 
mek isti)uruz.• Sarhoş D\\or
.kin'ın sırtına \uru) ordu. 

l>workln hun:ı t'V<'t \'C'\'a ha
yır demeden sadece ba~;ııı sal 
Janıakla nıuk:ılıele etıi. Asker 
!er k:ılık:ılı:ıl:ır ııı:ır:ık, ort:ıla
rıııa :ılılıkl:ırı 7<'11l'İ kızl:ı ovıı:ı 
Şı)orlunlı. O dıı grnis, g~ııış 
hiç lıir Şt'Yı> nldırııı:ıd:ııı enn 
l':rn giilil~or~lıı, o kaıl:tr. 

ler u~ U$\Jk uyuşuk gülü) orlar 
dı. O da gülme~e 'başladı. 
Kalnbalı. gürültiilil büyük 

bir salona girnıişlt>rdl. .Mıın· 
zora kahrc<l i<-i bir surette ıes 
hir edıyordu onu. l\odın er· 
kek duvarlara dayanml\~, yer 
\ere oturmuş. sandalyeler U • 
zerine tlinemi~. yatakların ü· 
zerine serilmiş; dimletc>n ııı:
zotik ha\•anın ağırlıf:ı altında • 
ezik ezikıill'r. 

IlC'y:tzl:ırl:ı sh :ıhların k:ırw 
tığı hu ııı:ııızıır; on\ı çot'ııkc:ı 
se\'İııdiriyurclu. l h'rkcıı bıırıııı 

ıı:ı h:ı,h:ışııı o hııı un d!rr~ınl 
kırıın·:ı.;;ına sert kokusu ı;:<'lcli 

F:ırkııııla ılegildj am:ı, onu llrrkes krııdini alab'lıl'f!ine 
bir taksinin i{·ine attılar. Bir 
müddet ~oııra Lepic <'addc>sindc 
eski bir apartmanın izbe bir 
s. l•>nuna ''arını tardı. Garip, 

garip diişilnüp duruyordu ken 
dl k"ntiine. Ay ı:ihi)di. Hayır 
ay cieğıl. pırıl rırıl )l'n:ın hlr 
~ ıld•Y ı;ibi) ıli YRnı ha•ında 
z•nrı oro pu)·la, nrho!i uker-

esrarın sa, lıoşlut!una knrıtır. 

mış. havalnrda yiiznıe~c baş:a· 
mıştı. Kendisi de onlardan aşa. 
~ı kalır ıleClldl hani. Aldı~ı es· 
rar onu lanrılııştırmı ll. 

Amcrıkalı askrıin zrnci kı· 
za •Al bakalım ... dedığınl duv 
du. 

-3fi-
.o. K., habL O. K, Alırız.:. 
Öteki a ker de ona •Bu ;:n· 

rip •evleri dah;ı e\'\ el hiç ııör· 
mc~iŞtırn.- di) urdu. 

Dworkin güldi1. O da kendi 
kendine h:ı) alc dalmıık üzcrey 
dl. Odanın bir kö <' inde bıri
nln ya\ aştan fıkırdadıf:ı duyu· 
ıuyordu. A.ı;kerlerin yanından 
8\Tılar:ık salonun hır ucunda 
hlr sahne mısali temizlenmiş 
olan kısma doğru i'erlcdi. Bu· 
rada bir şe) !er olaca~ını tah. 
mln cttlğinclen, hemen kenar 
ıl.ıki ıııiııılPrlcnlen birine çiik· 
ili. Etraı ında kasiC bir hashns 
dııııı:ıııı vardı. 

Aradan çok ı:rçnıedeıı prr. 
ele ile ayrılmış olan kı ımrl;ın 
liç ki~ı dı -arı fırladı. Hunlar· 
lkı arap delikanlı ı) la bir arnp 
kızdı. Af\ on çekenlerin o sin· 
si, o kendilerinden emin bnkıs 
!arıyla bıı birlerini EİİZÜ\ or. 
('11cı1nı s(ı'1\'0rdu. J)workin 
bunların ·~ ic~ ıırho~ oldukları 
nı anlamakta "1çluk çckmP· 

dl. Bıı ona blltün vücudunu ilr 
pcrırn bir hl \ rrmişti, Göt!-
3Üne doğru bir şeyin ta'Z\'ik et· 
:iğlnl :hl edi}C<du. Etraiını 
aran insanların hariftcn ha· 

Ciften inlrdiğini, ıevktrr. titre 
)en e ler çıkardır:.nı dulU
lOrdıı. 

Uzakta bir yerde. perdenin 
arka ında bir p'ak çalınıyordu 
F.l{ıoıik. sürreali t bir parçay
dı bu. Fllite. klarneıe benzer 
ne idlğinJ bir türlü anlayanıa
dı~ı bir aletlle ç:ılınaıı, tahrik 
<'dki, şeh\ ani bir arap nıüıl· 

~iydl bıı. Dwurkln llllarca ev 
\el buna benzer bir mlizi~i Ce 
ıa~ırde dinlemiş olduğunu ha 
tırladı. 

Jkı arııpla kız mli?it!ın tem
po•una U\'arakıan bir birlerine 
sarılı~or: öpüşüyor. a!:ır at!ır 
ritmik Jıııreketlcr c uuı\ıt-.rak 
sanki nıüzi~in füikı mel~1ı•ly 
mı ce•lne kl\·rım ki\ rım kıv
nnı orlaroı. Gotlcrı bu çoş· 

kun ul!un Hrdı ı te\ kle :>arı 
kapa ı~ dı. 

Bund n tahrık · olan esrar
kr. ler de bırbırh le SC\ ı.meğe1 
ıırma~do a olmab haşlamıır 

lardı. ])\\Orkın ı;artp hır bos u. 
.C:un lçındc ka~ bolmuş ~ıb.~ dl 
Öniindc dan crlrnlrr çok u· 
zaktn, bamba~ka bır dün\aday 
nıışlar {:ıbJ c;cll\ ordu. (\tune 

• kıır 1 konulmaz hır U\ ku C<ık
lllU~tÜ \frıkn ml11 ~ı butun 
ıne •)ı:·~ı \(' u~ı· ıkluı'hı\Ja 
de\ am edi~ or, kın-ım knTım 
kıvron•l ordu. Orta ~erde dans 

eden er Işı azılmış bır nrY1 k 
roba i~ c. cambaz ıı.ıa dcıkmuş· 
!erdi i i. Ama O\\ orkin her•"'\J 
bir kalcıdc kopun ıırdın"'an 
<'Hcdı)ormuş r.ıhhd Her 

,,r o~ 'csinr birhırı~ lr karıı· 
mı • kınııa~mış hır hald<!\tl. 

J>\\Orkin kcnd kend ne 
) ilk ek .se le konu tul?unun 
farkına vardı. Kıvrım im rım 

dönc:n muz k damar arına. en 
uf:ık sinir hücre erıne kadar 1 
i~lellP onu deli edı ordu. 

Bir arıı zan.an ve ho 'uk mef 
humlnrını dn ka) bett·~ın'n 
Cıırk na 'ıırdı l>a11 eden ç ft 
Jcr ~ oııgunlııkten ~ rrlrre ~rn 
mı tı Ya'\ )3\8 otur! u 

yerden kRlktı· bunu f rk TI03 

olarak d~ il dr. hir rr(I\ e~ o. 
larak )apnıışıı ı-:ırRfı ar n 
dum nlııra b ktı. 7..ıtcn 1oc o· 
IRn edada ;:oı. ı;?zu gormez Ol· 
mu tu. 
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Bir Fraıısız at y arışıııda 
nıilyoıılar kazaııdı 

Darüssafakalılar 
• 1 

Cemiyeti Kongresi 
Toplandı •..•.••.•..........•...... . . . . . • . . . . 

Fakat yanşlara şiddetle aleyhdar 
nasıl haber vereceğini . ....•.••..••.........•... 

········•···············•· 
olan kar1sına 
düşünüyor 

. 
bunu : . . < Batjı 1 incide) 

icap ettiğini be irten takrırı baş 

~ 1 ~:~~~ar~~b~tı) ~~ee~~ş~ ~·~~ ~~~:~ 
••••••••••••••••••••••••• • tır. 

p aris'te son at ;;arışlarında Bundan sonra faa'iyet rapo-
bir Fransız 400 franga mu. runun okunmasına geçi miştir. 

kabil tamam beş mı ~on 371 Raporda 80 )ıldanberi faa i· 
hın 800 frank k:ızannuc:Lır. ) ette bulunan Dariı;.ş faka'n:n 
So)adı llobert olan bu Fransız 25 kadar ~etim çocuea )a'nız "i-
50 ~aş'arındadır Uzun müddet se öğretimi :ıaptırma•ı az goru-
demırcilik )'aptıktan sonra on terek okulda bir reform ;;apıl-
enedenberi Pari 'ın kenar ma ması ıçin, Mı i Eğitim Bakanlı-

ha le erlndC'n bırinde küçuk bır ğı T:ılım Terbbe he) eti u\e e-
gazıno işletıyor. rındcn Fuat Ba' mur ,.e Stutt-

Robert şimdı) e kadar ) arış gart iş okulu mUduril A brecht 
aha ına a) ak basmış değıldir. L. Merz'ın rııporları belirt:lmı.,-

Fakat her yarışta, ihtb ar gar- tır. 
sonu Bcnoit va ıtası) 'e bir bi- nurdan sonra 1enkitlere :;e-
'et aldırmağı ilıına' etmemekte çı'miştir. Bu fasılda söz a :ın 
dir. Şımdı) e kadar bu biletlere tiyeler fevka ıidc kongreden n 
bır ey ('ıkmamı lır. Robert ra kendi te vıkler.)le gazetele -
buna rağmen her yarışta bilet de ne rı) at } apı dığının, ha bu-
:ı mağa de' am etmiştir. kı bunun müsebbıbinin o sa o s:ı 

Son def:ı )ine Bcnoit ken- idare he)eti o':ıbi eceğ,ni ıfa-
di ine bilet a'mış. fakat ~Un- de} le, ıd:ıre heyetınden ist h 
luk i- er arasında bi eti unut- eden Dr. İhsan Rıfat Sabar'ıo:ı 
muştu, Yarış > apı dıktan son- nlçın 1 tifa ettiğini öğrenmek 
ra numara)a bir sey çıkıp ('ık- istediklerini bclırtmi lerdir 
madığını kontro' eden ıhlıy:ır İdare he~ eti raporunun ibra-
garson patronunun kuçilk bir sından sonra oz a an. lı} e erden 
s<'nC't kaıandığını görünce der Prof .• \dnan Soku u bina :ırın 
hal konu kom u31a haber ver- Uzcrinde gurlı en Ilu hına Da-
mı , mah:ıl'e ha kı kuçuk ga- rUşşafa 'nın malıdır le' halnrı-
zinodn toplanmıştı. nın kaldırı :ırak Bu bına Darti~-

Robert bu sırada şehre in- 5,3il,8<>0 frank k:ıtanan l\I. Robert paraları all)Or 5afaka~a fi an tarafından ba{:ış-1 
mı5tı. Gaııno~a donup de ka- •anmıştır şek mde konulmasını 
:aba:ığı görünce bir şe}ler 0ı. Patronu kendi ine }Üzde beş yarıfarında kumar gibi oyna- tek ır C'tmış. diğer U)eler de 
duğunu an'amış \e merakla sor 'erec·ek 'c bir bisık.et bedi) o manın şiddetle al<',>hindedır spor tahsısatının 2SOO liradan 
muştur: edecekti. 'e bunu daima SÖ) 'emektedir. 5000 lıra~ a çıkarılmasını iste-

- ııa~ ır o'sun ne ,·ar? Gaz.ınonıın sahibine bu para Robert buna rağmen gizi giı mışlerdir. 
_ Haberin }Oli: mu, sana i'e ne )apaeağı soru duğu za- li oynuyordu. l'ılılyon ar sahibi Oku da dıni tedri~at )apı'ıp 

muhim para ~·ıktı. man her 5e)den ev, el karısını o unca kabahatini itiraf etmesi yapı nıadığını soran bır üye}e 
_ Kaç para? h ice teda\I cttırc~cğıni sö) le- lıiı.ım geliyor. Bu. hasta halin- okul mUdürü, okulu;ı bir camisi 
_ Beş mi'yon kil ur frank! miştir. Robert'in karısı uzun deki ze,ce:.tni müteessir etmez 0 duğunu, arzu eden oğrenci e-
Robert bunu i ıtincc adeta muddettenberı hastadır. Üç ııy mı? rın buı ada namaz kı dıkl:ırını. 

ser emlemış, bir masa) a davan ha_ tanede ka mış 'e mu hım Bereket gazinodaki dığcr ka hatta oruç dabı tutabilecek en-1 
mağa lüzum sormuştur. Kendi- bır ame 1} at gcçırmı lir. Şımdi dınlar kendısıni teskin ctmış- ni SÖ) emı tır. 
nl top'adığı zaman ihti:;ar gar istırahate, ı) ı bakı mağa muh- er \e şu hukmu 'ermiş er- Bund n sonra niramnamenın 

1 
sona ~u emri 'ermiştir: taçtır Robert bunu tcmın ede dır: 8 incı madde~ınde . apılacak ta·' 

_ Herkese şampanya ikram cektır. - Bir daha 01namı1acağın3 dıltıtın goriışu mesine geçi mış 
et• Dertsiz bas o'm z derler. ga- soz verırsen seni affeder! \e bu esnada da münaka :ı "" 

Bu emir üzerine 5ampanya zino sahibinın de hır derdı var Gazinonun sahibı at yarış- çıkmı tır. 
şişe:eri açı'mağa. herkes yeyip dır: At yarış arında para ka- :arına artık alaka gö~termi\e- Neticede başta başkan Kaz•m 
içmeğe başlamıştır. F.n çok se zandığını karısına na ı' haber ceğıne söz vermeğe hazırlanı- Taşkent olmak iızere butün id -

~'~in~e~n~l~c~~~e~n~b-i~~~d~e~P_ı_~_o_nd~u· ___ ,_e_r_c_~_k_?_ .. _. __ n_~_a_n __ R_o_b_e_r_t __ a_t ___ >_o_r_'·_··--------------~~ re h~cti itı~ ~erek aonu 

"BEY,, Uçağındaki 
terketmiş C'rdır. 
Yenı idare he,·cLınc; Dr. 1h j 

san n. Sa bar. Fettah A) taç, '/,•h 
bi Bilmen. Ha'ıt Güro. l\Iu ı•c 
ı cnı \'cfa. r'ethi Sczaı. H:ı ı Tm· 

HANIM 
Yazan: 

Sadun TANJU 
•• T ))arede duşuııup duru)or-

dum. Ben bu ho.tcsı ta
lil) aea ıın ama, neı eden? Aca
ba dedını, \nkarnda lıo~tes'er. 
'c bır roportaj } aparken mi 
tanıştık? Ama bundan cmın 
dcğildım. X ıha) et, hareketi
mııdcn ) arım saat sonra, ta~;
)are bhltenı )olcul:ıra dağıtıl
dığı zaman, hostesin ismini 
oku) unca, birden bire hatıı•
ladım. :'ılcrıh Ozjuce'; Anka
ıradakı uçak kazasının kahra· 
nıanıydı bu .. 

E.,e ha\ alı inde bir sc)aha. 
tc çıktığım gün, 'apurda, A
<lanadakı miıes ıf uçak kaza
sını haber a'mıştım. Herkes gı. 
bı bt>ndc tiziı dlinl( Feci ha
dısenin tesiri bir muddet uçak 
yolcularında da 'bruldü. Vak· 
tı) le hiç ) er 'bulmak kabıl de· 
ğllken. uçaklarda bırden bire 
hır ferah'ık nıUşahede edıl
meğe başlandı. Hatta ne ~a
lan s<ij ıj e) rnı, ben bıle bir· 
ay evvel uçağa 'binerken, o 
müthiş kaza) ı bir defıı d.thl 
ha~alımden geçırmemiş değıl. 
dinı. E\et, bili)Orum ki, en 
cmın usıt:ı. en çabuk 'as~ta 
bu asırda tan aredır. Şu Iı
mır·Isıanbu: )Olunu ne tren 
ne de ,·apurla 12 saatten C\"

vel a mnk mümkün de~ıldir. 
Fakat ıayvare) e bin<lıniz mı, 
bir saat 20 dakika sonra Is
tanbuldnsınız. Blıtün bunlara 
ragmen. insan ha\·ada 'uku 
bulal·alt bır kazanın deh et 
his ınden kendini kolay kolay 
kurtaı amıj or. . 

Bindiğiınıı uçağın hostesı
nin .:\lerih Yuce: olduğunu og. 
renincC', içıme tarifsiz bir cm· 
nb et doldu Şu ı,ıenç ''e gU· 
zel kadın: bütun ömrti ha\•ada. 
bir ta,yarenin ev sahibe ığıni 
~ apmakla geçen şu genç anne. 
ha; atı benım kadar, siı.ın ka
dar. hepımiı kadar se\ mh or 
mu acaba dive du ündüm. Yol. 
eulara çıı) ·, c sıgara ikram c · 
dC'rken, ona, osıı.ınle konuş
nııık istC'rdim biraz dedim. 

... ~ini bıtııdıkten sonra, gc di. 
; anımda ki boş koltuğa otur
du. Konu maya bn 'adık. 

Sizinle, o kazadan sonra 
tanışmak istemlşti'!l· Ama 
Kılınsa gitmışliniz. istirahate 
ıhtı\acmız o'duğunu süyle· 
mişlerdi. • 

•Evet. h:ıU da sinirlerim 
normal haline a' det etmiş de
ğıl Tedavi edıliyorunı 

\danadaki son kaza. Uzc
rinizde bir tesir ;apmaclı mı" 
~Çok üzuldum Ama elden 

ne ı:e'ır. Bu ne\ i bir kazanın 

ı;ıdip giımiycce{; mız, of'ümUzde 
~:i ı1etımlerin netıcesı. Türk mıi 
ieıınin takdırıne kalmış•ır. Onu 
Tıirk mıltetinden başka kımsz 

J.;1 E:PleZ o 

1 
re. Esat Gü~su Hafıt Ha:-ı•u. 

Adem Sipahioglu. Ethem I"rl-, 
lem. Ref k Darcan Ha an 1ah 

1 ın A) ni. Cahıt Tan) ol \ e Ha:\!. 
Önde "et.r• mi~tir. 

Dı. İhsan R Sabar a~r ca i-lu· 
• re he~ ctt ba kin ığm setı m., 

1 tır 

-

~--

___...-~_,,,,.,,,,,, -
Hostes J\lerilı Öoıileı' 

al'kasından hepınıze ~eni bir İlahi kadıneagız. o c~ki şark 
cesaret, ~ cn1 'hır azim gelı) or. m:ısalında olduğu gıbı. kaza 
Sade ben <leğıl, blitün arka- sıı.ı ge!ıp \apurda da bulamaz 
da•larımıı şınıdi daha şc\ klc mı anı) orsunuz? 
'azıfc _<irujoruz. Şehıtleriml- En l)lsi, Menh ÖZ)uce' gibı 
zin hatırası bize ku\\ et \ erı- her feJakctin arka ından, ha· 
)Or o ~atın ne ınce tel ere bağlı ol-

'-------~---------------~~ 
Kuzeydeki bekcilerimiz : 

Norvec niçin tarafsız 
Kalmak istemiyor ? 

maşı 4 üncüde) 
nııuna uğra~ ısı 'e be~ yıl ı· j 
gal a'tında ka manın a~ı u ı 
çekmesi. halkın psiko'bji tJe 
bü}iık değışıklıkler )ara1 mış. 
O glın erin r tırabını )en•de:ı 
)aşam:ımağa azmetmış bu unu. 
} o ı r. İşte bu } üzdC'n düşman 
işga ine maruz ka manın ne ol 
duğunu bı me\ en İs\ eç. an·.ı
ne' i 1 kandınav tarafsız ına 
hlla d<irt el e sarı ırken, :Nor 
'eç \ c Danimarka, on '1' en el 1 
Jd :ıeı giln'eri )eniden ~a•a-ı 
maktan a. bugünun A'man)ll
sı sa}dık arı Rus~ a·~ a kar ı 
her bakımdan hazır ık'ı olma :ı 1 
\'C bu . efcr hiç değilse gafı, 

1 
:ıvlanmamağa azmetmis durum •

1 
da ar .. 

(General Janscrgh'in ha~ın 1 
toplantı ındaıı onra. he~ et hıı· 
ıinrlr. N'oneç'iıı l\lilli Sa\'Unma 
Uakunı ı. !lı:ıls I ar.ghelle')i 
ziyaret C'ttik. Bu ) azıda ~ırala
dığım bilgiler her iki ba~ın 
toptaııtıc:ında sö~ lenenlerılcn 
\C a) ne ıı Non eç hükCımetlnln 
~ ayıntaıhğı bazı bültenlerden 
ra, dıılanı!arak hüıasa edilmiş
tir). 

(Dernm1 var) 

•K:ı) bettiğinlı arkada~ınıza duğunu cesaretle du~lİnl!bıl- ve güzC'I kadının tam beş ço· 
aıt bir hatıranız \'ar mı?o mcktır. Bunu o )apı)or da, cuğu \'ar. 

bızler niçın yapanıı) alım? ur'\(' zaman C'\ lendiniz böy-
< Kazadan iki giln ~v,·cl, me)· Dıişüniin. :'llerıh Öı}ilcel le"• dedım. Güldü.. imkan 

d~nda kar,ıı:ı _ _tı~· ~oltuğ~nun kı, en blijuğü 14 ya~ında 5 ~ok, 30 }a.ıarında dilemez· 
a unda hır sııru kıL:ıp .'ardı. çocuğa sahiptir. F.\ et bu genç diniz 
X eşe) le bana bun 1arı göstere- - -----------------------------------------
rek'_ n~!erih abla. dcdı. ~ akın-ı •• 1 "" • • -d ı .• • 1.. f 
c1a ınr.ılizcc)ı tuıbuı gtbı ko- flVeJJll .. e_.ı ull lllRCOlllll 
nu acağım. 

Sözii birden bire <ieği,tlr- JıalledilHIİŞ şekli 
dim. Çıinklı bır uçağın itınde. 
bir. uçak k.ız.a~ından bahs et
mek hiç de hoş o murnr. 

A>da ne katar uçus )apr 
\Or~unuı" ı 

15 bın kılomelrc Hafta-
nın Uç gtinü sefere çıkırnruz . 
.B r gun de m~~ dan hızmct
lerınde ça'ı~ı) oruı. Tabıt ani 
sefere çıkış aı· fılan bunun ha· 
ricınde. 

Düşundüm. tıesab r.ttinı 
Her a) 50 60 saat ha\al:ır d~ 
se~ ah at eden -şu genç l:arlın 
haj au benden, sizden dahıı 
az se\ mcdiğlne gore: bır k"ıa
nın arkasından bu derec:! Mir 
şete kapılıp, <.'Csaretsızle,mek 
neden? 

Gözlerimin önüne, kazanın 
ertesi ı::ünu otelin holünde 
karşı aştıgım ı;:eçkın kadın ı;:e
Iİ\ erdı. Otel kAııbinc: 

•Aman dıyordu, aman çabuk 
Tan are bı etımı geri verin 
'e ilk \apurda bir >er a) ı· 
tın. • 

,_ 

8 28 Atılı' \ pro rııın 
8 30 M 8 A an, haberler ve h:ı-

21 00 
21.10 

21 20 

22 4S 
23 00 pıını • 

İST.\l'\Btl, 
1057 A ı ı ıe pr ram. 
11 l'll E e o nosu dan nak-

len Iıtanbul Beledi e konser· 
\ tuan konurt •TOrk mtızı-
1. 

,. .. 

ler. 
22 10 D nle ıcı 1 tekleri •Türle mu-

a k 1. 
!12 45 t!a'l rı r 
23 00 Program ar. 
23 OS OUztl 1 r - ı;ü ı mclodl-

ı~r (Plı. 

:ı.ı ~ D n ve C'az mnzı ı (PlJ, 
24 00 Kapanı 

iza.ıir. 
8 58 A ıl t \8 pr rnmlar. 
9 00 f:uzarıcr Bir n (Ö el Pl). 
O O fmurdo n hafta. 
9 40 Oı.zt'l erden çarkılnr 

•1'0rk m ııc I• (Pli. 
1000 Kadın d ~ı ı r 1 in. 
10 '5 M kle Ub m IPI). 
10 30 İz:ıhlı Tflrk muü : 
10 4~ Ayhan Yılmaa'dan t;.ı:kü· 

ler. 
11 ı~ Mu:rlkll bir hlklyc. 
il 30 Fahri Kavata. 
12 00 l ayının aonu. ....... 
14 5'1 A ılı 

15 00 Suzan T iten. 
ıs 20 B:ıt ı program arın talcdl· 

mi. 
ıs 25 s vııcn har r ınn • n\ Johr. 

Stra11 : ?.I ı•n r l r('n u
' rtJril b) Rl e1: T:: •• nno 
(Pi), 

15 45 Rad o mand n •o· ı 1111~ 
18 15 Tr o .ardan ıllfıt m lodlltt 

<Pi 
16.30 Pa r koı :ı •TQ •k mıı ı itt• 
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KOPRA KUMAŞLARI MÜMESSİLİ · 1 
..(/) 1 

1 

Ana sütünden sonra 
en besleyici Gıda dır. 

MUHASEBECi ARANIYOR 
Bu:ı uk bir .\ ·r.·an Grupu tarafından tc:.is edılecck o·an 

Etibank Tunçbıleh saııtr:ı 1 ınşaatında başından "onuna ka
oar me u l\luhasebccı sıfatı~.e en aı ıki, uç .ene ça'ışmak 
uzcre Almanca bı en \ e muhasebe ve \ergı mcuuatına bı

hakk,n v5kıf tecmbc i bı:- .l\Iuhasebccı aranmııktadır. Talip 
o·anlı>rın )a )azı ıle İıi~nbu P. K. l SOl adresınc \C)a şah
sen G:ı atada Ban!cıı ar c::ddcsı Jcnera Han 3. eti katındaki 
Burol.-ırJ mUr:ıcaıı~ı ı :ca olunur. 

~ 1 
•• 

J URK ANONİM ORTAl<LIGI 
SERMAYESi: 

~0.000.000 
TÜRK LİRASJ 

- ' 

c 

~- PAZARLIKLA ESY A SATl$1 _, ~ 
Mobıbe - Tablo - Avıze - pik - Kristal B blo \ 8 ' 

Porselen Eşyası c 

Tebrik e • 
Yaz'lçiii. Kopra Kumaşını- ~imdiden 

al mı§ ... 'eya B) ırtmı~ haaıınlarırnızı · ' aktiude 

•e~ikle ri hıı i ~abetli karar dola) ı Sl) le· harare tl e 

relırik ederiz. Bu <ıcne. Kopra iı:i ıı u kadar 1 

bü)iık bir talep w e,·cuttur ki bunların hep~ iııi kar-; ılarnı) a i ıukfıı) 

'· 

yoktur ... S iLler de tnkdir c ıl<'r ... iııi1. ki gerek kuuı :t., ka l i t t>~i 

\e !!t'rek rcnk. dı·~e ıı . lw .. kı bakııııındaa 1 Taksim, Cumhuri~et Caddesı No. 9 c 
Doğu Palas içerde 9. r~===~!!!'!'!!~~~~~~~~~===ı 

mü t e~ ıuı lı i r eıııprinıı· o l a rı Kopra ılak i k 

' e ı i t iı. bir imala t iı ·a h ettirir. O ... tclik 

e n lı:ı .. it ı e fı · rrual dahi l t"•a ılii fc ' ~ olıı runa 

lıır.ıkılıııa) ıp Kopra'ııın her lıakıuıtlan 

.-.•4 lıa ;: ı ıııamıır .• lıir kuıııa~ olıııa~ına Lil· 

ha~sa t'llt'ııııııı~ ı·t ' eri lııwkı t> ılir. l::te hundan 

•lola)l imalat mahduttur J !\lama fih, 

Resmi ruh at'ı Jo'ıkri Kardeş Oto ve 
Makini t Kursu 30 yı danberi oför o'a· 
cak arı tam bilgi ı c 30ctı~tıren. dıploma 
veren, eh'i)ete kavuşturan yegane cidd ı 
m ae.ı; e:.cdır. Pratık Motor ve Trafik der 
lerınden başka her oğrencl tamir ale • 
ycmizde, usta nezaretinde her gün a
babtan ak ama kadar ça'ışabılır. Amatör· 
ler her zaman kabu o'unur. 3 Mayıs do
nemlne öğrenci kay dedi i~ or. Program JS· 
teyiniı. 14-18 kursu ııyaret edınıı. Bo· 
montı Havuı.lu Bahçe sokak 'fe: 80259 , ........................ , 

\ t.::\ l'A~lUK KO;)tBİ~E MESSUCAT 1 .A. 

\ l:X iPLİK FABRİKAJ,ARI 

\ r.ni 1 ele fon numua ı 

1 • • • 
" o 
<. 
c. 
c. 

" 

'" t abii ıpege en yaıon , 5on aerece 
dayanıklı müstesna bir kum.astır.ıı. 

R"1u 
fevkaıaae 1u1<s Dır gosterişe szsrııpti r , 

yıkanabilir ve iyi ütü tutar, 
kalitesine nisbeten fiatı çok 

elverisli bir kumastır 

bilhassa desen olarak, Paris \la aıger 
Avrupa moda merkezlerinin 

en g üzel ve en son yeniliklerini 
sizlere takdim eder. 

:Satı~.'\ erler i: LİON 
DEKOR 

' (daimi olar<ık alı =-- ' e ri~ \a(>tı lr ını :t. . .) "' " 
uıağa:t.a)a u !! rayıııı r. . Belki bİL d e im )az. 

)C llİ Kopra Eıııpri nw~i ile ~ ıldı ğ ı uaın 

alacak ıal i lıli hanınılarıu gurubuna 

ka ı ı laLi 1 i r ~iııiz. 

DİKKAT: Hakiki Kopra Kumaşları 
nın kenarında KOPRA boydan bo
ya yazılıdır. Müessesemiz yalnız 
kenarında Kopra yazılı kumaşların 
kalitesini garanti eder 
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En büyük dertlerden biri odıa~ 
AÖIZ KOKULARINI yok e 

8 

Etrafınızdakileri ·o 
rahatsız etmemek. içi 

811 
yemekten çekindiğinız b 
şeyleri istediğiniz ka~ar 

bol bol yiyebilirsinıZ· 

Büyük bir ticari müessese 
• ıt 

30 • 40 y:ıs aı ı arasında, .Muhasebenill 

kısıın arında ça·ı~rın memurlara Şef ık )aP3b 

znette, Universıtc mcıunu, Turkçe ve in ıl 
lıın::a bın:ıkkın \akıf. tecrübe i muhıısıP•cr ' 
cır. Enerji!:, kabı l:yet i \C şef ık hassa arı111 

ma·an şartt:r. Hii) tik bir istıkbal ,•adcderı btl 

içın ayda :ı.;:. ı i 'l L. 1000.- ücret veri rccııt• 
sııfı haiz o:ma~r.n :ırın \'C tecriibcsiz erin ~ob: 
r:ı~melcri rıra o·unur. İslekli'erin tcrcuıncı ıJıO 

• r 
~ öZ!lı o:arak Po•ta Kutusu 176 '~·a ıTıcarıu 

mür~caat etme.en. 

Yolunuz New Yo•k'a düıe<se ve kü•k ~I~ 
Türk vatandaşı Bay Emil Murat'ın wırı 

evine gidin iz. 

Tüı kçe konu ulan bu m !ıc c~e zc ~fıı 
.\ d.es: 145 \\'e t. 30 Th Strect \\ ndsor . 
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~ 1 "Harikulade bir u'"\ 
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"~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!!!!!!~~~ i AKİF ÇELİK 
STOK (lst. -Ankara) 

P'!;JJ,~ .... -------:> 
f4af':'t , 

lmtb az ahıbi: İXA!\ KORLE 
t'muıru ne,.rl)at Müdurü: MELİH Yl!~ER 

Bu sa~ ıdıo le 'ut l\ludur: 
ill ' A, ' ADA 

( \ AIA.~) G aıctcdlik \ C .Matbaacılı k T. A. s. - htanbuJ 
\' A T .\ :ı> M A T B A A S l 

<. 
o 

" t. 

" • 

SURASKi 
ORTAÇ' (Ankara) 

: · ve büt Un ileri gelen manifatura magazaıarı 
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Kaya'nın 

edı Po!ı crın ikı i dr kala
balığın ara tndan ıyrılıp, • a
caba "oren odu mu? d ,c 
korku ç nde b rı sob a dal· 
d ar. elam \crm )en polı ın 
selam 'eren pot c ne !ı ılda 
dı(: nı ka ı en du;madını. \. 
ma du)mu gıbi b!ld ğıme )C 

m n eder m. 

• 
G azetecl arkadaşlar hep be-

raber b r "Un. Anlak) a'· 
n n Ktr khan kazasına uğra
mı ık. B rer yorgun'uk kah
\ e i ıçrnck slcdik. Kah\enin 
ö•eki ma a~ nda b:zden ba ka 
tç dört kıqi daha urdı. Bun 
]ar propaganda gez sınc çıkan 
ve köy köy dolaı;an ada) !ar 
mış. Ara'arında şıddetli bır 
rniınakaşa ba lam şu. Gençlen 
bir·, ihtl\ arca, ş şman ada~ a 
dı)ordu ki· 

- Yahu bo~le SÖ)lrme be'. 
Bır kere en n okuyup yaz 
nıışlığın ) ok. S ) aset mesc ele 
rıne akhn eı m<'z Ne diye hala 
mebusluk pc nde koşu)or~un? 

\ap \cıdı. 
- Hemşer·m b r .>aal sonra 

lalat) adaq bit' mar~andiı tre 
ni "l' eceknı" . 'i ta vona b r 
telefon cd p ek-. var mı, ~ ok 
mu doğru unu bir öğrcn~ck ... 

Onba ı. ) eı ndcn kalkma
dan ce\ap \crd: 

- Marşand;z trenine ada nt 
almazlar .• 

- Canım b'.ı b!nedı:. \Bit 
gazclecıyiz.. 

- Gazete muharriri m isi. 
n z? .. 

- E\·et.. 
O zaman yer'nclcn fırladı. 

Telefona seğırtt . ~hızenın a 
pından ) akaladı, Bırkaç defa 
kolu çevırdi: 

- Gırrr. Grrrr. Gırrr ... 
Ve sonra konu.maya baş

ladı: 

.\ lo · asyon .. tren istas
~onu . alo ıııta~) on be! .• t:lan 
i ta ) on. ~l uhtar sen çık a
radan. Muhtar be! Sen gapa 
be'. 'o 1 ta ) on: .:\l uh ı.ar, laf 
ağııanll)On mu? ... 1. tasyon. a· 

Üıeki ofke ıle cc\•ap ''erd : lu Jslas) oıı .. ~ırrr. o;:uTr, gırrr .. 
_ Sen okumuşsun da ne i tasyon.. lJlan ne Jaf agna· 

olmuş". Sen olur an alafran· 
ga mebus olur un. B<'n o u ı · 
aı;n halk t pi mebus olurum. 

maz ınu hlarsın be! .. Gapa di
dık. hta )On •• Neresi? .. .:\lara, 
mı? Mara:ı sen çekil .. Çekil be 
~taraş_ Alo ista-yon.. lsıas. 
)on be! .. 

nunde d uran j andarmaya ses 
lend : 

- Osman.. U lan Osman: •• 
- Buyur onbasım. 
- \;lan te!lcri izolettin 

m? 
- hrı ettıııı onbasım . 
- Ulan tellerin dıbine bi-

r az su dök. 
-· Çc~ınedcn su ı;:etlrıncd im 

claha onbaşım. 

1 
. - Ulan ışc .• tellerin dibine 
ı~c .• 

- Ba,üstııne onba~ım. 
O nba~ı tekr ar ahize) e ya. 

pı.tı: 

- Gırrr. :::ın·r, gırrr .. istas
)On .. ~lo ista yon .. Neresi be?. 
Ma'atya ıııı? Hey Ya rappi sen 
b"lin .. Gapa Malatya gapa .. is 
ıas) on.. Sen misin Çavu~um? 
Gaztc nmharrırleri gelmiş .. 
.Scçım ınuhanırleriymiş .. l\lar 
~and zi soream ça vusum. h tas 
Jonu arıyom. Ba.ıistune çavu 
sunı . btasyon.. a lo istasyon .• 
Onb:ı ın ın. •alo istasyon» d i 

ye bağırmaktan iflaht kesil· 
d". Sonunda Öfkeyle te!c!onu 
kııparlı: 

..,_ Yokmuş em~er m, dedi. 
'fren gel ıniyecekmı~. 
H alk Part i n ın. Gaz'anlep 

ko) lcrınde t ert'plcdi~i b i1· 
:ıçıkhına oplanwını d'nl'yo. 
ruı. \lulıa efe t 'hatıp'ennden 
b rl kur lİje çıkmış, ınutkuna 
başlamı ıı: 

- i te arkadaşlanm. mazi:;'! 
şr efle dolu olan Cumhuri) et 
Halk P aTtls ... 

- Yaşasıııın• .. Şak :ak şak 
~ak .. 

- \' e S~ ın Genel baskını· 
nııı i met inonü .. 

- Yaşasımn: •• $ak şak pk 
. ıak .. 

- Alh ok u ı 1tı me~a:e ya. 
p an .. 

- - Ya::a sıııın! .. Şak :ıık sak 
~ak.. 

- ~femleke• kalkınma~ında 
ti h zmetlerın ınkar ..• 

- Ya asımn•. Şak ~ak sak 
şak .• 

- Ve Ba:bakan Adnan Men 
de e 'ııı .. 

- Ya.asımn: .. Şak ,ak şak 
şak .• 

- \rka<l:ı. lar. ~!endere •. 
tt'n b.ıhsed ı:\ orum. 

- Ya~asıııın! .. Şak şak şak 
fak .. 

- Arkad aşlar yanlı~ anla
:; ıldı na!iba ... 

- Ya~asıııın : .. Şak şak sak 
::ak •• 

- Sizi muhabbetle selamla 
rım arkada larım ! .. 

- Yaşabıııın: .. Şai. ~ak ~ak 
~ak .. 

S1~IO\'I: S ILYA A~IERİKA'DA - Canncs Film Festivalinde ~ır.Iak göliııiin ii cllcri)lc örterek re im <'ektiren 
~ e hn lı :i di ıo; ı"nin U) undırdığı alılka neticesinde bir Amerikan film ı-hidvo~u il<' Hdi \llhk muka\·cıe i~ıata\'an 
Jngilil arli ti Simone t'ilva, 19 Xisan'da Xcw York'a \ardıgı zaman ba~m fotoğı:af~ılnrmı u~aktaki yatağında 

dekolte bir gecelikle \'C hu pozda kar ılaıuı:-tır. 
-------------------------------------------

SiXEMA. 

* Lux l'ı lm ~ı rkctinin itıı l· 
ya 'da ÇC'\ irdigi •.\ttıla • 1 anrı 
('ağlayanı • a dlı renkli t:ıııhı 
filmde Atlı la ıoltinti Ameri
J.: ıın :ıktörü ,\nlhony Oulnn 
unlann,aktadıı . 

* Can ne l ' ı lm r cstn alı'n. 
de en (·ok alaka toplayan fılm 

lndcn b ıri • :\ııpoli \tıı karın
usı. adlı İtalyan komeıli i ot. 
mu tur. ıu~ıki ile dan ı ) <'P· 
~eni bir anla) ı la fılm tckıı ı

giııe uyılurnıağı dcnrven hu 
l'sl'r l"aııoli 'aldıılerln :n giın 
delı k ha~ :ıtıııda on ikıııd ~ iız 
\ lldan hu vn n.ı \Ukuhııl.ın ıle 

ği•melı:l'i lı ıkhr etmeklt•d ir. 
l'ilıııdl' bir(·ok , ılrğerli otı"r• 
balt 'an:ıtçıl:ırı mi ulmı~ t11 ·. 

* Kim bilir ka(·ını·ı defa o· 
laı-ak • Ü~· Silah , orlar • ı o1ınu
nı yl'n idtn rilmr alınmaktadı r. 
:\lii ;i!Crl'~ l'ran,ız. ilah an er 
maye,i) le ( '<'\ rilrn bu 'enı 

H~r iyonun baş rollcnni Gror· 
ı;c :. Marc·hal \ c grçeıııcnlc 

chrimize gelen \'\.onne San
ı.o~ o}' nal ııcaldardır. 
* • :\lanı;ıra Dolmnmalın• 

adlı son !ılminde Jcan Gabin 
) ine bir nıaceı a adamı roliınu 
canlandırıyor. 

* Kırı.. Dougla 
'\ood'u tcrkediJ>. AHupa'da 
film çevirmeğe ba~Jayan Ame 
n kan aı-ti tleri ara ına kaı ı . 
tı. İtıılya'da Sihana ) l angano 
ile çe,irdiğı • "Clis• ten onra 
şimdi Fransa'da Dany Robin 
\'e Serge Rcggiani ile b irlikte 
· Bir ,\ k Hareketi• fılmini 
tamamlamı~tıı·. • 

film in rejb örü Anatolc 
1 . İt\'Rk'tır. 
* Heddy Lamarr geçenlerde 
1'cxab·ın petrol milyonerlerin
den Iloward Lee ile e\·Ienmiş
tir. Bununla br~inci defa ola
rak evlenen Hedy, nikfıh mu
kavelcnameı.indeki •itaat. kay 
dını • ııimdiye kadarki tecrühc
Jr.ri dola) ısıyle • sildirmistir. 

INGRID BERGMAN 
MES'UT, FAKAT ... 

l\les ud hır tahlosu: ıogrid ergman'ın )anındaki Rosseıt
ni 'den olan ilk çocuğudur. Onun yanındaki Rossclini'n ln !Ilı: 
lamından olan oğlu. Öndekiler ise insrid • Rosselini çüUniD 

ı;on ikiz kızlarıdır. 

B ir gün. tren :\Olunun Gaıl- Ahızeyi bıraku. 

An le c apl ğı Narlı ı · - ••ıııiiiiıiıııılliiiııii~iiii .. ıliıiiiiiiiijiiii!ıliiiiİiiijiiiiiiiiiiiiii~~~~~~---~;.;;;;~~--iiiiiiiiiiii.I 
t ) onunda 'dık. İsta yonun azı 
erisındc b r jandarma kara 

kolu var. Karakoia uğra,ıp 
j laS) ona btT telefon etmek 
ıstcd k. lçeı de jandarma on 
ba ı ı e ınc bır marul alımş. 
tuzlayıp tuzla) ıp zorla agzına 
tıkıyordu. 

Se iımunalc)küm bemşer'm 
cled ık. 

ll ç istıfını bozmadan lok· 
nıasını yutuı: 

Aleykıimselftm! dıyr ~c-ı 

- ik isi de niıanlıM ,.kerim. liri Halkçı, biri Demokrat. Baka l ım kim kazanacak ? .• 

İngrld Bergman Jao Dark rolünde 

( :'\uri Aksel'in İngrid Bcrgman'ın ha;ratı hakkındaki yan· 
sıııı ikinci sa)famızda bulacakı.ınıL) 
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Biı·a~ da A11ıeı•ikadaki 

lflodelleı·e bakalıı11 

. lUoda de.} ince in anın aklına 1 ma ından ha ıl olan } eni bir ta· 
hep Parıs gelır. l\lodanın bütun kım kumaşlar orta} a atı'mıştır. 
dırektif.eri oradan Hrılir. Yem Bu kumaşlar hemen hemen hıç 
~ekılJer, } enı renkler orada ter. buruşmadığı ıçln sık sık litulen 
tıplenır \C diın}a pı}asasına çı- meğe de ıhtı}acı )Oktur. Yukte 
kar. Amerika da Parıs mode le· de hafiftır er. Bavula konduğu 
rını kopye etmek ile ıftıhar eder zaman biç ağır ~Uk teşkil etmez 
Amcrıkada Auupadan gele~ !er. Bu çe it kumaşlardan yapı· 
her şey makbuldür. lster kumaş I .an erkek \'C kadın elbı.scleri çok 
olsun, ıster hcrhanıı-ı çeşıt bir rağbet formektcdır. Fı}atlan da 
cş}a ~e)a fıkir. Lakin Amerika diğer kumaş'ardan yapılmış olan 
nın da kendıne mahsus sade. za· elbiselerden daha pahalı değil· 
rıf modellcrı vardır. Çok defa dır. Artık :-:} on, Dacron ve Or
bu modellerde A' rupa'ıların ıon hemen hemen her kumaşa 
ZC\ klerıne uymayacak şekılde karı§tırı'ı} or. Yünlülerde, ıpek
B}Tılıklar goıe çarpar fakat ek-1 Iılcrde ~c pamuklularda da bu 
seriya da gı}ilme ı çok rahat maddeler mC\ cutlur. Bunlar ku 
\C kolay modellerdir. maşların daha dayanık ı ol· 

Bu model er değışık hü)ük· ma ına hıımet edı;>or. Aynı za
lukte \e geniş ıkte hazırlanır. manda ~ıkanırsa çabuk kuru)or 
Her bo}da her endeki \lİcutlara \C buru~mu}or. Bu maddeler
U)ar. l\kter ki haddinden faz. den yapılmış ceketler \e palto
la ,ışman 'eya haddinden faza lar rok rağbet gdrmektcdir. Bu.n 
2.a) ıf vücude sahıp olunmasın. .ar ) a e'de 'e~ a çama~ır ma~r 
Daha kısa boy ıu o:anlar için de nelerinde kola) ca } ıkanı:ı or. l:
a}rı numarada elbi:.eler vardır. tü istemıyor \e derhal kuruyor. 
Bel hattı ı'e bo\ u kısa olanla- Resimlerde eörUlen modeller 
rın numaraları buçukludur } ani Pnrıs. mo~.cı·~rind:n b~mbaşka· 
on ikı, on dort, on altı yerine dır. Kendı erıne ııore bır ha\ ası 
on iki buçuk, on dort buçuk. on o'an bu kıyafetler her yasta \C 

altı buçuk olarak isimlendiril· tipte kadına yakı~ıı<.'ak kadar sa
mıştır. Kendi numarasını bi'en dedtr. Amerikan kadınları ıı:öze 

. hır kadın ezbere elbise alabılir. çarpan renklerden hoşlandıkları 
Amerıkada giyınmek çok kola}· ıçin şapkalarını hep renk ı scç~r 
dır. Her keseye her zevke ur ler. ~ıç olmazsa boy~nlarına bır 
gun model bol bol vardır. Bu re renklı eşarp veya çıçek t.akaı;
iınlerde gbrduğünüz tayyor:er lar. Hele l aşlı kadınlar hıç sı

ılk bahar tayybr:erıdir. Hepsı- yah c'bise givmczler. Slvab 'e 
nın ne kadar sade olduğu görUnti sade elbıse eri daha çok genç 
yor. Gün un her saatinde her kadınların seçtıkleri kı:ı afetler

""'"'-'-"--""---' 'esl.c ıle gıyılebılecek e biscler dir. 
Amerlı.:ın ınodclı bir ilk'.ıalıar tan oru dır. Pamukla Dacron'un karış. R.E.Y. 

Bol bir siyah ctl'k iizNine beya1. bir bolero :zıizrl :ıir sokak 
kıydetıdir. Ceketm yakası \C cluğmeleri 1 ·:ılıtır. 

GÜZELLİK VE SIHHAT 
. . 
ICIN . 

VERiLECEK 
. . 
iYi 

GENÇ KIZLAR iÇiN 

Gunde bir defa. Du~ yapılacak, 
ırnç fırçalanacak. 
Gıinde iki defa: Diş er fırçala· 

1la~ak. 
Günde iki defa: Eller ve tır

naklar yıkanacak 'c fırça lana· 
fak. 

Haftada bir defa: 1\l:ınikılr va 
pılacak On ıkı saat munacak~ 
açık lıa\ ada ıkı saat ) uru ne· 
cek. 

Ha!lada iki defa: Jimnastık 
'e tamam dınlenme 

On g.ındc bır: Saç yıkama 
On beş ı:unde bir pedlkur. 

gcbze ve)a me:ı~e perhizi. 
Aydi bir: Yuzün buharla te· 

mizlenme i. 
Senede iki defa: Disçıye gıt· 

mek, 'Tatil ) apmak, bir hafta kış 
•üç hafta yazın. Tartılma ve dok 
tor muo en esi 

JI. 
KADINLAR iÇiN 

GLindc bir defa: Duş )apıla. 

• 

KARARLAR 
cak, yuz ) ağlanacak, saçlar fır. 
çalanacak. 

Gunde ıkı defa Dişler fırçala· ı 
na~wk, yüz temizlenecek ve •c· 
nıden bo:ıa sünı'ccek. 

Giınde dort defa: EIJ<'r ve tır· 
nak ar yıkanacak, ellere yumu· 
şatıcı bir yağ 'e} a krem sUrü. 
lecek. 

Haftada bir defn: Manıkfir ya. 
pılacak Yirmi dört aatlik per
hız. Çı:ı; sebze \e mey\e sUt \eya 
~ekersız çay \e) a ıhlamur. Yirmi 
dort saatlik 'atakta dinlenme. 
Dokuz saat ık U} ku. Açık ha\'ada 
ıkı saat ) UrUytiş. 

Haftada ıkı defa: Jimnastik. 
tamam dinlenme, teneffus ha· 
reltet er 

On ı:.ınde bir· Saç } ıkama. Yüz 
masaJı ve kaşların alınması. 

On be 0 ünde bir· Pedikür. 
A> da bir: Berberde boya, ba· 

cııklardaki kıllann alınması. 

Sen€de iki defa: Dlşçive git· ı 
mek, tatıl yapmak, güzel'ik ens· 
tıtüstint' gıdip cılt muayenesi 
yaptırmak. Doktora mua:ıcne ol
mak. 

KARiDESLi MAKARNA 
• atamayı kaynar suya atarak bir salça yaptıktan sonra bu sal· 
layııaünak. suvun tuzlu olmaı;ı ça)ı bir miktar ayıklanmıs ka· 
laıımdır l\lakarnaı:ırın birhirlnr ridcsi makamonın iızerine dii. 
)'aJllStnama~ı irin ı;udan 'l'.ıkanr kup daha uzrrine bol ı:ra\')'er 
~ktırmı{7 içlrı inı' hirn f Prrvar ttevnirl srrplp fınna koy11 nu1 

ymılıdır . .Bir kahııı iclndr fit Çı:k ll'zırtli \P. ıteğisik bir ~emek I 
le unu 'e tere~ ağını karı~tıııp ı hazırlamıs olursunuz. 

,\nıerik:ı m•)lfolı bır bahar la.}~<İı"Ü 

ı -ngrid Ber ms 
mes'ut; Fak~ 
Saadetini gölgeleyen biricik nokta, ilk kocasındcıl1 

kızından ayrı bulunmasıd ı r . 

gınema alemınde ıkı İsvecli 
> ııdız uıun seneler Amer.· 

kan seyırcılerınin ka P'<'rini 
fethe muYaffak o muştu. BJ 
ıkı }ı'dızdan Greta Garbo'nı.ın 
rı m semasında ha kımi) eti İ · 
kıncı Dtin} a ll3rbınc kadar de
' am etmıs, ondan :.o"lra bu ) e
rı İııgrıd Bergmarı almıştı. 

İngrid .\nıcrıkada ya nız ~a
nat kabılb rtinın ~iikseklığı rırı 
kımından değıl. ai'e skanda l'a
rının çeşıt'i ne\1lerınc sahne 
olan Ho'l)wood'da çok ciddi 'e 
mazbut bir aıle ha~ atı geçlı .. 
mektc o ması ıtıbarıy e çok 
takdır edı'mıştı. Yaşı Amerı· 
ka ı ar, genç kızlarına İngrid';n 
sade ve pürüz:.iız yaşayış tarzı
nı ımtisal drncğı olarak guste
rırlerdi. 

İng,.id'in temıı öhreti An~r
rika hudut arını a arak hütiın 
diınya} a yayı'mış olduğundan, 
Papa On ikınri Pius bu örnek 
'ı'dızın baş rol y.ıptığı J3n 
D'ark fi'minin Vatikan sarayı 
sinemasında O)'nanma:.ına mU· 
saade etmekte m:ıhwr gormc· 
mişti. . . 

1949 yazında lngrM'in lta:· 
)an reJlsörü Rosselinl ile bir 
aşk macerasına atıldığı hakkın 
da soy'entı er orta) a çıkınca 

Amerıkan umumi efkarı gü
nün er. muhim Si)a~i hfıdise'e· 
rıne ait haberleri bir tar:ıfa 
bırakarak gUnlerce ve hafta'3r 
ca bu ded;kodu'ar üzerinde 
durmuş 'e bun'ıırın biı·cr h:ıki 
kat olduğunun anlı:şı'ması A· 
merikalıları çok sarsmışıı. O 
tarihlerde Amerikan baı:ınında 
İngrid a eyhinde çok ağır ya. 
u ar çıkmıştı. 

isımin·ix İTALYAD.\Kİ 
HAYATI 

1. nl?\'ıd Berı;man Amcrıkalı ıırı buyük bır hayıı sukutuna 
uğratmasına rağmen Amerıka· 
lılar onu unutamamışlardır. 
Roma'ya giden her Amerika'ı 
g:ızeteci İngrıd ile bır gorüşnıe 
) nparak onun bugünkü hayatı 
ve sanat sahasındaki calışma· 
'arı hakkında okuyucu'arına 
ma umat \ermeğc ça'ışıyor. Bu 
gün Roma'da, )ÜZ bin dolara 
~atın aldıkları mı,ıhte~em b.r 
\!'lada oturan İngrid artık A· 
mcrika ı ara kırgın deği'dır. 
Son günlerde göı Uşttiğü bır 
g ııelecıj e: Bir zaınnn'ar Ame 
rıkalıların bana indirdikleri 
ağır clarbt'lerden çok ıncinmiş· 
tim. Son uımanlartla A mcrikıı
'ıların hakkımdaki fena dü5iin 
ce erinı clcğı tirdiklerine ~·ok 
memnun o'uyorum. Bu suret
le ha} atımın acı lıir faslı ka
panmış oluyor. Ben ~imdi no
mada :ıeni bir j U\a kurdum. 
Burada Ho ywood'da o'duğun
dan faza Amerıka ı ahbabım 
'ar. demiştir. 

İngrıd bir İsveçli olarak git· 
tiği Amerlkadan bir lsveçlı o-

İngriıl Bcrgman, Jan Darı.. 'ı 
Çf'\ irdigi sıralarda 

larak ayrıldığı ha de, Rossclini 
ile e\' endıkten sonra fta y.rn 
tabiıyetınc geçmiştır. Romada 
her ~e) i beğenmekte ve ta· 
karnaya karşı bir hal) an gıbı 
zaaf duymaktadır. 

İngrid Rosscllni ile sevişerek 
birinci kocası Llndstrom'd:ın 
ayrı mak üzere o'duğu \'e bü· 
tun Amerikan basrnının ate-
ler püskl.irduğü gilnlerde ita · 
yan halkın~n kendlsıne k:ırşı 
gfö:terdiği nıuhahhet ,.e yakın 
a'aka}'l rlaıma şiıkranla hatır· 
lamaktadır. Bugün dorı yasın
da olan oğ u Robertıno'ya ge· 
be ka dı!!ı zaman yattığı k inik 
te kato ik hem~ireler hizmet 
etmekte imiş'cr. Bu katolik 
hcmşire'er hastanede kaldığı 
müddetçe İngrıd'e kar ı kendi 
öz hemşire'cri gibi şefkat gbs· 
tcrdiklerınden İngrıd hunlara 
bas ro'u oynamış olduğu Jan 
Dark fı mıpı gd termegi ~ade 
miş. Hastaneden çıktıktan son 
ra ''adini tutarak hastahane sör 
lerıne Jan Dark fi mıni hu u~i 
şekilde oynatmış. Filmı seyre
den hcmsire'er göz yaş arını 
zaptedememiş'er. İngrlrl bıı me 
seleden bahserlerken: • Gıı iç· 
ten ge'en göz,•as'arı hana ikin· 
ci defa bu fi m için O car mü
kafatı alıyormusum kadar zevk 
ve heyecan verdi.• demekte· 
dir. 

ixc.r:in·ix İKİZ 
KIZLARI 

I• ngrıd Berı:man'ın ikiz kız 
doğurma ı da İtalja'da bır 

hadı~e olmuştu. lngrid ve Ros· 
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Nurullah BERK 
~apıtmakla beraber. herkesı'l 
anta~ıp .e\cbı•eceğı bır açık ık 
ta olacaktır. Se\ e se\e haurladı 

1 gım ta lak \'C projclerı gc:ıc 
• rkada far. keııdılerındcn de 
hayli 1-:ıtarak duvara naklcdt'·f 
cek ve bu ış, 'fanrının ) ar•lımı-
1r, iki, üç &)da nihayctlcnccc~
tır. 

Pek çetin olacağını tahm•n 
u tığim çalışmalarımız onur.
cıa. itim dı benı \'c genç arka· 
oaşlarımı pek ınütchassi etmış 
olan Teknik ÜniH•r ıteuin saltc 
serler kazanacağı ı: şimdiden 
söyleyemem. Fırça du\'ara deg 
medcn kehanettf' bulunmalt 
doğru olmam:ıkla beraber, bize 1 
gil\'encnlerın ha) al kınklığıa_. 1 
da uğramayacakları muhakkııl>-ı 
ur. Bıı ressamlar, en büy•Jı. 
çapta monümaııtal re imlcrııı 
~ apılabileccğıni \'e böyle bü' ı\k 
ı~lcri başaracak teknık ınıkıiıı
lara sahıp oldugumuzu gö ıcr
mek i lı) oruz. Şahlanan arm • 
lrır bugunc kadar boş dm arla
ra çarpa çarpa kırıldı ,.e lıı~ 

oir el, du\"Br önlindc re sam 
içın iskele kurmak dira\'etini 
gö,tenncdi. -

Teknik Ünin~r ite freskleri 
haşan ile neticcleııır e, memle 
kette ~ıllardanberı kurulu un.ı 
ıstediğımıı geleneğııı teme.lcrı 
atılmış bulunacak. Re ım, ~a
nat )oli) c süse atı m:ımı~ goz.ı 

lcr, bu ilk büyuk örnekleri gö 
rOnce, alı ınca benzerlerini b:ı') 
k:ı binal:ınn dunırlnrındn ara
ıııaktan kendılcrıni :ılnnııync:ık 
hır, Ve gelenek bö;h.•ce kurJI· 
mıış olarak. Anıt - K:ıbir'iıı al
~·ak kabaı1maları, Ankara Ope
rası, 'fekrıik Üııirersite frı• k
Jcri belkı yarın b r Meclis b'" 

1 

ı.asının hollerı ve s:ıloıılnrı, 
bu memlekette uyanması iç n 
~ ıll:ır<lır uğr:ı:ıtığımız hır zc\
kin mlljdeeilerı ol:ıc:ıklar Ar
tık, bir kaç )11 sonra, yapı ında 
ı essama 'e heykeltr:ışa yer a 
~ ırmayaıı mimar parmakla gös
terilecek, a~ ırmayan lara da, y:ı I 
pı sahıbı· •Nerede resim payı, 
nerede he) kel p:ı~ t?• diye ~o-ı 
ıacakıır. 

Bir zamanlar Re im l\lüze~i 
\e Opera hayal ıdı, bugün ger
ı;rk oldıı. Duvarların pek yakın 
ela konu maya başlaması bu
gün hayal görünebılir ~ınıa o
ı un da viicut ve bün; c haline 
gclmesıııi biz ~ağkcn görecef(ı 
her halde. Re' amııı tok gözlü
lüğü bu davada ilk pliındarlır. 
Boya parasına, peynir ekmeğe 1 
çalışmağa razı olan bir kaç re· 
sam, bundan yirmi yıl önce Mek 
s kada duvar resminin temeıı-1 
ııı atmışlardı. Bugün o memlıı-

Hi KAYE 

ERKEN OJEN 
HOROZ 

J."t'rid f:ılgü'ıııin 11Gölgell"ı • 
aıtıı ba,.ka bir Jıika\ e inı 
10-1-19.>t tarihli ı;aJı~ızdıı 
~ a) ıolamı~tık. .Son zaman· 
!arda !.'<'"itli dt'rı::ilerde şi
ırıeıi 'e hik:iyelni çık::ıı 
Edgü 1936 da İstanhul'ıl:ı 
doğmuştur. 

D ' ard~ ka~ yağı~·ordu. B.-,; 
hıkayemın be~ı de yarı,n 

ı.almı tı. 

•lllitiin iiınit on bir volisın
dc di) ordıı Reis. 

"g, eli akş:ım çıırncakttk bıı. 
de<li Çivıli \l:ıhmu ı 

aililır nıbinp dedi Re~s •• Rı
Jir mıı.ııı o at\ ·am öyle ) üklH 
~ıkacnğını?. 

•Andrika üç bin \'llrmtı~~ di
) ordu Osman. 

Ağzındaki C'İ~ar:ı zehir gibi 
gcldı Heise. Fırlattı atıı. 

Hadi» dedi, oAtın ağları.• 
On bir ''olisi de boş çıktı 

~ır ça,·a•e batık vardı ağda. 
Kam bır bulut çökmü~ıü. Rcıs 

•Ne varsa üç volisinde varo 
diı ordu. 

Giilizar kapıyı vurdu. 
•Çamaşırın \·ar mı be'~. de-

di. . . 

•Yok Gülizar• dedim. tl'ziil
(:Ü. 

"Bey.n dedi , .. Tanıdıklardan 
odunu kırılac.:ık fı:lan , ar J 

~ir ~:ıbcr sal bize. Teriğin işi 
bıtmıs ce fabrikada .... 

•Olur Giilizar,, dedim, 
Gölgem çamurların üstüne 

c•~ştü. Her adımda gııtikçe h!ı
)uyordu. Gökyüzünde b"r 1nk 
) ~ldız vardı . Yanıp yanıp Ü· 
ı uyord:ı. Yanımdaı• birbirine 
ıutunmıış ıkı i~çi geçti. Salla
ııı)orlardı. Biri çamura kapak
landı. 

«Dinine yandığımının dün
~ a~ı. dedi. 

«Ke '-e mesaiye kat~aydıke 
( cdi yanındaki, 

u Bir buçuk lira için çt>kilir 
nıi?H 

«Dolmu~· di~·e bağırıyorı:u 
l'arıııal(,ız. «Hadi bir - iki, bir
ıki. .... 

Gt'er •essiz "e kinıse.sizJi. 

Ferit EDGÜ 
oGiızel adanı di'mı?n 

Başımı alladım r lliirn\'eU 
dı~ en adaııı ordu için para top-ı 
lııyordu. 

•Tonraklarınıız. dh ord ıı. 
· Hlirriyet. dh•ordu. ..x~mus. 
dı.}ordu. Halk \ar nı ~oğunul 
'eriycırdu. Paraları. malları top 
lııdı . ..._..;onra bir tuecar gemisıy. 
le kaçtı 

•Xnmu suı.~ ded m. 
Tabiy. dedi Zehra. ıGittiğı 

~ CJ"dr .,,e\•gılisi Yardı.• 
oÇıblını mı:» rft-<lım . 
• Son ınu ;;:örürrn, fılınin .... 
Pckı öyliyse bt>ıı çıkıyorumı 

dedim. 
So 'uk in anın İl;iııc isliyor· 

ı1 u. Zehrayı bıı·akıığıma picman 1 
uldum. S:ıban Rei~ 'iıı tayfaları 
c:enizi i'Ckiyorlardı. 

• Bütiln gırgırlH böyle yü'<· j 
lı.}:;e ı "miz tamamdır• de"!ı 
l.c.s .• ı~cne sokaıta diı,şcr ham
:ıı.:o Tayfnlardnn bıri: 

•Fakir, fukarıı •e\ in.)int de
di. 

ffFakır, fukara >C\ in~in anıl 
b zım rcpler yine bm:.. ı 

• E.} \'a lah• dedı Parmak.~ız ! 
• .l,.rkadııkl otomobılın kapısını 
a<:tı. Sınemadan <;ıkanlara doi:- ı 
l'll: 

o ll:ıdi dolmuş b"r - iki ...• di· 
ye b;ı~ırmağa b:ı!'l:ıdı . 

Gökteki yıldız nöriinmüvor 
clu. Çoğumuzun o7ıasında 

0

1şık 
~oktu. Uyuııııışıuııuı. Siz sıkırı 
tı i<;inclr oıurııyııı dunuz. Ovsa 
ki hepinizin yatması Iazıın E.lek 
triklcrinızin dliğmc inı çe\'İri
: orum. Sizin gaz lambalarınızı 
Ufliırnrum. Yarın :.abah kalka
cak ı~e ı;:idecck:-.ıniz. Okula !?i
clecl"ksiııız. Çnma~.r ) ıkayarak 
: emek pı ıreerk •ııız. Siyah bir 
ı,eee b:ı Iıyor .. Hürnlarınw eh· 
ır.in içinde tutuyorum. Siz kum 1 
hı bır ceketin riiya,ını görii
:ıor:;unıız. llnıt i Şii okulda, onli
ıı~zd.e _ot~ıraıı ıiicC';ırııı oglıınuıı I 
kı gıbı hır cekrt. V:ıı>urdaki kız 1 
ı;ızi ŞÖ) le bir süz!l\·erh or. ,ha· 
ı;ınızclaki ayakk:ıhıdaıı: !llrtıı;ı,
dak, p:ırdrsiid<'n ııt:ııııyoı"Sunııı.' 
\ 'c nih:ıreı kcnıliııiıtlrn. Bl'n de 
ii) le. I:eııım de :1\ :ıkk:ıbı'arıııı 
ıı:ırde um si7Jnki ~ihi. K:ır din 

cıı. Kumlu cı'kct, kauçuk :ıvak 
ı.:ıbılar .. 1\ıı guzunüziin i~lııe 1 

Xoı \ eç'in Oslo selırinıh- ~ iı mi ~ ılda tamamlanan \t' ı\fa\ ı:s 

19.~0'de toı enle a(,"ıla:1 llelrdl~ e Bina'>t, Surullah llerk'in ba -
ka bir siılunda beıirttiği ·!'anat(·ı iimitırrinino ('<1"1mı1d:ı ""r 
) iıziinde bl'lki de rn ı:r.rc·rliltsmiş timsalini teskil etnırkteılir. 
Bu biııanıu bü~ün nda ,,. saıonıannın du\'a~ıarı S11n r(·'ti 
res-.:ımlar tarafından ) apılan mııanam ydlıboy:ı frrsklrı·le 

kaııhıtıı·. Uat!a ılösPırırltriıı ,.r: ta\'anıarın da hirer 'anat rsc
ri halin•h• nıC"rmrr. m'11a~ ik n·~·a tahta ile i~lrnmesine iinrnı 
,·erilmi:ıtır. Ihı lıiuJıla gı·nı· \'t' ) a51ı biitiin belliha"h ~on C'\' 
res~aınlarııı:ı bir ıft't;İl'f~ bir oda \'e)·a bir du\'Rr düşınii tür. 
Beledi~·t' Hiıı:ı ı'nın frf'~kltri Osıo "ehrinin kuruıu~unu, ı:ıre

mİ!jini \l" hugünkıi ı:ündt"lik ya,ayısını çe~itli )·önlE>rılı•n <-:ın
landırdıkları gibi. İf"l1'.'tİ'lde Sorn•ç'in bazı eski nıa!>.tl \'e gt· 
ltntkltrinı !.onu ol:ırrık tir alanlar da urdır. Binanın dı~ı \'t' 
nltNı he) ktllt'r 't' •ı>lı:a~ - kabartmalar" la ~n~ıennıi~tir. 

~oneç'li ) azar .fohan floı ~en bu binanın fii1rlliklt'rini anla
tan uıuıı lıir )371>ııı1 ~ıı -ii1ltrle bitiriyor: ·İnsanların hirhir
lt'rini \'Ok tlıııeg,. \I' arni zamanda htr şe)in as"ıırisi ile \r
tinıneğc Jiı, tuttııgu lıir çai;da Güztllik ,.e Cesareı tıın·~~ı,_ 

!arına ~unuıaıı bıı fiisftri~li arma!lan hem bir nt'\'İ mt'y•':ın 

oliuma. ht'ın dt' se\'k ,.r!"İ<i bir hamlt olarak telakki edilmeli
dir. Ru n,·a emdi hir :ıııı~:ı ~!'tiren bu bina ·bomh:ı· ıı·ı:ı 

- in"'" faali~r!iııiıı hıı "" korkakça bl'lirtisi icin - .. ii pb(" \Ok 
ki k;11,:ınılnıa1 H ıhı_\;ınılnıa, bir hedtf te~kil l'rlf'l·t'ktfr. l.fı 

kin binanın gı•rl'k l·wnıti~i. ;.!t'rek icinde sakladığı, bucıiinkü 
:Sor\'c~· ':ın:ılını •rıı._i, rılen b;ninelrr, İnsanoğhı'nun 'arlı·re 
0 hiıumhı · 'iayıland:ııı ılalıa haska 't'YIE'rc dof(rıı hiıla b:ıkabit

digint' iirnc ı.. -;a~ ıı:ılıilir. in .. anoı(lu'nun ~·1Jd11lara f'ti~mek ar-
711 •ınıı h!il:i haıeıı du~ :ıhili~ine ~ükredt'Iİm.• 

,--------·-----, 

G o G o L 
T.\R.\S ~l J.EA - Gogol'dan Çt'\lrf'n: ~urullah 
Ata,·. - E~J\i ıAMAS BE\"l,ERi - Gogol"ılan 
Çt\·iren: Scnl't ı.unel. \'arlık \"a~ ıntırı. 

D o toye\ ki: • Biı er hep Go;o 'Un 'l\:aput' undan çıktık11 :ter. 
liÖ\" e demek.e Gogo Lin ardı ıra ) eti, en Rus yar.arl:m· 

nın. onu ôr ... ek a·arak küçiil{ insanların acı arını, ~ıkıntı'annı, 
nıhı çöküııtlılerini biiyüi\ liir merhamet duygu~U} le ell' aııp 
i cmere b:1~ ad ık aı mı Ln atmak lslcmcktedir. Rus realist 
eko'ünıın kurucusu :;·~·ı an Gogol gerçek ola) tarı \e psıko'o
jik rlunın. an ycp)enı b:r bakı 'a görmek bakımından ken
dinden :;onra ~etheı: g~r.l· ~azar ara tam an amı)la önciılUk 
etmi tır. Gogol"u okumak ondokuzuncu ) üz~ ılın i'k yarısın
daki !l•ıs lop umul\ ı. iıUtıiı• gerçek \C ruhi ha 'eriyle tanımak, 
do lıı) ,_,,. e de Ru· in)anının o dıığu kadar soyut kı ·i ğ"u-:un 
da ::za!c. bilinmez ~öıuerınj k(':fctmck demektir .• öı i r.ran
ar , • Mütetti~o g:bi cii;n) a ci'çilsundeki ka:ırı cserlerıni o 

hl' kı de sadece Pt enciırmc'·, cğ'eıımrk için ~:ızını~tı. •Ulıi 
Canlar,, a ba~Jadıl!t .ırada Puskın"e .çok e;; ence i bir kitap 
haı.ır•ı~ onım • diy(' ~ ı.zı:,; ordu. O~ saki kitabı o:-uduktan sonra 
air: Tanrını ~u Ru~~ a ne kcdcr'i bir iilke1 diye b:ığırae.ak. 

tı. Y:wır"ı'• iç güdu~L. i'~ ki~i ifıi arasındaki çe !~me, Gogo 'il 
son ~ ıllarında acııyip lı1re~·et'erc, me.elıı bitmi~ o an •Ö''i 
Can ar ın ikinci bö lbıiiniı yakmak gibi bırbırini tutmaz ruh 
krız ('rıne kadar -!i:-iık'e. ccekti. 

Anıa bo)· e t> ması eıınlerinin de;:erini aza'tmaı. Onun 
nosto,·c,·.,kı lerih. Tol to)' arın Turgen.} e\ • errn, Ceho'" arın. 
Gorki' t!'in ardı a•f.ına ~ ı>tiseceği bır celebi~ ata öncu ilk ett i
ğini unutamayız: Dılırr.:ze de ~e\-ri'mic: o\1ın •Ö'ü Can'.ara, 
•Mlifrtti p, i'!lrgo:-otl I!•l-aye'erı.. Taras Bulban ;?ioi e~~•
leri düm·a edebiya:ına mı:· o'arak ö'mez'eşmic:tir. Di 1m~e c!~ 
lıa ÖPCC' de c;eni mı~ \"e basılnııs bulunan Taras Ru bıı· i I' 
•Eski Zaman Be) lerıı. ~• lıir krre daha \'arlık Yayın'arı ara 
.ında oku)oruz. 'rıır.ı. Eulha • ~ı rli'iıniz.e c;erirerıh • 'a< 
gihi tanın mı' bır ;i, u 1';~1 olma ı bu kitap ü1erinde c!aiıa <'O': 

durmamız.ı •cll<'pt:r. Tt1r:ı. Dııtba .. nın, Harry "Jlaur tarafın 
dan nrnan:ııı fi•nı:nı Elirrı1 er hatır avarak'ardır: r.nnıantık 
hlr di"e ~·· zılını" "ttlunaıı bıı blı"ii'- hıka\'edc vazar biti Uk
r:?yna'nın l:ıhranıan"ıkia do'u gcçmic:inc doğru. Urük'er: ta
rihi at>ıdan pek clol'lrıı o m:ı•a da, ean'ı 'e renkli biı· eki ide 
bize :ıtPpi, Zapoı-ooı 'Jrı. C'n'ıırın ki•l'iklerini erUvenll ha,at
'arını çızer Ataç"ııı dı' ndt'n GonoJ'ii' okum.ak her bakımdan 
ze,•k'i. ~tepın. o wıh i in :or'ıırın. o celin, zor hııqıtların ıi
ı·iri hrr a\f:ıda dll' ıııık ır.iımkiln E•kı Zanı:ın ne' eri. nde 
rade iki uzun hıka' e yrr a mı-. F,,\i Zamıın Be' !eri• hika' e 
,inde ~efka~ \"e he) ecanı~ birbırıııe karı tığı bir • iro.,i;) ı 
duyuyoruz. ikinci h•l;ave C' an . İ\·ım hanovlç'le h•an Xikifo
ro\·iç'lıı Xrsıl Kaı ;;ın Ettiklerinin Hil<ilVe'ı nde i•r :;tene 
ne e'I hir i•onh•i bo bn" tadp·orııı :ınıa bunıı tam ~er· 
rrl;ci bır ı.'iizlem tanı:ıın 1 :vor. Rıı kitarı':ırı nl{ııchıl;•,ın 'O'"'l'F 

iıı :ın bir krre dah:ı 00,10\('\' ki'ııin 111.ÜnLİn dece•·ini a:ılı)'OI 
Bu::iin 'Rl's romanı r.uc: hikfı,·p i rlhe arl andırı'an. :ıılı.ı \'C 

anlamı be lr!i. ııtn10-fC'r \( tııh 1 ı sınır aı·ını bı dıt:ı•nıı hır 
,!Jiıtiin \"ar~a. bu Go~rı 1111 e~eridır. 

Ceketimin yaka'arını kaldırdım 
Sinemanın önünde 7.ehra dur~ 
)Ordu. 

•Xe O• dl'dim, •Sinemaya 

Lakı~or. ÇI\ ili :ııahmutun avuç ._ ________________________ ,_.,: 

A~al!ı \'e hor ı:örl!'cl' o •ınoaneık·ar a i'k dikk:ıt ertPn 
C:o;:o' o nw~ıu. On•lı.n -oııra d!im·anın her ~anında ' "nrerle· 
rine r:ı,t'anan o in=ı:ıncık': r cdebh alın ana konu u oldu. Do;;
to,•ev ki'der Ceho\"2. Goık!'~e kadar o za\al ı, bitkin, a alYı ık, 
ama iç'erinde in;;a-.1ı~ın ~tc ı, e\·gi i, do t'uğu yanan in an
"ar, ki~ioğııl arı tür u ~ iır'erden c'e alındı ince endi. t>debi
~ ata kazandırıldı. T .. r Bu ba \l' E ki Zaman Be,·'eri .. ni 
o!nırk('n biitün bu dıı~ gıı!:..rı ~enıdrıı kimizde bıı'ur~ruı. 

mı gir"yorsuıı?.n 

•Biletim \"ara dedi. 
Elınden bileti aldım. Gi:ede

ki kıza: 

•Sunun yanında bir yrr \'e· 
rir misiniz?. dedim. 

Verdi. Sinemanın ışıklıırı 
sünınii ıü . .Zehr:ının elini elime 
ııldını. J;aşını omuzuma egdi. 

•Sağ yap Salihı. dedi Re:; . . 
Soııra tayfalara dönclii. 

«Hadi bırakın a~ları.ıı 
Balıklar denizin içinde pırıl 

pınt yanıyordu. Laci\'ert bir Pe 
<E' tayfnlanıı içine sinmişti. tlıt
lığı çe\İrdiler. Çivili :.\lahmut, 

•Sabah akşam dinimiz s .• .ldi:t 
c:iyordu. 

«Aç yatsaydın daha mı iviy
di?. dedi Reis •• neniz bu. Dak 
kası dakka ına urır.az.» 

.öyle. dedi )fahmut. 
Gökte bir tek yıldız vardı. 

Yanıp ranıp siinu~·ord u. 
allün·iyet. diyordu adam. 

.ı-:kmek gibi, su gibi Jaı:ım bl
ze.ı> 

.Dü~ınan'arı attıktan sonra 
biitün topraklar bizim olacak ... 

·Uzaktan davullıırın tam - tam 
se !eri gell.yordu. Zehra: 

ları na ır b:ığlamış. Riiya~ının 
içinde denizler bağırıyor. Karı. 
ını uv:ındırwor I 
•Doğru sö~ lr• di~ or, •ÇOC'Uk 

!ara yemrk )Cdirclın miydi?• 
Karısı <loııııız gıbi yaları söY

lü~or. 
••E\'Ch cli~'<>r. 
\l:ı h nıııt rahatlı' or. Reis acı 

giıııler gibi kınanıyor.Yeniden 
agları attırıyor. Ağlar her se· 
Jerıııdr dolu çıkıyor. Reisin vii 
zii glilıiyor. Tayfalar .uskuru· 
ı·u. Rei n diye nağra att) orlar. 
Lfı.: O man kiireklC'rc asıll\·or. 
Cıbali tlitün kokusu içinde ·~·ü
ZÜ) or. Ve siz namussuz bir ril
) a gôrUyorsunuz. Reise •Artık 
Hans katmadı. diyorsunuz. He 
ı tayfaları düşOnüyor. Siz aA · 
ııartnıaoa nltıneı katt na ıl çık
malı?~ diyorsunuz Gökyüıünc!r 
bir çok yıldız yanıp - yanıp sö
nüyor. Tatlı rüyalara kavusanıı 
yorsunuz. Sabaha daha vak t 
var. R:.iyalarıııızdan elimi c'!· 
kiyonım. diürriyet• diyen a
aamı ipe çekiyorlar. Gece ,-:ı{ 
tı öten bir horozu kesivorlar. 
Karanlık gece, b'tmek tüken
mek bılmeyeıı kaderler gibı u· 
zayıp gidiyor. 

ARAMIZDA GENÇ BİR 
FRANSIZ RESSAMI 

Rir müıldt'tlt•tıbrri nt<'lnle. 
ketimi1de hulunaıı ::c ıı<· 
l'raıısız ressamı \ 'inl"ent Bre 
ton J•ransıı Kon,olo)luıut 
Galerisi'nde açtıı(ı 'iergiılf' 

Tiırkiye, Yunanistan, Paris 
\·e l.ondra intibalarını <·an-
landıran ulubo) a t'serlc-r • 
teşhir ttmekteclir. 30 Sisa
na kadar açık kalaeak bu 
serıti hakkında . air Asaf 
H:ılct (°t'ltbi'nin bir \·azısını 
a ağıda bulaı·aksını1. · 

Asal Hôlet ÇELEBİ 
la rc,,..,anıııı .\lıkonol> ada~ında 
,;:ördüj::ü bır ı;okakta t!Ylcriııın 
kapılarındıı oturnıuıı, kııcağuı
daki çocuklariyte ,,o ,djjı ~e)·· 
redrn ıkı kadın, bir je merdı-
' enden çıkan biı· çocıı:: ;ııirU-
liı~ or; fakat kedı.er ortada in· 
:-anlardan zn. ele. l\edıler nıut 
hi-. Kedılcr o turu~ or. ıçı~ or, 
yatıyor, dola,ı~ or .\ra arıncla 
bir de ta\ uk \'ar. Burada iıdcta 
in~anlarla ha~' anların ruhı 
mtin:ıscbeılcrıni fÖz.le ~cçmck 
kııbil. E,,;.j An:,;anı'daki okak 
da temiz bir ha\ a içınde u-
~·an ku~ 'arı, duvarlara da.} an. 
mı;ı insanları, ı;okaktaıı ı::e<:rn 
<'~eklerj 'e kııpılarda bckth en 
kadınlariylc öy'c jç aydınl~tı· 
l'I ki... Rrsinıleı·inin çojluııda 

r-------------·--·------,~ 

EV- RENDEKİ 
Yrr daha göre) im 
l ')ktJMa.. 

Riıtün dagtar chirll'r butıın kıl.lar 

YC'r sonsu1 tam:ınlaıdan 
Cana bir ı ık 

Re~az arnçlarına esmer çocukların 
~ıraklığını 

l'mn H~ bü) uk 

Hayunların bi!l.iltrin tıirkusunde 

:'\e ki senin degil ne kardeş ,.n hadi. 

sı:.lı bır hava lıfıkim olma:.ına 
ra~men in~:rnı "ıkınıyor. Aı çiı Fazıl Hüsnü DAGLARCA 

1 et, fresk sanatını yeniden dı- 1 

riltmiş ve abide' I resmi mimar 
lığa tekrar sokmuş olarak IJ
nınmaktadır. Bizde de Diego 
Rhera'lar. Orozco'Jar y•ık mu" 
Sanat çapiyle olmasa bile - ona 
aa pek emın değılim ~ a - iste le 
\e hamle kuvveti bakıınındar 
e:lbette var. Kendimi örnek gü; 
termiyorum ama Türk ressam 
!arına .ıbedava çalışınız. dıyP.ce 
ğlm geliyor. Çalışalım ve yapa 
!Jıleeeğimız işleri ı::ö ıerelim. 
Bu. bizim içın. sanıldığı kadar 
bliyük fedakarlığa mal olmıya 
cnktır. 

r 

Sanat Sayfası'nda ilk 
defa olarak bir ~azısı çı. 
kan ,\sar Halet Çeltbi 
1907'de lstanhul'da dog. 
muş, Gaıatasara)' Lisesl'ne 
dl'\·am etmiş vt :\cl!i:;e 
~leslf'k J\lektebi'ndtn me· 
zun olmuştur. •Om Mani 
Parlmeum- :ıdı altında 
topladığı şiirlf'ri ı.on 1a
manıaı·da Edebi ut ~lali. 
ne'lerindt sık ~ık oı.unıı
~·or. Çt>lebi'nin t :Hli'da ·a
~·ınıanan •Buda.. hakkın
da degrrli bir eseı-i \"il çe· 

;:iic~i. daha ziyade mııhayyele· r=~======~:=::;:::::::::::::::: ye ışı bırakı)·or. Girer girmez 1 
~~rz~~:a~:r::~.ll~l~l~~~~~\~:/~ HABERiNı·z VAR MI ? 1 

Sonunda du\•arlarını örtecek 
fre klerın başarı derece ı ne o
lursa olsun, meydana gelme!" 
rine imkAn \'ermış ol:n, !, a 
Teknik Üniver iıe. resim tar: 
t.ımizde yeni bır çağ :ıcan b•r 
rol oynamış olıı~akur. Burada 
c eğeri, kaı.ıınılacak eserler'.ie de 
ği:, yapı'nn hareketin m.:nasın
da 'e i'crisi için taşıdığı ım
ı:anlarda aramak lazımdır. Du
\ arlarımı:ıın dıle gelmesine dog 
ru ilk adım artı:. atılm:'iır. 

o 

KARYA 
Gök renkli ufuklar gen~ ılabildigine 
Bir lru uıanmıs beyn. mermerlere 
Eteklerine riineı dolmuş 
Türkü ı<;yıer 

Bir tanrı ~Ö\f'r bir bulut üstüne 
Toprakla 1'ulutıar öpü5ürler 
Kız çırılçıplak sere serpe 
Bir gefoı Homeros'u dinler 

Karn ::ık,amtarı güıe1cUr 

Kıı nefE>si gıbi bir rüzgir est'r 
Umut1ar dolar umutlar taıınr 
Batan güne karşı mt'rmf'r caddtlrr 

Denizlrrl~ k:ırııarın sauşı Ö\'ÜIÜr 
Kumanılanlar tanrılara 'kun·et 
Rir rüzgar t' rr lsktndt.r're 
Fetih ihtl~am senet 

Karya ı:ün1eri günesliktir 
Xeff'!( nrfe tiitcr St.\'gi 
Bir ) ayııı~ ya~,lır dualara 

Huret i~ ilik bilgi • 

Rir i~ ilik sarar sarilık~·a yrıi 
Dum:ını üstünde kızların yiğitlerin 
Bir bilı:in bir taşın ü~tündr ı;essiz 
Kaybolur i~inde mt~areıtrin 

Tanrıl:ır Jmn et tanrılar t~ık 

Kırya hır gelin kadar sıuk 
Ufuklar irinden ilahiler duyulur 
Gül demcfierinde kucak kurak 

Maksut DOCAN 

itli sanat konularınd.ı in
l'elemeleri ntdır. 

B ir kaç senedeııberi tanınmış 
Franı:ırz. res.amlarından prk 

çoğunun hakikaten nefis rüp· 
ı"o<lük i~·onlarını te hir eden 
ıser~iler görıneğe a'ış:nı tık; 
fakat ~oktandır ha'kikı bir Fran 
ı:ıız ressamını aramızda göre. 
miyorduk. Yerli \'e\·a ecnebi 
ressamlar i~·in daima büyük 
bir citmertlikle kapılarını a<:ık 
bulunduran Fransız Konsolo,
lugunıın meşhur odasında yt•ni 
bir Fran ı1. resısamıııı daha la· 
nımnk imk5n arını tekrar bu a 
bildik. Bu resimlerle sanki 
l''ransa'ya dokunur gibi oluyo· 
ruz. Öteden beri hep ) eni (:C· 

reyanların menşei olınaı;ı iti
bariyle Fran a bizde daima a
natta ı:arabcti temsil eder ~ö
rlinür; fakat burada hiçbir •ga· 
rabeı. yok. Bilakis inzibath c
tlidü ve zcvkıyle bu nenç Fran
Sll sanatç1:11 bize ne kadar dıı 

samimı ı;orilnüyor. Re:sinı!erı· 
nin çoğu akuarel. •Sirk .\tıu 
ismindeki küçük bir re"ntt is
tisna edilecek olursa rrgide 
asıl tprinture. manas;yle ne 
düşündüğünii izah edebilrcc!' 
başka rı:ıerlen olmarlı'iı !!,'in bu 
nun üzerinde cturmı) aca~ı.11~ 

Akuarellerinin üç•i Fr:ıma. 
ya, ikisi Londra~a. brsi Yıına
nlstana, beşi İstanbul:ı ve biri· 
si de Ankarava ait. H"'J>Si de 
ferah bir ha\

0

a içinde. İlk ba
kışta rcs amın in.san pro ılr· 
mine önem vermediği, yalnız 
coğrafi bir dilny:ıda ya adı~ı hıs 
sini ~erhor. Fakat biraı dikkat 
le b:ıkılınça meselenin tamami
'c akc;.i o'rh1 " .... ,ı.,c-'"' " .. ''"'"'" 

ac:ı l ma~a ba~lıyan havanın fe-1 _ • 
rahlatıcı 'criııliğini duymamıık --~----------------.;,.;;;;.,;~,,;.~~...;;__ 
kabil değil. Dikkat ediyonım: TIY ATRO 
~,amın hiı; dokunmadıgı )er 
terden adeta ı~ık rı~ktrJ) or, 
derinlik 'e ı. ı!' problemlerini 
çok i~ i anlamı · \"C çok i~ i de 1 
gö.;ıcrmeyi bi mi . Bcbeği)le 
brraber oturan kilelik bir Yu
nan 'kızının purtre;incle çocuk -I 
lıığun bütiin ~aflıl!ını ve ıcak
lıeını bulmak kabİI... 

Hr;.>:ım Paris"le bir ~o· ;ı. 
ıcl)clerde bulunmuş. En ~·ok 
Duiy'nin Lesinııdr nldııı.:unu 
kcııdi:.ı de itir:ıl edi) oı', başı,::
ra A. Segoıızcır. Uer:ıin ın ric 

i)) le bır ha\ ası hisscılıl!)t..1.". 
Ankara'da allı a\' kalmış. ı u~k 
rc:s:-.:ıınlarından kıınierı tanım
bıııı ~ordum. Bana hep)ın. .. .:n 
en-el küçuk H~:rn Ka;ııan'.u;ıı 
he)ccanla balı,,etıi. Sonra t•l,1 
rc:s,,anılarımızdan rlltha~ .ı ı.e\. 
nı')ı rok bcğendıl(rni. lıur:ıdıı 
gördüğü <:inilere \c mınva'!ir· 
lere ha)ran oldu&unu ~u~ıedı. 

ileride ne ~ibi se) ler , •'l>· 
mak ı,,tediğini sorduğum u· 
maıı da: 11;\luhakkak kı her an 
yeni bir şe)·lcr keşfedı~·ıırurn. 
Fakat bunun beni nere'" 0otlİ 
rccl'ğini şimdiden tııİt·ııı~m» 
dedi. Onun daha ziyade gcleııc
ge bağlı olduğunu goril oruııı. l 
r.e~min bittiği yerden başlanıı
nıı) acağını, önce figli~a~if'd_en 

1 
başlıy:ırak tam tckamUlu gos· 
terdikten ı.onra non.fiı:ıüratif'c 
ı;:eçi!rbileceğini söylil)or. ~IA· 
zinin ve kültürün bir kalemle 
silinmesine imkan olmadığını, 
bu hususta hiçbir hudut tanı
madığını belirtirken: olı faul 
prttitıısemt'nt gardt'r l"f't hi· ı 
rila~t"• ( Rtt ınira~ı ki\ nı"tlrıı. I 
ı;.,.. ... ,.,. '" '' 1 "'""' , .... ,..,' "' "'"" 

* Tlyatrosenr ı:ençlcr lllrafındaıı 
ırcçcn A~stoıı ayında tunıl:uı Ti· 
J&lrt1 llt'rnf'fl dün Bebek teki Ga
latasaray Kul!ibil'nde saat ıs ten 
19 a kadar dtum eden bir toı>· 
Jantı tertlpteml tir. üreler! umlmf 
bir h11u lçMalndtı bir araya ntlr
mek Te çe4l!ll ti> atro konularının 
m!ııınkaşasınn )"ol a~mak maksa
dını ııOdf' . .n bu toplan tıuın • ıı. t 
m~rkr ini '.\ıolif'rt''ln (;Utunc· J'.UJI• 

ı><'ler adlı komedı..lnln ı l:1•111ııt ntş 
olarak ı ınn.~111 teşkil t.dıı·ord,ı. Bu 
komedi Haldun r>ormen tarafıııdan 
modern kosıllmterle TC mcmtek.•
tlııılzrte ilk <1era olarak d~ı cn~n 
•arr.na stllh nde hıı~Te kom·ı
mu•tu Orta orununu hatırlatan bu 
r~JI tarzı, aktörlrrln bir aaloııı.n 
orta rtrlnde oynamalarını ,.. tf'• 
ylrcllerln tem ııı dört yandan tf'V 
rctmclertnl mOmkOn kılmaktad•r. 

* Kü<:"Uk Sabnr"de bfılen tem• 
ali oollme.kt.e olın Clna)Pt \'ar ad
lı melodram 19 l\layı~ kadar o~
nanaCl\k \"e o tarihte sezona ııon 
Vt'rlleccltUr. 

* Frans:ı. \t:ı.n şehrimize ı:eten 
\"h ette Galty'nln Klıçük S:abnr"de 
tek t-:ışınn tcmsll ctUğl kısa skeı;
lerden mUteşekkll Pt'QGr&m, klsmen 
rı.-pcrıuarın ııR)'lflığı, kısmen de 
i\luır. Gatır'ııln bu derece gUç bir 
J 1 başaracak aanat kudretini gög
tereme)"lşl yüzOnrteu beklenen se
Vl>t-fe erlşemeıntştlr. Buna kar ı
Jık, Praıısm akırısı, ı.a ı·ont.tlııl''m 

'l'f' .ıarqııes l't'enrt'ın ştırlcrını, 
akt>Çlenle gizli kalan bir hassası

retıe okumuştur, 

* srhlr Tlntrorn, temslllerln,. 
Mayıs aonuna ı·adar devam ede
cek, eezon ııona udlkten ııonrn 

lihakf'sf'ear•"ln Bir \'az Gtt• i n ı
'a•ı komt<!UI Bahar Bayramı mfl
nasebetlyle OUlbanr Parl:ı'nda a
çık ha.ada temsile başJanacaımr 

* t.unbııl t'ni1'f'r>itf'~f G,.nrlık 
Tl.-atrosu , .\. A. ":lıııner'ln Oot•r 
\ nlıı adlı komedııotnden eonra t m
•ll cdlll!Nk otan Tank Rıı~ra'rı ın 
\'.il•nttto•ürlıl r..ıt~n Rdll il•' 

1 - • - • ,, ••• 

RESiM 
~ 

* fk':rn:ıu Olcunla ma f:n~tıtd• 
&u"nde 15 Manata t'ul'f'ya Kılır ııı 
llt'r&mık Te ıulubora ese.rlerınt:tıa 
mtıt~kkll bir ıerı;I açUacattır. * l!I Nisan Paı:arteal ı;ünU esltt 
ipek Sineması p&411jında açılan :; r-
111 schlr Gal~rbl'nde şlmd)lı:I lh
ledlf" Te \'IUir"t lfltrlne alt urıı
den sonra akademU: urzda çau
~an rE>.sumların ue.rlPrlnden mute
şe!.:kll bir urırı açUaca.ı:ur. 

MUSiKi 
.;"V"-"V"V'o 

* Fraıısıı Tlyolonul tiatadı l'ı
,.,,., •ournlf'r bu mevaımın en ö
nemli ınuslkl claylarından birini 
t~kll t'den rrsltallnl yarın akµm 
ıs&ht 2ı 1) ıe Saray Slnemaaında 
verr.r it TC Pı.-r mbe ~Unu de C•
maı Re it Rn'ln ld&realndekl rı

ln eserleri Te aınt - S.•n•'ln vl
ıarnıoııl orı..,,ırı;sı toıuerlne liOlbt 
ol:uaı: katı!ao tır 118.30 da s..ı
rııT da ı. Konllt'.rde C'emaı ae~t Rt!.'' 
in tM"rlerl Te Saınt - Saeıu'ln ,ı. 
~oıoıu• ı konçerto u çalın•cak~.r. 

KONFERANS 

• ?:o!mhon r.l'W'lll Muunt.arı 
<"cmınu tarafından kış boyunca 
Deme loka!lndo tettlplenen l!gt 
çekıcı konferanl!ların ıonunmısu 
ııeçcn Qa~mba ırunt.ı PanaTot l
bnn tarafından ~Odf'rn ·,·unaıı 
:llıı71tı konusunda ver1lml3tır. * Yarnı uat 18 30 da Prot. Arıt 
:lhıllt ·'lan~ı. t"llarmonl nrmr•ı• 
llde dcrn•k l\\"elcrlne hltabe.n 'l'u

0

r 
l<h l''de \rkeolojlk Haf riyalin ko
nutu bir kouferana vcrtcekt•r 
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B.\ y \ n n·; l\IE~DERES 

KO:\ llSt..:\'ORL \R 

A dana Demokrat Parti adny. 
lnrından S'n:ın Tc·kcliolı

lu ~danada b r mirn::dc • 2 
ma) Ha sizinle biz ın ıııkalıı
n111; var• dcmlcı r. ll'çhir de
mokTa ide ha kın lı:ıngi pnrti 
He \ c 4 ) ı ınüddeıle n k!ihln 
naca~ı e\ Hldcn kat'ıfetle kes 
t rılcmez nma 2 mayı ta hır 
1 lk&hın vaki OJac:ıgı \C nik,İ!ı 
nıcra mın n ıımumiH•t iııb:ı
rı\•le h5d se iz \C o' un 1ıir 
cek ide gcçccc.,ı sımdıılcn .iy 
Jcneb ır. 

Gerçı seç m mfıl':ıclt'lc,,ı t'S· 
nıı·ında oı-ad:ı, buıod:ı bazı u 
f, k h~d eler cereyan ı"ttıi~
tl : mc e iı \dana, Tıır,,us ve 
b lhas~a Mcrsın'de Cumhuri
~f't H:ılk Partisı Genel n:ı •• 
kıını hnct lnönil konu urken 
h\ıt eler çıkmıştır ıınıa, ::ene 
de; ccçımlerdc :ı 11 kımın:ının 

Türk demokrasisi ol:ıca.:ı "İt· 
t kçr ani. ~ılm:ıkt:ıdır. 

Geçen hııf :ı. • niki'ılı t:ırılıio 
;akt:ı~ıı kcn Adn:ın Menderes 
Demokrat l'artl lideri sıfatiy
lP k muhim seç m nu 'kunu 
Erzurum'da Ö) lem·~ıir. Bunu 
T"'tlbzon 'c Girc un'ıll verdi
~ nutuklar tak p eım"ct r. 

Cumhurrel : Celiil B:ıy:ır'd:ı, 
1-tanbul. Su urluk, Burs:ı, lz
mıt. notu \ c \dap:ıl:ırınrla ye 
ni ınııl •Ve iktı adi tesislerin 
tcmrl ıııma ve :ıçı'ış mcro im. 
Jcı·lnde. De\·lct Ha•kanı sıfa
tırl" drs,:ıl ı\e ılçtanbııl Ada
~ ı Cellil • olarak keınuştuğunu 
ta rıh ederek. son dört yılda 
le 'r dı5 lya•ettc, iktısac\i sa 
hadıı başarı an i,lerl bclirt
m •tır. 

Halk Partil'lcr. hususi k:ı
nun arın hımaycsı altında bu
lunan ve dl'\'lct va ıtalarınd:ın 
i t raoc eden b'r Cumhurr 1 · 
s nln T>cylct Ba!!kan ıı!ından 
tece rlıt edip sırf bir aday o
larak harcket cdcmlycccl!•ni 
bel ı mı•lcı· \'e Bayarın taraf-

ı lıCn a~kırı konuşmalarını 
tenkıt cımektcdirler. 

Fakat Tlayar, Cumhurreisi 
!tç lmt'k için c\·veıa meh'us e 
çı mc~ı ı:erckt•~i ve propagan 
da ~ pebilecej!ini söylemi tiT. 

Riııı Demokratlar da C. H. 
P 'l ere !•met inönü'nün 1946 
\e UHiO cç mlcr esnasındaki 
ha ckct tarı.mı haurlatmakta
dırlar. 

SE<;im.rm 
\AKI, l\'OR 

Seçımlcr yaklaştıkça ~etim 

kurullarının işleri artmak 
ta. seçim propagandalarının 
fcklı hakkında şika)'etler ıırt 
maktadır Demokrat Parudcn 
ba~ka bllllın partiler seçil':l 
br) annıımeleı ni yayınlamı.laT 
dır 

C. H. P.'n:n uzun cçim be
yanname inde, ismet lnönü 
elmdb e kadar anahatlarını ç z 
dl~ı tenkid'cr ve vaııdler tefer 
rUııılı olarak yap lmı~ıır. 

Bu be' anname D. P.'nin par 
Uıanlıgını. ·ç ve dış emniyet 
butunmnma~ını. iktı•adi ba
kımdan ıf Asa g c\ ldığinl, ya
bancı Sermaye \'e Petrol Ka
nunlarının memleket menfaat 
lerıne a\ kırı oldul:unu belirt
mekte C. H. P. iktıdara :clir
&e. Anava a devletınin kunı· 
lacaCı, hukukt temınetıarın _ko 
nulııcal!ı. d c siyasette ve ık
tı adi sahada planla haTeket 
ed''ect.lh vnat olunmaktadır. 

lnönU memleketin gilney 
bölge ınLk: verdı~ı nutuklar
da, e~ ·ı ıenkıllerinl yeni cUm 
l!'ler ve !Aflarla yapmıştır. 

Mer in'de konu~ıu~u sı~a
da Ol'mokret PaT l'I bftzı kım 
seter tarafından hA6' eler cıka 
rılmış, yo'u tıkanmış, mıkro
fonun kabloları kcsllmic ve 
b nd ~I cip tahrıp cdıım·~ıir. 
R llYOn.r\ 
p RTi KO S l ' M LARl 
nartı mUmes•il er n•n, seçi
! 7 len uı alara gore Ankara, 

Ali l'l\'I • <"ıımhıırı.-,.t 

t tanbul ve l1111ir r~ ıl yol:mn
o pıopngando konu malıırı 
ba lamı tıT, Kıı ım <~iılek C. 
11. P. ı~· n \ nk:ır:ı ıt.ulyo 1111-

d:ı }:IJ>tıi:ı konu nı:ııl:ı \dn:ın 
Menıırrı• i ııı 1 et lıııııırıınıı:ı 
rnılyod:ı k:ır~ı lcnr l\ll mf'm 
lrkı t me t'lelcri ıiıı•rinılr uir 
mıin:ı7.:ırn)a du\t'I t'lııı ştrr. 

ım: sur: ıı ı::s i :-ı: 
J;ltZllltU f ~ · ··ı ~ ll 

B:ı h:ık:ın \dn:ın Al r.nd<'rc~. 
ı ıenıol.rnı Pıırtı lıılcı ı t 

r:ıtı) le ı·:rzuı um d.ı ) ll(lll l ılk 
~~· nı nııtl.tıııd;ı ln;ıııu'ııiııı lı u 

ruııı \l' iıldııı':ınııı ~r.\:ıplıı ıı 
d11'11ıt tır. ı: lukrın mulıll~ 
Jet lidı•r•nın irldı:ıl:ırıııı • I Hiı
ı·i)l'l l'lılı•ıı ciılı\oı·. ıııt• ıııh•kl'l 
b:ı ı)or. ka ıı liilih) ıııılııı ı iade 
t•di~orlar. nıeııılı•kct• yulıJ llı't
lar:ı :ılıyorlar• ekli ııc\e lıii
la :ı t'tııktrıı oıır:ı. tıilııiıı Lııın 
J:ıı:ı lcfrrı ii:ııl ı bir ,t>kılde l"t' 

v:ıııl:ır vcnn tir. 
ll:ı b:ıl::ın. l'rt konıı~ııı:hı ih 

tiıııaliııl J>t' nrn Ut'ilırtcı rl: 
• llakarı~ı ııııılııı)) t-rd ır ı ed \ e 
i:ıde olunuı-. ıkdiklen oıır:ı 

iç 'e dı pol ı k:ıd:ı, iklıs:ıı l ı 
\e m:ıli s:ılı:ıd:ı, hiirr yl'!ler :ı 
lı:ısınd:ı ~on diirı ) ıll:ı onda ıı 
cnrlki dl"\'l'i ıı ı ıık.ı)ı' r rtııı i 
\C iç Clll llİ)Pt lıal.Htıd:ı l ıilh:. • 
sa ı ·:rzıırıı ııılııl:ıı.ı \ı• l> uı.ıı lıı 
l:ır:ı hiıahcn şuııl:ırı ;;ylı• ııı lş. 
tir: 

· Dtmokr:ı t Parıl t.ıırnlıluk

t :uı sonra tl:ıh ı bu biill(tltri. 
h d 'r. \ I' trlııl ıt ll'ı i ıı ılcı 

ğur a ı oı kın· la ıı :ıs ıl ttrect 
dü t içinde tllı r tı iği ııi ht'1ı ınıi1 

h :ı tırla rı7.. l>oğıı tııın l)l' l ı cif' · 
n ı l e n ht\'UIA ıı ı n lıu r:ııa rıl:ı va 
tunda \'İcdanın:ı } ıll:ıro 11'1-
liin etti 1 deh r tin dere«esi 
r ümleni1re malıiınıtur. .Suk ı 
bir t liı-l iı. ıtarlıı lıa ~ ı.a tiirlu 
trhd ı t alt ınıt a bulunıluran, l.;r.n 
d i part iMntlrn olııı~ı :ı nl:uı la 
tan ha ini, nır.Hul olmadığı hal 
ıl t nn~ıi nıuhalth~ti tl alıl Ya 

ta na ih anet tf'ı :ı kki r dcn. -.iH· 
~i rakipl rrl ni yok et ınr. k i('in 
t ürlu trrtıııltr k :t t t'ılrn ~:ııt· 
t. i krnıli,i dcgi l ıl~ ha , knst
dır, Hugün ııı tın l ı·krti nı iıd l' 
mtvnıl olan i(' t'nınh eti. bh· 
ut .kenıtl vkılanınııda bıılııı ak 
ııınıı. llii kıimeıten, t.arakol· 
dan ve ıu lfınıden korkunuz 
~·oktur. Asayi illik meHul 
d eğild i r. Emni~ l' l Vf' l,ayiş 
kun r.tltrimi1., bir tuyik va
sıta ı olnı ıı ktan ı; ıkarak bu 
giin ntanda şın hak n lıü r· 
rh' ttlf'rınl kcıruvan mÜI' sır 
bi.r nizam un uı~ halinde va· 
zife görmtktt'd ir. • 

Dış poliıikıı sahuında da 
Türkiye l!l50'<kı tek b:ışına 
kalmış dııı u mdıı) kcn, Türk hu 
dutlarının mücla ı aa hile edi
ltomeycceği Ö> lenlrken, son 4 
yılda "ATO')a katı lmış oldu
~u rnuzıı. Balkan ve l'ak•.tu n 
İıtiraklıırının gt'rı;eklt,miş ol· 
duğunu, Türk Ordusunun bir
kaç mi lı kuvveılendiğıni, Ko 
rede TüTk hudutlarını ti u· 
uklnrd:ı n \'lknye edıldiğlni be 
l rtmiş \'e şöyle demöşllr: 

•Onların deninıle &imil 
kom umuı 'filrkiyNll'!n ti § ve 
toprak istem işti. Rlzlm dt'\·r i
ın'7dcdir ki, i11fen füı ve top· 
nk ı !emiy orum dedi Te ta
leplerini geri aldı.• 

f ktı adi me eleler bAbında 
borçlar hakkındaki iddialara 
kar ılık olarıık: 

• Horrun bir i kraı. ve istik
raı muımt'lhi olıtuğnnu, bu· 
nun uasının ıı a kredl:ve tla . 
yanctıj ını hllmll or. Rllmt'dili 
da ha nıiihlm bir f C)' ur a o 
ıfa. ermayr. ve kr r.ılin ln ikt ı -
a d ı faalıyetıerdekl muclıui 

rolilıtür. • 

demiştir ve crmaye yatırım
larında çok aşırı g!dllmi ol
du~u hııklcındııki özlere de; 

«1° •pılın ltrln h•n ~i nl 
apmı ar.ıkmı~ır. hınglslnl yap 
mamalı mı ıı Tutlh l't in.• 
d.;> erek cevap vermı~tit. 

C'E.\'E\'RE KO~l·'lm.\NS I :\ L'\ 
.ARİf'E~iNl>I~ 
Eğer ihuıri hazırlıklar ta-

mamlanabilirse 26 Nban 
Paz.artesı "l.İnü Kore 'e Çın 
Hindi nıe c'elerinl ele ılııt'nk 
milletlcrarası konCcrın ın Ce
neuc'de C..'il-I lillctlcr Cemi· 
)eti ışi mdiki Rırleşmış Mıllct· 
Jrr AHııpıı lılcrk<?'Zı • bin ı~ın
da ba lı)acıık. Bu konrer:;n a 
Ameıika, Korc'yc Uiı le4111;ş 
Alillcıler i~·irı n .. ker ı;:iinıleı mi~ 
1:1 memleket, !.üne) Kore, .Sov 
) el Rw 'a, KomUnisl Çin ve 
Ku•ey Kore i•tink etme1'tedir. 
Konferıın ı r:cclktirebılerrk .e· 
heplerôcn biri i Kızıl c.;.n'ın 
konreran takı talil U me ,. e. 
,.idir. Bılindı~I ı:ibi Hu.) ıı, Pe· 
klng'in konfcran~a hU) Uk bir 
de\•leı olaro k mll a\ 1 sartlarl:ı 
İ$1iraki ni istemcktf', Batılı r 
i e re men tıı n ımadıklıırı bır 
reJimc mü O\'İ muamele yap· 
maktan k:ıcınnınkladırl:ır. 

KonCernn ta asıl ı:aınllı ıııev 
7u Cin Jllndi me elesldır. Ko. 
m!ini tıcrlıı buratla nılitııı'i·ke 
yapılnıa,ı uğrıı n ılıı Jo'ran .ı'lt 

Iİİ\ iller vcrnıek dıırııınıınn ılii· 
EiirerC'k U;ıtı ıc,Jniidiiııü boz· 
m:ı'ıırı tr.hlıkr i mrvcuttur. 

Pullf'.,'in on ,\ vruna r)ah:ı

tinıic Glinrv lloilıı \D '"Çin 
ll iııdlııılr ıııil~trrck lı:ın•kl't vr 
J':ı,ifik 1 1.ıkıı kıırulınıı ı fıklr. 
ırriııi l::ıhııl cttlırııiıı o•m:ı ııın 
r:ı mrn Fr:ın n'nın durumu prk 
o k:ıd:ır sa ı:ım <le ı dır. Dul· 
it' • on §na kad:ır Frurn a'yı 
lal\ vetlcndirrork irin ~alı ıııı • 
ıır. Konfı•ı:ın t:m heınrn r.n·el 
n<'<"rt•dilrn l'r:ııısıı • Anırrik:ın 
rııu~trıek trl1li.iııı1<' \i) lf' ıı,.
ııılıMl:tl'\ di: 

.. r.nıto\ re ı:.,nrer:ınsının ~a
,.r 1 r'ore ıoprııl:lnrını lıırıe~· 
tlrtııt'l:, l'ore'yı hllr w nıtı ın. 
kıl lıir dl'\ lı-t l ı !lınc artırmel:· 
lir. tt ıı l,vnl er.ın l:ı ('iıı Hiıı<ll 
<lf'vletlerini lf'ı•avii7. !t•lılikı•si· 
111• nı:ırur. hır:ıknn ('jıı koıııll. 
ni ilerini hıı ı·mrllrrinılı•ıı v:ı1.· 
J(t'ririp r.ıııH'Y ])u 1 11 \ ~\:ı"ııııı 
nıiw•ıı ı İlli ırnıiıı l'drhitı·ef'"İ· 
ıııizi ıııııit P<Iİ\ oı ur_ J\omiini,t· 
lrrle l:oıır<'rıııı m:ıc;:ı ın:ı 0111. 

ruı kf'n ilıt İ\ :ıtlı, :ı~ nı 2!ltn:ınc! ı 
lıir nel ief'\ c ul:ı nı:ık için ıı· 
?iıııli ul:ır:ı• 11 • 

C'rıır' l"f' lrnnf Pr:ın ınıl:ı Titr· 
ki\ f'\ i tem il t'<lı-er•k 1ıf'yrt u 
l".<'\':ıll:ın ıııuır~rl.l;ildir· C'<'ı':ıt 
\ı'ık:ılın: nı,i•lrrl r.ak nıı ı 
t 'ııııııııi K:ııihi, lıı·~N h~ l.:ını 
Nıırrdtli ıı \'<'reiıı: 1.izh,ı.ı ı-:ı. 
ri•i. ı l cltfr. 1\or.ı•nf'r:ı: l:ii :n 
l·~rılrllııı ıı : Aqkl'ri nıii~:ı· ir 
A m:niK .\ ' ~l ;"i <'İ\' llİ\'l>l:"I·: 
.\~Kr:tt <:ü:\· ın:n:m:sı 
G"''t- ıı lı:ıftıı içerı;lnıle bir glın 

Aı ııerik:ı n ı,::ızetcll'ri IJır 
)İı l.:sek ı\nıl'rıkıın şalı ıyclinın, 
Fr:ın ırlnr <'in llındi ni teı ket· 
tıı:i takdirde. Aıııerıkaııın b\ı
ra) a ıı•ker ı:oııdeıı•ı'Ck hıır:ı ını 

mücl:ıfııa t'de( eğınl . oyledııd 
hnvndısi çıktı. Çok ı!cçmcdeıı. 

A\ rupa i:D'Zl'tf'l•ilcri knn:ılı i e 
bunları sii) leyen ı:ııın l'um
huı b:ı,k:ı n ı Mu:ı,·ini 'ixoıı ol. 
duitu şfi~ 1 olmuştu. 1şin haki· 
kntı ,u id i ti Cuınhurlı:ı knnı 
.M ua\ ini, r.a7.ele n:ıs~az:ırları 
ile yııııtı~ı hımısf bir koıııı,ma· 
dn (ki sıitlerirıin krndi ine aı. 
fto ıı ne r~li l ıni~·cı·ı•gi rncke 
ııı:ıh h üı edilııı iş lııılıınuyordu), 
Fıırwnııhal Fr:ı ıı ı zlıır f.'in llin 
d ini t erketselrr (ki Niıcon bu 
ihtimalin 'iıriıl olahilcC'egini 
snıımı) onlu) Anıtorikıın ın ora· 
) ı bizzat miiıl:ıfııa edeceğini 
• li) l enı~ti. }'11koı her nnsı•s:ı 
sözleri kcndıslnin ı:liylediği ele 
derhal ortın ıı yıı\'lldı. 

Jlu durunı lıilh:ıs :ı A\"rup:ı
d:ı tt'pki U):ındırdı. Bıızı Avru
p:ılılıır Amerlkııııııı Cenevre 
konreran.~ı :ırifcslnde bö> le 
trhditlcrdl' bıılu ıı mııl:ırının teh 
likeli olal·aeını iddia dtiler. 
nı~i~leri Bakan ı Dullcs de hrın 
hu enıli~cleri 1lertarar etmek, 
hf' m de <ıimdfkl hnldc hi\ylc 
bir h:ırrketc m unrıı olıı n Kon. 
gre iiyelerinl lt'sk_in .i<:i n ~im· 
diki h.ılde Cin ll ıııılı n c asker 
ı:öııı l crmek ihtimali olm:ıılıjl ı nı 

söyledi. • . 
OPPE~ımi:mm HADiSESİ 
W"' hin~lon'daki bütün hAıli· 

seleri iklncı dereceye du
şUren eOppenhelmer hAdl " ı. 
hu hafla da ehemmlycıln i mu· 
haraza etmektrdir. Bu h:Jct: .. e 
ile hldl enin b:ı~lıca sahsı o-

VATAl'lı·ı~ lLA\'ESf - - -------------

lr- Haftaıı111 f otoğratıor• 

:an Dr. Hobt•rt Op;ıcuheimcr 1 
ara ınd:ı bü) ük lC'Zad vardır. 

Atom saha~ındııkı ç.ılı~nıa a-ı 
rı ikıncl Jhn~u Hanı ıı •. •ın
dıı mu\affnkı)etlc ıd~ıc rtıııi 
olıın Dr. Oppcnheimcr ın nıom 
bonıbasın:ı 'c bund:ır. ıwnrakı 
miklcar gcli~melerc hcl'lı.ıngı 
bir iıllm kacl:ır r.ı)dası dokuıı
muşlıır. O l>cıııukrnt l'ıırti il:· 
tıdarı ~ırıısında ve biı· loıç a\ 
ı•vvcliııe knd:ır ıl:ı Cumhur:· 
)'<'iÇİ l'ııl'li ıkliıl:ırı S!lllSll tla 
lıukııınclc ilmi ınıişııv!r k et
miştir. Şimdı o hiikiımcL ncz· ı 
dindeki hizmctlcrın :ı,, ı.z:ık
Ja tırılmış \'C odl.İriı tlii • ,İ, ltı\' 

ı·ı hareketi \f" sadakati• tııh:Cık 
cdılmcğe b:ışlamıştır. 

Atom ı-:ııcrjisi Komi yonu· 
nun hu usi biı· he)<'ti tarafın. 
dan Wa hlııgton'da ) apıtmakta 
olan bir tahkikat sonunda Dr. 
Oppcnheimer'ın hiikümct nez
dındc faali)eıte bu1unma ıııın 1 
mıl ı ı:ilvcnliğin mcnraati ica
l>ı ulup olm:ıdığın~ı k:ırar \e. 
rilnıesf lliıım ~c·lıııcktı•dir. Bu 
Jııısu ta iiphclrr doğnıt~ ın:ı 

~r.lıl'P u,:ın llll•Ur, Eİ en hı)\\ <'I' 
IılıırC'sirıın, hukıınwl iı:crsmrle· 
ki giinnlik tedbirlerinin şl<ldc 
tınılcn ileri !:'.Clnırkıcılir Bu 
ıcılhlrl<'rin ~ldclcıi dol:ıyısl\'le, 
C\ H•lrr ı;:ılı nıııl:ırınd:ı hir mııh 
nır ı:iirUlmc' en hir ı:ıık kim 
fi'lt'r )enıdcn 1:ılıkik:ıtn l.ıbı 
tıııu muşııır. AEC •\'e m:ılıı-

sı so~uk~ 

osı ntla! 
Altemur K I L/Ç 

c rnr\ rr 1.onfrran~ınıl;ı, Kııre'ıh• k i miitarl'kl' hali nin tam hir 
hıırı a tılR•tırılmıı ... ı n ;ı ıla ça lı sıluaktır. r'akat hu. Hin ıli

('inı'ıt,. mıilueke yapı lnı!!çı nd ırn hilf' gür vt \·ttin lılr i~tiı . 

nlıinılil?i tlhi Kıırl''rll'kl mütarl'kr, Kore ıl i\ ;hı nı hıııtr • · 

mi "r.Aildlı. ~aılef'" nır nı•rlıet in i k i~ r b<ilunmii<ı hali ili' ılh a 
oldııl(u Hrrl r t ı-,Jıit erlilıııi~. lli hir ('<tİl"I' ,oğul. lıa \'R dl'flO'ıın.1 

konulm ıı tıır. Kore nırq~Jı-,fnin, t :ım hir hıırı~ alh\'Rt'ak ha
kiki hnl ç.,rrsi, mihtakİI , ,. hirl f'~lk hir Kare hııkiım l'ti nin 

ku rıılınıı~ı ',. nıPınlrkr ıtr k i ' ;ı hantı kun l't ll'rin ttkilmr •irl ir. 
Koııı ii n [,tfrr • nıi~ t :rl:iJ H~ hirlr~ik Kore. n in, ktndiluiıır t.i
hi hir kıı kl.ı h iıku nıl'ı iılıırr•i a t•ı nıl ıı olm ıı~ ın ı h lf'llikJr ri miicl · 
tlı•t(ı'. l\ort•n in hirll'•nıt•,iıır Tll'k i nık~n ~·ok lu r. l"lıı tah~kkuk 

et nıc ıl il.~·ı., ) Ahant·ı l.u\' et lr rin t amamiJle Çf'kllmt' lf'ri dl.' 
nıcumıb:ıhis oıam;ı1, 

A nı rı·ik:ı'n ı n •yrni nı nrl :ııı , fra'ci.i i~r. ~liı·f'. hP-11.I hi r ıni ı tl· 

ılrt sonra, ta\arrıır " f' •tnte} ık ıhtıyıı thn mf'rknlf'rtl4' 
fo r>Jpm:ık ılil• ii nt·l', i~·ır Kort'rlrki \mf' ri kA,., \'f' Ri rt l' • rni~ " il
le' lf' ı in hİı\ ii ı.. kısıııının ı>r:ıı1ıı " ""ki l ırı t'• İ d hctinf' ;ııi ıt i lf'ı·ek· 

lir. l ',ılrnt Kot f''df' hlr ni t lr·,mic Milll'lll'r kıl\ \l'Iİ k RhMli.1 bili', 
komil nistlrı , c:ııncy Kor!' <'ıı nıhurlıö>~1<11 nı S' n "nııın Rhl'r ıı ;n 
20 ıii nıenl İl" lm.t~r ıln lir.ı bir ilni hnrf'k4't4' ~rrmcsi l'ı tl nu· 

line kur-:ı, Koreli l;omiini-'lrri vııln ıı 'btcl11rı n ı hın'.~ nı ıııfa r. 

İ in ııı~ l ı n~ h:ık ı ltr' ' h ıı iiııkii hal in ıll'\. ll mt t.omfi nl,tıl' rin 

i-;lnt. tclııwk feıl r ;.ı' in biitiin ' ıuımn ıl :ın ı11 ,\ml' rik.ı 'nın 

ı•l inıtr hııl unnıı•ma ı . < iYJ'e ıfo itnı yaoı lıhİlf' ı·r.k bir t ıııırrı11tl.ı 

onl a rı hir kİİ Jlnilı:ı,1111l;ın m:ı lırıını f' ılf'rek tir. Oi ğtr tıudt ırn 

IHl' lll lf'li t•lin gii rıe v kı,mını n 1.o ııı ii n i~~ll'r r linf' 't"rınt'nı"•I 

' ıHsintle dl' Japoıı' :ı'n ın trhıl i l r<lilnı esi önlenml~tir. lhı tl.ı 

l~afıJılıuııı icinr ~ .. ıı~ ıır. 
Vı•ıh :ı, ıl birlr,ik hir Koır t°""""- komıinl, ı ı rr ' '" tf'rf'k 'r 

ltoıt ı Jt l :ır için ~İmıl ikı h ;ılıle lf'lıl i kr lİ bir mN·hııl oıl ı ı i! ıın :ı JÖ

rf', C'rııc \ rc'dt' bu mcnuun halli ld n nrk bii~·ilk hlr ı:::ı~· rp~ •ar 
fetJ İ(ı•nıi) I '( ı•ktit•, 

t\orl' ıl :ıv:ısı, <ilı ıın 1,ii ıniıl lıir uıla•ma t e nıln f' ıt ili nct \ e kıı 

ıl :ır ıı •ıık h:ıvıı dr po,u n ıl;ı nıuh;ıf:ıu cdilrt·t c ~n1i~ nr. 
• 

S \ll~l· ;o;j %!0 
nt;ın 111İl l f'tl1• rıırıı~ı knnfrı·:ımııı 

tıir ı:liı iiniı~. lhı 

<'enıl)'cl i <~imıl i 

m:ıh dı)e bir Şi')d<'n de h:ıh- r===~~~=======~~==~=~~~~~~=-_: seıınrktt'dır ki hunun hnkkın· 
d:ı hemt'n hemen hıçbir şey a· 
!;'tl,l:ınm:ımıştır. 

HaııınRfılı, tahkik heyetinin 
Hrı C<' i l:nrnr İİ7,{' inde hiç lı'r 
ı:ıhnıınde lıulıınm:ım:ıkl:ı ber:ı. 
lııır lı.ıdısrnin şu 1:. d:ırı belli· 
dır. Dr. Oppl"nhr imer, lı:ıkkın
dnl.ı uplıelerın e•a ı onun il· 
mı drhıısı 111' ll:ineı n ııı a il. r 
biıııll'n ewelkl devredvkı H! Ilı 
ı z ı·ıtiı:I sly:ı i tcı) lıııııı ıır:ı ın. 
d:ıki t<·z:ıttır. Onun honıun t 
J.::ı)clcriııe lııznıet elıi ·i, k:ııde 
şıııiıı k:ırısının \e lı:ı clmnın 
,., \'rlcc KoınCinbt P:ırti'i {ı\'P i 
ol lııkl:ırı, Koınıiııistlerle <lost· 
lıık )ııpııııı, H' l.omlinl! tlrrin 
bazı Ci7. I mtılilm:ıt :ılın:ık İİ7.<'rf' 
l.cndhınr y:ıpııl,J:ırı 'c rcdılcl· 
lı inı lıilclırdı&i m!ır:ı:ıe:ıll:ır 
lı kkındo ı:ımnmiylt' V;ı1.1h nın
lu ııat \t'rın!'ılı ı hı ini~ordu. 

no lı .. dı dl'n onr:ı ~·:ıpı :ın 
biri un n tı) :ıt Dr. Oııpenlıei· 
IllPr'ın i) :ısı to~ lıı unu ıne) d:ı 
ıı:ı çık:ırmı :ı d:ı l.ı>ndisini it
lı:ıııı C'll<'ec•k hir. hirc:ey nıcyrln
ıı:ı < ıkıııııını~tıl'. Pı ıncctoıı ü. 
ııi\'ı•rsiıe.~iııdekl Yilk C'k 1linı 
Eııstilu ıi onıı n:ı k:ınlıkt:ııı n· 
J.ıko> ıııakt:ıdır. Tı•srii ve ier:ıı 
ı.un·cte men up H d:ılıa ı•\·,·el 
<'<' llr. Oppenht\iıner'in bıiylr 
miihiııı ~erlere t:ı)itıini dr tek 
ll'nıı o':ın şııh h·etlcr g:ıvN a· 
çık(':ı heın onu hem kendi k:ı. 
ı·nrl:ırını mud:ıC:ıa etmektedir. 
Alıınler ele onun lehinde ko· 
nıı mokl:ıdır. Yorumcul:ır. bu 
ıııeınltokcte ynplı~ı hltmetlcr 
gozunünc alıııarıık bir af. :ınl:ı 
) ı ltı\ iye etmektedirler. 

Genc fr('en harta: 
- Dıen Uıen l'hu miid:ırli 

ıllı:ıy de C:ı trıcs Tüm Gcnc
rııllığe ıcrfı ett.rıldl. 

- l\l ısırdıı l!lO sıy:ıseı ııda
nıının. 40 da ı:aıcıc cvınin sı
) nsi n:ıkl .ırı rC!ddrdildi: n,ış· 
b:ıkanlığı ve a kcrı \aliliğl Ne· 
tipten tekı ar .Nıı ır dC\'Jr aldı. 

- Ingılterc ,.c \mcrık:ı. kııv 

vetlcrinı Avrup:ıda tuıaca!darı 
l olund:ı tcmınnt 'erdiler. 

7': indrlemt lt l':ıksi)on 

-Güneydoğu Asya ın 

durumu 
yarın, ı::tı nısıın rıazRrles: ,!!Ü· 

nü Ccnr.np'de ) eni bir •i 
)O i konlernns top anıyor .• 
1\ll'mlckcıim 7. n de iştiriık rt-
1 ı,:i bu koıırc1::ın r ıı 'ıibıı
ı '.)it' \ y.ı ılc il •ili mc clclc
rl rlto :ıl:ır.ık: Kor<' H:ırı Kon 
fcr:ın tilin hpnrlı~ı \e bilh S 

ı (' ıı il ııdınılı• bir miit. re
kr~ <' \arıtın ı hu tı;;l:ırı iıze. 
tınclr dııtac·:ıkı r. 

lıır. \:lllcl:ı lıı İHt'l'C \'C \
lll<'l 0l::ı;11ıı ıındı·rli~ı :ıltınd.ı 
C:uncy llogu \ sy:ı'tl:ı lıir b'r· 
lik ıııt')'d.ııı:ı geıfı mek iiı.ere 
rıınli}'eıe •irisi ııı"şlır. ırntijn 
hııııl:ırııı ~:ıııı•ıT:ı Dicn Bicn 
Fıı'ıl ıki s:ıv:ı . :ır ı l n hiiliın ~id 
drl l IC ılr\ ıırıı t•ııııektc. 

Hıı b.ıkıınd:ın uıı ıki {lç h:ır 
t:ı ıç ndc dlln)a polıt•kn ında 
lkll.'t nıcı l:czıni ıc-kil eden 

Cin il ndi hakkında okuyucu 
lar•mıza etr:ırıı b ı~i \'erme. 
yi, ıtün) anın bıı kö~c •ndc top 
l:ı•ı:ın mıl'<'tleri t:ııııtm:ıyı fay 
d:ılı görUyoruz. 

G üney Doğu A ya lıibiri, 
Asyanın glınC)'ınde Avus

trıı 1) a) n tloğru bir yıırı mııda 
eklinde uır.nnn ve Çin Hın· 

di, Thn 'nnıl, Burma. :vfalaya. 
Entloıırzya ve F ilipln devlrt
lcriııi içine ıılıın bölg<' için 
kullnııılır, llıı biilı;e ııh:ılis R 

rıı ınıln ırki b:ıkımdan hnCiC 
b'r bnl? vnrnı da. hiT A vru
palı \ey:ı <:iiııcy ,\merikalı 
dendi{: 1.ıııı:ın k:ıstl"dilen in
san lipi ;:ibi brl'i b;r ziimre
~ i b<'l'rtınek içın ·Giinev Do
ğıı A~yalı ıfıbrini kull:ına
ın:ıyız. Bil."ıki b'rb'rlcrinık-n 

çok farklı. bıırblrlerinc çok 
yah:ınc•ılır :ır. Bunun ebebi
ni ı:ır hi rlic:me'er ve bu 0 ii
nr k:ırl. r hir böl~eyc hfıkinı 
ol ... n ömiir..,edleriıı rejiml<'
ı·inde aı .ım:ık ıtıııınılır. Ru 
b:ıkımılnn İngilil. ve Aml"rika 
lı de\ kt :ıdnııılarının arrn et 
tiği ~ckilılr. lıir Gıiney no~ıı 
ı\S\J nirliı!i ( krin in kol:ıy ko 
l:ıy ı:er~·ckleşc•hilN·c~ini 1.an
nı•tmi) nruz. 

Şiıncli hu h<ilgeılcki ılevlct

leri t:ııııımaya çalış:,tım: 

çlN HiNDİ - Ru mcrnle
ke• liç ıı~ rı devletin b:Tteş
nıcsinılcn mrydana gelen bir 
topluluktur: '' ietnam. Lao~ 
~e Kıımbocl;\':ı. Bu liç devlet 
de Fransız Birliği- icinde bıı
ğımsızlığ:ı ~ahip o'ıırak knbul 
ecl'lmektcc\ir. Komiınisılere 
k:ır!ıl koyabilmek iç:n dış yar 
ıl•mlara muhtaç olan bu dcv
ll'ılcr toplulıığunıın ar:ııı>ı 

287.000 mil kare olııp n ltru u 
21l milyondur. Çin '<ttinclin ıl e 
en çok Fransa ve Çinin tec:i
ri ı:!liriiliir Rudizm olılııkce 
yay;:ııı olmakla beraher her 
ıle' let kendine ::öre bir kiil
liır ~i~t('mi brnim~emi tir. 
'kmlrketin rn hllvUk lklısa
di kaynafı toprıı~ıılır. Pirinç. 
kaucıık. pamıık. kııhve. ~eker 
,.e bibrr yctist'rir. AHıc11 un 
ı;in Jtömiir. clrmiT. çinko ve 
kur~un madenleri \'arrlır. 

Yazan: 

Orhan Azizoğlu 

•• 
nü hcnim•cmıs ıınny11•nlı mo
nar-i sıeıni\ 'e idıırc cdılir. 
Siya•I p:ırtilerin zavır vc ik· 
t"d. nn ık ık ıı keri h ükıi· 
mel dnrbrleriylc el drtt <ıir
cll~I Tlı:ıil:ınıl h lhn sıı ikinci 

tPr~ viızunp m11ruı nuıırrıınıtklıı 
beraber, hunlnrın bıı ırhl u
) e kH,t ko~mıı hu~usunda 
nıaıtdelen ,., minen bir lidc.

1 
re ı ~liy.eçlan vnrılıı·. Bu lide
r'n Jn~ıller!', Fr.ın ıı vcyıı \
ııınıkndnn biri olm.ı ı, on ı:ı 
m:ınlaı-c\ ,ı bu l.Kil"tyi bütun 
~ıddeıı) le aran ııı lhvPIÇ ı k 
c·en~yanlıırıyln ıl'I r eclılr.nıez. 
llu 'CIX'J>lc iktı•Oflİ \'C ft keı İ 
Yardım ile ıl<·~t<'klcnı!tek hir 
) erli birliğııı. bir Güney })u. 

gu A•ya blokunun nıe~d:ınu 

getir lnıc•i ı:crckiyırr. Hunıııı 
Diin,·a llarlıiıı<lı•n ~nnrn bih·ii!;: ic;iıı de bU) iik devletlerle, Giı 
IH:ıkkilf'r k tl\ ılclm i~ıir. r.r. ney .'\~yalı de~lctlr.riıı knrsı-
('eıı o ııh:ıh~rıtn nt"nılckeıimil lıklı olarak tcduk.•ılık yan-
dı• toıılnıııııı lrlari İliınlrr Ko n maları rnrııır. 
~'Tesinılc 'l'hrıilıınd'ı l rın~il e- Dli nya barı~ın:ı ı;:idcn yo'-
ılcn hiikfıınet mii ·ıvirlcrindrn da bö) le b'r fedakArlık bliıiin 
hiril le ycplı~ımıı konıışnııı bi hiir mlllellcre dü.cn bir rn-
zim için cok entcre an olm ıı• zıfcdır. 
Ye vepvcni b r nnlıl\'ı•'n krn- - - ----------
el ııi bıılın1 yo.:ıına. g~r~n dev,- j Adı geçen/er 
l<'t•ıı k<'ndl ımı .. .., ı cınde lı- • • • 
drr olm3Vll doi.!ru .l!rli•ti~lni 1 .,.,.._,.__...,__~~--
mu•ahcd" rınıl tik, Th:ııland'. 
ın :ıraz' 3i 2011.000 mil knre. nü 
fu•u IR.300.000 dır. lfrmen he 
men ııynı etili konıı•:ın. ıtııha 
ı y:ıdc Hııdi t kil!ıtire <laya. 
n:ın bu mcmlrkr.t knınliniwıe 

k r•ı şiıleıle k:ıl'Şı koynı:ıkla 

dı~ 1 
RUH~! .\ - 19 47 de ba~ım 

ı:11lı1l ı na knnı~ı:ın llmma Cııın 
hııriyet rtojımini benim emiş. 
tir. J:ıpan ;•~ali alııncl:ıyken 
kurulan antıf:ı,ist b'r te killll 
bugün iktidarı clinde bulun· 
durmakta ve nıcm'ckcıi komü 
nı t te ı-lcre knr ı dn koru
mııkt:ıılı r. lçcrlde koıııiiniznıe 
karşı nıucadele etmekle bern
ber. dı pol •ı ka~ı ıcabı komıi 
nist Cinle d plunı:ıtil: nıiinn

~rbclc girl en <le\ lctlerılcıı hl 
rı de Bıırın arlır. İ ç i• cı inde 
so ya'i. t bı r proı:ı :ım lıen·m· 

sem /$ olnıı hiikiınıeli. m llct
ltorara ı nıc elclcrde il nd 11' · 

ııın poliılk:ısını ı:ıkip rtmck· 
lcılir. 18,5 milyon ıı bulan nll 
fıhu n u n rk cr veli Budisttir. 
AHıc·:ı :ıoo bin Cin'i ve RO~ 
bi.n Jllnıli ve l'aki t:ınlı ,·:ır
<lır. ,\r:ızısi 21i2 bin mil ka
red T. Bıır:ının ıl:ı bn lıta i · 
tih~al m:ıddcleri komşuları gi 
bidlr. 

m.l r:ı:h'EIİ .sı:çı·:.s SO\' \"ET 
Jlİl'l.0.'\l.\'11 - Anı tnılya 'dakl 
~O\'Ht UU}lik füçlll ~ lııd~ liçlı n · 
l'ii 1. !i tlıı \ e ~i ıli poll, alanı olan 
\'lacllnılr rı•tro,·. hlrdenhire /\. 
\tı ,lralya ınak.ınıl ~ırın :ı sı ~ını r:ı ı. 

komiinislliklrn hıkll ~ını. hilr bir 
,\ \' tı,tra l) a vatanda ~• olm :ık b · 
trdl ıllnl ö~ iNii. 110) Uk Jo;ıdllk 
ılrrhıl Prtrov'un karı!lını ııı.ıır.te. 

cileı·Te Konuqtıırıtu . l\11d ı n .ko· 
ı·ıı ~ının kıçırı l nıı s olduğunu lıt. 
ıtl" t'ltl, l'a kııt ktıııl l~I ıtr. iki 
.-:o\')'Ct aJırnının hlın• eslnılr. u· 
çıkla Ru&u'yı ılolru hareki'! 
l'ltikt eıı !lnnrıı. ııçıık l>an\ ln'ılr. 
durunu mııhaf11larının t linden 
kaoıık hllrtİJet i rçll, koca ı · 
ır. bll'!e t i. 

* 
çUk 

l\l.\ LA YA - fn;:i' z '.f il'ct• 
lt'r Camia~ına mrnsup olan 
Mıılava hlr reıl<.-ra,yonılur. Her 
bır nin h:ı~ınıln yerli bıT idı 
reci bulunnn rlokıız ctevlel 
mr.rkl'zrle bir İ ngil z geni'' va 
li ine haı.1ıdır. Hı>qı içinıl l' 
komlini tler tnrııfınılan ıy·ce 
sıırılan mf'mlekct İııgılıı ıı.kl'f 
!erinin laallycti sonıı:ıda iyı
te temızı cnm ışllr. Hi!ıı.ı~•:ı tc 
kin olm:ıvan orın:ın 1 ı1' bii':.:r
lcrinin ıiii\·cn nlıına alı ıı ı1ı1' ı 
memlckcıin niifu ıı 7 mi!yona 
yakındır. Ru ııiifıı; ı :ı \"anı•l· 
rıı akın bir nı ikı:ır C:iııli ol· 
ılu!!un ıl nn bir iki n. 'rt ıı. n
~ınoa mıl\'R71' ne kur.n11!t t n
glllzlerl me•~uı P.den rıı "":ı&· 
lı mc~clt.dir. Bu mrıı'ckel! 
hAkım kültür de lsıam ~ele
nek'cridlr. 

1 ~ 
. . rıt "' HAFT/\NIN 'l'ı\RI ili sayfamız h:~trı 1~ r 

hNi inlisnr ctmek1edlr. Okuyuculıırı'!' tol1tıl 
dii nyıı v<> mcmlrkr t hfıclisclcrini ct:r1 .1~ırtcı1'°t 
volunrl ıı ki hıı hi7nıct im b: hnkkınrlakı ~ı rol:!~ 
c tmek tcvl?, Ru !'ıı\'fa'yıı devam c.d~ tı.nı ,.erıı\ı " 
haska hlr !'f'kil mi ''<•relim ? l s tcdı~ınıı i rıiıt ı:1 ı 
le r rHr? f\u htı. 11 c; lıırdııki kıvmetl i fi klrl~~:ıetr" 
Nl ı • TARiHi ~<'krctcrliği - Vatan ·ı'dırıfl' 
o.t?lu ı ~tanhul ache~i n c bir mektupla bı 
eti eriz. 

Haydu tlar - ·e io;ü s talı heri( ler , eımd i de arka kapı) ı kili tle· 
Tll \ İL..\N D - Urnn zaman 

denberı ba~ım!ızlı~ına sah p 
olan bu de\•let kabine usulU- Bu:;un bulun Guney Doğu A 1 \ 

ya memİekellerı komıinııt .--ı=ml!!!ll._~ .. .,..ıım-a:ııı ____ _.111'"" 
mek isti}orlar! lardkJ - Baltlmore &un 
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<Çapraz lielimelerio halledilml5 -:el.illerini, bugüııU c:aıetemiıiıı 5 bel sa) fa ıoda bularak ınıd 

Soldan a'a ı. 4, 7, 10, 13, 
lfi, 19. :!?, :!:> numaradakiler 
t·oğraf) a ile ilgili ıkeilme

lrrdir. 

Soldan sağa: 
2 Bir ha> \'an; Cephe: Kağı-

da i ı tırme. 3 - Bır .,a)ı: Bır 
nota: Bır sa\ ı; Can ı. 5 - Eğık, 
:'\leşhur bır harabe: Bır bıçak 
6 - Pe~ganıbcrlc ıl~ı ı. Damen. 
8 - .\'ikııh; Bır ecnebi memle
ket para:.ı; Afrika da hır u ke. 
9 - Gumh-.: ~ı )U\3 ı; Kaba 
bır nida; Kı a zaman; :\lecal 
ıı - IlaH; Bır a\ 'a)ıta~ı; l\la 
mur. 12 Edebı ! azı şekille 
rinden bıri H - Zamanın kı
.sım arından; Köı; Duman leke· 
i: Ot'3;.. 15 - De\enın karak· 

\erı tık huyu !sıtma \'a ıtala
rından hırı 1 i Bir sa) ı· Bır 

erkek adı 18 :sahıp: \dalet 
ı·leı i mue se•esı; K•ınduracı a
letlennden bin 20 Harici; 
Doğramacı aletlcı ınden bıri: fü -
cıl: sanat. 21 - Bır meyva: Tek 
rar anırsa çocuk ) l'me~ı olur; 
f;v 1) a. 23 - ~ıechur bır şair
Gıl"ıın 24 'l'ıa'lhi bir de\let; 
Bir çalııcı, Jlaıır. 

Yukandan aşağıya 
1 - ·a\ a · Da ne; :\lızıka: 

Frenk asılzadelcrınden bırı, 1-
k:ımetzah. 2 Muteharrık: Rır 
uman: Bır tC)lll ıki kenar ara-
ı: Bır çe it keman. 3 - E•ki 

~ılahlardan biri; Bir hamur ı-ı. 
Kiımes ha~\ anlarından bırı: Vı
IA~ e• 4 - Bir böcek: Bır erkek 
~ılı: Gıda arımız.dan birinın h. • 
zır ıındığı ) cı-. !' - Yaka~ a ta
kı an i aret; Pak: lla) \anlarda 1 
ana ile ccnın &r ında kan alıp 
~Hmek i ını sa~la)an uz.LT\· 6 - 1 
Bır nota; Aı e erkanından bıri: 

Paralı mısafırhanelerden bırı . 

f"a,ıl he)eti: Cııısi 'atıf. i - So 
uç,kım e ılgi ı· Mutekaıt: Dı 
\ anenın başı 8 - i\fe\ hum hır 

kuş: Sıkaı, Zarar tehlıke ı; İd:ı
rı bölümlerden b.ı ı; ~ohı et 9 
Yapma; Sır O) un; ~e.scp; Bir 
)arış tekııe,i: ::.u. 10 - ~taı • Bır 
eğlence ~ erı; Ka~ nak. 11 - - Bo~ 
bo · Hllmı:z; Bır me)\3; na~a 
çektiğı b~ enılen çocuk 12 - Sı 

h.r: Yakınlarımızdan b ri; \kı ; 

:Kar~ \ ıla~etı kıızalarından biri; 
Bır renk. 17 - Bır kumaş; Ara-. 
bın babMı· Bır nıd:ı 18 - Bir 
al l; Mu la haza ız 'c curetkar; 
Ge ecek· Fenalıkla a.aka~ı ol· 
mı~an· lsını. 19 - Hububat to. 
zu: Yaşlı; Rir ıııda: T1cııı·i un
\ an 20 Zıynet · 1 ukemmel· 
<len de mukemmc : Yürur uktt o
lan; Şebeke. 21 - Rır unumuz; 
Bır ııoı: Al eş. 22 - İhtı~ al; 
Bir hukumclar; Bir ı;ılı'; A' lıır-

Rır oru edatı: Be ı nıaddeo;1. elan hıri. 23 - C'nka; O}ma \'e-

13 - Bır nota; Be~an edatı: .ı\d: .ıa kabartma ;ı;ıızılı ta levha: 
Mahrum. 14 - Hay\an >emle- Amcrıken barda h,zmet ,ı:ören 
rınden bırı; Bi zınler; Bır Inııı- adanı 24 - rtanç; SC\'gt ı; Bııy 
!iz ölçu~u 15 - Issız; Yokluk. ram· Bır b f. 25 - Bılkan'~r. 
J6 - işaret sıfatı; Gcmının or- da hır •"h · Tenenuh ;emı l 
tası· Dcnuci dılindr: sçı~a. açı '; Kav"a' Şıkiı}'t. 

\'oıleı n ( f!lin Cl ü l'lı. Karikatıııi ti) 
1934 de i lanbulda doğmu • i~tanbulda bti) üınus \t. arele 

L.aıil..alur çizme~r başlamı tır. :miıemadi)tn inalla \e ı-n ın-
2elini bulmak için hfüı çiz.mel.. le<t.ir. 'alçın Ç4'tinin eıimll 
11'"31 halini knrikalıırlcrinde dı- ı:,nrmrlitryiı .. Yal(•ın (.',tla 
aı il\ ;,ı aı a) a aılım aılıın iıerli ~en nariir karikaturi1,tlerimiz-

ılen hiı iılir. 'il" 
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iyah - Beyazlı[ ar, dün çıka rdıklar1 bozuK oyunla ş\ 
piyonluk yof unda bir puan daha kaybetti le' 

ar· 
K .. ımpa~ : Sedat - Hıkmet 

Sar41red<l n • G ıııgur. Çcıın 
'.ll:tcd t • K.ı)c.ın. Ta\}Br. ~tıs· 
bah. \hmet, l' \1. 

Be ıktaş. Bu ent - Kami'. 
\' C'd ı • F.şrcf. öıcan. ıı ret • 
Eı c .. n Recep, Co~ uıı. :-.amı, 

Recep. 
H kem lt. han 1\larchetti. 
Denenın ı k dakıkalarındarı 

itıbnren Be ·ıkta~lı ar, hucum 
t<'şebbu unu c e a mı'5 ardı. Fa 

at onunru dakıkada ani bir 
hucunı ~ apan Ka.ımpaşa ı :ır, 

Be ıkla antrha[ı • e kaleci i
nın m ışterek hata arından :fay 
da anan l\l ı~bah \a~ıtasl\ le b r 
"'o k zandı ar. 

Bek enme' <'n bir anda yapı
lan bu go O) unu hızl:mdırdı 'e 
ıkı .ıkım anı ında çelın bir 
mucade e bıı adı. 

Ka lıK • teh ıke i Jhürum
arla ge e de\ rnın otuz ı\'fc ı 

cu dakıkaı ında Recebın Vl"rai
ı pa ı 'ı ku anan Coskun, 

Be ıkta,ın be aber ık go ürıu 
;)llJ>ll. 

DcHe. 1 - 1 bıttl. 
lkıncı Jenl'<l<' o.)'un, d11h:ıı 

çetın ve daha güıel () nıı. 1 k 
dakı.-a ardan ıtibaren rakıbın· 
den daha canlı bır oyun tuttu
ran J\:a ınıııa .ı hucum te~eb
bu ılnu hemen t .. nı:ınıen e c 

lt ı•ıt• p ~u t çd.nw.'t' lı oı zıı l:ııtı)oı 

a ' nı ıılı. Fııkat ka e bntıne ka

d r ~urUttuk'eri hücum'an 
netice endıremi)or aıdı. K:ı-

Beşıkta lılar, K . l'oışa kale ı onu nde 

;,ııııpaşa lılıcurıı hııtıı ) :ıka'a
dığı fır :ıtl;trd:ın fayadalanma. 
sını bı e~di, diııı kuw<'l!i ra· 
kıbıni mag fıp cdt'bı ırdı. 

Buna mukabı lig Jıderi. bek. 
enen O\ ununu ~ıkaramadı. BU 
tun o) ~ın bo) unca Be ıkt:ışın 
en goı alıcı hareketlerini Re· 
cebin birk:ıç enfes şü{u teşkil 
elli. 

Oyunun son dakika'arı Be
şiktaş fçın çok tehlike l o du. 
0) un Kasımpaşanın baskı ı aı. 
tırıdıı de\am ederken 1 - 1 so· 
na erdi \e Be ıktaş şampl~on
ıuk yo unda bıi) lece bir puan 
daha kaybet tı. 

l\laçın hakrnıl Sin}iir ~l ar
ehetti, dun o) unu ~ok kôtll 
ıdar~ etti. 

Kara gücü 
Demirsporu 
~'-1 yendi 

Ankara 24 CA A.) - Üç hat 
talı bır le\ akku!tan sonra 
.\nkara lıg maçlarına bu haf a 
de\am ed' Q'1 ş \C Karagücü -
D. Sporu 2-1 yenmiştir. 

Dıgtr nı aı;l ar 

Ankara 24 ( . \ ,f - Bugün 
diğer kiımeler arasındn yapı· 
:an maçlarda Jandarmagilclı -
Pınar.:;poru 3-1 ve Kcç:oren
Kavaklıdereyi 5-0 ~ enm'fler 
d.r. 
Bugün Vefa ile Galatasa· 

ray karşılaşıyor 
Bugun Do mabahçe stadında 

saat 16 da Ga ata aray•a Vefa 
karşı'aşacaktır. 

Profe.s~ onel ligin en mlıhim 
maçlarından bıri o an bu kar
~ı aşma. muhakkak ki çetin ve 
mücadele ı eerevan edccektır. 

İki takım da· lig klasmanın
dakı 'azı,· elleri dola~ ıs is le bu 
maça ııenis bır ehemımyet 'er 
mektedirler. Bunun içindir kı, 
iki takım da butlin ga~retl<'ri
ni ortaya koyarak, maçı galip 
bıtirmeğe ça.ışacakl:ırdır. 

Fransa rugby şampiyonu 
oldu 

Roma 24 ( \ -\ ) - Bugliıı 
Romanın Olımpık stad)omun 
da Fransa e itah·a a nd 
o\ naııan \\ ı upa rugbv turnu 
\acı final maçında Fransa f. 
alyayı oıuz dokuza kar~ı on 
kı ıl<' ~ enerek ampl\ on ol· 
mu tur Maçı 20 000 kiş takıp 
eımışt r. 

-ki taraflı 
uvaf f akivef 
Yımın: Sedat 'L\ \'1,.\ :-0." on se ·ıı mi 'etin genç 
mı li takım arının ıştı

rakı) le lmanyada yapı an 
genç mı ı takım ar futbo 
ampı)onası, bi'indıgi gıbi 

JlJ nı.~anda ona ermi~ bu
lunu~ or. 

Geçen sene Be'çikada ya
pı an :;;arnpı~onaoa ;:enı;lerl 

ınız ııçlinl'ii olm:u~ ardı. Rıı 

~eni' de C grupu birinci igi
nı ve aıııpiyoııa dördünl'il· 
liğunü kı11andık. Kı aca he 

men una i-aret edeyim ki. 
a <lığımız. nelic-e göı do'du· 
ruc·ııdıır Eğer iiçünciiliık 
maçında bazı ta ihsizlik'cr e 
kaı· ıla ınamı' o' a~dık, bu 
eni' de hır liçlıncü ük e de 
edcbı irdık. 

On ckıL ınıl etin iştirak 
ettı~ı bu bil) tik turnu\ ada 
Macnri lan. lnııı'tcre, Yııgo 
la\)a ve l·'ran-a gibi bii~lik 
~·aptaki futbo' mı etleri ge
rmıızde ka mı tır. 

T:ıtmın ediı•ı \'e başarılı 

O\ unlar çıkardık ve millı 
takııııınıızın i pan~a~ a kaı şı 
g,ı ıb) etinın ıe arliıfı olına

rlı~ıııı \e bızde de futbu te
ıııe inın kll\\'<'t'i o'duğunu 
bir k<'re daha i-pat ettık. 

Butlin bunlardan başka 
h n mukemme' hır de pro· 
paganda tarafı \ar .. Terte· 
ın z gı) ınnıı . gciğii lerinde 
bauağınuıı ta-ı) an on ekız 
genç 0ezdık eri muhtelıf 
A man ehir erınde efendı
ce harcket'erı guLe' ovun
arı. scınpatık haıekel erı\ le 
geııı mık) ast takdir ve 
altı •op acıı ar. 

'furk ba)rağı göımeıııiş 
ka aba arda saat eıce şanı 
ha) rağımız dalgıı andı •. Tiirk 
görrııeıııı~ ka,alıa'arda halk, 
eıııpatık Tilrk ~enc:'erini 
tanıdı \'C bu tanımaktan mü 
tevellıt nıenınun'uklarını gıı 
yete ,arıh hııreketler.e ifa· 
de etti. 
GNıç mitil takım. dünya 

gençlik fııtbo' şampiyona tn 
dan göz do durucu hır neti· 
ce ile ve çok mü bet bir 
propaganda yaparak nıl'm'e· 
kete dônmü, bulunmaktadır 

Fakat kabul ede'im ki, bu 
nın bet ,.e vtrim i harel:P
tin ba~ ıc:ı ~mi i }i.ıtbo' :Fe
dera,, onudur. Futbol Fede
ra ~ o;ıu, Reçen ene bu mll· 
him dfi\a\'1 e'e almak sure· 
tiy e hP~ genç ı~i hareket. 

l 
lendirmı . hem de futbo'u
muzu H bizi y;ıbanrı mem
<'ket·erin tanı,•abilmesinde 

esa lı bir rol oynamı' bulun 
ınııktadır 

-., 
ngilfere 

Birinci üme 
'Maçları 

Londrı U (.'. .A.) - Bugun 
oynanan bırinci kume futbol 
maçlarında ~u neticeler alın· 
mışıır: 

Arsenal ı - :\fidd'esb<>-
rough ı. 

Aston \ 'Hla 1 - Pre.ston O, 
Blackpool 3 - Liverpool O. 
Cardiff 2 Chefr:eıd 

Wedn day 2. 
'ewca ile 2 - Chel!ea 1. 

Jluddersfie'd 2 - Bolton l. 
Manehe;;ıer Cıty 3 - Charl. 

ton o. 
Portsmouth 3 - ~'e!l Brom 

\\İçh o. 
Manchester Un ted 3 

Sheffield United 1. 
Sunderland 2 - Burn•ey 1. 
'Volverhampton 2 - Tot

tenham O. 

İngiltf'ı P lig maçları 
tamamlandı 

Londra 24 (A.A.) - Buı:ün 
l:ü ma!,:lardan sonra İngilıer<' 
b'ı inci 1 glndeki futbol takım 
!arının pu\'an duTtımu şöyle
dir: 

Wol\'erhaınpton 57, \\'est 
Bromwich 53. Hudder field 51, 
Bo11on 48, Manehesıer l nıted 
4Ş, Blackpool 48. Burnley 46 
Cbelsea 44. Char ton 44. Caı. 
d ff 44, Pre,sıon 43. r enal 
43 \ tonvillA 41, Portsmouth 
39 ~<'\ıae~tll' 38, Tottenham 
37. Manchc~ter City 37, Sun
dl'rland 36. Shefiield Wcdn 
sad:ıy 36. heffield ttnited 31, 
~ı ddlc borough 30, Li\ erpool 
28. 

Dünya kupası maçlannda : 

Brezilya'nın 
durumu 

Paragua) ın Brezil)a ~a 1:4 
mağ up o nıa ını mlileakıp an· 
t.e ıôr Zeze l\lorcira aşağıdakı 
c~ unculara m;.>h us olmak uz" 
re bır h:ıı.ır'ık kampı açmı~ bu 
Iıınıı} or: 

Ka ecıler: Ve'udo (I'lunn. 

de nıl'ı.ehi sakat bulunan mil
Jı kaleci Ca~tılho (Fluınınen
se J ::ı bı b:ııı başka oyuncular 
ı e tak\I~ e cdılebılir. 

1950 ene:ıınde Uruı;ua) 'a 
J ·2 ma~lubı)cli netıccsinde 

CÜNDÜZ cözU~ 

• 1 
Yazan : Gündüz 

Bu· A ı Bey tanıyorum ~.ı çı eke.tır :r.a\a lı. ısteıne ~ 
nıediğı e) er ~E'ır heı> bn ına Daha doğrU'ua 

herke ın karşı'a ac .. ğı ha .t hfıdıı.e er bıle onu 8 

çı e 
edıp çılelendlrir dururlar.... \ •ı ne; ııı en son ıııt 
'ata; ım izlere A<lamra•ı z ı\l kotu aı e oc:ığındıı I; 
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huzıır,uzluğu ile b:ı ha a yaş:ı 'llacta ba•'adı. BU 5\ c 
yelli bir kom~u A ı Boe kı cıı ını açtı Eunc bu\ll 

e'inden ~el !iği kad;ır te~e·•ı ede ek, a\ utup. hoS tul\ 
bir muddet canri~l:- ku7 ı ~arma ı geçındıler gıtl 
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tutuştuğu aile ıne .r\ınç goz}a• arı ara~ında kil~ 
şusu her ne kadar o ıdan • 'rı nıak ı temh or~.1 a 
k:n·~·nıayı bu~ uk b.r an a~ ı~ a kabu cdıp, mcrrııı 
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Gc'gelf''inı asıl çı e b·ındarı soıırr ha~· yordu. 
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,ahitlığinı. hıı; ıle i "" h.tııraf ka nıa ını btı~or 8 t~ 
senedır ıc;inde bü~ ti) ll!> 'clı tı •ı ha e\ i, 'c en b~c 
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A'.i bı'iyordu. ı-·akrıı ı..u~ıik \C)a küçuk boıç borÇe 
bö,:e hareket ederek ıkı'.nc de borcunu ode)cc 
doirusu ikisine de örleycme) ec cğını kc~tırdi. zat~~!>' 
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nen e, o,,\\aldo (\'aseo da Ga· 
nıa , Cabt'rao CCorinthınns). 

ancak ıkınri olabılen Brczıl)a 
takımından bu seneki takıma i:.==-:=ıı::::::====::::ıı=-====--"'""'==-=ıııaı-ıs:::ı_.. 

Rekleı·· llJalnıa Sanıo (l'or
tugue~a J>nspono,), Pin'hcıı o 
(l'lumıneıı e), :-\ılton Santo,, 
ı·e <.eor on sanıııs (P.otafo"o, 
\ tauro \C \llredo (FC Sao 
Paolo , Paul no (Porto A-
legr<.'). 

Haflar· Branclaozinlıo (Poı • 
tugııe-:11 De porto-). Baucr lf<' 
C S:ıo l'no o), Eh (\ a•C'l da 
Gama), J)<'quınho (FlamengoJ, 
• ahador CPoııo Alegre). 

Fol'\ ellC'ı Julınho Portu· 
ıgue a il' porto ). Rodrıgı:eı 

'e llumberıo (Palnıeiras S. o 
Paolo), na•tazar CCorinthina ) 
Dıdı 'Flumıncıı.e), Piııııa 
( \'rı ro da Cama), Maurınho 
(FG ~ao l'aolcı). 

Bıı 24 kı,ı'ık kadro. İs\'İ~-re' 
\'<' ııııitc\"cc:rıheıı hareket <'rli'· 
~enen 22 ~ e tı-mil <'dı ccek,<' 

namzet olarak eçilen üç O) un· 
ru kalmıştır: E'ı \e Baut'r 
ı haf) ılc Balt:ızar ($aııtrfor). 
Brezi )a'lılar, :\i~an a~ ının soıı 
), rına dof!ru ıki antrenman 
maçı ) apmak liı<'rc Peru mil· 
lı takımını menıleketlcrıne da
w•t etmış bu' unu) orlar. Bu 
maçlardan onra lsviı:re') e nj• 

der<'k 2:. O\ uncu belli olacak 
'c takını Ma>ı a) ının sonun
da Anup. <la bu ıınacaktır. --o--

Bir Brezilya takımı 

Macaristan'da galip 

\'i)ana :?ot ( \XK l - Bre 
z l)aıı n tanınmış takımların. 

dan Fl,ımeııeo. burada yaptıgı 
hır maçla Kın 1:1.1 :\tarar takı 
m nı 5 O maslup t'lmı,ı ı-. 

e 
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jaıı•ına 

111U'!Ur: İskoçya 
kuuası .ı:ow.:ı.a. .. ~C.-. .. ıı.e-•LA. 

• Orou takımımız dünya or
dıılzrarası futbo canıpı) ona
sından )urda a\dCl rtm bu 
lunmaktadır. Do t \e müııcf·k 
ordulararasındaki arkada 1 k 
du.)'gulnrını por ~olu) la art
tırmayı 'e kar ılık ı da~ an ;ı 
nıı:l\'l hedef tutan bu mlı aba 
ka ar Belçika a kerl por ıeş 
kilatının mükemmel b r orna. 
niza-yonu ıçınde cere~an eım ş 
'e ncticleenmışlır. 

J,ondı·a 24 CA. KA> - Dıin 
ya kupa ı futbol maçları bu 
yıl 1 kOÇ) aoa herhan:;:i bır 
)llkındeon fazla milli b'r a a
ka toplamı~tır. 

Dlın) a kupa ının hanı •· bu· 
lıınan l'ruguay, Avu tıalSa ıe 
Çek o lornk) a ıle karşı karşı
) a bulunan hkoçya, an'an<'\l 
fuıbo pre ııj rıin tehlikede 
olduğunu pek i)i bilmektedır. 
Röy eo ı;etiıı hır imtihan ~eı;iri • 
]N·eı::ınl gi)zöniinıle bulundu
ıan İ koç eç cileri, Glasııow
d:ı bulunan mC'~hur Hampden 
.saha ındaki butlin oyunları ta 
kıp etmek ıe 'e on beyne'mi· 
Jel fuıbo maçında oynayan. 
hırla İskoç kupa ı içın O) na
n an em'-f nail erdeki oyuncu-
lardan kimleri cçecek erini 
tf'tkik el mektedtrler. llamp. 
den Park sahnsında )apılan 
.on dort e a lı maç, enıernas
yonelle İngılterc, i koç kupa 
ı seıni-Iinalı 'e Çeltik ·ıc 

i\lolherwel: takımların n tek
ra r :karşıla.ma ı· ve Glaso;:ow 
Rangers ile Aberdeon ara,ın
da ~ apılan d ğer semi-final 

.. , 
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400 000 :c\ ırcı tarafından cey 
red 'mı ur. Son oyuna i tırak 
r.deıılcrın sayısı re mi rakam
lara göre. 110.939 idı \ e arka 
arka}a üç cumartc i Ilampden 
saha ın· bci; le altı rakama ba 
• g olıııı futbol meraklısı dol· 
durmuştur. Britan;anın en bıi 
) iık futbol sahası olan hu :ı
hada 24 :"ii~an l:linü Çelıık ile 
Abcrdeen arasında kupa fi· 
nal maçı y:ıpılııcaktır ve hu 
mac;ıa da nıunzzam kalabalık 
tuplaııac.ığınıı şüphe yoktur. 

<:eçcn nıe\Sim'erdc İskoç,>a 
Fuıhol J•'<'dera ) onu m;lli o
; uncularını daha z.ıynde Ran
gcr . Celtık 'e Bıbernıan klup 
!erinden eçml lr.rdır. Her ne 
kadar da hazir:ın ayı içinde i, 
\lçre;e gİdecek olan i.koç)a 
takımı henuz cçı'mem· ı e 
de. Nor\ cçe kar~ı 5 ma) ı ta 
Hampden aha ında 'c 19 ma 
) ı ta O lo'da. 'c t' nlAnd ; aya 
kar ı 25 m. 'ı tcı ile! ınk·de 
O) namak çin seçılccek otan 
tccriıbe mah vetındekı 18 kısı 
i koç)anın Dunya Kupası ta· 
kımının nüve,·nı teşk!I edc
reokt r. 

Bıl nclıği gıb. \merika 'c 
~!bırı açık sayı farkı~ le ~ e
nen Ordu takmıımız grupun 
şampiyonu olmu~ ve dönıifın:ıl 
de bıı •aınpıyoııanın en tekn k 
H ;üze! futbol o)rıayan takı· 
nıı vasfını kaıııııan Ponekızi 

de ) enmek uret )! l<' finale ta 
dar ~ ük elmek nıu\•affaki) e
tıni gö)tcrnıi~t r. 

Final maçında Belç ka) a 
farklı 'en' .,•miı normal bir 
spor teıahüru olmakla bera
ber ha alı ıd:ıre tarzı~ 'a b zı 
hakikaıen ukutu ha) a1e uğı a. 
tan hakem bu netıcedc am 1 
olmu-ıur. Buna ı at:men P.t'lçi 
ka Ordu takımı rızik )apı. U· 

rat 'e :ıı'cıık kabili) eı bak · 
ınından b ze hayli iı tünluk 
gö-;termiştir. :\liihim o an nok 
ta ~udur k'. bütiın Belç ka ga 
zeıC"l<'rin• n de belirıtiği "İbi - ... .... ....,. .. _ ............. --·---11·----
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