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Bir uçağlmız Adana' da parçalandı 
YOKLAMA 
KAPILARI 

YAZA!'\: 

Ahnıet Emin YALMAN 1 

BİL. ~allı: hııkimiHtinc Hı hur
. l"l\Cte u amıc: bir milletiz. 

l~ı . d .., 
mız en gr.lf'n anıı bunun a -

ıa • ' ıru df'retr. ine latblkıılta \<'r 
"f'.r L. • • 1 

~Ca.lır. ::-;, \arc ki nıaıidc 
letrııbe elti inıil gibi, huguıı •le 
ortı) orıtL ki haU.: hiıkinıh elinin 

'" hurrhcıin ıızamı deıf'ce h lc 
aı fır dereu~ i birbiı ine kom' u· 
du:. famanıi~ lr. a' kııı gorıınrn 
1 _tıl.:amellcrdelı;i lfı ııtıar, daima 
hır noktada biı le~ ir. ~İl ekim 
on gunlerdeki ada, 'oklaına la

rı d;ı ha ıbo bir ı; ıdisin ne ka 
rlar re1:1 DCIİCCl f'r \trelJİlt'H•gini 
ı:ırt~) a '-ol mu~ '' aıaını hurı i· 
\P.t!n anaı he )ol ıı~·abilelegıni 
bcltrtıni~lir. 
Rııim demokra~i aha .. ındaki 

lf'tı ııbrlerinıir. al(lıı . l\Julıkrm 
:ın 'ıınt.lerimlı. henuı 'L.11ruım ,1 . 
ını tır. Bizden C\\ el du c \;alka 
11 nı l011aıd n geçen millı:tıerin 
~atbikalla neler ) aptıkları h;ık . 
·~~~ da ~oı:umuz a) dınlanm~ 

degilız. ~i)a i pııı lİlf'rimlz "a· 
'~t 1 . b' • • "' • ) ı ır Dt)etle day ('~·imi-

--------- ll. l' , ııin h.ı ... ıınlıı;ı ~rçim ıırnııagaıul .ı ... ı afo.l ~ııııılen ılıinlii 

iyarbaku O. P. il idare ı 
u u una işlen elçeklirildi n!~ ) uıde eksenini mahallı t eı;. 

kılata bırakmı lal'dır. Hatta 
Halk Partişi , 19:;z kuruıtnvınıl.a 
a~ıı 1 bir df'mokra~i nıınıa) i•i 
~apmak hf'\t ine dıı mu~, bunu 
) ıız~e.) ııze çıkarmı~tır. 

1 ık ır olaı-a\;; kiığıl ıı tıındc 
a ta, ıııukenııııel... 1 al.al i tııtbı· 
kata gelinle, unu gorll\ oruı ki 
Jlartileı·in bıın)e iurle ~o\i:laııı a • 
oı~ı aıtınt\a ill,!ılaıı l\;ıp ıl:ıı ın hi•· 
hır 1 "dd ' 

M. Sarol'un Denizli'den, N. Ateş'in Aydın ' dan aday gös
teril mesi muhtemel. C.M.P. yokla.maları bugün yapıiıyor. 

·ı I SUIJ:f'<'i ) ıılı; . fütrillill'· 
ıl;ın h~ı · ııı; ıkgoı. her şarlatan 
J1aı1 ı lı le!P.rinr nclire ·1 ı b · 
i P. n . • ı aı ·~ -
1 ~)uk M ıllet l'llNli ine ı;okıı · 
~bllır, nıııkaıldeı atııııızın id :ı ı e

' ınde 01 alıibi olur H i\i:tid .ıı· 
e)a . nıuhalcfeti idalf' me 11 1 

'etı~ı tası.> an lidcı !erin kaı 1 
na b;'f ha~ belası, bir 701·ba, , iıl
~f . btr gaııe eklinde dıkilcbı . ıı . 
ll maslc 1 kınalı; n ıtinın ıı 
lası olan ecnebı J,uıl:ırın d.ı 
hu ~ ollaı dan partiıeu~ okulnı;ı 
Hcakı:ııını 'r Medı ıe boz~uıı 
111 ecre' anla ı nçıııag;ı ugra 1111 
'~~ııklarını bize kim teıııın eı\ı.: · 
hııır~ 

Mf!nıı~~ctı~ıitde m ıh.ıll ı lwııı 
. Cllllk hı leı i !.'OK kU\\ etli 

dır. Baıı itiharlaı la hu , ı·ok ha
' ll lı bir amildir. 'leıakld H ': i · 
~ar ııha lannda fiı.> dalı rcl.;abcl
f!rc. )arı laı-a ol aı,:ar. ı akat 

he.r İli e) gibi . bunun da 111i~
tımaı ihtimali 'ardır. uiı~ti 
rnaı, ehir \e bolge hem crıligi 
du ;;uıarı lı;nı ı:.ında mıllı le a
~udıı ihm.ı ctmel.; , \Cı li , c ) ,ı · 

anu di.)e \atandaslar a r. ında 
hıklar a)ınııak gibi :iek ilkr a
labilir. 

l\lillct\ ekili adaH 'oklamala
ıında umumi)Clle 'ııoı:ulen mnıı· 
zara, bir nıillcheli.ilinin her ev. 
ilen C\\ el bulun mili eli tf'nı · il 
l'ttiğlni, ti \e) a bolgeniu \nka-
1 ~'d;ıki biı· ka pı kah' a ı bir iş 
lakip mcıınıru dh,. t~laliki edıl· 
n· • • 
ıl 1 ~ ının ~·o\;; uı arlı o:dugunu 

Seçmen kütüklerine itiraz müddeti sona erdi. 

- -
Gıılrk, ılunl..ıı bıı ııı toıılantı•ınıla 

11 u~11~ 1 :\hıh».1 , t rhn ı ıdrn 

• n~aıa 3 - B <ı bakan \ el. 
nan M endeı r s bu ak am ~ehrı
m ıe cıonmıı,ıuı. \lcnden~-in 
\nkaı il\ a donu~u ı!r. ~eç m faa 
, et d~ klet meı kezını ehri 

ı~ıle nakletm tır. Bulun par
tı cı hummalı bır faalı)et ıç n -
INI 

Cumhur )el~ı Mıllet 
ada~ 'ok arna,ını ) ann ) apa
(akur: C M. P le k !atını )eni 
ku dıı ıı br' ' IA~eııc ~oklama 
aı ı 7 nıs ndıı lamaın lı~ aea'ktır 

Halk Parlı genci ba-ka ıı ı 
t~meı lnoııu parnrle ı '!unu "\l a 
lalqn a :::ıdccC'k. orada hır ıı u· 
h k · ıı):ı)ec·ek b<.i~leee Halk 
P~rı el' ın kanıpan) a ına ha 
lanıı olauıklır 

l>i ı aıhakıııh 

l>ı)cıılıakır 3 (Hu usi) 
l>eı11okr:ıt l'uti uınuın ı idare 
he\ etı chı ınızde ) apıla n on 
deneme) ıptal etmış ' e il idare 
h e) etme · den e ı;ekt rm ştır. 
I sı,;ı sendıkaları ha kan ı thsan 

1 

Kekinin ba kanlığında mu\ak 
kal b r daıe he.)ctı kurulmu~
tur. Yenı na mzetleri Demokrat 

1 
Parti umuml 'clarf' he.) eli ~e 

<n .. unıı 'a .5 ~u. <I de) 

Giilek, iktidaı•a geliııee 
kiıı giitıııiyeeegiz, dedi 

C. H. P. Genel Sekreteri, «Eski devir lôfr» editmiyeceğini, 
iki meclis ile Anayasa mahkemesinin kurulacağını söyledi. 

.u ıınmeden nıııuaı. ıır,.tı e ) Pr
lı ada~ annıalaır. C,:oli u\i:ıır bu. 
nu.n isti ııaıaıı \aıdıı. Raıı ~rı · 
l tı de de )et li uzerinde 1 ıar bi- I C. H. P. "'enel sckrelt!ri K a-

1"'. edi lse, oranın ~eti lirdi~i en Duhamel k d" . · ısım Gulek dGn saat 11.50 de 
•~ 1 adımları ara\lp bulmaga, ,« en ınızı il merkezınde b r bnn top an 

lam a ku rııl'arının ~ayri mü-
lım \alanda tarla. kad ın :ıdaY· 
lan da ~ eçliğı n i Ö)lenıi-tir. 

\ lillet 1\l ecli ine liU\\ttlİ ah j . Solculuktan lM )apnıı~tır. Demokrat Parli-
/tler btmağa kı)met H'rİlmi • ~e ıddctle hiırum ~den Gülek 
ır, mabaııı hem erilik gururu 1 tanbul C. JI . P . aday li te i-

c;uJek. ikt dar parF~in i se -
çim propagaııd a1arınd• d n· • i
ya eto Alet etmekle suç andır-
1111~. re mi da ı clerın -eçim pro 
paganda ı yaptığını ö~ lenu- H 

böylcl'e memıelet ntf'nfaathle K d' nın D. P . n nk nden daha iyi 
ahetıkı~lirilmi tir. Diğer bazı oruyunUZ» ıyor otduğunu. eçım kuruııarının 

f'rlerde hu nokta , tamamh lc . dah a kalabalık oldu!:unu, yok- (Deumı Sa . '?, Su. 1 dt.) 

go zd en k;ı <: nıı , , 
0

'k1 amala; ı1 a Şe h rı mı zd e bu un an F ra 11 , 1 z .;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;; __ .;....;;.,;;.;-;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;....;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;;;;.;;~ 
hatır, gön ıı ı , ııra~ıı' · •1 • ed bı Grorge Duh:ımel'ın ~ere- ı 
hıı ' J "• aı e nu- f G t ,; 

u. J>aLarııı.. aı;ıkı:;oılıı\i:, şarl a. ıne azr ecı er ('rmı~ eti taı a· 
lanıık, demagojj , n ıiind . ıe fından dun Sarı}('ıde Canıı Ba
;utaHar rı;ilmişt i; ki m:ıı 1 °~ . !ık oknnta ında bır oglc )cme-
ı., fa)daıaı 1 olma l arı . ,•ut ·(' .'1• gi 'crı mı tır. Çok samımı ko· 
, k ı ı ıın.ı ı 1 
· ~ • raki ı> listf'lt.rl'! 111 bel! se. nu~ma ar \ e ne e ı b r ha\'a 
\: 1~ ~abili~etıcrl ıfır, paıl~ li • lçınde geçen 'enıektr başta sa-
te ının knlllnmasına ,ardı ~ın Ha ıdc fdııı \dn r otınak 
ıı, ·· ı · mcı ü t b gı . ~tik lf' , 11gel olaca\lan zcıe anıııınış a ı romancı ar 
ınuhakkak... \<' r; Lrte nıuharrı er haıır bu. 
, unu da İlavf' etnıek lımm li < llt\ amı : "a 3; su. 5 del 
?klanııı lardan çıkan ada,1ar, hiç 

h.ır uretıe halkın iradesini 1tm· 
ıl etmi)or. Kullan ılan \oklama 

11 Ulleri tek dtreccli in tihap le
riııf', iki derettli ı;lmiıı en 're. 
na'' en ıayri me 'nı ıtkli man
nra ını alı~ or. 

Bi>~lc nıhellt.r kat l)htnda '"· 

Pazar 
lliıvesi 
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ff MERAICLl YAZILAll 

rtk iktidar u gerek nıura- ı 
kahe bakım ından mtmlektt ida· 
tP6iııin ne kadar guı;le eteııi a i
kar bir e~dir. 1\ir parti lideri nin 
br ı •na hiç bir l'lddı ıizıcçteıı 
ı:t.çıni)tl'l'k paı1h·e ii u me nin 
\e Paıartıklar \e ·açıkgozluklf'rlc 
loklanıarı kaunmanın yolun u 
hulın bir dl'\ iı me brilf: çıkar_ 
!la, bıP.mleket idar inde i Ut.Tar, 
l\~~. ciddh et bulunma 1 na. 
ki klenir? Ele avuca ıgmaz 
d:;:.ele.r. ınıplır te kil eclf'ıe.I.: 
r· • ı:alı ınaıarı ugelliyecekl -
hı :ınbi, d airele re baıt.a • ralr, Müvezziinizden 
"usust rnenfaatlerini yurutrnenhı 

' a hcmıuncu hn tar , 11ntma. İsteyiniz 
<Dt\'amı a: 5 Sü: 6 da> -============ 

Göe11ıeıı ... evleı·i11e- dt1iı· 

11eşı·iyffı11111~ Jıiikfıı11eıçe 

alôkfl ile kffı•sılıı11(fı 
.> 

Rütubet yuvalarında sıhhatları tehlikede bu
lunan vatandaşların i mdatlarına koş ulacak. 

t~skı idaı e erde bır gazetenın bir nıe ele) i orta~·a atması. • 
hukunıetm buna ı:özlerını ) umnıa ı, kulaklaıını tıkama,ı icin 
bir cbcpti. 'l'a ıtar a d a ki göçmen C\ erine ait nr ı ı) atımız 

kar;.ı ında demokrat hukıı met, hıç de c ki lwlu mc)le kapı nıa· 
mış tamanıı) e aksine o arak ne,rl)alıınıı.ı derın bır a aka i'c 
karşı am ı tır. Sıı lahı) et ahıhi bır ıaı bir muharrırıınize deın i~
tır ld: 

• - 150 uoo guçme n ıç-in kı a ı.amanda 3U.ü00 ev ) aptırıl
mış, )eni \ atanda~lar azamı ıtina ile ı ka n ed ilmı~, ı:erck mem· 
eket, :cr('k kendı cl'i 1 n H~rlın i bır h a e konulmıı-.hı r. 3000 

e \ den bın kadarınd a arazın in şaı t arına ıı ~ ma) an hır in,a ıarzı 
tatbik edı nıesi \'e bu \ atand~ . arın ı tırap içincle hırakı ma ı 
hır talıh iz iktir. B u 1>tırap ara siiı"at e nihayet \ erılmt>-i ıçin 
icap eden tedbırlere ba.' urularaktır. ;ı ka ı daire eı e b u ı.e

mınde i 'ar arda bu unu ıın.,lur.• 

Hukumetin ikaz ) o 11 ncwri) atımızı alaka ı c kar .ı'ama ın
d an \e derha' h are1'et e ge~me ınden dolayı ı:oçme n \atandaş· 
ar he ahına tf'~ekkür erımızi bı'd ırıı iz. Alınacak tedbırleri '!U
na gününe takip t.decek ve oku) ucu arımıza h aber ,.e ece~iz. 
~m"n dh a ı bugunkü hilk\ımetln en ba~arıh ı~· erlnden blri
d lr Bır tatıh~izhk eseri o ar\li; ıl:nına karı~n pıirutler.n •ür•at c 

bert ara r rd ı mesı, c~rın b. s:m ını tam hır h a e ·o~ mus o a
caklır. 

Hadise, uçağın Ada na' dan hareketinden 
12 dakika sonra infilak suretiyle oldu 
Uçagın nıürettebat ve yoleolarıııdaıı 
kinıse knrtulanıadı. 26 kisi kaybettik 
Olenler arasında Köylü Partisi Lideri Remzi Oğuz Arık, 
D.P. Milletvekili Salamon Adato ve Cihangir Safyurtlu da var 

.Si\ ı haucılık tarihimiz. dun 113 45 le, nkara \C İstanbul 
fecı bir ur;ak kaza,,ı ka\delmıs )Olcularını a arak. dana·nııt 
" bu tun ) urtıa de.rın bir ıfıa- Incırlık ha\ a alanı ndan uçu· 
tem ) aratan bu korkunı,· kaıa ~a ::eçmı tır. Kuze) batı ı tıkıı
' onunda 26 ) urdda~ımız ô miı -ı metınde Ank. ı a) a doğru ~ o ı 
tür. Adana hu,u,,ı muhab.ı·imız ko)ulan .\ rk uçağı, ık dakıka
'" nadolıı Ajan.-.ı ndan aldıgt· j !arda \ dana hına a :ını~IP. de 
nuı. nıalı ı maıa ;:öre duruııı wll· nıuh. bere' e ba lanıı ,ıır. Uçak 
dur: tf'l 17.C',, i. ha\;ı nır,daııına ık 

1><''1et ll a\a~ol arına ait 4il olıırnk •l\ağımrL 300 "kadem ~uk 
nı .nar ... • ' · ... uçağı, dün .ıt ! Uı·\anı ı !'a . .) ~u . l dt ) 

ı NATO'nun S'inci yıldönümünde 

s.ıl.ınıo ıı ,\ ı l .ılo Prnf. Rtınıi O&m .\rı \,; 

Salamon Adato'nun 
son telgrafı 

Cihangir Safyurtlu ile bir dôvayı takibe giden 
Adato, 11 Yarın oradayım» diyordu . 

Dışişleri Bakanı bir 
mesaj neşretti 

Fuad Köprülü «Eğer NATO olmasaydı 
bir harp ihtimali bugünkü gibi 
uzaklaşmış bulunmazdı» dedi 

Anadolu \ ıa n ~ı 

nkara, 3 - Dı~ 1 eı i Baka- ' 
nı Prof. Fuat K.opru u At antık 

1 
andla.ma_ının be-ıncı ) ı donu· ı 
mu do 3) ı~ı' e \ atanda,lara hi
taben hır me aj ne-rctmı tır 
Kopru u m~•ajında N 'ı.TO'nıın 

Fccı uça ka a ının urban ı o) enı mışlır. Renate bu ha be ı;: ıı) c«ını anlaıtıkl n on a wO) c 
a. ınd an l tan bu nul eh ekı ı ı e\ lı olan ab a ı Erna) a telc -1 drmekted ır: 

Pakistan Genel 
Valisinin Celal 
Bayar' a mesajı 

\uk :ı t s a amon .\ dato nun. :\!aç fona bı dırmış \C le a ,a du,cn · - Anda manııı akted dığı 
ka Trş\ ıkt) e c·addc 1 J p andıt Erna derha İsp andn. apaı·tı· I zaman \ e bı li.h:ıre hızım Ye "l u
apartımanındakı C\ ıne fc aket 1 manına ııe nu~tır. Biraz • onra 1 nanı tanın bu andlaşma) a J lı· 
.ı abeıi aat 1930 da u a nıı~tıı. rla a-ıneleri K<'ınr ~a dato, aıı~ hak etııırıımız zaıııan me\eut bu
r-;, de ) ~ nıı basına otuı an Sa a- bır şe) den lıaber• iı. 'e ne eh un an bu muazzam teh ıke ma
ıııon \ d:ıto nun ku~·uk kıı.ı Re· ı arak ~ıllı ı )erden dıı ıınııı, a e ,ef bııgun de butun km\t't 
natc ~ c. bab:ısının hır otrıbtı- tiır. \ e ' ehaıııetını nıuhaf;mı etmek· 
.. aıa,ındH ha ı ıfç r pralandıgı \C 1 B i ı kaç rlakıka sunra, nıue sı! tedır 

l'.lk l tan l!ahnırr rnıd 

.Kara~•. 3 rakı tan gen .. 1 
\a ı ı Gıı anı :\luhammt'd, Tu • 
kı) e • Pak, tan anla ma ı mu· 
na.-ebel \ r Cumhurbaşkanı le. 
!,ı Ra), ı 'a ~onde•'dı~ı hır me· 
saJda Turk de' et ba kanının 
heı ıkı mı lf'tın ) rkd ğcııne da-

merak eclıleC'ek hır ,c)' o mııd ığı ı ueunıı sa : s Su: 2 ıteı ( Ht'\anıı Sa. :> ~u. <1 dt) ııır, ıı mı 'ıı. fi .Sıi: ti da l 

Tito, silahlı sııllı 
saflıasuıdayız, dedi 

Yugoslavya Cumhurbaşkam, Türkiye se
yahatinin dostluk ve itt ifakı 

kuvvetlendireceğini söyledi 
. .\ nadnlıı .\Jall'I 

Ankara 3 - \'ugo la \ ' a F e- ı 
ı!eratır Ha lk Cıımhurı) eıı Ha,
kanı :\l art.;ıal Tıt n, menılcke li
nm e b u ~ ak ı nlarda )<ıpac,ığı :zi. 
)arrti al'!frsındr, \nadolıı A
Jan ı l m um '\lııd ıırıı ŞrrıC .\ r-, 
zı :.. tıııafından '1 urk ba 1111 ı~ın ı 
kendılerınc lahrır"n IC\l'lh rdr 

Cumhurbaşkanı 
Bugün Samsun' da 
Olacak 

en uallrrc aşa~ıdakt cc\ aplaıı .\nadoıu 'Jantı 
\ ermıştır: Sna, 3 - Curnhurba kanı .. 
•- Dost 'lüı kt) c ~ 1 ı.l) :ıret et- Ce al Ba~ ar ' ~ refakat erındekı 

mem içın 'l'urkı~ e <.'umhurbaş. 1 ~'at, Ka) enden ~) .n dıklan 
kanı Cc al Baqır' ın da\ etıni ,onra, ) o· bo) undakı J tas~on 
memnunlukla k~bul ettım. Bu l:ırda top anmıc bulunan ' atan· 
zı)aretın iki mrmlrkrtlnııı ara- da arın .e\ gi tczahlırati~ r. kar 1 
.>ındak i do tluk \e ıltıfak muna- ~ı·anıp. uğurlanarak aat Hi 10 
• eb etlerıniıı u nıumı urette daha da Sna a , 3 ıl o nrn~ ardır. 
ıla kıı" eılcııınesındc ~ enı bir Cumlıurba,kanı Ba~ ar, garda 
merhale tc kı edeccgıne ka nl ba,ıa Vah olmak lıı.ere Be edı· 
buhın ll) u u ın . \e rei;ıi. Ordu kumandanı , .e bin 

Dun) a<I f'l'an hal etlılıııcı n ı erl·t. Sl\'a,-.·ı tarafından lıaı aı:ct. 
bir çok mii h ım nıı>-rlclcnn ıııe \ le kaı·~ anım . .., cıaııı r(' mini 
r u t o m a~ına "' Doğu ile Balı ıfa ede n a,keri bir iğın hu -e'a · 
ara-ında , ıiıhıren a"ı m a ı im- mına mukabele ellıkten sont'il 

ıoe, a m ı S;ı : 5 Sii: 3 ılf' l cDt'\a nıı Sa : 3 Su fi dal 

Teknik Okul öğrencilerinin 
protestosu devam ediyor 

Aralarında Teknik Universite Talebe Birliğ i de 
olmak üzere öğrenci birlikleri, Teknik Okul 

öğrencilerini hakli buluyorlar 
---, Yı'dız Teknık Okulu o rend-., 1 ı 1 · lel'i, •rc:-nık i"ım er ite~ e bağ ı ta ya ya o an o arak a<:ılarak oku un ö rcııım 

-ıire ,ıııiıı az o'ıhıınıı ve lı:. e me 

Ted'ıyatımız mnıı o'ınaqm kim l''Cl'İn de kay 
declılnıe imkanının hıı unu ıınu 

Kıbrıs'lı öğrencilere 

ziyafet verildi 
Kı~rrs'/, kafile Başkam Hat ice Tahsin, «Kıbrı s, 
Türkleri nasıl beklemek icabettiğini bilin> dedi 

iki ~iı ndenber . ehrim i2de -

1

- -
bulunan 50 kı~·ıık Kıbrı Tiıı k Ad 
ö;:rcııci kafile,·. diiıı aat 12 « ana» , 
d e t. lt. '!'. B rliğln'n Hrdiğ ı 
oğle Yel1_le~nrle h~zır bu un- ı Demı"rh 'ısar > "ıle 
mu tur. l. l'. T. Bırl ğ• ha kanı « · > 
Orhan Öıkaıı hazır bulunan ( 
Kıbı ıslılara lııtaben ) aptığı ko at 1 sfl 
nu mada. Kıbrıs da' a ının. • 
)'a ı me !.'leler dı -ında bir milli Drnızc ık Banka ının Adı -
du a oldu~unu, bütıin 'fiirk e- na \ap.ıru. Balı \kdenız efe. 
1 in Kıbrı da\a,ına ınandıkla- ıınden donerken Ccno\ô. açıkla
rını ' e bu da\ada Kıbııslı Tıırk rında Dcmırhı ar ,ılebı)le 
lcr kadar ha--a bulundukları ~·atı mı tır Hadı c hafı[ 11t atıl
lll ifade t derek; ·- S ı n in- nıı 'c her ıkı ~enude ufak te. 

ll>t>\amı s.ı : 5 Sü: 7 deı ı fek hıı arlar olmu,tur. 

Kızıllar Kaınboe'a 
-> 

taarruz ettiler 
• • pı ole to mak,adı~ f' dun de der 

GetıkıyormUS ere gırmt'.r.'.ı erdkır. 
1 

)1 r t Vietminh kuvvetleri Kambocya'mn kuzeyinde 
• .M ı ı Et:ııım Jla an ıı;ı mu e • ı , · . 

R om a : _: 1w:1~ =~uhükume- ti~ ('ri hareketın eleba ı arını ıki kasabayı ele gecirdiler. Dien Bıen Fu 
1 me)d;ına çıkarmak 'e öğrencl'e. K I · k ~ d• 

nde n bU"U n, 'furk fırma arı· ri ıkna eder<'k der !ere girme e· Q eSt mu aveme f e tyOf, 
n ın İtal)adan ithal eltıklc r' em 
'ia mukab !indeki ödemeler· ne ri n ı ağlamak içın oku dakı t ah-
ebeple ) a \a lattık'arı me e le kıkat 'e tema lanna devam t!l· 
ın · ;neelemesi ı ten ilmi~t r. meklediı er. 
Hırlsth an demokrat mebu s ' e Öğrencı'er, bu h t1>usla gue· 
mebu ~n nıeclı ının dış tıcaret ıe erde çıkan ha\adısler hak
komıb' onu ~ek rrt e ı G u e ppc 1 kında "oru eı-ını açık a mal.ta 

• ( lle\a nıı ıı : 3 u 6 dıı) ( Ue\llnll :sa: 5 :su: 3 de) 

\ t odaltd P r t u 

:raris 3 - Çin Hındinde Kam· rındal.;ı 1 un: Tren ,eh rine ~~ 
boç) a) ı istila) a :: ırışen komU- nr mı lerd r 
n lst \'ietmınh kuvvetlerı 'u Dien Rlen Phu kalf'~İ ılı' ınıur 
memlekelın kuıc) do~u unda 2 Hanoı 3 '\ r ) - Frıtı'll 
ka aba)' ı de :eçırmış \ e bu,:un bıı ıgı kuH eıı .. rı b ıı:ıın d e u• 
~unc) e, Mekonı n ehri kıyılı · {Dc\llmı ı : 3 :su: 5 li9> 
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~ 1 
~ 1 

Milletlerarası hukuk 1 

terbiyesi 
Mesken Kredi 

Bankası kuruluyor 
~leskensiz vatanda~ları e\' sahibi etmek ilzere kuru\an yapı 

- S.O.S lmdi çanaıd.;al~ Doğannda !\'iraburnu ö- koopcratit leri adedinin günden ,une artması, Be:ediyenin koo-
nünde bir dcnizaıto ı batırdım. s.o.s. · peratiflerc verece;i ar~a'ara bir sene zarfında inşaata başlanıl-

Js\·eç gemisi ~abol:rnd Sunuisı' 
Kaptan I.ORE:\TZOX ması mecburbeti pek tabiidir ki yapı malzeme piy~sasında bir 

T
am bır yıl t r ""'\ buhran yaratacaktır. Bunu önlemek için yapı malzeme ve in.ııat 

v \'AZAX: , bi ell i mıl)on • 
\el, 4 nlsı:n 1 liralık bıi)Uk sanayiinln kurulmasına müzaheret etmek. mevcutları inkışaf 

rece i, abah sa Dı•. Sııad TaJıSİll Tüı••-. 1 müdafaa sila. ettirmek ve yapı kooperatif.erine Emtak Kredi Banlfasınca açı· 
1t ıkıyi yirmi ~ hımızın ka~. an krediden ba!'ka ara kredileri açmak \'e mesken davasının 
&eçe telsiz ista A\ukat bına sebep o. hal ine ait sair te ebbiıs: erde bulunmak üzere (mesken kredi 
)'ODiarı imJa -:------------------------~ lan Ye hiı· bankası) kuru lması teşebbüsüne geçilmiştir. 
me :ıjını aldıl:ır. i k resmi ih- lınarak, Turk miliell namına ic tiın bunlara rağmen ka K 
lar böylece facia): yaratan şı- ı-a) ı kaza eden alAhiyetli CA· nunlarımızın bahşettıği mu. urucu 'ardan Yu\'a Yapı Kooperatifi ba~kanı Y. Mimar Seyfi 
lep kap•anının ağzından medl•· nakkale Ağırceza ~lahkeme.:ıın- ~a:ıde ve imkiınhı rın cümle:.i Aşuroğ' u Ankcırada ilgililer:e temaslarda bulunmuş 'e bu hu-
11! dunvaya yayılmış oldu. B•J ae beraberce yargılnnı:,orlar. A en geniş ölçülerle lehine tat- sust a llzım ı:elen alaka Ye müzahereti temin etmiştir. )lesken 
ifade. ağır kusurların irtikap ğırccza hfıkimler heyeti; facia- bik edilmek suretiyle Tlirk a· Kredi Bankası; yapı maizeme.:ıi ima'cıltri. ithalci' eri, satıcıları 
edildiği \'e hcnüı; mesuliyetl ~- ya mü ta killen fımil olduğu ka caletinin hinı a) e ve şefkatin~ ·e ı n aat nılıteahhit:er[nin i~tirakleriyle kurnlacaktıı'. 
rin .Jıe.s:ıplanam:ıdığı ilk anld:- naatine vararak Kaptan Lo- mıızhar olan ve me\'kuf öulun- :\li'l i bankalarımızdan bazıları da b~ bankava ic;tirak ede-
i:a elim h disenin te\•lit ettiği- ıentzonu mes'ul ı:orUyor ve ıluğu sırada Çanakkalcde HÜ cck'erdir. f~çi Sigortaları Kurumunun mevduatta b~lunacagını 
iı:orku \ e heyecanla yapılan s:ı. mahkfım ediyor. Y.ümet Hastahanesinde ikamet ç • 

ı a .ısma Vekıli vadetmi~tir. 
mim bir it irafın nıahsulü~dii. ettirilen, böylece Türk Mille-

n 1 
Kurucu'ar pek yakında İstanbu l Ticaret Odası konferans 

onanmamıza mensup Dum- A~'llı ·an arla bu cüriım b:r tinin yarJığıy~ Hükumet Has· 
lupınar denizaltı gemimiz için. Türk su,·arisi tarafından is t:ıhancsinde inıt!yazlı bir misa- salonunda toplanarak aralarında kuru'u~ sermayesini toplaya· 
<!eki kahraman baiıriyelilcre ı:e 'eç sularında işlense, tsve; fir muamelesi gormUş bulunan caklar \e bunu mtlteakıp lAı.ım gelen formaliteler yapılacaktır. 
!ikıen bir lfıhit olarak 81 kişı- mahkeme inin de onun aleyhi- ı.uvarinin tahliye edilip serbest 

. hk muazzam kadrosu ile Nara' - ı.e İsveç kanunlıınnı tatbik et- kalarak topraklarımızdan ayrıl· 
nın zalim sulanna gömüldü. Yl mesi ve edeceği pek tabiidir. dığı ilk ~ünlerde, Türkiyede tıl 
j:it Türle denizcilerini elim atı şu sebeple de milli kanunla. ..: usullerinin tdtbik edilerek 

· i:etlerinden kurt:ır&bilmek içi:ı ı ını taıbik yetkisine sahip bu- kendisine işkence yapıldığı ve 
i ve gönül birliği yapan Tur'\: lunan mtistakil Türk ı:e İsveç cu zultimleri hazırlayacağı bir 
'e Amerikan tahlisiye ekiple- mahkemelerinin verecekleri ka eserle dünyaya ilfın edeceği ve 
r· personelinin ha\'Stl:ınnı ist!lı rarların muta olduğunda tcred neynelmilcl t!lahkcmelerde yc
'kar edercesine em alsiz feda· düt edilemez. Milletlerarası a- :rıiden muhakeme edilerek Tü,.k 
'.karlıkları, tabiatın insafsız ve r.a hukuk kaidesi budur. As- adalelsi::.liğini ispat edeceği 'c 
bUUrsuz kuvvetleri ve derin ~il· 1 eri ve polislycr mlin:ı ebetler. bundan böyle ecnebi kaptan la
lan de\•asa tazyikleri altında oc, külforel ve ıktısadi faaliyet rın Türk ı.ularına gitıneyeceğı 
blı' ümit ,.e semere \'ermeden e- !erde nasıl milletlerara ı bir ni 'e Tur!< limanlarının topl'.lı• 
zıldi git1i... zam ve adap ır.üesses be. ad't bcykot .?dileceği yolundaki be· 

. 
işletmeler 
Bakanının 
Demeci 

1 
Kansını, 
Kürk manto 

Şimdi aradan t:ım bir yıl geç. sahada da milletlerara ı huku· yanalı, Jıenüz yar;.sı kapanma. 
mıs bulunuyor. Bu kahraman- ki bir terbiye sistemi ve rca. ınıs olan kalp!erimize ~eni bir 
ların, bu aıiı sehltlerin vatan litcsi mevcuttur. lızüntü <laba yaratmı~tır. 
rnuclafaası filklisünde ,.e mitle- Türk mahkemesinin mesuliy.? Bu ~ Uzden doğan tees::ıtirün ya 
tın muztarip sinesinde büyük tini tahkik \C tespit edereıe kın ma:ıdeki Yumuşak dosılu\t 
n.anevi bir kudre• olarak yaşa- mahkumiyetine kaı ar verdiğı ir.tıbalarır.a irca edilebilmesi 1-
dıklarına \"e Tiirk !>Ularının de- Raptan Lorentzon isveçtc çiçek çin medeniyet seviyesi yükse!: 
rinliklerinde ~ine eski vaz!Ccle. buketleriyle kııhraman bir fatih lıir millet olarak tanıdığımız is 
rine de\ıım ettiklerine inanmak ı,ıbi lsıikbal edılır \ 'C de,•!et er veç milletinin mılJctlerarası rı ;. 
ıayız. Kadere, tevekkUle boyun fanı tarafından kendisıne (hoş nmtara \'e hukuk terbiye ve a 
cğmesi:ıi bilen metin bir mil· ı,eldiniz) mesajlan gönderili~- öabına riayetkar olarak Türk 
Jet olar:ık bu imanla teseUi bu? se \'C Türkiyedc r.azi Ye fa.i~t adliyesınin istiklalini tanımak 
mak amıindcyiz. Ancak facia), usulleriyle kendisine zullim e liızumunu takdil' edecekleri U· 
takip eden günlerde vfıki ba:ı cilerek yapı)dığı öne sürülen nıit ve temennisindcyız. 
müessif hadiseler ıstıraplarımı. muhakemesinin bır komedya. rr.: 
~~~~~~'l:le:J~~~~~~~ :l~·~n~:~; ~~~~=[ı~ta o~deu~~\~:!~ İ~~~: ri~-11.!!D]-.. W .. .::ııı~··· .. -· s,elmişıir. tan Lorenrıon adına İsveç kı. ~ 

Türk hükiimranl.ğının cere. zaklarından İsHç sularına gemi ı.-~~~lıiiııılıı•iiı!lisı.J~;,m 
yan etliği Türk sularında bir indirilirse, bütün bunlar millet 
lırreçll suvar! idaresindeki s:· le:rar~sı hukuk terbiye \'e ~d~-
~cp, bir Türk denizaltısını batı· bmı ıhlil eder. D 1 
ll~Or. Şılep kaptnnı \'e ölüm• cc llm UpJ08r» 
den bir mucize eseri olarak k::r c anakkalcde 81 kahraman e\'- Şehitleri 
tulan denizaltı kumandanı Tiirk • !Adımızın feci sekildekl ı l b 4 1 kanunlarına: göre zan altınp. a- ~ehade•lerine ve Dumlupın-t.. .... · 1 1 ~ 1 

e\ .. ve ugun, n san • • zır ., 1953 tıı Dumlupınar de-

Gülek, gelince 
gütmeyeceğiz dedi 

iktidara kin 

CBa~ı 1 inride) lirse gelsin, çıkarılmasın. Her 
buna misal olarak da Etibank., dere\~ ııı 'e yargıç tcmi
Sümerbank. Tekel, Ziral Dona-. natı nıyasa j'e satlanacak, an. 
hm gibi resmi te.e.kkilllerin a- tidemoı..-atik kanun!ar kalkacak 
fislerinl göstermiştir. tır. 'Dü • basınının hürri\'et ve 

C. 11. P. genel sekreteri D. vekarını rencide eden resmt i· 
P. nln işçi sendikalarını da se- J&n rezaletine son \·erilecektir. 
çım propagandasına ilet ettiği Bes'emelere kötü haber: Besle
n·. oy avcılığı için Samsun \'e meliği ka!dıracağıı. 

nizaltı geınimiı. lıatnııştı. 
Xato dC'ni1. tatbikatından 
a\ılet eden llunıhıpınar, Ç:ı 
nakkall' Bohı.ı i~·iıule :\ara 
burnu a~·ık!arında u iistiın
de seyredeı·ken :\'abolanıl a· 
dındaki h' e~· ) iik gemi inin 
çarpma'ı netic:t>)>inıte sulara 
gömülmii~tü. Yalnıı kuman
da köprüsünde bulunanlar 
lmrlıılabilmişti. Yapılan bü
tün gayretler bir netic:e ,·er· 
nıemişti. 

' nadohı AJann 

Bursa 3 - İşletmeler Bakanı 
Sıtkı Yırcalı. beraberinde Sü
merbank umum müdürü otdu
ğu halde bugün şehrimize gel
ınis ve )lerino:s fabrikasında tet 
kiklerde bulunmuştur. 

İ§letmeler Bakanı aşağıdaki 
beyanatı vermiştir: 

•- Geçen yıl Merinos kovun 
ycti5tiricilerini teşvik için · Zi· 
raat Vekfıletiyle. Bakanlığımız 
ara ında tesbit edi ' en fiatlar 
müsbct nctıceler 'ermiş ve hft. 
len :'ılerino:ı bölgesinde asgart 
yilzde 30 Merinos koyunu yetis
tirmesl arttırılmış bulunmakta 
dır. Bu yıl da, geçen seneki e
saslar dahilinde 50 randımanlı 
yapağılar için azami 8 Ura ile 
asgari 5 !ıra araşında 'irat 'Jr 
tcsblt edilmiştir. Böylece. yerli 
yap:ığı fiatlarına nazaran ~Ieri 
nos yapağılarına 3 lira ile 5 
lira arasında b s fiat yükselme 
si sağl anmıstır. 

Bu nlı~ f atları ve usulleri 
15 n isanda ilan edilecekir .• 

Kur'aları çekilen 

hakimler 

Ankara 3 CA A .) - Staj mütl 
det erini do duran lOl; fıa1'ım a· 
da) ının kuı"aları bU2"' trı saat ıo 
da Adalt't Bakanlığınd:ı kıtaphk 
salonunda çeki miş \e bu müna· 
sebetlc da'ct Bakanı Osman 
Şe\ ki Çıçekdağ bir koııuşm3 
yapmıştır. 

Dünya Bankası taksiti 

ödendi 

Ankara 3 CA.A.) - :\Taliye 
Bakanlığından bildirildiğine ı;:ö 
re, her yılın ı nisan ve 1 ekim 
tarihlerinde taksit ,·adelerı tes 

. 
istediği için vurdu 
Kadıköyde oturan FJtma a

dında bir kadın kocası Yadigar
dan kürk manto istemi~ ve ara· 
larında münakaşa çıkmıştır. Bn 
arada e 'ine bir satır ıeçiren Ya 
digar, 1''atmayı muhte'if yer:e
rınden yaralamıştır. Yara! ı Nü
nıune hastanesınc ka!dırılmı~. 
tahkıkata başlanmı~tıı., 

Bağdat' a Kızılay 
Heyeti gitti -

~ıııı.cıoıu A!ann 

Ankara. 3 - Bağdattaki .sel 
re aketzcdclerine yardım için, 
bugün saat 13 de kalkan iki as· 
kert uçağımızla yedi kışiden mü 
rekkep bir sıhhi heyet, Bağdat'a 
müteveccihen hareket etmi~tir. 
Kızılay ı:ene' merkezi ?ıiüe~e

sat ıntidüni Rahnıi Argon baş
kanlığındaki sıhhi heyet, 4 dok· 
tor \'e iki hemşire i e bir sağiık 
memurundan müteşekkildir. 

Askert uçak'arımızla 25 ya. 
taklı bir seyyar Kızılay hastane
si ve luzumlu bütün HAç ve mal 
zeme nak'cdilmiştir. Ayrıca. fe· 
'1ketzedelerin barınma'arını te
min maksadı~ e 100 adet çadır-
a 500 ki ilik de iç çamaşırı gon 
deri mı tir. Hastane hizmetini 
gorıııek lizere de karadan iki 
ha)ta nakı l arabası ve iki kam· 
yon ~o· a çıkarılmış bulunmak
tadır. 

Irak elçisinin kili da hemşire 
ve hastabakıcıhk is'erinde vazi. 
fc a'mak üzere bu kafi!e ıle ha· 
reket etmi~tir. 

Özalp'ın kurtuluş 
yıldönümü 

bit edılen DUn)a Bankasına o- Özalp 3 <A.A.) - İ çemizin 
lan borcumuz. zamanında )ler- ı kurtuluşunun 36 ncı yıldönü
kez Bankasınca ve telgrafla ha- mü. bu:ün merasimle kutlan-
vale edılmi.tir. mıstır. 

Mersin limanlarının temel at- İşçinin refahı ve haklarının 
ma ve ihalelerinin yapıldığını. korunması bakımından yeni tcd 
fakat bunlann finansmanının birler alacağız. Sendikaları po. 
nasıl yapılacağısın açıklanmadı- litika dısında bırakacak. baskı 
~ını söyliyerek şöyle demiştir: dan kurtaracak ve grev hakkını 

•- Seçimlerin dilru t olma. tanı~·acağız. Şoför \'atandaşları 
sı esastır. Esasen dUrfist olma- insafsız ve hak ıı ağır ceza ve 
;\an seçimlerle kazanılan iktidar ver:iterden kurtaracağıı. 

Dumlupınar denizaltısın
da sek.sen bir güzide Türk 
denizcisini ka) bettik. Kah
ramanlar, amandıraya bai· ı 
1ı telefonla son söı.lerini söy 
lediler: 

- \'atan ağ olsun! .. -------------------------

meşru da olmaz. Tiırkiye eçim- Kö)lil vatanda5ı, yükü a•tında 1 
leri ile blitUn dUnya ilgilidir ve ezildiği ve ödeme imkanını bula 
bu, memleketimiz için bir imti- madığı ağır borçlardan kurtar
han olacaktır. Seçimlerde de,•let mak için faizsiz. uzun vlde!i hal 1 
hizmetindeki vatandasıara ve çareleri bulacağız. Her \'atanda
bilhassa idare Amirlerine bUyük şa me ken temini için Em'.lk 
mesuliyet dUşer. Seçim milli i· Bankası imkanları d15ında dev
radenin neticesi demek olduğuna let tedbirleri alacağız. Yıiksek 
GOre buna engel olmak en ağır tahsil ıenç'iğinin ağır malt kül· 
suçlardan biridir. l>C\'let hizme- (etlerden kurtulması için tedbir 
tındcki 1ı:ıymetli utan evlatla- ler a:acağız. 
rının böyle bir şe) e tevessü l et- İktısadi ge'işmenin ana §artı 
mlyeceklerine cmıniz. Ancak çı istıkrarlı iktısat \'e istikrarlı pa. 
kabilcek sapıklara şunu ihtar e· radır. Bu yolda planlı ve prog
<liyoruz: 3 Mayısta iktidara k i- ramlı çalışacağız. Sanayi gelis· 
mln ı:eleceği belli değil. Kanu- m~mizde mUlıım engel olan mu 
ni olmayan en ufak bir hareketi amele vergisini kaldıracağız. Ge 
bile kafasından geç.ren ıyi dü. ir vergisini bilhassa tatbik ba-
linslin. Bu ızibi hareketleri en kımından ıslah edecek. gümrük 

ağır şekilde ceıalandıracağız.• tarife:erinde son yapılan asırı 
Gülek, kAr hadleri kararname arttırmalar yeniden gözden ge

slnin kaldmlışını tenkid ederek çlrileceklir.11 
iktidan •altı tün ötesini göre- Bundan sonra Kasım GUlek 
miyen iktidar. diye vasıflandır· muhabirimiz tarafından soru:an 
dıktan sonra hayat p::ha!ılığı bir suali cevaplandırarak, Su· 
nıe\'zuun:ı temas ctmls ve cma- baylara oy hakkı verllmesine ta
li itibarımız göriılmedik derece· raftar olduğunu söylemiştir. 
de dllsmliştür• demiştir. --0-

C.!r.P. ~cnel Sekreter! C.H. Kayseri _ Sııır 
P. nın scçım be)annamesıne te· 
mas ederek C.11 P. nın iktidara hidro-elektrik tesisatı 
:elince neler yapmı~acağını SÖY 
le ifade etmiştir· 

•- Evve'fı kin gütmeyeceğiz, 
CJiki de\lr !Uı etmeyeceğiz. Bf
~e en ağır bak ız ık edenlere bi. 
le intikam göı:liyle bakı mıya· 
cık, kanun hakim o'acaktır. Par 
tizan:ığı nihai o:arak kaldıra
cak, klmı.enin ekmeği ile oyna
mıyacağıı. Gö terlş için iktı:;ııdl 
iş' ere te\ essli! etmeyeceğiz. Ik· 
tısada po' ltika sokmayae:ı~ız. 
Radyoyu iktidarın po' iilka ~ıetı 
olmaktan kurtaracağız. Reii:n 
diva•arını ilk ıs olarak ele a·a
cağıı. 

Anaya ada demokratik haya
ta u) mak için gerek'i dcğişi~'ik 
ıer yapılacak, kuwet.er ma-:a· 
zene ine dayanan iki mec'i~ i 
hır parlamento tesis o unacak
tır. Ana~asa mahkemesi kurula 
cık ki, Anayasa)a a)kırı kanun. 
lar, bir daha kim iktidara ı:c-

Ankara. 3 (A.A.) - Evvel e 
hidro:ik lnsaat kısmı ihale edil 
miş bulunan Sızır hidroe!cktrik 
tesisinın santral. makine, e'ekt· 
rik techizat, açık hava tipi yUk
seltici ''e indırici trafo postala· 
rı ile hava battı 4 488.238 liraya 
milteahhidine iha' e editmi~tir. _..._ 

Garip bir anlaşma! 

Amerika'da Louis Wiggington 
adında bir genç çalıştığı mUcs
seseden 10.074 dolar çalmıştır. 
Bir müddet sonra vicdan azabı 
duyan Louls müesseseye mlira
caatla \'aziyeti blldirmis ve 2000 
doları geri vermistir. 

Bundan cok mütehassis olan 
müessese a) da onar do:ardan 
borcunu ödemesi SUTetiyle bir 
anla5ma yapmıştır. Borç 67 )11 
zarfında ödenecektir. 

nediler. Kubbe i gcik olan 
denizlerin allındı ebedi uy
kuya dalan aziz ehitltrimiL, 
müsterih olun. \'atan kıya
mete kadar pa~ idar olacak· 
tır. Siz bu \"atan için !lhi
rete intikal eden ,.e mikta
rını Cenabı Hak'tan başka 
kimsenin bilcmiycceği ntil· 
~·onlarca şehidin arasına ka 
tıldınız. 

Ebedi uykunuzda rahat 
edin azİI. ehitıeriml1~ 

F. F. TÜLBE~TÇt 

Fakat Kaplan Queeg 
k f m s e y i b i z z a t r a
por etmediği ve en yakındaki 
subaya dönüp •Bu adamı ra
por edin! • dediği için adalet 
müsel!esi ylıni Dftvacı • Sanık 
• HA.kim milsellesi şekil olarak 
muhafaza edi' iyordu. 

Queeg, rapor edilmesini ken 
di emrettiği suçun, iddia ma-

l 
kamını işgaı eden subay tara· 
fından an'atıl nıasını a' f!ka hat 
ta hayret'e dinliyordu. Wi ' ie 
bu manzarayı bir müddet sey
rettikten sonra bunun jnsan 
haklarına. anayasanın bıih et-
tiği haklara, kanunsuz alıkoy· 
maya karşı mevcut hükümle
re \e Amerikalıların hakkani
yet dahilinde muame' e görme 
leri icap ettiğini be'irten bu 
gibi bütün şeylere tamamen 
aykırı o'duğuna kanaat getir 
mişti. 

Sti'we'' . Wıllie'ye ıMoral su 
bayı sizsiniz değil mi efendim• 
diye sordu. 

Willie bacak'arını yere indi. 
rerek. kağıt kutusunu do'nıa 
kalemini kapattı. Yanına koy
du. Böylelikle kendisini kıza 
susamış bir genç olmaktan 
r;ıkarıp, deniz subayı haline 
getirdi. •Evet öylco dedi. 

Stilwell'den hoşlanıyordu. 
Temiz yüZ:U, muntazam. za)'lf 
\'Ücut:u. parlak gözlü. ncse' i 
tavırlı bazı genç'er vardır ki. 
iyi his:er da\•et ederler. hat!A 

YAPI ve KREDİ BANKASI 

HİSSE SENETLERİ SAHİPLERiNE 

31/3/1954 tarihinde yapılan umumi he~et toplantısında 
alınan karar :ereğince hissedarlanmıza yüzde 12.5 
temettü fe\ ı.i edilecektir. 

9 numaralı kupon mukabilinde ödenecek olan bu 
temettü'er için 5 Nisan 1954 Pazartesi sabahından iti 
baren bütün ~ubelerımiz hissedarlarımızın emirlerine a
madedir. 

" .. 

asası yukarı güzel ::ıeırç kızla· 
rın yaptığı gibi gittikleri yere 
ir;:erindeki ı~ığı ıötürerek. ne 
,e Hrirler. İşte Stilwell'de bun 
•ardan biri idi. 
Stilwe:ı •Benim bir proble

mim \llr efendim• dedi. 
•Anlat bakalım .11 
Stil\\ eli uzun bir hikayeye 

girl5ti. Bunun esası İdaho'da 
bir c~I i e çocuğunun bulun
duğu vr kansının sadakatin· 
den endişe)c sevkeden batı sc 
bep!cr bulunduğu idi. •Sunu 
bı'mek istiyorum. İzinsiz ceza 
sı eve gitmeme mani o:acak 
mı? İki ~ıtdır memlekete :it
medim de ... » 

· Zannetmem Stitwell ... Hiç 
bö) le bir şeye ihtimal ''er
mem. Senin &ibi uzun müddet 
savaş bö:gesinde bu!unmuş bl 
risl, cinayet fi an işlemedikçe 
menı'eketine gitmeye hak ka· 
zannııştır her ha\de.11 

•Bu nizamname icabı mıdır, 
yoksa sizin tahmininiz midir 
efendim?~ 

•Ben Ö) 'c tahmin edhorum, 
Sti!weıı. Fakat aksini öğrenme 
dikçe • ki bunu hemen l'apa-

YAPI ve KREDİ B.\~Kı\SI 

cağımı vadedcrim • dedigimc 
giıvenebilirsin . • 

Öğrenmek istediğim şu, 
öbür arkadaşların yaptıgı gibi 
evime yakında gc:eceğimi ya
zabilir miyim efendim. , 

Willie pekiı'a biliyordu ki 
bu sualin ee\abı Stih,ell'in 
kaptana sorulunca~ a kadar bek 
lemesi gerektiği olmalıydı. Fa 
kat erin yüzundeki endişe ve 
Willie'nin malümatsız'ığı onu: 
tabii yazabil irsin• diye cevap 
'ermeye sevkclti. 

Sti'wel: o kadar ne,e'endi 
ki Wi lie. müsbet cevap vere
bi'diğıne memnun oldu . •Te
şekkür ederim )Ir. Keith çok 
Teşckkiir ederim. db·e kekı?
ledi. Göz.teri pırıl pırıl par'ı
yor ve keke!!) erek konuşuyor· 
duıı Bunun benim için ne de
mek o duğunu bi:emez.siniz e
fendını. Kepini gıydi, düze ltti 
ve Wll:ie'yi sanki bir emir al· 
mış gibi se'amladı. Asteğmen 
de gü'umsiyerck se:ama muka
bele etti. 

Pekiyi Sti 'wel' • dedi . sana 
pazarlık edebildiğıme memnun 
oldum• Sonra l\Iay Wayne 

---------------------------------

Yeşilköy :HeteoroıoJi is· 
taı.yonunun tahminlerine gö 
re bugün 5ehrimlz ve civa
rında hna sabahll'~'İn pus
lu, sonraları hafif bulutlu 
ger;ecl'kt ir. Rüzgarlar deği· 
şik yönlerden orta kunette 
e ecek: hau ı>ıcaklığında 
dtine nisbeten ) tikselme o
lacaktır. 

Dünün en yiıksek han sı
caklığı + 9, en dlİ uk + 5 
olarak l;;aydedilmiştir. 

Kütük haberler 

Bir askeri heyet 
Amerika' ya gitti 

Anaclolu .\jansı 

Ankara 3 - Amerika Birle
şik De\'letleri deniz kuvvetleri 
komutanı Oramiral Carney'in 
resmi da\ eti üzerine Amerikan 
donanmasında tetkıkler yapmak 
için deniz kuvvetleri komutanı 
Koramiral Sadık Altıncan baş
kan lığında Tuğamiral Şeref Ka 
rapınar. kurmay albay Refet 
Görür, yüksek mühendis alt , ., 
Adnan Kaynar ve binbaşı Celil 
Okar'dan müte~ekkil Türk de
n iz kunetlerine mensu!) heyet 
bugün saat 9 da Washingtona 
mliteveccihen Ankaradan ayrıl 
mışlardır. 

Bir mütecaviz öldürüldü * l"nınınz: hUkCmetının hlma}·e· 
sinde bUyUk bir turne yapmaıtta o
ıaıı tanınmış artlıUen!eıı mtırekkep İzmir 3 (T.H.A.) - Salihli 
komedi trupu 3 Nlnnda husual bir kazasının Araphtorunu · köyün
uçatıa Anka.n.'ra ııeıcrek 4 Pi)ee oy- de oturan 20 yaşlarında evli ve 
"ad ıktan sonra fehrtmlz:c de utra· · 
vnn.k 7 ?füandan itibaren saray'da iki çocuk babası lzzet adında 
6 modern \ ' e ıcıialt eser oyn)J'acıık- bir genç ayni köyden 3 yasında 
ıarc1ır. Türkan adında bir çocuğu kan * Gaı,teelllk Okulu Talebe Ceml-retınln ıerup ettııı tanışma çayı dırıp tecavüz etmi§lir. Bilahare 
dUn aaat ıs ten lll a kadar Taltalm hadise anla;ıılmış ve 3 ya51nda 
Beledtyc Oaztnosu pavyonunda aa· ki çocuğun ağabe)Si 14 yaşın
mimi bir hava tçeralnde ııeçmtştır. daki Hasan babasının tabanca-* Ocnçııaın Anupa Kampan)'Uı t 
Türkiye Setrctcrııaının Anupa Bir sını alarak ueti aramağa baş 
ııı:ı konuıunda ıcrııpıecııı:ı Anado· lam15 ve köy kenarında rastlı
ıu aemınerlcrlnden tlttncıaı 4 Ntaan yarak 4 el ateş etmek suretiyle 
ı954 P~zar ııunu ıaat ıs tc Boıu'da öldiirmüctür. Hiıdlse'-'i mUtea-
Kız: O:t'etmen Oltulu aalonlarında • ., 
rapılacalctır. Seminere İatanbul'dan, kip Hasan tabancası i'e birlik 
lıtıısat Faıcuıı.eaı Doçentlerinden Dr. te karakola g idip tesl im olmuş 
0$ll1an Okyar ka.tılacaktır. Konuş- tu r . 
maıardnn sonra ııcı <le kın mm ııos 
terııecelı:tır. Rusya'ya satılan üıüm ve * oaıata'da dolaşmakta olan Nu-
ran Demir adındaki kadının uı:crın- incirler 
de • paket eroin bulunmuttur, sa- f 
nılı: hakkında taklbıı.ta başıanmı~tır ımir 3 (T.H.A.) - Bundan * KaraııtımrUlt saımatomrut cacl· bir mlıddet en•el SoYyet Rusya 
deııı 30 numarada oturan Seyri Tu· ya giden bi r tacir. orada bazı 
rademlr'ln. odıuında yalı:tıCı m:ıo- • 
ı:aı lı:Omüı11ndeıı evde bulunanlar~!\u ih raç ma~.tarımızın satışı husu· 
Perihan, Haıan , Münire ve Emire sunda mutabakata varmıs 'e 
zehirlenme aıtmetıert ı:&terıulşlf'r- E"e bölgesine gelerek Rusvaya 
dlr. Zehirlenen tahısıarıo teda> llert sa"'tılmak üzere ..) mıl'l'on ·kilo 
yaptırılm1$tır. "' 

H 1 k d 
tütün üzerinde bağlantılar yap 

ırsız ı ve olandırı- ı mı~tır. 
cılıklar Bugün \'eri'en ma!Umata gö-

l re, ayni tac1r Sovyel!ere S mil 
Kapa'ıçarşıdan geçmekte o· yon kilo kuru üzüm satmak Ü· 

lan Hidayet Gllre:'in çantasında zere bu kere yeni bir bağlantı 
bu l~nan 400 lira yankesicilik s·ı yapmıştır. Tacir; Rusyaya ııat
rctıyle çalınmıştır. Sanık aran. tığı üzümün 2 milvon 500 bin 
maktadır. kilosunıı :ehrimizden tl'min et 

Kapalıçar~ıda tuhafiyecilik ya miştir. İlk parti üzüm 15 nisan 
pan ::\lustafa Erol 'lın diıkkanın- tarihinde Rusyaya se\'kedilecek 
dan 5 çift çorap r;alarak kaçmak tir. Geri kalan 2 milyon 500 
isteyen Bchic~ Masar da yaka. bin kilo üzüm de n isan sonuna 
lanmıştır. Bunlardan başka dün kadar sevked ı'm iş olacaktır. 
şeJırimizde 9 hırsızlık ve bir do- Ayrıca bildirild iğine göre. 
andıncı ık hadisesi daha olmuş mezkur tacır Sovyetlere 10 

tur. milyon kilo pamuk satmak hu· 

' .: .. ~~ . ~ "' .· 

ı !mJI inv11 
Milli Takımımll 
Hakkında 
p ek zeYkli futbol sisteıniııl 

diın bir defa daha se)'· 
rettiğimiı Desportes'in ka" 
fılc rehi Dr. hais Akşaıu 
refikımiıin bir muharriri· 
nr. İspanyollara kar&ı lap· 
tığımız son iki maç etrll· 
fında göru~lerini sörlem!Ş· 
tir. 

Ur. t ais'in mütalaaSl· 
Türk milli takımının lstan• 
bıılda 'e Romada k:;ıanyol· 
ıara karşı çıkard;ğı oyunu 
~e) retmiş olduğu için bil· 
has a değerlidır. 

Bir kere Dr. isais: .1s· 
tanbuldaki nıaçınııda golii 
attıktan sonra geri çekilnıe· 
niz size maçı kaybettircbl· 
lirdi. Eğer çekilmeseydinlı 
maçı daha farklı kazanabl• 
lirdiniz• diyor ki en iyi mil· 
dafaanın hücum olduğıı 
hakikatini bir defa dahli 
gözümüıün onune eriyor. 
Yakıa. bazı macıarda mU' 
hacimlerden bir kısmının 
geriye çekill'rek müdafaa~ıı 
) ardım etmesi zaruridir 
anıma bu daha fazla o) un· 
cuları yaşlıca ,.e ağır ta· 
kınılar için varittir. Halbtt· 
lıi ) ine Dr. lsais'in ) erinde 
belfrttiği gibi: • imdi genç 
'e r.uratli bir takıma ına· 
lil•• btılunmaktayıı. 

Dr. f sais Romada seY· 
rettiği maç için de •Tür!; 
takımının golü )·edikten 
sonra çıkardığı oyunu ve 
üç ortasını asla unutamı· 
)acağım• diyor. Bu da gös· 
terıyor ki mağlübiyet dU· 
rumu. müdafaaya çckilme1' 
le değil, hücuma geçmekle 
ıslah edilebilir. 

Sonra Dr. f3ais, Lefterin• 
teri oynamamak sartb ıc 
feYkalade bir solaçık oldu· 
ıunu da belirtiyor. ki bu dil 
en iJİ müdafaanın hücuı11 
olduğu düsüncesinin tekrn• 
rından ba~ka bir 5ey değil· 
dir. 

Kafile reisi. karşılaşaca· 
jımıı Alman milli takımını 
da ıeyretml5tir. Bu takımı 
:l'aşlı ve ağır buluyor. bu i· 
tibarla da isviçrede Alman 
takımiyle yapaC'ağımıı maçı 
iıç gol farkla kazanm:ımıı 
laıım geleceği kanaatini 
ileri sürti}or. 

Dünkü otomobil kaıala 1 susun~a . da. mütabakala vardı 
r ~mı bıldırmış 'e bu pamukları 

1 
Ga'atadan geçmekte olan Fch önlimüzdek' 1 ti}\hl onunda 

mi Dinçer idaresindeki 5871 p'a se,·:ked~ın tadc etm= fü. 

Dr. f saıs'in hürum ha1'· 
kındaki tavsiyelerini dik· 
katle akılda tutmak ' 'e ona 
göre hareket etmek gerek· 
tir, Alınan takımının ~a\"ac 
' 'e ağır olınaı; bizim içın 
bir anntaj olmakla betabcf 

kalı taksi Mediha) a çarparak 

1 
\ aralanmasına sebebiyet \'ermi5 
tir. En yilk.,ek referanslar 

mılli futbolcularımız nr. 
lsais'in bu sözlerini hlr 
duyınamıs olmalıdırlıır. :\l· 
maıı takımını bizim takınt• 
elan daha gene ve daha sil· 
ralli forzctınek H işi aslıı 
l(evşek tutmamak liizıındır. 
Anrak bö~·Jp hareket eder• 
~ek, Dr. İsais'in tnhmininl 
gercekleştirmeğe mU\·affa1' 
olabiliriz. 

Mecidiyeköyden geçmekte o- \'erebilen 
:an Haydar idaresindeki 24466 
pliıka'ı kamyon 8 yaşındaki Giıl· 
seren'e çarparak ayağının kırıl
masına sebebiyet \'ermiştir. 

SUmerbank basmüfetlişi Ha· 
san Yürük idaresindeki 1328 
p ! akalı hususi otomobil Şişliden 
geçerken Hatice Perihan Bir
tek'e ~arparak yaralamıştır. Ya· 
ralı İ lk Yardım hastanesine ya. 
tır.ı l mış. tahkikata ba~l anmıştır. 

istiklal caddesinden geçen 11-
hami idaresindeki 13245 p:akalı 
taksi de Ali Ağırbaş'a çarpar:ık 
yaralanmasına sebebiyet \•er.niş 
tir. Yara' ı İ.k Yard ım hstane· 
sine kaldırılmıştır. 

Petrol arama isin bir 

müracaat 

Ankara, 3 (Anka) - Sokoni 
Vakum petro: şırketi yeni teşek 
kül etmiş olan Petrol dairesine. 
petrol aramak için m\iracaatta 
bu lunmuştur. 

Esasen Sokoni Vakum şirketi 
1953 sencslndenberi 3 ı;ruptan 
te~ekkül eden pctro' araştırma ı 
\'asıtaları i 'e memleketimizde 
jeolojik tetkikler yapmaktaydı. 

OSMAN SAKAR 
(Yapı kısmı) 

Yapmağa ve sizi üzme
den vadesinde teslim et
meğe amadedir. )füracaat: 

OS"!\fAN ŞAKAR 
"!\iÜESSESESİ 

CUMHURİYET BULVARI 
KERVA:"\SARAY altında. 
HARBİYE. Telefon: 85750 

... iıiıiıiilliıiıiiiiiiiiıiiiıiiiıii 
r-TAKVIM-1 

4 XİSAX 19Sl 
PAZAR 

AY 4-GÜX 30-KASDI 148 
RC'.\lt 13i0 - :'\IART 22 
HİCRİ 13i3 - RECEP 30 

SABAH 
ÖGLE 
İKiNDİ 
AKSA~l • 
YATSI 
İMSAK 

\'ısatt 
05.38 
12.17 
15.54 
18.37 
20.11 
03.58 

Ezani 
11.02 
05.41 
09.18 
12.00 
01.34 
09.23 

Gazetemize ıonclerllen yan 
n resimler buılıın, basılma· 
sın iade ~•!;ııcz. 

c~-A./f,VA/lDA/l 
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yazmakta olduğu mektuba de· 
vam etti. Zihninden geçen ha· 
yai!erin he> ccanı ile de bu ko
nuşmayı çok geçmeden unut
tu. 

E rtesi gün öğle ~emeğinde 
salondaki konuşma!ar, ko· 

mutan değiştiğinden beri i'k 
defa olarak ncşe'i bir hal al· 
mıştı . A\ustratya \ 'C Yeni ze. 
Jandadaki romantık macera lar 
hakkındaki eski şakal ar yeni· 
lcnmeye başladı.• Auck'.and 'da 
bir ça) hanedeki orta yaşlı bir 
~ar.son kızla miınasebet inden 
do'an en Caz:a :'itan k'!e latife 
ediliyordu. 

Kadının yUzündekl benlerin 
ve kıMşıklık' arın adedi üzerin
de münakaşa edilıyordıı. Gor
ton yedi ben bulunduğunu id· 
dia edb or, :'ıl:ıyrk ikide ı rar 
edıyordu. Diğer tahmin'er bu 
iki rakamın arasında idi. 

Kecfer • Sanırsam SleH hak 
'ıdır ... dedi . • fklsi ben diğcrle
rı de isilik o•acak.• 

Kamarot Wh!ttaker, her ıa
manki asık suratı ile ta\•ada 
kızartılmış jambon dağıtı) or-

du . Bu söz~ eri duyunca kahka 
hasını tutamadı, tabak, kapta 
nın başının tam yanından ie
çerek yere dilştii. Jambonlar 
yeriere saçıldl. Kaptan Queeg 
ncşe'i neşeli • Whittakerıı dedi 
Eğer üzerime yemek dökecek 

sen et dökme, sebze dök. daha 
ucuz olurıı Gemi salonu adet
:erine göre, kaptanın söyledi· 
ği her şeye kahkaha l'e glll· 
mek icap eder. Bu sözlere de 
bir hayli gülündü. 

Maryk şi~man ikinci kapta· 
na: • Peka'a yedi beni olsun. 
Ama hiç olmazsa hakiki bir 
kadındı ... Ben hiç olmazı.a bir 
çoklarınız gibi Fransız: mecmu 
aları \ e kartposta:lal'la kıfafı 
nefsetmedim.D 

Gorton neşe i:e . steYe be· 
nim karıma sadık kalmam ge
rek. Beni resim'ere baktım di 
ye boşayamaz ya... Fakat se-

nin gibi serbest olsaydım \'e 
Yeni Ze!andalı cadıdan daha i· 
yi bir kadın elde edemeseydim 
gene de kartpostallara bakmak 
la yetinirdim.• 

Queeg olaganüstü blr ~ekilde 

Sadun G. SAVCI 

Kızılırmak yükseliyor 

Avanos 3 (A.A.) - İki gtW 
den beri durmadan ) ükselcn ı< 
ıılırmağın yüksekli~! i.ıç met• 
reyi bulmuştur. Nehir kenarı~ 
daki b ir kısım evler ile Alliet 
tin ve Kızılırmak okulları cll 
altındadır. Okullar 1:.'ıtil ed I· 
miştir. 250 hektarlık bir bağ ,., 
bahçe tamamen sular nltındll' 
dır. 

Yahya Kemal' i ziyaret 

Ankara 3 (A .A.) - Nümul1e 
ha~tanesinde tedavi edilmekte 
bulunan şair Yahya Kemal sır 
yatlıyı, bugün Cumhurba~kllt11 

adına yaver binba~ı Mustaf' 
Tayyar ziyaret etmiş ,.e kendl' 
sine ıgeçmiş olsun • demişti r. 

neşeli idi. Zira ekseri salon· 
daki konuşma lara karışmazdı· 
•Bir zaman çok jyi bir filtre 
tesadüf etmistim ... Yani kart· 
postallar hakkında nasıl oldu 
da posta listelerine girdim bil 
mem ama fakat bir $irkete aY 
da bir dolar yolluyor, mukabi· 
linde bliylik kadın fotografları 
alıyordum. • Eli i le resiml erin 
boyunu ıosterdi . Subaylar sil· 
künet:c kaptanlarını din liyor· 
t ardı .. . •Fakat işin güzel ta· 
rafı neydi biliyor musunuz ... 
Tabii postada çıp! ak kadın res 
mi yasak olduğu için, bu resim 
!erde pembe don ve sütiyenler 
nrdı. Yani her şey kamına uy 
gundu ... Fakat sUtyen ve don 
1ar )'ıkanabilir cinstendi... YA 
ni resim üzerinden yaş bir bez 
geçirdin miydi her ~ey meyda 
na çıkıyordu ... ~e akıl:ıca bir 
şey değil mi?• 

Kıkır kıkır gü:üyordu. Su· 
bayların ekserisi. zoraki oln· 
rak gültimseyebilir:cr. Keefer 
bir siiara yakarak yüzünü eli 
ile kapattı. Willie ağtına koca 
man bir jambon parçası attı. 

Kaptan sözlerine devam et· 
ti. •ifa aklıma gelmi9ken sora
yım ... . Hiç biriniz subay ku!U· 
bünden içki istihkakını aldınız 
mı ... Alan \'arsa söy:esin. Kim 
se cevap vermedi. •Çok iyi ... 
Kımsenin istihkakını bana sat 
maya bir itirazı var mı?• 

< Denmı nr) 

• 
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Duhamel,«kendinizj ı · 
Solculuktan 
Koruyunuz» diyor 

~ -

.. 
«Almanlar 
Hürriyetleri için 
Çarpısacaklardır» 

1 Silahsızlanma Komisyonunun 
CRaşı 1 incide) 

lunmuşlarılır. 
i\lis:ılirinıiz bu münasebetle 

Türkbe hakkındaki hayranlığı 
nı ku\'Vel i hir surette belirte
rek demi tir ki: 

1 0-u DO Ş E L 1 . ~· . 

~~ 
i\ •oclated Prf'n 

Jlonn 3 - Federal Batı Al- * 
ınanya 'hükumeti İç !eri Ba-
kanı Gerhard Scbrbder bugün 
bura~akı demee'nde. iki diınya 
harbının yol açacağı :·orl:unç ka 
y~plar~. ragmen A man milleti- * 
n~n hu~riy<.'t ni müdafaa için 

J>ün Adanadan hareket 
eden De,Jet llnu) olla
rının Ark uçnğı ıliış ın üş 

n içinde bulunan 2G lı.; i
şi ölmıı şt ür. 

toplanması istenildi 
\nadll~n .\J:an 1 ': -=--: ... :. --~ !.. 

Birleşmiş Milleller (New York) 3 Birlc-ik Amel'lka, 

•- Turkiye bizim 150 senede 
r:ıptığımızı 30 yı'a ,ığdırmıştır. 
Burada gördiiğüm şeylere hay
ran o'dum. Bıiv!ık iş,er g(irıııü~ 
bir mı Jetin e\' lit':ırı ınız. lli:& 

31 ıne ~.Ulle h:ı!ind<' a) aklonaca-ı 
#ını. so_ylem· tır. içişleri Bakanı * 
denıışt•r k': 

Komünistler Kliçük Kam 
bocya kral lığına kuşı 
taarruı.a geçmişltrdir. 

::uı ırda talebelt-r h ii kiı 
nıet aleyhinde ) en iden 
gösterilerde bu lıınmu~
lardı r. 

1nı: !tere \C Fransa, Sov~et Ru )a ile o nn hidrojen bomba.sı 
.r~n ına niha~ et \'ermek yolunda müı.akercde hulunmak üzere 
Bırlesmiş l\lillet'er Silahsız.lan ma Kom:s~ onunun yakında top
lanmnsını bugün teklif cimi 'erdir. Birlesmi :\!illetler nezclin
d_e Amerıkan başmurahhası Hcnry Cııbot Lodge. 12 millet "İ
luhsızlnnma kom S)OnU reisi Çinli doktor T nofıı Tsian~ bir 
muhtıra göndererek .koınbyonun nisanda top'anma~ını talep 
e~m ştir. Fransa VC\İngilterc ue Birlesmiş )lillctler sekreterll-

1 gın~ ay~i mealde bir miiracaatta buhııııııuştur. Komi ·yon 
rebı Tsıang •komisyon, önümilzdeki lı:ırta ortalarında topl:m:ı
cal\tır. Jf Ppiıniz, iıç bliyiık <!evletin i'eri sürct·eği tcklıfleri 
merakla bekliyoruz. demistir. 

iıden birçok şey'er a'dık. bun
ları öd<.'melı~ iı. Dlin) anın en 
nıızik mıntnkıılarındıın birinde 
)·n ıyorsunuz, buna r:ı"men mu
\'BZ<'ne trıııin etmrğe muvaU:ık 
olu) orsunuz. Size miıhim vazi
fe' er dü~ib or. O d:ı kn enılcri· 
nızı ıyı ku"nnmaııııdır. Külli 
etlebiyaltaıı s:ıkınına'ı ını7h Ru
hani sınıfındnn ve nıiifril so' • 
eu'uk CC'rc~:ııı'arındnıı kendini· 
zi korunıa'ısınız. 

1 
•Şa)Ct hlirri,} cilt- yeni bir e· 

arct ara ında tercih yapmak 
bahis mevzuu ise, de•nokrat Al 
nıan)anın tutaea~ı yol barizdir 
Alman'ar hUrriyetleri iç'n tar 
Pısacaklardır .• 

* Silahsı1\anma komisyo
nu topla ntın çıığırı lmı,)· 
tır. • 

Rusya notasına clivap 
hazırlanacak Sinan Korla Amerika'dan 

Londrn 3 (AA.) _ Dışiş'eri ayrıldı 
.B.akanlığ~ sözcu~unUn bugUn te· Bir'e nıiş l\!i et er. 3 ( \. 
Hd ettığıne göre, son Rus no- \.) - Bırleşmış Iıl'et er g<.'nd 
tasına 'erılecek ce\'ap hakkın. sekreter iği memur arınd:ın Si
da ~merikan • inı:iliz _ Fransız nan Kore dün uçakla N"w 
ı:orusme erı gelecek llıartanın York'tan Atinaya hareket cimi 
basında başlıracnktır. tir. Sinan Korle, Birl<.'şmiş M ı-
Rusya'nın .NATO'~a katılına- let'er te kı'iitının Alin:ıda '.iÇi· 

u '~ A' rupa gü,·enliği hususun 1 !acak o'nn haberler mc.rke•hi 
~akı So\'yet teklifi hususunda ıd:ıre edecektir Bu merkez Tur. 
1 ATO teskiliitına mensup diğer kiye._ Yunanistan ve lsraıl'c hıı
~e~lekc.tıcr 'e Federal Alman 1 met ıçın tesis edilmi tir. Kor'e. 
ukunıetınln de Iikri alınacak- seyahati sır:ı fnda Cenc\Te'de 

tır. Blr'e miş 'Mil'etler Avrupa mer
kezine de uğradıktan .onra 9 
nisanda Atinada olacaktır. 

Mareşal Juin NATO'daki 
Yine muvaffak olamadı! 

d Amerıka'dn Elliot Poor adın
• a .31 )aşında bir ı:enç 17 defa 
ıntıhara kalkı mış 17 sinde de vazifesine devam ediyor 
tmu\·affnk olama~ıştır. Elliot Le HaHe. 3 (AP) - Geçen· 
~ntı~:ır için tabanca, bıçak. ip, !erde Fransadaki blitun n keri 
ıne~~d~! boğulmak, %Chir gibi vazıfe'erinden uledılcn l\lore· 

e 1 \8Sıtnlara muracaat et şal Alfons Juin bugün gazetc
~ıctır. Bunların hepsi mU\af!a: ci'ere verdiği beyanatta, ~:ıto· 

1~ etsıı.lıklc neticelendiğindt-n daki vazifesinden istıfn etmedi 
şınıdı kendisini kat'i surette öl. ğini söylemi, ve demi~tir ki: 
durecek bir çare aramaktadır. " Ell k •- Yerime bir }'ran:.ız gene-
.. ; ıot ·endısini :;akmayı dil- ra inin getıri'eceğinden emin 

tunmli :.c de bunun ynnı:ına se. o mndan istıfa elmi.vec<.'ğinı,n 
ep olması \c baı.kal d :tarar \erm hl' ' . arına a Mareşal, halen Nalo'nun ~l er-

d a b d e:ıı 1 ım.al~ karsısın. 1 kezi Avrupa bolgcsi komutanı-
--~ an 'az::eçmıstır. du-. 

MAYı~ 
1K~AM1YEPIZ 

General Necip'in .. 
Oldüğü rivayeti 
Çıktı 

1 Kazablanka 
Vali muavini .. 
Oldürüldü 

\ nt.;ara \ Janu 1'Urıc tı~hPrl<'r Alan..-. 
Brazzavil 3 - Burada ısrarla ı~u. 3 - Fas mil'i~ etçi'eri 

do'nşan SÖ) lentilere göre. Gene- bugün Fransız taraftarı üç Fa.;. 
ra' Necip kı~a bir hasta'ığı mü- lıya ate açmış ar ,.e bunıardan 
teakıp evinde vefat etmıştir. iki ini ağır urctte yaralamw 
Henüz teyit edilmeyen haberle- l:ırclır. Diğer iiçüncii bir y:ırıı'ı 
re göre, ihtilal konseyi nıcm1 c· dıı ö\mll t!ir. Ö'dürülrn }''a,•ı, 
kette bir kaynasmayı ön'enıek K:ız:ıbtnnka vali mııa\ ini ~falı
mnksadıy'e bıı haberi saklamak. ıııııt Halifeydi. 
tadır. Dinler filmi 

Yapı'an bütün inre1emr'ere ı 
ı·a •men durum hakkında mlitenı Ifoııg Koııg 3 (.\ P.) Bü- 1 
mim ma'Cımat ede edilememış. tün dinler hakkında dökilmanter 
tir. Ayni kaynakların bildirdik- bir film hazırlamak iızere altı 1 
!erine göre. bu haberin ;:\'ecip ay sürecek bir dünya turuna 1 
n1eyhlan kaynaklar tarafından çıkmış o'an tanınmış Amerıkan 
ortaya atı'ması da nrnhtenıeldir. sinema nı tisti Lew A) res dün 

lllısır'd a k:ınşıklıkl:ı r Hing Koııg'n g<.'lmiştır. 

Dil mescıc,'ne tok dikkat et
melisiniz. Hır ılilln mua~yen 
kaideleri, cliksyoncri olma ıdır. 
İımird(' l:a dığımız ote'e •Kor
don Ote'" diyor' ardı: burada 
• Park Ote•ı. dı) orlaı·. Hangısi 
doğrudur. Güzel di'inlzin gra
nıerindt'n uzakla nıaı ınız. Ne ir 
muknılde tir, gramere nykın o· 
•amaz. • 

Duhamel dün ııkş:ını Ün) on 
Fransez'rle bir konferans 'er
ınistir. 

Kahire 3 (A. P > - Bin- Bir Fransız tepkilisi düştü 
!erce talebe, mektebin a\'- l'aris 3 ( \.P.) _ Bugün tep-1 
'u unda toplanıp mem. kili bir J.'ran ıı av uçağı l\le!un. ı 
lekeli idare eden ihtılfıl kon- Vıllaroehe ha\'a alanında. in:::i!-

1
1 

eyi a'eyhinde b:ığırıp çağırmış tere '.\lalzeme Bakanı Duncan 

ma~ı ı iııı·idr) 
Hlikümet konağına gitmi tir. fs. 
t:ı-yondan itibaren Hiikiım-::t ko 
na!::ına k:ıdnr de\ anı eden ' '01 

boyıınc:ı. etrafı do'dur:ın Sıva~:ı. 
lnrın co;;kun sevgi gö terilt'r:yle 
sC''am'anan Cumhurb:ışkanı. \'i
liyct kon:ıgının b:ılkonunrlan ~ı 
\':ıs'ılara hitap elmi~. nıiit(':ıkı· 
ben vi'ayet heyrti \'<' kau·.ı~-

1 

dan ge!en he) etler'e hnshih~'clc 
buhınnıu~1ur. 

Ce'al Hay:ır bundan sonra. S;-
• vas :'\timune ha tane ·nın :ıçılıc 
ı töreninde bu unmak üzere h:ı~-
1 tane mahal ine gıtmi~. Sıhhat \'C 

ı

1 
içtimai mua\·enct Veklileti mli 
te,arı Xai' K:ırabudn'nın konuş. 

i mıı,ını müteakıp korde'ıi) ı ke
l s<.'rek h:ı tnnC'yi açmış 'c te·i--

"TARSUS" 
f emlsde f erlip!edikler.i 

Af evs~İlf İlt en _cazip uezisidir. / 
AFRiKA - iSPANYA \: 

İTALYA - FllANSA 
5 /,(glf/S - 25 Afdl(ISJ9.5f4 ... 

1' !',· • 1 

\'e p:ırHıe~~t~ ha). atını~ ~eni- Sand~s i'e Frnn a'nııı Savunma 1 

den anlclı~ı ı:>temı lerdır. Bu Bakanı Rene Pleven·den takri
grup ara. cı,•ar ~ku"ar talebesi ben 50 metre ml:'.safede yere ç:ır 
de katılınc:ı, polıs kalabalığı d:ı_ p:ırnk p:ırçalanmı~tır. 
ğılmak b~mlş Ye genç'er nıe· ı A murları t:ışa tutıııuslarılır. Po is Sanatkarı bol memleket 
bu çarpı~m:ıda cop ,·eya silah \\'l'upa'da s:ııı:ıtkarı tn bol 

~ 1 Teri gezmiştir. 

Cuıııhıırba k:ını r('fakatindeki r~~§§~~~~~~~~~~~~~~~ ze,•:ıt a s:ınt 18 de Sam una mii· 
ten•ct·ihen Sn·a tan nvrılmıştır. 1 

't Cumhurbaşkanı CC'lal B:ıyar 
Kay•rri i•ta yonundn şu dcmeı;· I 
te bulunımı,tur: -

kullanmamakla beraber birkaç memleket Danıınarka'dır. Dört j -

1 

göz yaşartırı gaz bomb:ısı sanır- mil~ on nüfusu olan Danimarka' 
muştur. Bütün kesim 500 den da 2000 ressam, 1200 he~ kl':tra'. 
(az'a at'ı \'e ~ayn po ıs tarafın. 3000 romancı, 1800 müı.byen 
dan kordon a tına a'ınınca ta· 'ardır. 'ruoa'nın ba~ka hiçbir 
!ebe grupları dnğı!nıaya başla- memleketinde bu nbbclte sa-

•- Herkes teslim C'dcr ki, 
mem'eketim z demokrasi barra
ğı a'tında daima i~ iye doğru 

mıştır. natkar ) oktur. 

~ 
CAZİP AÇILIŞ HEDİYELERİ 

ve . 
Günlük ikramiye Keşideleri 

12 NiSAN PAZARTESi 

Hizmete g'rece'k olan 

BEYOGLU ŞUBEMiZiN 
Sürprizleridir. 

En az 100 liralık Bir Hesap Açtırmağa Hazırlanınız 

r 

1 

İSTANBUL BANKASI 

KİRA İLE 
Her nevi Frak, Smoking, Bonjur elbiseleri \'e .Modern 

tuva'cl'er vcı ilir. 

E IJİ A P ılRDO 
Adres: Galata Kulcdibi Uii )'fık ll cıııll'k Cad. :\o. 28· 

'rel: 4:>8i8. 
Fivat'ar eh\ endir. 

• gitmektedir. Bunun mm1di " 
mane,•i tezahüratı göıiinliılin ii
nündr abide halinde can':ınmak 
tadır. 

Çin lllııtlln ılc ~ :ı r:ı laıı:ın bir 
rr:ın il. 'l'cğııırni 

Kızıllar Kamboç' a 
Taarruz ~ttiler 

rn::ısı 1 indı\e) 
zry.bat ı JTindicını'de l>icn H ıen 
Phu kalesini müdafaa) a devanı 
etmişlerdir. t'rnnsıılnr tank \'C 

top~unun desteı:i ile ıııukat.:• 
hücumlar ) apmakl.adırl:ır • 

Tiir ı ren hın a~ a uçuru ldu 
llanoi 3 (,\,.-\) - ll:ınoi -

Hnipong tr<'ni bu~lin Hanoi'nin 
batısınd" uLoi e) • kcipru ii de
nilen me\ kide 1D uncu kilomet
rede mn) n:ı çarılarak ha\ :J) n uc 

Ba lanı lan bil) ük \'e mulıte
'<.'m j, er e bette iknuı o un:ı
c:ıklır. Bu b:ıır:ırıtann ka~ nağı, 
mesnedi sizler lniı.. siıin imanı
nız.. ka'biniz \'C sli~ inizdir \'C her 
sevin i.htünde sizlerin mıl 1 ira· 
ıle.vi hak i'e ve uur i e ku'lan
m~~ı nı bilmenizdir. Türk mı''e· 
ti iradesine hakim oiılu~u nıtır!· 
detı;e bu ıııPınlrkette daima iyi
'ik o\:ıcaktır. 1'iirk mi"eti bu 
irade ini kullanma ını da bilmiş 
tir.o 

Ankara. 3 ( \ nk::ı) - İyi ha
b<.'r a'aıı mahfi 'rrin bı'dirdlk'e
rine giire. B:ı vekil Aılnan l\Ien· 
deres varın husu i bir uçakla 
Sam~u~a hnreket ederek Reisi
cumhur Bayar'a mülfıki o'acak· 
tır. 

1 mu.tur. 

<:umhurb:ı,k:ı nın ı n b:ığı~ı 

Birm·ngham (Alnbamn) 3 
- Geçenlerde Birle ik \ - ı l·-·----1 ÖLÜM 

1 
~terhum inşıı:ıt mülenh

hiıli :'ll ahınııt Nrlliın lhı· 
rat'ın c i. l'oın-iııı in-aat 
şirketi ortaklarından Sey-

fi noral'ın. Sevinç Doral \C 

Se:, hun Doral'ın anneleri. Hak 
kı Doral. in :ınt nı!iteahhi
dı Rifnt Öıoral. Diş tah•bi 
$e\ ket Çekmcğil \ e .\siye 
Yôney'in ~e~<.'nleri. Fusun 
Doral'ın kayınrnlidcsi sa
llhatı nis\':ınd:ın 

JI \TiCI: UOR.\T. 

mcrika) ı zi,·arct etmış olan Tiir 
kiye Cumhurbaşkanı (.'c al Ba-1 
,·arın im ~ehirdeki saknl çocuk 
•ar hastane :ni tetkikleri sıra-

' sındn hibe ettiği 500 do'ar, hu 
h:ıstanrdeki bir yal;ığın 500 ~lin 
için bakımına tah,is edilecek· 
tir. 
-
İlılya'ya olan 
Tıdiyahmız 

Gecikiyormus 

• - , 

F ı r v e r e c e k t 1 r. 

ıı Mevkı ıcln 950 - ı ıoo.- T.L 
lurıstık mevkıde 676.- TL na nOlrab 1 r. 

Cenouad• uemıclen (j yün ayrılarak Aorupanın 
her hangi bir şehri11/ ziyaret edeb(lırleı; 

Ce"ovad•" •t•{lıdıkl t•hlrıere T r •" I • 11yıhıt 
mUddetıerl 

• Cenovı- Parıa 16.- SH t Cınove• Franklurı 15.-:Suı 
-Mıl•no 2 - , .. -Vıyenı 9 - • 
-Cene vre 9 - • , -Venıdı- ıo.-

- lonora 25.- • • -M nıh t6-

Her turlu müracaat ve bılet satış yeri : 

TURKTURIZM SEYAHAT ACENTESi 
Tepeb•t• Me.,utıyet Ced. No. 50 ( lng hı 11rır• , .• .,,) 
Telefon : 42305 Tete.: T0RKTURll!M • latentıul 

l? ik I< « t-': 
Bu geziye bilet bedelini 
TAKSİTLE 

ödeyerek katılabilirsiniz 

DOGUBANK 

Hakkın rahmetine ka\ u.:
mu tur. Cenaze i 4 4/954 
pazar günu <'\' nden alına
rak Be:, azıt eamiındc öğle 
namalınt miiteakip Edir
nekapı ~ch't'igındeki aıle 
kabrine defnedilecek! r. 
~fevlA rahmet eyle) e. 

<Hacı l inr.idf') 
\'edovato Mafür. Ticaret n 
Dı ı•leri Bakan'ık':ırına müra
cantl:ı bu mc elenin tetkikini 
istemiş vr tediyat ın geciktiril
mesinin, itııty:ın ihr:ıe ıtçı'arı'lı 
nıu,kiil duruma sokttığunu ile 
ri ciirmii~tiir. 

Oığer lı manlardan gemı ı l e gelecek yolcuların 
meccanen dönüşlerı sağlanmışur. 

-

VE RAM ON 
SCHERING 

gelmiş n 

Eczanelere dağılılmı~tır. 

APOLlO 
MART ikramiyesi ViLLA YI Kaza nan lZMIR ŞUBESi Müşterilerinden 

~ BAYA ŞEHRİBAN TÜRK'e Geliyor 

- Yuvasının hayırlı olmasını temenni eder. 

Vrdovato. ayni ıamanda hii
kiınıettrıı. ihraC"atçıların alarak 
hırını tah il etmelerini l<'m'n 
irin nıü,tace' mali tedbir er it· 
tihazının dU üniilüp dü~ünül
mediiHni de cornıu tur. \'edo,·:ı 
to. Tiirk tedi)atının •anormal 
rnrellc geçt:ğiııi- idd a etmiş
tir. 

Bir caz takımı Doğudan \ Bir anne ve a!tı çocuğu 

BatıyQ iltica etti yana rak öldüler 

Berlin 3 (A ) - 18 ki idcn j Tuttle (Oakot:ı) 3 ( .A) -
miire.kkep bir caz takımı ''e şar Buı'ada \'Ukua gelen bir yangın 
kıcı!an. tılcUeri~ le birlıkte bu 1 sonunda bir anne \'C allı çocu· 
;;ün Do~u Alman) a'dan Batı ~u. oturdukları e\'de ~anarak 
Berlin'c ka~mışlardır. blmli tur. 

r 
VATAN SE(jİM A 

""" 
1 - Önümüzdeki seçimlerde re~·inizi knllanıwak mı

sınız? 

Jlan~i list. \!ye rey ,·ereceksiniz? 

3 .Mecliste müstakil nıillctvekillerinin bıılunın a· 
sını istrr misiniz? 

Sizce, bizde ideal Baş\ ekil kim olmalıdır? 

s Cunıhurreisl halktan rey toplayarak 
kime rey \·erirsiniz? 

6 - Bugünkü iktidarın ınuhalef ete karş ı olan 
reket tarzını tas\İP ediyor musunuz'? 

l'~ilse 

ha· 

. 
KETi " 

....,... 

El'ct ......... IJ:l)" lf ........ . 

... parti, karı~ık , hiçbirine 

··························-··········· 
······································· 

Evet......... Ha"ır ......... 
<Devamı ~ :ı. 4: Sü. 1 dtt> 
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Bir isyan hikGyesi 
,......................... ························· ~ 

! Padişahtan emir geldiğini sanan Saray hademeleri, aşçılar ve yamaklan i 
~ odunlar, kepçe ve baltalarla asilerin üzerine yürüdüler, kanlı bir boğuşma i 
i oldu. Üç yüzden fazla sipahi öldürüldü, diğerleri de kartılar. Bu suretle, dev· : . ~ . 
: letin bastırmağa kadir olamadığı tsyanın önüne geçilebildi. i 
• • .......................... . ........................ : 
'Ya~aıı: Feı•idıııı TÜLBENTÇİ 

osmanlı imparatorluğunun in 
lhltata sürükleyen sc-beb

lerln başında de\leti idare e
denlerin ruş\ ete meyletmesi, 
kor taassubun polillknya karış 
ması olduğu kadar ,.e belki de 
onlardan daha fazla ordunun 
itaat mefhumunu bir taraca bı 
rakmış olması d:ı vardır. Sık 
~ık tekerrür eden askeri is
'l anlar de\ let otoritesini kır. 
mış, parçalamı lır. füih yeniçe 
rllerin, kah sipahilerin kııldır
dıl;ı kazanlar, idarede te'üfısl 
,imkımsız ~Nliklcr ~mı5tır. 

Ya,uz Sultan Se'lm \e o[:lu 
:Kanuni Sult:ın Süleyman za
manında sert müdııh:ılclerle 
bastırılan i ~:ınl:ır, İkinei Selim 
denınde önüne g çilrmez bır 
hale gelmi onu takip eden ba-
2'.l p:ıdı ahlar büsbütün :ıciz kal 
mış'ar, !silerin :ırzularınn lıde 
ta bo~un e mi lerdir. 

:Bu unkil m:ık:ılemlulc 'O'
çUncU 1\lurııd'ln snlt:ınatının 
son senelerinde çıkıın Ye mahl
~cti itibari~ le ibret Yerici bir 
safha arıedrn bir lsy:ından bah 
se<lecrğız. 1593 yı•ı b:ışlarınd:ı 
de,Jetın mnli durumu }lek par 
lak de:ı di. Bu yüı.den askerin 
mc\ ac.bi de 'aktinde yerile
memi i. Sadrazfım S(j·a\U:l P:ı

f3, dı er 'ezirler ye def-

bir kısmının tediyesi cihetine 
{!idildi. Bu fikir deflerdarındı 

f'ı'cniçerilerden korku) orl:ır, 
ı;ip:ıhile:rin ses çıkarmıyaeak
;ı:ırını z:ınnediyorlardı. Onun 
için > enlçerllerl dnlma mem. 
nun etmek yohı tercih olunur
du. Ru defa hnı.liseler limit e
dilen nP.tlceyi vermP.dl. Slpahl
lrr tefrike rıza göstermeıl il er. 
24 ocak 1503 salı aiinU diva
na hlicum ettiler: 

-Biz padis:ıhın sadık kul. 
1arı değil miyiz ki, tefrik edi
liriz? 

Dediler ve bu fikri ortaya a
tan defterdar pasnnın başını 
lstedıle.r. Jlfidl~e snrayıı kadıır 
aksetti. ÜçUncU Murat lsyıını 
önlemek için hazineden yüz yiik: 
akçe Yerdi> e de sip:ıhiler p:ı
r:ıyı almadılar. Tahsls:ıll:ırının 

nmam olarak Yerllmsinl tıı
l<>p ettiler. Yapılan nasiJıat. 
ler dunımu dlizeltemedi. Ve-
7.irib.am Siyavuş te iri iie ka
zaskerler Asilerin yanına gitti· 
lcr. 

~tste ııhitelerlnhı.' neden 
nlm:ızsııııı.? Dc!terdıır fıl.i re. 
suldur, hilttrı şer' nasıl üldU
rebllirsiniz.? 

Dedi er. Padişahın hııttı hO 
m:ıyununu okudular. Bu d:ı 
kafi gelmeyince ,·ezirler nıısi
hat etmek lstecli'er, faknt taş 
hücumuna uğradılar. Defterdar 
Paşıı kurtulamıyncağını :ın a
yınca başına yeşil sarık sararak 

ortaya atılmak istedi. Divanda 
bulunanlar eteklerine ııarıla
rak bırakmadılar. Yalnız wdr
lerden Defterdara g:ırez olan 
Boyalı Mt>hmet Pasa, Ve7Jri A
uımı kandırm:ığ:ı ç:ılıstı. Der
terdarın feda eclilıneslnl sny. 
ledi. K:ıznsker P.ostanz.'ldf'. bu
na çok kızılı. Boyalı 'lehmet 
Paşanın üzerine yürüdü: 

- Bu divan, yctld divanı mı
dır ki Ll·i resuınn bası pamAI 
olsun? 

Asiler, Yeniçerilerin mllmn. 
nantına rıığmen sarayın ünlln
de toplanmışlardı. D:ığıl:ıcakla
n yoktu. Vaziyeti yakından gör 
mek lstiyen halk da h5dise ma 
hallini doldurmuştu. Bir hay
huy gidiyordu. Sarayın mutfa
ğına Uıiim getiren ıırnb:ılar da 
:ı olları kııpamıştı. Nihayet sa
ray kapıeılan halkı dn~ıtmak 
için dışanya çıktılar. nu sıra· 
da: 

- Ne durursuz, \'Urun! Se
si dııyıı!dıı. Pad!saht:ın emir 
ge'diğinl Y.:ınneılen sarııy hnıle 
mf'lcri, ahçılar ve yam:ıkları; 
odunlar, kepçe '\'e b:ıltalnrl:ı 
tı ilerin iizerine yiiriiıliiler. 1\an 
1ı lıir boğuşma olclu. Üç yüzden 
fazl:ı sipahi üldiirUldü. Diğerle 
ri de k:ıçtıl:ır. nu suretle dev
letin b'stırm:ığa kadir o'amn
dıJh isyanın önüne geçildi. ı~a 
kat bu hAdiseyi taldp eden is· 
yanlar aynı neticeyi vermedi. 
Bir çok veıir ve defterdar b2sı 
uçtu. 

terdar Emir Pa a ile k,onuş:ı. 
rak baş a bir hal çaresi bul
mu~tu. Yeniçer1lerln tahsisat· 
larının tamamını, fakat sipa
tı erin jlhsisatlarının ancak 

~------------------~ 
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Bugünkü muhalefetin iktidara karşı olan hare
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Cnap a.rfl&rUUD thttiıılt (Vatan ruetut leçtm Aılntl • lıtanbat) 1Ul!muı rtca ohmu. 

dsiın ve adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (!1) 

1 PAZARDAN PAZARA 

Bizde seçiın, 

Aınerika' da tütün! ... 

1 

En çok konuşulan ikl menu - Korkunç rakamlar - Dok-ı 
torlar ,.e tütün<:üler - 101 yaşında lİQ aki kadın - Çubu

ğunu yak, ke)fine bak! -------
Yazan: E. T. 

Blzıle seçim, Amerika'da tü
tiin ... Son günler zarfın

da iki nıem
lekette en 
ı:ok konuşu
l an me\'7.u 
bunlardır. 2 
ı'\f:ıyıs yak
l:ıstığı fçin 
biule seçim
den çok bah
~edilmesi an 

laşıla lıilir; .\merika'da tütü
ııiin t•n hararetli nıiinal.'.:ışaya 

• ı·hep olmasına gelince, nu, 
doktorJ:ırın ortaya attıkları 
iıldia Jiiıiinılt'ııılir. Doktorla
ra giire tiitün akciğer kanse
rine sebep oluyorınnş. Tlitün 
Jçenll'r toğaltlığınd:ın, bir 
miiddet sonra akciğer kanse
rhıe tutıııaııl:ırın mikt:ın pek 
zlyaıle ıırtac:ıkmış. 

Amerikalı doktorlar kor
laınç r:ıl\aml:ır ileri sürüyorlar. 
bir takım fenni izalı:ıt \'eri
yorlar ... İçlerinıle bazı tanın
nıı 5 tııı ii~l:ıll:ırının tfa bulun 
ması } iiıiinılen bu izahat lıü
~ iik al;;ıka ile karşılıınmakta
d ı r. Amerikalılardan bir kıs
mı korkarak sigaı :ıyı bırak
mıığa, lıic değil e lırr giin iç
liklerl sigara ıniı..tarını aı.aıt
m:ığn lı:ı lamı tır. 

Amerika, t'n ~·ok tiitün ye· 
ti tircn memlekctlcnlt.'n biri
dir. :r.u tıitiin eHP.lı:e yalnız 
Amerik:ı'da sıırfcılilir, yııhan
<'1 memleketıur gönderilmez
di. iki diiııy:ı hıırlılnılcn son
ra Amerika mühim tütiin ih
raç t'ılen mcmleketlerdt.'n bi
ri olılu. F. kiden hl'rnen miin
hasıran Türk - Yunan tütli
nü lmllan:ın 1ngilizlt.'r Ameri
kıın tiitiiııüne alı mı lnrdır; 
&imdi ıtalıa ıiyaıle bıı tiiliiııli 
içiyorlar. ı\ \ın:ıııya'ria, cliğer 
Jl:ıtı menıleketıerinden çoğun 
da vaziyet hci) lrdir. ni11l e lıi
le saıı arı sırma gibi tiilünlc
rinıizi bırakarak Anıerika'nın 
ı.ivaha kaçan Jıoyu renkli Yir
ginia tütünlerini kullananlar 
~oğıılmıştır. 

Tf rüN 1Ü. LAHANA 
Y PHAGI ti? 

T ütün tin·;ı)iisi ~l'ğijiM ıpda 
Hlıt:ı belki bir sigara içe· 

rim, hep i o 
kadar. Uu se 
heple tiitiin 
h:ıkkınıla u
zun boylu 
ıııiit:ıIG.a lıe
) :ııı etrııl'ğıı 
s:ılahi 
yctim ~ok-
ıtu r. P:ıkat 

hir tııtiiıı miitehassısı ar-

ı 
k:ıtlaşım lı:ınn ~unları siiy
leıııişti: •Amerikan tütünü bir 
Ş<')C bcnzeme7.. ller )apr:ıgı 

lahana )apragı k:ıdar iri \c 
kalınılır. Amerika'ya ilk git· 
tigim \·e bir tiitün tarlasını 
gezdiğim wman .nunlar tii
ttin tleı;iı, ı5hana yaprağı!· 
demiştim. nıı söziiın Ameri-
1.alıl:ırın çok hoşl:ırına git
mi ·, sormuşlardı: 

- !\f' cl eıli n. nl1 ıtedin? 
- nuııl ,ır lutiin değil, U-

lı:ıııa ) aprağı! 
Amerikalılar 'katıla kalıta 

giil mıı !er \ E' d\·ard;ıkl tarla
lara srsleıımistercli: 

- Ucy, Ull! ... lhıra)a ge
len Tiirk tütün müteh:ıs ı ı ne 
dl) or bilir misiniz? 

- Ne diyor? 
- nlzim tütiinleriıniı tü-

tün degil liıhana yaprağı imiş. 
- Kah kah kah kah~ ... 
Ucr tarladan aynı kahkaha 

sesi gelmişti., lm suretle lıen 
o nııntakada meşhur bir adam 
olmuştum!• 

Amerika tütiinü belki bir 

şeye benzeme7., fakat buı_:ün 
bu memleketin en buyiik zen
ginlik kıt) naklanndan biridir. 
Amerikalılar lıu ka) nağın 
kurumasını istemiyorlar, bila
kis tütün iı;enlerin artmasına 
tıılı~ı~ orlar. Bu sebeple dok
torların korkunç iddialarının 
doğru olmadıgını isb:ıt etmek 
için uğr:ışıyorıar. nu mak-;at. 
la onlar da bazı doktorlara 
b:ış \·uvmu ıar. esaslı tetkik
lı•r ya ııı ım:ısı nı istemislerdir. 
nir tarıırtan da uıun 1.1man
danberi çok miktarda liitiin 
kullanılıkl:ın halde sıhhatleri 
yerinde ol:ınl:ırı aramağa, tü
tıinıin 7.ararsız olduğuna mi~al 
riiye göslcrmeğe basıamı~lar

dır. 

101 YAŞt:"iOA HİR 
TİR\'AKİ KAl>l:'i 

Son günler ııır!ında \'irgini
a'ıla lcrr·cy C'ofrle adın

da 101 yaşın 
da bir lİQ a
ki kadın lııı 
lıınmu 

hır. nu ka
clııı. grnçli· 
ğinılrn hl'ri, 
her 'giin ~a
bahtan ak .ı

ıııa kadar pi 
J>o, :ırada sırııda sigara içer
mis· Şimdiye !.adar hiç rahat
snlık du) ııııımış. Kadın uzun 
ömriinii \ e ağlamlığını tütü
ne atrediyormuş ... 

'l'tıinciiler bunu öğrı•nlnce 
101 )aı;ındnki ihtiyar kadını 
but ve ikram içinde ehirden 
şclıire geıdinneğe: ·Gıirılü
niil mü: tutüniin zararı )ok
nıuş!D di) c proı>ııganda yap
magn b:ı 1111111 ıar. 

1'utün dıışmııııları buna şu 
suretle ıııııkalıele cıliyol'lar: 

- llıı~ an C'ııffie hrrkese 
mis:ıl o\ıımaı. 1 iitün bazı kim 
selcrc hiç zarar \ermez. f 'akat 
lıu zararsıı. oldugunu lsbat et
ınr.z. Jlir kısım biın)clcrde tü· 
tiinr, nlkotiııt.' knrşı bliYÜk 
muka\emet varclır. Uunun ·a
nında bünik çoğunluk tiıtiln
dcn zarar gurmektectır. 

Mıinak:ışa ıle,·aın 
beraber tiılun 

miktarı ıızal
ınnmı tır. nu 
)Ük ı;ogıınlu 

ı;un, 1.ararlı 

olsa bile, tu 
tun içmekte' 

etmekle 

ıle\lllll c•ılı•· F.~~~ 
cı·~i ıııılıı511ı
) ur. nu, tu 
tiııı tir)aklıi
giııin 1mnetiniıı uır ııclkeo;;i
dir. Ttıtiin tinakili i hakika. 
ten hiç bir ~eye benzemez. 
luhasara cclileıı h:m kalelcr

ılekl ıı kerlcrin ttitünleri tü
kemligi zaman miıdofn:ıya de
' am eı1emi) cı ek tc lim ol· 
duktıınnı \ c ~emekten I'\ vel 
tutun istcıliklrı ini tarihler 
va1.ır. IJoklorların tiltün lç
inelrriııi kat'ı surette ):ısak 
etikleri pek çok insoınların 
tiıliinu lıırukmaılı'klarını, hiç 
ılr~llsr giıli gizli sigara iı;lik
lerini hep billrlı. 

1'titun tiry:ıkileri biı.ılr. ıle 
]ıek çoktur. J)iirılüııcıi l\lur.ıt 
z.ıınıınıııcla, tiilun ya~aı;ın.ı 
rağınl'n, lıaşını tehlike) e ko· 
,aı-ak tiitiın içrnlcr Yarılı. 
Jlir g\in ıle ı:1rarını görcliik
lrri halde ı ütiindrn \ a7.grı;r. 
mh enler pek çoktur. nıııılıır 
JıiÇ bir ı:c)c kulak a mayor
ıar, daima şu sozleri tekrar 
edh orıar: 

• Çubu~unu yak, kC) !ine 
bak! 

l o b~r ctıa :O T. L. - 15 ı:tın 11?.M l'. r .. - 3 clln il T. r .. (On ili• 
Hmeden fada beher 1<ellmP için her ı:ün 20 kurut alınır.) 
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Feriköy 812GB. 
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Moskova'ya giderken 
r 
Arkadaıım Vali Hamit Beyle beraber Aıiıiye tabyalarını gezmiştik. 
93 harbinde bu tabyada verilen ~anlı savaıın hikayesini vaktil?-Gaıi Ahmet 

Muhtar Paşadan bizzat dilemiştim 

En:urum tarihinden 
Parlak hır li8) fa 

E rzincandan Erıuruma uaba 
i e dört giinde ıe!ıniştik. 

Arkadaşım Vali Hamit Bey 
bizi sot!ıık bir iÜnde Ilıcada 
karşılamıştı. ı.;rıurumu çnk 
canlı \'e ne§Cli bulmuştum. 
Halk on heş ~ün ene! kazanı
lan parlak muvaffakıyet ere ge 
niş olçüde katılmış o makla ıf 
tihar ediyordu. 

Erzurum, butün tarihi boyun 
ca fcdakArlık \'e kahraman'ık
larla tanınmış bir yurt parç -
sı idi. Memleketimlzm Şark 
hududundaki bütün avaslarda 
En.urum halkı üzerine dıışcn 
\azifeH fazlasiyle yapmıştı. 
Buna tarihten bir çok mlsaller 
\ermek mümkundfır. Me ela 
Kanuni Sultan Sülc:ıman dev
rindeki mıidafaası lıa~lı başı· 
na bir de.standır. 

15:11 de lsn alt :Mirza kuman 
dasuıdaki blıylık bir İran or
dusu Alılat'tan Erzurum üzeri
ne yürümUşlO. Erzurum Bey
lerbeyi l kender Paşa. bir a
-. uç kahramıııı a düşmanı kar
şılamıştı. Çok çetin ve kanlı 
muharcbrler o'mus. halk da 
askerle h<"rabcr omuz omur.a 
do u m ı tıl Nlhayet İranlılar, 
çc ılıp ıtınek zorunda lcalmış 
Iardı Kanuni Sultan Süley
man bu ~:ınlı Vezire bir name 
yo hı rak gazasını tebrik et· 
m tı. Namede bilhassa şu sa
tırlar \ardı: .fskcndcr, berhu
dar ol. İki cihanda ylizlin ak 
olsun. Sen Ş h oğlunun aske· 
ri ile kfihU dc~llsin. Onun as
ken Vcfret 'c Kesret fizere i
ken sen bu mertebe ıkdam \'C 

ihtimam go !erdin 11 

Devrin V"ıtrl Azamı Rüstem 
Paşa da hır mektup gônder
miş, •Padı~ahın ekmeği sana 
he'U o'sun. Bır gllzel gaza et
tin ... demi~tl. 

Erzunımun 93 hnbind lıl 
Şanlı mltdafaasını t.'nzi 
Ahmet Jlluhtar Pa&adan 
Dlnlemi&tim ... 

MıJ\asaJatımııın ertesi günü 
Va'i H:ımit Beyte beraber 

93 harbinde şan'ı bir destan 
) aratan Aziı.iye tabyalarını gez 
dık. Ben h11 savaşın hikayesi· 
ni o umanlar .ı\nadolıı harp 
ordusu kumandanı ~ıfatlyle Er 

ı zurum11 miidnfan eden Gazi Ah 
met Muhtar Paşaılan din'e
miştim Ruyük Haham rahmet 
lı tüşir Mehmet Alı Pıışanın 
yakın arkadaşı olan Ahmet 
Muhtar Paşa l!l09 da Su tan 
neşadın cülô unu A vrupadakl 
devlet reislerine teblii!e me. 
mur he>etin riyasetinde o'a
rak nomaya gelmişti. Ben de 
orada Ataşemililer bulunuyor-

Dakikada 30 aksırık! 
Alman)a'da Loui e Turıırr a· 

dında bir kadın, geçende tutul. 
dıı.~u nrzledcn sonra durmadan 
aksırmağa b:ışlamıstır. 1..oul e 
dakikada 30 defa aksırıyor. Bu 
hal kendisıni çok rahatsız ctti
f:ınden doktorlar bir kac, defa 
ılfı1,;la kendisinı U) utmuşlardır. 
Fakat bir kat saat u~ uduktan 
sonra göılerinı açınca len iden 
aksırmağa başlamıştır. 

Bu vazi) et karşısında büyiik 
bır konsiıltasyon ) apılma ına 
k:ırar \'Crilmıştir. Buna pek co~ 
profrsör iştirak edecektir, 

Atoma karşı tedbir 
Atom bombası Amerika'da pek 

cok kimsenin göıünü korkut· 
muştur. Buıııı l ırsat bilen Her. 
mJn Knaust adında tılr açıkgoz, 
kıymetli eş> a!' ı atom bom basın· 
d.ın korumak uzere yer altında 
ve derinlerde tertıbat almıstır. 
Tertıbat New York'a 200 kilo
metre mesafede e kı bir demir 
madenindcdır. Burada çelık ka
salar \ Ucuda getirilmiştir. 

licrman bu ı~ itin 2 mll30on 
dolar sarfetmi.tir. Çok derinler 
deki çelik knsaların her 5eye 
mukavemet cttiei anla~ıldığın· 
dan kı)·ınelll eşyasını, vesikala
rını saklamak üıere pek çok kim 
ııe müracaatta bulunmuşlardır. 
JTcrman'ın, masrnfını kısa ?'.a
manda çıkaracağı hesap edıliyor. 

insanın kıymeti 

İnsanın kı~ meti son uman
larda çok artmış. Vücudumın:
daki madenlerin ve suyun kıy. 
meli eskiden 3.4 lira hesap e
dilirdi. Simdi bir vUcudun mii· 
hlm endüstri kal'nağı, 11.400 000 
kilovata bedel olduğu an l aşıl
mıştır. Atom usuliyle bundıın 
is'lfade edılirte 83 kiloluk bir 
adam 34 nulyon lın edccekmlt ! 

, 

E:nunııııdan 

dum. ihtiyar Müşir, Erzurum 
müdafaasını anlatırken, sanki 
o günleri tekr:ır yaşıyormuş 

gibi heyecanlanıyor, gözleri do 
lu dolu o:uyordu. 

1877 de Rus orduları Erzu
rumu kuşatmışlardı. Devlet 
her ne bahasına o!ursa olsun 
bıı l'cdat yadigarının diişmana 
bırakılmaın;ısını istiyordu. Sul 
tan Abdiılhanıit, ~Iuşirc çektı~I 
telgrafta şö~ :e dıyordu: •Er· 
zurum i.:;t\lüya uğrarsa bô~ 'e 
bir vak'ai Jmüellimeııin maddi 
'e manevi bedeni devlette aça 
cağı rahneler size muhtacı ta· 
ri! değildir. Binaenaleyh asıl 

iş görecc-k ve devletın uzeri
mizdeki hak ''e nimetini Ha 
Ye millcUn sizden bek'ediği e
seri hami) etı is bat edcc k gün 
buglindUr. Bulunduğumuz hal 
ve mevkii ki, onun ııdemi mu
hafazası clim'emız.e kıyamete 
kadar tarihlerlmn:den çıkma· 
yacak ,.e namusu askerimiıe 
şin verecek bır yAdı haıln ola· 
caktır • 

18i7 yılı kasım ayının ha~
lnrında idi. Bir gtin ha,•a ka· 
rardıktan sonra Türk ol mı) an 
beş on I:rzurumlu nankbrUn 
yol göstermc~indl'n fayda'anan 
btiyuk bir düşman kolu öncü
!crine fes giydirerek Aziı.iyc 
tab) alarına Ani bir baskın yap 
mış. tabyalardan ikisıni sustur 
muştu. Şehre bir perde 'a7.1-
fcsi gbren bu istihklim'arın 
düşmanın elinde kalması, Erzu 

TiYATROLAR 

_____ .) 

bir görünüş 
rum için bir fc!Uketti. Onu ll 
hakkak kurtarmak lfız1mdı. h· 
te o anda Erzurumlu şahlandı· 
çoluğu ile, çocuğu ile, ihtiyıırı 
-.e genci ile askerle ber:ıbt'r 
tab) al ara doğru yürüdü. En ı;ıı 
saflarda gelinlik kızlar bile var 
dı. O gün aksama kadar knfl 
ve ates içinde döğüştU. Akşa[l'I 
düşman Erzurumlunun kahra· 
manlığı karşısında mağıCıp ,.e 
pcriş:ın Azızi:ıe tabyalarını ter 
ketmişti. 

O ~vaşın fedakAr kahraman· 
:arından Nene hatun bugun 
ha a aramızdadır. Cenabı hak· 
tan kendi ine uzun ömurlc;t 
ihsan e)1emesinı niyaz ede· 
ıım. 

Karsda. 

rarıhtcn daha bir çok mi at· 
ter getirmek mümkündJt" 

Fakat ne lilzum \ar Erzuruın· 
lular, kurtulu!i m ıca<lelemizin 
de önciılcri ar mda bu!unma· 
ıııışlar mı)dı? Erzurumda bit 
kaç gıin kal lıktan sonra de• 
kovil i'e 16 aralıkta Karsa gel• 
dik. Da~ıa Kfızım Karabekit 
Paşa olmak üzere cephe arka· 
daş arı ve halk tarafından ha• 
rnretli \ c ı;amimi ı;urette kar• 
~ılandık. Rııhmctli arkadaşıııl 
Karabckir Pa a, (Kars müstah 
kem mevkıl karargtıhıhda bi• 
zim için guzel bır daire hazır· 
latmıştı. Oraya ~erleştık. 
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duran • reı· ~il * C.F.Nçr.ht Ti''A1'ROSU - no. lar • 
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rlıın - B&hncre tonn: ATnl Dllllgll. Urlar. 
Salı, Çarşamba .U&rft 20.30: Çar m- * OPERA· Tel· 6082ı - Korkuıut 
ba matine 18.30 - EmlnOn\l ötrencJ Krallço - Kırık Ok. 
Lokalinde. * 80nETYA: Tel: ııoetl2 - NUııüıl-
Tel: 43134 * YURT: Tel. 60544 - Altın Kuı • * llA.M:\UR RAKACA • . Oece· Dikenli O J. 
teri eaaı 21 cıe, Cumartest. Panr * t AR SİNEMASI - Üç gızııı 
matine ı:ı. t.e CIBM.t ltARAKıll U namını - noma Kanlar klnde. * ı·~l'ı'I fiES OrERr:Ti - Ttı: 1r SlAI, R 7. JtE\'CS\l - Hl1' 
493611 : t R D\RA C.IDP:RKEN - a m ı aro 9.30 do, Pazartcı1, sıı• 
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Çarşamba, Cumartesi nı Pazar mı- rlllll hallt matln~lcrl. Pazar lT d• 
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Ult\'OGl.lJ clm:rl * ALKAZAR: Tel: 4~82 - \ah~l 
KRdınlar Adaaı • * AR· T~I: 443:14 - Toto ncs 11m * ATLAS: Tel: •0383 - Sabra 
Yanusu * LÜKS: Td: 40380 - Şehvet Ka
dlnL * ELHAMRA - Kahnman xor
nn - Kazablanlta, * fNCi: Tel: 84!i9!i - Cılsınlar Ce 
hcnncmı. * iPıo:ıı::: Tıı : om - .-.ıuo oıt. * LAı.r:: Tel• •3~9~ - Toto R -
11m. * MJ:I;Ellt ı Tel: 40868 - AJk Ma· 
cuaı.an. 

* J>l)ano ü~todı Wllhclm K~mptf 
FllArmonl D~me ı Senfonik Orkeıı• 

traaının C Nisanda Cemal Reşit Re1 
ldareatnde Hrı:cc 1 konsere aoll~L o
larak 1'Uralt edecektir Proı:ramd• 
ıo,..art Konçertosu vardır. 

,-YENi NEŞRIY AT 

* YEDıTEPE Ç~KTI - Şehrlmtr 
de rtö:L )lld•nbert ınunıaz:aman l"•' 
11mıınmakta o an TEDİTEPP: und 
n edebiyat ı;u:etesının ~8 inci ,.., 
flSI tıktı Bu !!l'l'lrt tavsiye cdert.lo 
htırcnıere ~ccanl örn~ıt ~rı ı;O• 
dulllr. P. K. 'lT, ~ 
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Bir uçağım iZ Adana' da parçalandı Tifo, silahh sulh 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Dışişleri Bakanı bir mesaj neşretti -- __ ........,,,,., Vilma ~loııtes·'ııin ölü ü 

talıkikatı geı · şletileceli rnası ı ıncıde> kal. tüccar Hayim Navara, tüe Safhasındayız dedı' 
ı~kllktedir. İrtıCa alıyoruz. Sey- car Mahmut Romani, Nevin Ko ' 

(Rap 1 incide) Görülüyor ki ortada, tecavUz Yoklama kapıları 
Şekiller biraz detlşmi~ir. Bir emeli besli)·en:erin niyetlerinde 

rımiı. normaldir-. ~eklinde bir k Uh d' c h (Bası ı incide> 
mesaj yollamıatır. ll{"mcn bı'r ca uş, m en ıs ı angir Sa!-
d ki " " YUrtlu İstanbul ·ıı t k'l' s kBnsıı bir ll"urum bulunmasına 

ıaınanlar açıktan açığa tehdıt değil, sadece niyetlerinin tahak <Bap l nclde) 
ı-cliliyorduk, şimdi ise sulhu teh kuku için tatbik ettikleri usulde nın yııllıırını da Jıulablllrler. 

a .• k.a sonra "İne a_vnı u"aktan • ' mı e ve ı ı • a .. 
iki " .. lamon Adatto t ·ı o·· d " ra 11mcn, silahlı bir ihtilU tehli-ncı. hır mcsııJ' alınmıctır. Bu • smııı z o6 an. 6 " İshak Duş! E D · (.. kesi iki Uç sene evveline naza-mc~aJda 1 u,.aııımıı normal sey. . zra ıı ı uç ya-

• b şınd" k " ) İh Y" ran hissedilir derecede azalmıs· nne de' :ıın cdi~or. Toroslar çok u ız çocu6u , san uce 
bulutlu .. İrtifaımı.ı 

700 
kııdem• bilaiç, Seyfettin Akman. Kıırlo tır. Bunun başlıca sebepleri şun 

d \~· ğl !ardır: enli mı, tir. ,, vazo u. 
P 1 l - Batı ile Doğu arasında si· 

Ark uçarıı~ın hava mcy .. 'anın ersone : 
d 

6 K t ·1 1\ !Ahlı bir muvatenenin teessüs an aHı'ışının on ikincı dakika- ap an pı ot Iuzaf!er Ccy. 
unda, üçuncü bir mesaj daha a- han. ik'nci p'lot Osman Bozde- etmiş olması, 
l · t l ı i H" 2 - Harpten korkıııması ,.e ınmıştır. «Uçağımızın irtifaı 75, m r. e s zc useyin Doğan. 
kademdir. Se,\ rımiz nornıald'ır. makinist Salih uıu, hostes GU- insaniyetin büyuk bir çoğunlu-

dit edenler sulhtan, anlaşmak- bir değişiklik vardır. Parti kademelerinin millete 
tan, gerginliği lıale etmekten Eğer NATO olmasaydı, eğer karşı hiç bir mes'uliyet! )'oktur. 
bahsediyorlar, l''ııkat bu sözleri NATO bugiinkü gibi fiill kU\'Vet manr\ i mes'nlİ) eti, partiyi e\'k 
fii'iyatıa ispat etmeğe gelince, iktisabı ve !\'ATO disiplini tesisi n idari' C\ılrn 'e iktlıtıır \C)I 

tamamen menfi bir tavır alarak, yolunda bulunmasaydı, bir harp muhalef--tin siyasetini yilrüh!n 
eski niyetlerinin şimdi de ayni patlaması ihtimal eri bugUn ol- liderlrr ta ırlar. Hunu icabı ola · 
o'cluı!unu açığa vuruyorlar. Ge- duğu gibi at çok uzaklaşmış bu- rak da, parti umtoni iılarelerinln 
çcnlerde Berlinde toplanan dört lunmazdı. }larp patlııması im· )oklamalarda kaunıınlın parti 
1ü konferansın akıbeti bu bakım kinlarının uıaklaştığını söyledi- li te ine alm:ııdon eHcl her 111-
dan çok ibret verici olmustur. ğim uıman. bunu yakın bir !ıtiyi rini ı.ıkı bir ell'.kten geçirmeleri 

Alı l K d "unun harpten nefret etmesi, 
Bu konferans, hilr dünyanın kasdederck söylUyorum. Eğer mutıakıı lbınııhr. nu ·füdrn 

ahaısmarladık .P Bu sır .. d:ı er ara uman " 
A n b '· 3 - Harnten k:ıtınılabilecel!i 
•rk uçağı Adana ct'\arındak'ı aş aı\anın ta7.fyetl ·r 

K A k 3 (AA) ümidine yol açan çok teselli vc-
urttepe mevkime "asıl 0 muş. n ·ara . . - Uçak ka ' ·· be · ricl bir vakıa da şudur ki, dUn-tu_r. l\urtll.oe ile Kab"•akal ko- z:ısı munase lıyle uğranılan .. ..., r ı·k t k d yada, yeni bir clhı:n harblnln ru. arasındaki sahada bulunan e .ı ·e ·ar~ısın a na bakan Ad 

k l\f d !cci neticelerini müdrik olan me 

muvazene ve emniyeti için e'· uzak bir ili için de ayni sözleri bazı ·erlerde eçlmi ka) hctmck 
tem bulunan Almanyanın birle, söylemek lmk~nına malik ola- tehlikesi hile baş gö tel'!il'. lp•l
mcsini ve millellerarası emniyet bilmek istiyorlarsa, lıUtün sulh· dadan uurla lıartket etmek, 
tertiplerine girmesini, sulhsever sever dcvlellcrln NATO zihni- onraılan !!ailelere mfınız kal
milleller camiasının kıymetli bir yetinde devam edip, bunun ica- maktan daha doğrudur. 

oylü!erl.1 an'altıklarına go··re 0 nan en cres. teessür ve taıi-
tı · sul drvlet adamlaıı tüyUk bir -.·akte kadar normal eekllde' 1_ ye crıni su suretle beyan ve . 

l " ·r d t · ı çoğunluk teşkil ctmekt<-dırlcr 
erleyen ll"a"ın sol kanadından ı a e e mışt r. • t . ıı 

b ~ 6 F · ve bun'ar şahsi men!aa lerı u,.,-
e. klenmedik bir anda fıskır• ·n • ec• uçak kazası hepimizi 

b ~ d ı b' rıına dliny:ıyı yeni bir katlilima 

rüknü olan Avusturyanın sulh batını bcrgün biraı daha iyi ~e- nir emanf!tin tahii lraplannı 
muahedesine kavu~arak J&galden kilde yerine gelirmelerlnln ye- yl'rine getirme enlerin reyleri, 
kurtulmasını, maalesef, temin gane çıkar yol olduğunu unut- demnkrn-1 ölçülrri~ le makbul dl
edl'memi~lir. rnam:ıları lhımdır.• ye kabul edilemez. Parti kııngrl'. 

~!!!!!!i!!!!i!!iii!!!!!!!ii!!ii!!!!!!!!~ lt.rinln mC\s'ııl ıcra \'asıtası diye !! seçtikleri umumi idııre lıeyctlc· 
ır duınan hUzmcsl rabucak go··v er n ır eleme ı:ıarkeylemiştir. k 

d ~ uıı l sUriiklcmeğe ('alışan harb ·un-
e kısmını kaplamıs V" "nl bir ı;ranı an bu Ccltıkettc hayata k " "' d dakçılarının ve karanlık uv-

parlama~ı mUleakip sol knııa· \ e a etmiş olan arkadaş ve va- vctlcrin telkinlerine kulak as- rlnin. konı:reJe mucip Sl'hepl<'-

1 
rinl hilıfümrk Üll're mes'uliyet ı 
ırlm:ıları \C )Oklama denilen atılı 
kapılardan i~rri okulanıarı e as-

dın bir pa-ası kopmu tur tandaşlarımız.ın muhterem aile 
G '" 1 ı bU ti nıamııktatlırlar. 

okyutUndc muvazenesini' kay er ne Y 'k bir tees Ur içinde Bugün itin bir sllfıhh sulh 
beden , e battanb:ıca ale\ ler ·1• hükumet adna ve şahsın n:ımı- bıı 

~· " safhasında bulunuyoruz ve 
tinde kalan uçak, sağ tar:ı!a na en derin taziyetlerimi arı.ey günkü karışık durumdan kurtul-
Y~tarak )arım pıke halınde mut ler·m • mak i('in )apılan diplomatik te· 
hiş bir ı;ukuta başlamış 'e tam s 1 Ad f r b ı h' ı Şuna 
bu sırada \"Ukubulan bı'r infıl•k a.amon a o nun şc büs ere Şii ıt o uyorut. 

54 lı bir siizgeçten gr.çlnnell'ri, bit· 
ce en makul, demokrasinin Sfl· 
lametln en yararlı yolitur. 

" kaniim ki çok güç olmakla be-
~k uçağını parça pıırça etmiş- raber yavaş ya'w'aş bugün diin- YAPI ve KREDi BANKASI 

Pek labii olarak, hÖ) le bir 
m~.CUJivct nl:ın parti umumi 1-

1 ll~re h~) l'lierlnln de hatıra ve 
gonüle balımaınalıırı " normııl 
bir hata tC\C\ iıi payı iı;lndc, 
nırmleket "~ parti ölçiileriyle 
l'n rleğerli klmsclrri tiUı.geçten 
geçirmeleri ~artlyle ... 

lir. Bu arada uçaktan fırlayan Son telgraf 1 ya sulhilnü tehdit eden mescle-
parçaıanmış vü-.:1 lar da civar. !erin halline giden )olda devam 
dıkı tarlalara 'c <tepelere dağıl· <na ı 1 incide) edilecektir. 
~t§, arazı~ c saçılan <'nkaz alev hıidiseyi öğrenen Sa'amon Ada- Kanaatimce tıir çok memleket 
a.ev ~anma a başlamıştır. lo'nun akrabaları ,.e arkadaşları ıerin istiklallerini ''e inklsaOa· 

. 4' 
Şube ve Ajanslarının elli dördüncüsü /f 

Ahmet Emin YALMAN 
H~dıs~) i i k defa ı:orcn baraj eve gelince hadise anlaşılmış, rını nıildafaa hususundaki sar

~antı) esı g<iıetlcme memurlari- ev tam bir matem havasına bü- sılın:ıt :ızımleri de, trcavüı te
le ko) lüler, infıiAkın 'ukubul- riinmUştür. Bir davasını takip şebbüslerinin ıayıClamasında ve 
duğu sahaya kosnıuşlardır. Fa. etmek i('in Adana'ya giden Sn- harb tehlikesinin aıalmasında K 
kıt burada karcılactıkları man- lamon Adalo. en son o' arak htt ııea iınıtııcrden bi:,I ol~u.s- ı B. MHletler urmay 
ura hepsini deh ete düşlirmüş· ai'esine donilşlinU bl'dlrmek tur. Zira rouhtcmel mutccavmn 

1 

SULTANHAMAM ŞUBESİ~ 
tUr. Uçağın moloıii elin yan- ıçln ~ekti~i bir te grafta şöyle bu sarsılnıat atim ve kararı ev- 1 Yarın hizmete giriyor. Kom·ııes'ıne fay'ın 
maktadır. Kaptan pilot kömür demckteydı: •Yarın oradavım.• \'elden idrak etmesi çok mühim 1 
~~lıne ı.:elmıştir. 500 metre.ık S. Adato. bir keyfiyettir. * 
ır saha içine dağılan erkek, ka- Sıılamon Adııto iki dC\'Teden. Türkiye ile Yugosla\'ya ıra· i Edı"len Rus generali 

dın ve çoeuk c~ctleri lu) lcr be .. i İstanbul D. P. milletveki- sındaki dostluk ve ittifak bağla- Pek yakında açılacak fUbeler 
tirpertkı ı>ir manzara arzctmck- li bu unu~on:lu. Kendisi 17e,.ek rının roıanc ve bu bağın inkisa- Au~lııtrd rrus 
tedlr. Yolcular ve uçak perso. .Mec1is hayatında, gerek hukuk- fına, bilhassa cltinyanın bu Birleşmi:s l\tıilctıer mcrkcıl 
neli, tanınn acak bir h e gel ~ular arasında sevilen bir ın. bölgesinde sulhün korunması İSTA~BULDA .... <• 'ew York) 3 - Blr'ccml~ Mıl 
~ıtir. Toprağın üstil yer ) er sandı. ıbakımından büyük ehemmiyet Jetler tc~kilatı askeri kurmay 
ınsın uzu\•ları) le doludur. Bun- Cihangir Safyurtlu: veriyorum. Kocamustafapaşa, Firuzağa, Kul edibi, Büyükada, komitesine sov) et Sa\ unma Da-
lardan bir kısmı )ıınmış, baıı Aslım Aıcrbaycanlı doğumlu Anltara Paktının, umumiyet. Sirkeci, Bostancı, Kızıltoprak, Şaşkınbakkal ~ kanlığının ileri ge'cn bir idare-
)olcuların kol. bacak ve başları dur. Çok genl3 bir tıcaret mu- ıe sulhUn ve husu iyctle doğru- ırubeleri 1 clsinin delege olarak tayini, Dlr-
k?Pmuş, baz.ı uzuvlar topra •ıı h'li bulunmakta idi. Bir gemi d:ın doğnıya :ı'Akalı Yıı:ıanlst3n, ... ıe miş .l\lillct'cr genel mcrkeı.ln· 
~oınül .... §ti.ır. :Bılhas a uçağın davası dolayıs·~ le ve avukatı 1'iirkiyc 'e Yugoslavy:ı'nın lı· de bazı mahfillerce lyl kar~ılan· 
0~ kısmında oturan yolcuların Sa'amon Ad:ıto ile bir'ikle Mer- tiklallerinln tarsininc yarıyan Dl<iER VİLAYETLERDE mıştır. Bu mahfiller Moskovanın 
vücutları teşhis cdilcmlyecck sine gitmişti. Cihangir S:ıfyurt· bir vesilca ııl;ırak de:lerıni bu- atom müzakP.re!erine katılması-
eekllde dağılmış ve ezilmiştir. hımın karde~i halen Ameriknda gUnden isbat ettiğine .kaniim. Antalya, .Manisa, Diyarb kır, Lüleburgaz nı muhtemel görmektedirler. 
~urumdan derhal Adana \ ı:. dir. S:ıfyurtlu ticaret hayatı- llu paktı'l il"tae bu vasfının da- şubeleri Askeri kurmay komitesine dclc-

~:r 'e ha\'a alanı haberdar c- mızın tanınnııc ve cnk sevilmiş ha da kuwetleneceğlne inanı- ge tayin edilen Rus idarecisi, 
mı,tır. Adana Valisi. Emnbrt ah;iyctlerindendl. Ölllm tınbe yorum.• So\'yct ordusu mensuplımndan 

MüduıU, Jandarma Komutanı ı d- ,. · d YAPI KREDi BAN KAS\ Tüm"encral i va l\I. Saraev'dfr. Ha\a)olları personeli, Memle-' r un :ı.-ş:ım ticaret muhitın e Ve 1 \ ., J 

ket ~.ast han si opcrator ve a. süratlc yayılmı, \'e derin bir Teknik Okul Bu general, Dlrlcşml~ Mll'et-
Ei!tanları, itfai)e ekıbi süratie teessür uy:ındırmıştır. tere ta~inlndcn evvel Rus Sa-
uka lerine gelmişler, fakat Karla Ayvaıollu: o" ., • • vunma BakanlıCı Harici lıler 
korkunç manzara)a se~ircl kaL İ;kcnderunun ıSoğulrn1uk· ğrencı ermm şubesinde çolı~makta;>dı. İkinci 
maktan gani bir &ey yapama- sa} fiyesinde •Çamlara otelinin dilnya harbındc General Sara ev, 

mıılardır. HAdisc mahalline )C- sahibi Joze! Ayvazoı:tıunun ÇO· Protestosu Dı'yarbakır D. P. ı· ı ı'dare Kuruluna 1 ~~~:.ı;2d~~!s~li~g:~~~:~llı~~~u~: 
U1en jandarma ekıpleri, enkazı cufu ve ln-:a:ıt mühendisi idi. ,, 
'e ce.ıetterı toplamı 'ardır Va- Tücl':ır J\lahmut Romıni: muştu. Kendisi 1ngilltce bllmck-

kadan sonra infıllk saha~ında Memleketin tanınmış tUccar Devam ediyor İ<fen elçektirildi 1 tcdlli~ır.ıecml• 'lılleller a•kcrl 
dviter bir uçakla kc,.if yapılmış larındandı. Bundan iki ay kıı- 'f ~ v .ıı .. 

e enkazın çok ı:enis hır sahaya dar önce. oğlu bir otomobil ka <Rast 1 fnrlde) <Bası ı incide) I c .H.P. nin bir ıtiran • kurmay komitesi 15 günde bir 
Ya)ıldı~ı tesbit olunmuştur. Bu zası netıcesinde ölmüştü. ve Teknik Üniversite rektörü· çeccktir. Duvar Jlfınları esnıak için C. J topla~ma~ lllyadındndır. ~oml· 
nun a beraber uçağın sağ ka. Remzi Oğuz Arık nün; hareketi. kendisiyle alAkalı Son Mdi•ede yaralanan Nuri j ıı.P. tarafından, Kadıköy, Fatih, tc Bırlcş~k Amenka, İngıltere, 
nadı henli'ı bulunamamıştır. Ka· Remti Oğuz Arık polilik:ı ha bulınadığını, halbuki el urumun Onur iyileşmektedir. Yarın Di- Beyoğlu ve EmlnönU Ka~ ma- F~a~sıı, :S~vyellcr ve '.Milliyet.ti 
ıa kurbanlarının cesetleri Ada- ':~t~na ~tıl"!1ada.n. önce An_!'ara doğrudan doğruya Teknik Ün!· yarbakır milletvcklli Ferit Alp- kamlıklarına mLirııcaatla ~rnıu. Çı~ı temsıl. eden ısııbaylardan 
naya Paur gilnU getirilecektir. l. nıversıtesı 11ahıyat Fakullc- ı versitenln bu konudaki hareke- i kendcrle Ankaraya hareket nuln111ştur. C il. P. !İlerin 11 Se- müteşckkıldır. 
HAdısc kısa zamanda biltün sınde profc ördü. 1950 de Scy- tiyle alakalı olduğunu be'irtc- ederektir çim Kuruluna )aptıkları şlka~e- Churchill'e \etilen lwhııt 

Yllrda )a)ılmış \e dcrın bir mn- handan D. P. millelvcklli seçil rek ·Açılacak olan T. Okulun- lılU\·akkat Jdare heyeti halk te göre, D.P. den Bnl'e mU.rac~at Washington 3 (A.A.) - Sall· 
teın havası )aratmıst.r. Dc~ıct m'ş, ~onrıı bu partiden ayrıla- daki t:ıhsilin dört sene olmadığı içinden çıktığı için umumi bir clmelerlne rağmen ken:hı!'rı:.e hi)ctli çeuelcrd n bugiln bu
liava~ollorı Genel lilaliru nız.a rak Turkiye Kö) 1ü Partis'ni oku düne kadar kat'i idi. fakat rek- tns\•iple karşılanmıştır. Böyle- hakları ola•ı flra \Crllmemı~tır rada bi dırdıklerınc ı;orc, Bir. 
perı;el ''e bir fen hr) "li, silrat- r~~lar arasına katılmış ve par tör konuşmasında dört sene ol- ce huıursuıluk önlcnmi~tir. Seçmen kiituklrrine itlraı le§ık Amerıka, Pasifıkte yapılan 
e kaza ) erine hareltl!t ederek tın n başkanı olmuştu. duğunu öylüyor. Bir.im okulu- t tanhul'ıla miiddrti ve inaillcrc'dc hır hlikfımet buh 
tetkıklcre başlamışlardır. Şu A- itü u İstanbul D. P. aday listesin- Seçmen kUt!.iklerinln itiraz ranı tehlikesi doğuran Hıdrojcn 
na kadar infı' .. '-ın seb~bı tcsb'ıt Ethem lenemcnclo5ıu'nun muza 1500 Sanat Enst s me- ildd . t' B d d "" ;.: • k' · i tlh ı den :feragat edenlerin yerine m eti ona ermış ır. u ara a bombası tecrilbelerl hakkın a 
edı ememı•tir. tnzJyetl zunundan 200 ·ışı m an a se- l ö il r l h il • b r l' 1 "ÖSterllccckler henüz belli ol- Em n nü Mo a cnar ma a e. ın .. ılleıc B:ı~bakanı Sir Wlnston 

Uı;aktn U,.U kadın, .. ı'rı' üç «a- Türkiye Köy!ü Partisi 'ahrl çilir \'e un ar ıse metun arın· · d k' l'-t ı d · l l i ld e h 
d 

.. " ~ b k dan daha çok ba~arı gösterir.• mamıştır. sın e ·ı ~ c er e ıs m er 0 u· Churchill'in lstcdiğı Acil iza a-
ınl a çocuk, on yedisi de erke!< Rıış -~,nıO }:them Menemcncioğ u demektedirler. )').P. İstanbul ml11eh'ekillB!i ğu halde 670 C.H.P. 11 eçmenln ta bugiln cevap vcrmi5tir. 

O ınak ilzrrc 21 yolcu, a• rıca 5 cmu ğut Arık'ın ö'UmU halt- · · b' i · 1 ·ı · O isimlerinin çıkıırıldı~ı iddia e. ki 1 J k d .. öıı eiler idari makam'ara ıçın ırçok sım er ı erıye ı: -
d Hık de perı;onel bulur.u.,or- ın a şoy e demiştir: .. tiren t et~cclcn harekele gc-1 rlilmektedir. Bunlar arasında dilmislir. Durum Savcılığa bil-

u. Bunlardan biri de ho testi. ulnandığı ve iman ettliU n- mc;i~~~.~aahahcr!eri hakkır:'la jse ı' LCıtfi Kırriar ve. Ord .. Prof. F.k- dirilmi~tr. 
KımErnın kurtulamadı~ı ııu c- tanştımul blr davanın tahakku- h hususta üç :ıy evvel lillI rem SerH F.gelı de \ardır. Fa: C.11.P. tı İılar~ Kurulunun 
llm kaza ncicc 'ndc yefat eden 1 ku uğrunda Çankırı'yı J:ilmek ı~~·l·m Bakanına mUral'aat reli!. kat öğrenrliğimize ~öre .. I,(ılfı toıılantısı 
26 )Urdd cımıt cun'ardır.· 1 tiıcre dünkü uçakla hareket e- -01 1 K l 't . elan milstakıl C.l{.P. İl ı'cıare kurulu, il"e ı. .. eliğini, fakat netice alınmadığı· m arın " anı~.a , • 

Ankııı n yolcuları: den çok se~ ~il~ ba~kanınııtı \'U· nı, miiclürüıı vaziyeti bilnırsinc aday olara~ :,:osterıımesi ta- riare kurullnrı ile seçim ve pro 
Turkıvc KoylU Pnrt 5i b kı.bulan mUessıC kazada kaybet- raıımen müdahale clnıeclı~inl. k:ırrUr rt.mışlr. - 11 paganda kolları başkanları dün 
anı Sc)ha m il t k 1 a - ı tı ımlz.dcn dol avı, derin bir 'llcı ı ·"k ,.·· l rmedi1rinl oku'da bir Ord. Pı of. Ekrem Serf Ege saat l~ te İlhııml Sencar'ın ba~ 
Otuı Arık nfa ı e \ e 1 nemzı <!uyarak mertıumun al' esine, a a 8 .,os e ı-; ' • ·ır t ı.·ıı ıı· d ı ğını ka k:ınlıJ!ı altında hir toplantı yap-
Ru.rn D k

' brıkalor HUs!'~ ın butUn Türk vatandaşlarına \'e avutma sb aseti giidii'düğUn!i \'C ısP. mı e ve ·ı ıbı a ay ı - • 
o ur ziraat 1 t h 1• bu jc için bir miting vıı'l bul r.tmcmlştl. mı~lardır. Bu toplantıda Ka~ı.m 

ııı•ı Batla n .. • l m 1 c 3• - partili arkadaşlarımıza taziyet- ev\ c a 'i • • B d l k t t nhul llsfl' Gülck de hazır bulunmuştur, ıı· 
dar Arık il•ıan m ıhcndıs Dun lerımızi be, an cdcriı. Bu bU~ük m:ı)'ı tasarladıklarını sonra izin un ıın >aş a ıı ~ İ hami Sancar, partiı.anlık teşeb-
Orhan A oğklu,I nvcı \Üardımcı ı v:ıtan l'vcr ahlak \c ilim adamı- \~rilmiyeeeği düşUn~esiyle bir sine lktısalçı Nizam~tti.n ~! büslerı'nc r~ı.men 1 tanbul'dı C. 

rı ehmet ltin H "Ün i('in dr.rslcre girmemeyi ka- Sav da alınmı.ştır. N. Ali S u' .. .ı; 
cı Kar ne • N t Ü 1 , a nın hatırası bızlcrın ve kendi- "'r:ır aı;tırdıklarını da a~ rıca ilA· C. H .. P. liste ınde bu.~unan. m H.P. yi hiç kimsrnin yolundan 

iı..tn b mc n a • ini )akından \c uzaklan tanı- t . 
1 

rdir hıırrır Burhan Felek ın enışte- donclurcmhcccğını so ·lcmı tir. 
Akb nk ıı :ıı ) olrulnı ı: . ~ anlııruı kalbkrındc <'hedb en "e c mış e . s'd'r C.:\l.P, aday )okl:ıması hugun 

muame!M \ ~~m mudürluk mahfuz kalacaktır. tevil gari- Bilindiği ı::ibi bundan bir mli<I 
1 

• 
- ' mı ru Fıkrct Da~- kı rahmet c~ll')c n ılet cweı Ziraat F.n.-;tltilsil tate· niğer !laraftıın Ankarad~n ,,'·c C.'l.P. ıl .. l'~~ı l~~~r·'' se,.lm Caa-

b 1 • d bir ı;iin dr.\•am eden rllı-n \'C stıınbuldakl D. • .u- " ... ~ 
c erı e, h 1 r'nrle d trv'd edilen bir li•ctl bütlln hararetiyle de\am r b t neticr Hren bir ~8· C I' 1 e ~ 1 " 

ve k ~ 15 a~mı~ıardı. • hı1bcre ı;<ire htanhuldan yo~la. etmektedir. Yalnıı parti ilr.ri ge-
re <' ) ,. • , ınayı kı11anoı1ş bulunan mıllet J,.nlcri, ~oklamaya iştirak ede. 

Dlğl'r taraftan Mühendis or vekili Dr. Mükerrem Sarnlun cek olan 70 acleyın ismi haltkın
nlrllği ha,kanı Tın·fık Demirri- Dl'n fıli ııst,.siııP. \ '<' il hatkaııı rla şiındılık bir nıalOıııat \ermek 
gil bu hususta ~un'an &öylemlr ~·cemi Ate in i~P Aydın listesi· iı;tenıemrktr.dlrler, Rugiin ~aat 
tir: ne alınmuı takarrür elmis gibi- 11 de Çiçek raıasta l&pılal'11k 

dir. olan arl~) seçiminin ha~ li torlu 
·- nuı;un menı'ekctlmlzin 

tl'knık C'lcnıana ihtiyacı r;oktıır, 
bıı ıhlıyaç kafadan dolma mll
hcnclisle tclAfi edılemeı. Eğer 
diğer Teknik Okulun şartlarına 
uyan okul ar atma yoluna git. 
sclerdi daha doğru hareket et· 
mı o•ur ardı .• 

Mükerrem 'Sarol ile Nermi A olaca~ı anlaşılmaktadır. 
lf'şlel\ açılacak yerlere kimi"· Tiırlı.1 ·e Ko ·ii Fartisl 
rin alınacağı henUz belll d'ğil TUrkbe Kô>iil Partisi İstan-
dir. bul te~kllitı dun saat 12 de Ya-

Başb11kan tarafından hımrla lovada Pazar ~erinde o~man'ın 
nan 1i le genci idare kurulun. kahvc•inde bir slyut toplantı 
dan gr.c;tikten sonra adaylar bel l apmıştır. 
1i olal'aktır. n.r. nln hıı 1 toplıntılan 

r:. il. P. &l'('lm haıırlıklan 

Pakistan Genel 
Valisinin Celal 
Bayar' a mesajı 

en sı 1 tnclde) 
ha çok yakınlaşmasında oynadı
ğı muhım rolil bahis mc,-zuu et· 
tlktcıı ımrır:ı bu an a~manın her 
iki mem rkctın ka kınmn ve ge
lişmesinde blı~ ık fa)dası o!aca
~ını h"lırtmiştır. 

A ınm3n'da ~ii tcrllc.r 

Amman, 3 (Anka) - Irak'ın 
Turk • Pakistan paktına ntlhak 
etme jhtlma ini protesto etmek 
Ye Be\ rut'ta aı;lık grevi ı'fın 
rden o"'rcncilrri dcs ck'cmek 
maksadıy e birkaç bin 1 rdllnlti 
öğrenci, hu sabah bir ntim~yı5 
tertip' emişlerdir. 
Nlıma} ı;l'cr. Tıirk • Pakis

tan paktı. Irak, lngillere ve A
ıncrıka alryhındc nUma ıfer 
~ apmışlar \ e Tilrk eltılıği ö
nlındc gci teri yaptıktan ınra 
ırak c'ı;llığini taş\amı,lanhr. 

Ürdun potiııi h-0rhıını;i bir M 
dlscnin ç kınasına mani o'mak 
makı;adı\ le t>utıin c'çı'ık binala
rını kordon ııltıno n'mıctır. NU
ma~ le: do'ayısıvle bütUn ma aıa 
\'e dlikkft.nlar kapalılmı&tır. 

non saat 15 t Sıllvrikapıda 
~ enı bit. D P. ocaRı açılmı$lır Bu 
oeııı~ın idare kurulu Yahya Obe
nik. Galip Ü tUn, ismall Doğan· 
tan . ihsan \'urtıık vr. Ali Obc- nuı:muşlardır. 

H1ristiyan Demokrat Partisi hükumete 
itimat beyanına karar verdi 

Geı;en ıene, Roma ch·ırında-
ki Oslia plljında ölü ola· 

rak bu unan Vilma Ionte~I a
dındaki ııenç kııın iptida zan
nedildiği gibi kata netice inde 
boğu':ırak deCil, baska yerde 
faza miktarcla kokain almak 
suretiyle öldliğil vo cesedinin 
sonradan buraya nakledildi i 
iddia edil mi ti. Bu ijidıa} ı or
taya atan Allualita adındı bir 
dergi çıkaran .Multo adında bi
ri 'e kendisini destekliyen bir 
kaç kisi idi. Bunlar bugUnkll 
Dıslşleri Bakanının ot'u Pıcro 
Picclanl ve bazı emniyet me· 
mtırlarını itham ediyorlardı. 

mb cceğlnl ıöylUyorlar. Simdi 
başla~ an ) eni tahkıkatın neti
cesi beklenmektedir. 

Son hddlse müırascbetiyte ad
ları geçen kimseler §unlar 

dır: 

:\tutıo'nun iddiasına gôre 
baıı yiiksck memurlar bir sera 
hat kulübii kurmuşlardır. nura 
da her türlü içki içlli)•or, :ke· 
\'tf ,·eren zehirli maddeler ku' 
İanıtıyor ve sefahatin her tilr 
iüsü yapılıyor. Vi'ma bu kulü
be dü~müs ,.e ölUmUne burada 
ki hayat sebep o muştur. 

itham ağırdı, İta yada bU
yUk akis er yaptı. Bunun uıerl 
ne yüksek memurları sut i na
<h kar!:ısında bıraktı~ı !çın Mut 
to all'yhıne dava açı dı. l\Iahke 
mc bu mrseleyi tetkik eder \C 

mli ahitleri din'erkr.n savcı 
tahkikatın gcnişletllmcslnl is
tedi. bunun üzerıne mahkeme 
geri bırakıldı. 

Muhakeme esnasında Ann 
l\larie Cag'io atlında blr 

genç kız.ın mcktuhu okundu. 
Genç kıt m<'ktubunda Dı~ h· 
!eri Bakanının oğlu hakkında 
ağır ithamlarda bulunarak di
yor ki: 

•Ortada kc~ il \'eren -ıchir l 
madde kaçakçılılı yapan hır 
çete \ardır. Çetenin ba~ı Ugo 
Montaı:na'dır. Bu adam hlrçok 
kadının olümtinden mcs'uldOr. 
Pierro Piecicne de a) nl suret
le suçludur. Bunların birlikte 
Po'is mUdurüne sattık. ·Mon
tesi'nln oltimUniln örtba edil
mesini istediler. Adntetin bu 
canilerin ) ııka'arına ) apısma
sını temenni ederim.• 

Mektubun okunma~ı bir bom 
ba tesiı-1 yaptı, rıccioni dcr
ha' harekele geı;crck bir dha 
t>çtı. Montesi hAdısc~ın-tr11 
faydalanmak isteyen mllfrıt 
so cu guıeteler mektubu bU
yük başlıklarla nemıtmek'e 
beraber Marie Cagllo'nun it
hamlarını ko'ayca l pat ede-

Uı;o Montagna - 1912 de 
Palcrmo'da doğmuştur. Muay
' en bir is sahıbl dcğı dır. B.r 
~mlAk slrketlnde idare meclisi 
aıasıdır. E\"\C'ce (!V'enmiş, 
sonra k, rısından a)nlmıştır. 
Harp ) ıllarında bir mUddet 
Alman'ara. sonra Mllttrfık'ere 
casusluk etmlıtır. Suba) lara 
kadın tedarik cttlğl de sö) le· 
nir. 

Pirro Pkcioni - Dıc 1ı•erl 
Bakanının oğlu a\'ukattır. 28 
ya~ındadır. Muzikle uğraEır, 
birçok beste r.ri vardır. Baıı 
fı m'crin milzlğlnl o bazır:a
mıştır 

Mutto - Hukuk okumuş ga. 
zetecldlr. 1020 doğumudur. 
Evli \c ıcngındir, yeni faşist 
ha"ckrtıne taraft rdır. 

Ann Maric Cag !o - 1\liliı· 
no'da hır noterl11 kızıdır. 23 
) aşındadır ve Montağna'nın 
e ki metre idır. 

Temasso Pa\ one - 30 ya
~ında e~ki Emniyet m~duril· 
dür. Montngna'nın dostudur. 

lontcsi hAdl•esi Hırislıyaıı 
Demokrat Parti Meclis gru
punda şiddı-tli mUnakaşa'ara 
sebrp o'muşlur Başbakan bu 
y\h.den çekilmek istemiş, fa
kat grup, mUn kaşan•n aonu.n
da kcndı.dnc iUmadını bi dır· 
mi.tir. 

M utlo ak\ hindeki dAva da-
\ am ederken g;zetret er'e 

ıabıta ara ınd bir bfldl~e ol
muştur. Po ı er gu.etc fotoğ· 
rafçı arının Ad ıye b nasır.a 
slrerck resim çekmc'rri'le mU 
aade etmemi tir O sınıda e<:· 

nebi ı:azclccılrr k tibünde Bı§
bakanın şerefine bir 7.1 ·afet 
\ er!liyordu. Gm.ete fö cı;ra!
çı'ıırı dcrhol bu ıb afete git
miş'er 'o Adliye dairesine glr
mc'crlne milsa de erli meue 
ne bu ziyafetın. ne de diğer 
hcrhan ı mera~ımın resm ni 
çekmr~ ccrklcrlni Bı§bakana 
bı dırm a'erdir. Bunun üıeri· 
ne Daı;bakan foto~raf"ı arın 
Ad t)e binasına cirme'erinitı 
menedl meme l için em:.r ver· 
mış ve hA.1i e yatıfmı§tır. 

Kıbns'll öğrencilere ziyafet v rildi 
<Ba$ı l ınrlde> ı ıcn lifle vrme~·nı mUteakip Kıb 

kıllplara bağlılığınız biıım en rı•lılar ken(!_t h \er ne tercü
bUyük ıftıharımız. oluyor. B ı man olarak de/l f •rd kler' • Yas 
Alatill"ke nasıl candan batlı:>- lı ıttım şen eldtm• mar~ını 
snk. Onun l minin ba§ harrln övlrm• lrrd r. 
taşıyan Kıbrısa ela o derece 1 i.\Il•afır ere ".l'urk • Kıbm Klll 
lınğlıyu:. Sızler, bm 11 na ıl tur ccm 'et' aat 14 30 dl Ker
hür anavalan toprat.ını lencf- Hın ara) da bir çay 'crm Jt'r. 
fus ediyorsanız. 011 Vde s zln 
şahsınııda anavatanın b r p r- Kıbrıs Türklcılne baklan 
ı;ası olarak tanıdığımız Kıh· \erllmbor 
rısın havasını teneffüs edı) O· ı Lcfkoş 3 <THA ) - Bir 
ruz.• Turk muhab·r n n Kıbrıs Türk 

T. M. T. f.edHa'svonuna baClı 

1 

E' kafı le Türk orta u lan 
ve 15 b'n Unıver ltelıvi temsıl , c müftuluk llak nda s r htu 
eden bir talebe blrlığinln ba~· ı suallere l enı va! Armıtı in 
kanı olarak hcpınitl' tekrar hoş , erdl ı ) ılllı cevap Kıb"ıs Türk 
eld niı der. Kıbrıslı kardeşle- lcri üterınde b ç bır hayret u

rlmize ırlAm \c .sevgilerımlz.le yandırmamıştır. Hırlstlynn un 
bu da~ada da dama beraber urların kıl s malları }·end• eri 
oldıığumuıun duyurulmasını ri tarafından ıdıırc edıl r en. d nt 
ca rdrr1m • demiştir. bir n urssc•P. olan Evkaf ida-

Kafilenin haŞkanı öıt~tmrn resine müdahalede dcom ede
Hnt ce Tahsin ıhı . Orhan O ı i rcklcrlni ı 1 an etmeleri !•emen 
kanın sözlr.rıne kar§ılık bir. ko beklenilen b r kc) C yet idi. 
nu~nıa yapmış , .e :unları söyle Müstemleke kon roluna 'ier l 
mi tir: • mi) en ) Uz.c ) ıkın Rum ve dl-
•- Her ınsanın şefkate !~ti- ğcr unsurlıırın orta okulları bi 

acı ' rdır, bıı:ı de n~uk gün- rcr milli kültür kaynal':ı olarak 
lerde bura ar.a .. ctirl'n arzu. si- foa ıvet go tcrırkcn, Kıbıs '4· 
zın hı~lcıinlzın yarattı~ı bu sı Jı ının mc\cut Turk orta okul
('llk hav:ıda, hiç o'mazsa b'rk ç Jıırını kontroınınıı eçırmfl le ye 
ı;un yaşamayı temin ctmekt r. t nmi)erck bund n sonra da a-

1k'nci gayemiz de. ha~ ata n- çılacnkl:ırn h ~ale sı •mı an ıor 
lılm:ık iıırrc olan e\Utlıırımm ı lııkl rı çıkarıırağını çek nme
anın ııtnnn ,cıırcrck oı <karde~- den ı An etme 1 de h , t u
lrr )le tanıştırmıık. onların a v:ındırm:ımı tır. Yınc a nl u
lfıkacını, yaplık'nrı ilcrlcmcvi ıınln udan srhcpler l:i tererek 
ı:östcrmek 'e onlardım kend mtlflllluk makammıı Turk bııy
kanlarındakı l'nerjlyl toplamala ratıının Çl'kılmes ne mili! ade 
rnıı ı~ıemcktlr. etmeme 1 dr. ha;,relle kar~ılan· 

Anavatana ;:e'lnce iılrri dıı- mıınııştır Kıbrııı Tlırlt basını 
vamıl.d:ı hiılr.rrirn lAıla el kalı yaptığı ne r y, tla bunla ı be· 
"orıııekl!! t~sclll hııluvoruı: lirtıııektl' ve mU 11?111lckil da· 
Kıhmtaki riıırumumuı bundan rr~ nı f ddclle tenkid etmek'e-
10 sene evveline nıııııran daha d r. 
i)'clir, lıunu Türkı)cli knrde~ıc 
rlm'ze nır.d unuz.. 

S n•et icabı •P~ duvuramıye 
ca~ımız \eyıı aksettlrcm rce~ 
mlı 'zamanlar olur, böyle ıa
m;ınlarda Kıbrıs. Tı\rkleri ~:ı•ıl 
bcldrmek icap etll~lnl btl r O
m d mlz. slz.lerdedl'', dınmız 
mU~terektır; buna in nnrak gl
diyoruı. Kıbrıslı knrde•lerimı
ı n burıı:'laki inlıbaları derin \'e 
mühimdir. 

Franm; • tngiliı: anlatma· 
&1nın ellinci yılı 

1'"ran a ile İnı;ıltcre arasında
ki ~amıml an •manın ellıncı 'l" 

lı mü na eh tı \ 'e bu ECne rle bu· 
Yük mcrasım. ~ apıl cakt r. 8 
Mayısı F raMJ? rado\ arı husu. 
ıol hır pro ramla nesrı atta bu
lunacak. Fran ız Uı~ışlcrı Baka
nı bir konuşma yapacııktır. 

Diğer taraftan, Teknik Okul 
ö~rcncılerl dün ya~ ınladıkları 
üçü neli bültende paıartcsl gu nll 
de drr lcrc girmeyeceklerini bil 
dırmi lcrdlr. Ayrıca lstanhul 
Üniversitesi Talebe nirliğl İs
tanbul Yiiksl'k Okullıır Ta'ebe 
Blrlil'ıi, 1slanbu' Tcknık lTıılvrr
silc Talr.hc Birli ili ve 'Tilrk ~ı ü
hcndis er Rirli!H de birer bc
vannamc yayınlayarak, Tr.knik 
Okul talcbe'erinin haklı o'duk
larını tcharüı ettirmlş'crdir. 

C. H P . il merkulnde hU~Uk 
bır fnııliyet gli7~ çRrpmaktadır. 
Propııı:anrla afışlrri pakell~r 
h~linde şehrin ıtört tnrafın~ ı?Ön 
derilmek illere ha7.trlanmakta
clır. Sehrimi11h! hıılunan Kasım 
C:!ilr.k yarınki uçakla Bur~aya 
hıırckcl cdrceklir 

nik'ten teşekkül etmiştir. Toplantı:> ı müteakip :n nı kO\ 
Kotarli'de de C.H.P. de bir tnplan•~ ~ar-

, ı ) Se mış \'C adaylarclan İrı:ı.!l f net le 

Türk. bir feYe az.metti mi o, 
mutlaka olur. • luhtaç oldu~u 
mut kudret damnrlarımız.dakl 
asil kanda me,cııttur • 

A)nı gun ln .. ıltcre Avam \'ti 

Lordlar Kamaralarında teı.ahu· 
ratta hulunulacaktır. 21 ma) ıstı 
l'lyscc de bU\ \ık bir kabul res
mi. Sorhoııne;da hir toplontı ter 
1ıp cdı'cc:cktir. Ertesi tun Fran 
ı;ız. Dıfı~leri llakan ığında bu uk 
bır :ıh afet 'er lccektır BLı me
ı s mdr in ıhı Dııı•lcrı Ba a

Fransıı artistleri 

Moskova'da 

~~E ' ES EŞREJ' _ 1nn Şabının ikiz. kız kardeşi pren e Eş· lo•ko\8 3 CA A) _ Mo•ko-
do uı:un nıuddct memleketinin dı ında kaldıktan fionra Tahrana . 1 <irndu li sırada han alanında Kıııl Aslan \e Kuzu tcşktıltı 'ada b r bç tcm~ll verecek 
d llıda Kızıla ın miımaslli te!'.kllAtııı ismi) m~n uplan tarafın. olan ıComedıe P'rantal!et ar
es'kı kıreılanırken. Pren5es E§ref sil asete karııtılı iddiuıyle 

1 
Us ti eri bugUn bura) a ielml~ler-

:O~bakan Dr. Musaddık tarafından 1randan ~ıkarılmıstı. dır. 

J\ıtJ{iiııkil c. n. r . loplııntıst 
c. Jt. l'. Kasımpa~a ilçesi bu

ı:lln ~aat 15 de Ka~ımpasada. 
l'aıarycrj Tehııkhane meydanın 
da b'r nçıkhııva toplantı~ı ter
tiplemiştir Bu toplantı ile C. 
H. P. nln 1 tanbuldaki propagan 
da kampanyası re~men açılmış 
olacaktır. 

A nra bugün saat 10 da t~
tıklAI cadde :nde L'man sokik 
ta yeni kurulıın C. H. P. ocaCı 
nın açıh~ı yapılacaktır. 

Kocaeli 3 ( fetdon a - : 1 di~cr hatip cr koııu•mu~ıardır. 
çim faaliye.ti hızla ıı.evam ~rl~İ C: ll.P. adny )oklamıı ına i~li· 
yor. N. ~r.ını. 1. Rüşlll Aks. rak eden Ne\'Ul T§tl da parti· 
yarın liChrımlıe Gelecek' er 'e 1 

1 kad ~r böl«cmi7dc den istifa etmi tır. seç m onuna .. .. . _ 
kalacaklarıiır C H r . 11 Marl nrfık Korııltıın 
Pazar günü bir milins ~apacak- Ka).serl 3 (A'NK ) - Kay o· 
ur. Haber ver ldiCine cöre bu rililcr, Rcislcumhur'a refakat 
mitingde C 11 .P. Genel Daşk:ını etmekte olan Bü)uk tillct lcc 
da bulunacaktır. !isi Rci 1 Refık Korallan'a ~ Uı. 

D r Adapaıarı'nın l\Jaksudlye de yirmilerden Ka\•scriden ada' 
kbyün°de açık hava toplantı•ı gosterilmcsini tcklir ettiler "'c 
)apmı§tır. Bu toplantıda D P. R~ık Korallın te&<'kkUr ed • 
adaylarından ı,kTem Alıcan, sa. rek bu teklıfı mrmnunı) etle ka 
dettln Yalım. Nusret Onat ko- bul cltlğını bı dlrdl. 

Son olarak Glln11l O~nıan. ta
!l'belcr ııdına sör. alarıık Kıhrıs 
Tiirkicl'lnln ıstrabındnn hah~c
dC"n heyecanlı bir konuşma yııp 
mış \C; •- K harlı •ek' ndc 
tantim edilen nıasalnrın orta•ın 
da na ıl Alatlirk olurma«tay ıı nı Edcn de batır bu un c ktır . 

Kıbrısın ortasında da oturmak -·------------
tııd r• demiştır. B. B. C.'de yangın 

ÖJ';rcncl, Kıbrısla Türklrr'n 
hUrr yetine dokunulmadığı fa 
kal küllilr bakımından ilerle
melere rnı:,.J olundu~ıınu sö 
liyt'r<'k m •atler verm ••ir. 

Samimi b r ha\I içinde ~eni 

Lo11dra 3 (A ) - BBC. 
mn Lımc Grove'dakı stud ola. 
ı ınd11 bu un ak•am z.erı \'Ukuı 
er lrn b r ~ an .. ın muh m maddi 
hasara gcbep olmuştur. 
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8.28 
8.30 

8.45 
9.10 
ll.20 

11.SS 
10.10 
10.30 
10.45 
11.00 
11.20 
ll.40 
12 ıo 
ı2.30 
ı:ı.oo 

ı3.15 

13.30 
13 45 

\:\K:\R\ 
Açılış Te program 
M . S. Ayarı, baberlu Ti ha
va. raporu 
Paur ısbahı mdodtlerl (Pi.) 
Dtnleyl~1 ile hasbıhal 
Yaylı aaztardan mUzll:, Co
tell1 • Re mAJor konçrrto 
ı;roaso (Pl.l 
1.lvta • Kemençe - 'ranbur 
retalr.attnde Pftbrtye Canu·
den 4arkılar 
Salon orkestrası (Pi.) 
Ka.dın ses u saı:; toplulufu 
Karadeniz havaları 

SaRtlnde bildirilecek 
Daldan dala 
Necdet Varol"dan prl;ılar 

Pazar &keçi 
Aaker saati 
Yurttan &e&lcr 
M 5. A:rarı ~e haberler 
Mllzlk dün)aaında gUıel 

ı;csler (Pi.) 
Ö~le gar.eteal 
Ailen Roth orkestraaı IPI.) 

14.00 Han raporu, alqam proıra-
mı ı-c kapanış. 

*** 16.58 Açılış ve proıırııın 

•• 
Ankara Universitesi Tıp Fakültesi 

Dekanhğmdan : 
thtı ·a~ marlde~inın i mi ,\nıbal~j sekli niktan 

Eau de Jeurier ceıırise 
Etherc Sulfrique adı 
Ethere Narcose 
Extra Jüsquiam 
Peri~lon 500 cc. Jik 
Ampul Aminocardol 

Coramin 
Doca, Percorten 
( Desoı..·-ycorticoste
ron) 
Hepapin 
Synopen (Anlıhis-

K:loluk Orj. Amb. 3. K~. 
,\zami 500 Gr. lık Amb. 300 • 
100 er Gr. Orj Amb. 300 • 
50-100 Gr. şişelerde 21)0 Gr. 
Orijinal ambalaj 1500 adet 
ı. v.,ıo cc. lık 600 • 
<ö ıo ıuk 2000 • 

O Ol 
5 cc. lık 

1000 • 
150 • 

taminique) Sol 'Ö 10 2 cc. 500 • 
Tramba c 250 

.\m Vitamin B6 50 MI~ 1000 • 
Am Vitamin B Complcxe 2000 
Gaz Hydrophyle 0.30 3 100 l\I. !ık 80000 ~Ietre 
Flaster 5 5 1500 adet 

1 - Yukarıda cins \C miktarı yaz.ılı ilaç ve eczane mal
ı.emesi öğretim ihtiyacı için paı.arlıkla alınacaktır. 

2 - Firma·ar verebilecekleri malın fıatı ile tutarını gös· 
llergün saçlan)lC meşgul olm:ı k, t:ıııı lıir kndın huliııe gelen .\ y enin çok ho}una gidi~o r . GRiPi ı7.00 Envtr Ka"Pelman n arka

da~ıarı t.anao n çlgRn muzı
tı orkeatraaı 

terir teklif mektuplarını 28/4 1954 çarşamba gününe kadar 

Tıp tarihinde seyrek rastlanan bir cinsiyet meselesi : 17.30 Radro ile 1nılll7.te 
ı7 43 lncepz (l\Jaırnr faslı) 

18.30 Sabahat Karakulakoğlu'ndın 

Fakülte Salınalma Komisyonu başkanlığına göndereceklerd ı r. 
3 - Teklifler Satına lma komisyonu ve katılacak bir mU

tchassı; iiye tarafından incelenerek. evsafına uygun görülen 
her kalem malzemeye en ucuz fıat teklıf eden firmaya ihale 
edilccektı r. Ameliyatla tam kadın 

olan ikiz kız kardeş 
• Soğuk algınlığından mü· 

tevellit buti.m agn ve sı· 
z ıları derhal teski n eder. 

• Bayanların muayyen za· 
manıardaki sancılarına 

karşı taydal ıd ı r • 

türkUler 
18.45 &en Altan'dan şarkılar 
19 00 M. s. Aı arı ve haberler 
19 .1~ Tarlht'n bir yaprak 
19.20 Aqamın küçük konaut, al 

Vleuxtepına: La mln6r ke
man konçertocu, b) Salnt -
Snens: Omfalın çıkrıtı (Pl.) 

19.45 Hem ta.yda, hem eQlenct 
20 ı ~ na d )"O gazetesi 
20.30 Kısa ııpo~ haberleri 
20.35 1stf\fln çalalım 

4 - Her fırma verebilece~i kalemler için leklit. vermekte 
seı-besltır. 

5 - Firmalar ihalenin ken:I !erine tebl iğinden itibaren ta
ahhüt ettikler malzemeyi en geç 45 gun zarfında teslım e-
deceklerdir. İlan olunur. (3943) 

İlôve11ıi:deki bııl11ıacoıı111 

Jıalledil11ıiş şekli 

•...•...... ............ ... . • ••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . 
Bunlar, artık evlenebilecek hale geldikleri ıçm 

ikisine de hormon tedavisi 
edilmektedir. 

• . . . . • Romatizma ve lumbago 
agrıtar ında başarı ıle 

kullanılır • 

21.30 l\IQflt Erkuymucu'dan Rln-
diatan •erahııtı lntıba!arı 

21.45 Pl:'ık albümll 

• . 
çok seviniyorlar. Her 

tatbik 

• . . . . 
• . 
• • • . Mideyı bozmaz. 

kalbı ve 
bcibrekıerı yormaı 

22 00 caz n dans tPJ.} 
22.30 Kooaıı·: Oalanta danılan 

(Pi. ) 
22 45 M S Ayarı TP. hab,rler 
23,00 Program TC hp&ll1' . • • 

!······················· ·· 
«Cin bet değıştirme• moda-

sının a!ıp yürüdüğü şu 
sunlerde, lzmirde de vukua 
ı::e'en hır hadısc. diınya tıp 
alemini i gı endirır bir mahı
yet almıştır. Bundan bır müd
det eV\·el, Danımarka'da ikin
ci hır Amerıkan askerinın da
ha ameliyat'a erkeklikten ka
dın ha'ine çevrilmesi haberi, 
butUn dunya:ıa •Danimarkaıı 

doktor ar bır kere daha tabia
te yardım ederek bır crkeğın 
kadın olmasını sağlıımış ardır.o 
şek inde ilan edi miştı. Şımdı 
de İzmirde Tlirk doktor arı 
hünsa olan iki kardeşi ameli
) at etmek suretij e kadın yap
ma) a mU\affak olmuş ardır 

it.mır İşçı Sıgortaları hasta
nesıne :,atarak anıelı:,at o an 
ikı kıırdcs as en Af~onun Şu
hut kaza ının Sel \ ı ko~ undcn 
o up, bundan bır nıuddet ev
\ el ça ı mak iızerc izm.rc gc'
mış -..e So arı tutun ı lctme ·
ne }er c mı tır. Her ıkı kar
deş ıs ~ erınde tam bir kadın 
şek ınde çalışma' a ba anııstır. 
Bunlar nıha~ct tıp :, o i) e er
keklik \asıf arından kurtula
rak kadın' ık hu~ ıyetıne burlin
mek ı teğlndcn krndiler nı a a 
mamıs ar \'e bu ~ Liıden hasta
ne) e müracaat etmiş erdir. 

f sim'eri A~.c \e Hacer olan 
bu iki kardeş hastanede a)

ni odada ) atmaktadır. Her ıki 
kardc de küçiık'ük erındcnbe 
r 1 dert erıni başkasına açma) a 
ce aret edemedi ınden hep 
başba,a kalarak dertleşme )O
lunu bu muştur. Şımdı a~·nı ko 
ğuşta ~atan iki kardeş amc i
)atın netice crı ve du)duk'arı 
hl er hakkında birbir'erıne 

izahat 'ermektedir. 
Hun a kardeşler ı k anda ıa 

2atec1 erden korkmu~ ar ve niç 
bir şe) i açık'amıık istememiş
lcrdır. Çunkil. Ayşe \ e llac"
re kadın olduk arını his ettır
mek ıçın doktor ar tarafından 
ilk günlerde ruhi tcda\ i yapıl
ma ı icap etmiştır: Acaba ben 
erkek miyim" Yoksa kadın mı
)tm'• di)e mlitcmadben du
şunct'ye dalan hlınsa kardeş'e· 
rı i'k günlerde ikna etmek ha
kikaten zor o muştur. 

Hun a ık hadi e ıne dünya
nın birçok :>er'erinde rastlan
maktadır Fakat. A}Se)c ame
liyat yapan İşçi Sıgortaları has 
tanes1 doğum ~e ni anı)e şef
lerinden Dr. Hakkı M Berk· 
men'c bu işin enteresan tarafı 
nedir dı:,e sorduğum zaman 
• Bu cınsiyct hlldi e inin enle· 
resan tarafı, hünsa'ığın her iki 
kardeşte de birden me\•cut o
lusudur. şeklinde ce,·:ıp ver· 
mıstir. 

Fi'hakika her iki kardeş de 
kuı;tık yaş'arından itibaren 
hem erkeklik hem de kadın
lık duygu'arı altında )eli miş
tır. Bunlardan. ha en 25 :, a~ın
da olan Hacer lJ çpınar'ın hı
ikAye i o) 'e bır C) ır takıp ct

••••••••••••••••••••••••• 

Jloktor Tm han 

Kininli 

Devlet Urefme Ciftlikleri Umum • 

Müdürlüğünden 
1 - İnşaat işlerinde çalıştırılmak il'Zere ) üksek mühendıs 

alınacaktır. 
!!. - Durumuna göre 875.- lira ya kııdar ücret \ eya gündclık 

\eri ebılecek, ayrıca geçici görevle isletmelere gönderıldiğlnde 
~olluğu Harcırah Kanununa göre ödenecektir. 

3 - 1 tekilcrin nüfus, tahsıl. askerlik terhis ve en clce bu
lundukları görevlerden :ıldık arı hizmet be~eleri}le bizzat veya 
d;.ckçe ile .Ankara'da Ataturk Bu \'liri Meşrutiyet Caddesınde 
26t Xo. ıu binada Umum l'ıJüdiir Liğünıüze müracaatları. 3893 

J İstanbul Belediyesi i lônları j 

Karoseri Yapflnlacak, Yazhk Elbise 
Ve Postal Ahnacak 

İSTASBı•L 
ı O.S7 Açılış ,.e Pro::ram. 
11.00 Belediye Oaztnosundan nali:

len iatan':>ul Belediyesi Kon
aervatuarı konaerı (Batı ma
zltl). 

ı3.00 Haberi~. 
13.ı5 Saz ı:serı~rı (Nubar Tekrar 

ve Feyzi Arılnnı:ll). 
13.30 Dnld Rose Orlı:utrasından 

yaylı aazlar için m'lodller 
!Pi). 

13 45 Sarkılar IAIAattln Tan11Ça). 
14 ıs Danı Te Cnıı :..ıunıı IPl.). 
H.40 Oyun hıı.nları (Necatı Bap

ra. Te Arkııda~lnrı). 
ıs.oo Pazar Konseri: w. A. Monrt: 

Keman Konçortoeu •in. m11-
Jör> Çalanlar: Woltı:an~ Sch 
nccl,rhan (keınnnı Ferdln11nd 
Le1tntr ld. Vtrına Orkestra
sı (PH. 

ıs 30 Şarkılar (Melihat Panı). 
111.00 Pl)'anlst Carmen Canllcro'• 

dan Krelalerln M•lodllerl 
(Pi ). 

Hl.IS Sel1lm!Jı ıealer - Set'llmlş eıır 
kılar ~Pi) 

ı& tO Oda. mll21tl: Bcdr1ch Smeta
na: Kuartat •mi minör> .•Ha 
)-atımdan• !Kıınmlar). Çalan 
KOkert K1111rtetl. 

17 00 Sa.rltıh\r (N~ılet elet). 
17.30 Türküler (Hasan Mutıucan) 
17 40 Dn.ns mllzlf:I IPI l. 
18.00 Okul - Öğrenci Saati. 
ı8 4.i Karı.şık hafif müzlli: (Pi.). 
ı9 00 Hnberlcr. 
19 ıs Küçük Koro. 
Hl 4.S Ne a.rzu edencnlı:. a) F.lgar. 

cPomp and Clrcumsta.nce 

10.M 
ıo.ıs 

10.30 
ıo.~ 

izmlrtle geçen hafta 
MQzllı:lc tcbe:ısQm 4PI.) 
MUZ!kll bir blltl\'e 
Sabnh na~melerı (Türk mu· 
ıtklal) 

11 30 TürkUlcr 
12.00 Yarının sonu 
14.59 Atılış 

JS.00 İki sesten ;arkalar ı 

c'.Marş No 4 b) J Brahms. 1 •İntermezzo Op. 117 No. l. S.35 Küçük konse.r. Dyoral:: B~ 

lS.30 Rı\şlıcıı pro;;rnmların takdl· 
mi 

cı Nevin •Narclıısus•. d) c romantik kısım Çal:ınlP.r ' 
DcbU-55)", •La Pim Qııcnı~rte• , szymon Goldberg (k~ınanı 
el J. s. RaC'h, cLavta Sulttn- \"C Arthur Balsam (piyano) 

l - İstanbul Belediye~i Tr.nıizlik İsleri Teşik'atıııa ait 10 adet den sara1>:1nd••. n R. Wag- IPI.) 
F 600 model 5 tonluk .\merikan motor şasileri üzerine hidıolik ner, Sle.gflrech OperaııındM IMS Türkuler (Pi.) 

cDrıntrcl Şarkısı•. ın noaslnl IG.U Mımuel Dtaz'dan gitarla me-
kalrlırma tertibat'ı 10 adet çöp hazinesinin G5.000 lira keşif be- •Wllheım TcU. Operaıın~.uı lOdller <Pi ı - Ul.30 Pnzar 
delı ÇC\Tesinde imal etlirilmcı.i. İlk teminatı GOOO liradır Şart- nııns mıızııtı 4PI ). konseri (Türk musikisi) 
l"Rınesi İstanbul Belediye i 1'ılakina .MüdUrlüğUnde görülecek ve}'a 20.ı.s nadyo ga,.~teal . 17.30 zı;arctınln gelen p!Aklar 

nagu, Jlacerin guııhik nıua} cnt.siııi }·apıyor. fenni ehliyet k:ığıdı ile birlikte 238 kuruş bedelle alınabilecek- ~~ ~~;:~ıa~u~~~~~!. ~~:nı. ;;. ~~thlni:~~~~ i:!1e":.'~-. 
le an atmaktadır: Ha'cn 13 yaşındaki bir kızın tir: . . • . • . • . .. 21.00 Sebırde bu hafta. cı Kron: BanJo ve Flddtc 
•- Abamın ılk ev'i ik gü- goğüs tc ekküliilına sahip olan ı. - İstanbul Beledıyesı Temıılı~ İşleri me_nsubını ıçın )uzum- 2ı 15 Sevilmiş pl;ano part•ları dl verdi: Queata Quella 

nünden itıbaren ben de yaHış A}Senin mcmclcrınln de inki- lu bulunan ı.650 ta~ı~ ~azlı~ e!bısenın. 41.20>0 lır~ muhammen 2130 ~~rdlH~~~~:;:· 17.45 Rad~o yurt türlı:Ulcrı koro-
)ava5 kadın ık temayül'eri duy şaf etme i bek'enmcktedir. ı bedel _çÇ\Tesınde dıkt~nl~esı. Ilk tem~n~t~ .. 3~?3,7.> ~~r~dır. Şart 21.4.S ~z esl'rlcrı <Vecihe Dar1aı ~~:~~ (Olıl ve bülbUI tar-
maya baş adım. Kendımi bır •- Ha inden memnun mu- name ı J tanbul Beledıye ı Le\•azım MUdur.uğunde gorulccek ve - tr.zettın Okteı. • 18.15 Danaedcllm <Pı.ı 
ge'ın e bısc 1 ıçınde gormck sun Ayşe·ı. ~a lp3 ~uruş bedelle _aıın.a~ilec.ek.tir-. , . · ·. . . . ~-~ ~~:ı~~~~~=:ck~~,ır;~~~ ~-;- 184.S Küme aaı: mrıert 
arzusu son derecc~i bulmuş- •-Elbette memnunum çnn 1 3 - ı tanbul Rcle<lıycsı 1emızlık I erı mensulıını ıçın nıukta- ıı11tıaıı. 111.00 Habrrlcr 
tu. Bu arada evvc ce :-arı er- kü öteden beri kö~ ümde ·beni ıi J6:'i0 çift J?O talın 31.3.iO lira muhammen bedel . çeuesinde 22.45 HBberıcr 19.1.S İnrtuz (Uşşak fallı) 
kekliğın \erdiği tcsırle b:ıı.ı ı te\en erkekler vardı. Fakat )Dptırılma ı. llk trminatı 23.il.25 liradır. Şıırtnaıııcsı 1 tanbul Be 2300 Prorramıar. 20

·
00 ;!:'~:~ ~~~n'dan tkl hatif 

kadın'arı gormektcn hos'anı- tam· kadın o'amadııtını için bu- INIİ)CSi _ı.evazıı.n l\lüdiir\iiğünde görülecek veya 78 kuruş bedel 23.M onreı "csıer - oııuı meıocıı-
6 1 l b \ t ler (Pi.). 20,05 Radyo - Spor 

~ordum :ı da. artık kadınların na bir türü cesaret edemiyor c a ına 1 ece; ır. 23.30 nnn8 n caz MUz.ı~ı (Pi.). 20.15 Radyo gazetesi 
da hana ıe\•k vermediğine şa- dunu Kcşir \'cYa tahmin bedel!crivle ilk teminatları yukarıda ya. 24 oo Kapanış. 20.30 Sizin ıcın acçtlk <Türk mu-
hit oldum. Boy\elık'e kadınlar ö~rcndiıtinıe "Öre, Ayşenin zıh işler 12 Nisan/954 pazartc:ıi günü saat 15 te İstanbul Divan aıktsıı •Pi• ı:; 6 ., 21.00 Sanat dunya11ndan haber-
dan hiç bır arzu duymac!ığımı nişanlısı hazırmış \"C kendi ini yolunda Belediye merkez. binasında müteşekkil Daimı Eneli- iz:mı: !er 
anlayınca yegüne düşüncem kö)de bekiiyormuş. Çiinkli, mende ayrı ayrı kapalı ıarf 11 uiü ile iha'e cdilcceklerılir İstek 8,58 Açılış ve pro~ram 21 ıo Dans muz.ıtı (Pi ı 
bir kocaya sahıp olmak emeli müstakbel damat Avşe) e mıl· Iilerin ilk tcın:nat makbuz veya mektubu, 954 ) ılı Ticaret Oda- o.oo Zeki Muren aoylüror ıöı:eı 21.40 SükrU Tunar ve arıtadıışla· 
o'du. Bunun için de mütcma- temadıyen Sende. gozüm var. ı \·esıkası Ye ayrıca yalnız karoseri iıııflli i<'in alınmı fenni eh- pllkl rından oyun havaları (özel 
diven C'\ lçnmc~ 1 tahaY) Ü\ et- Tam kadın olursan e\'lenirim• Jiyet kA~ıdını ha\ i olarak ha"Z.Jrlayacaklart kapalı tarflarını ihale 9

•
3° Kadın dlnlepcller için. Ko· pllk) J o . nuşan: Hayrünnlsa Haktı 2155 Yarınki program 

TEKNİK (Nİ\'ERSİTE 
20 ıs Açılı' ı-e 'J\ırk musikisi 
20 45 Haftallk pro.,ramın takdllll' 
20 50 Hammcrıteln - Kern: •Bbo" 

noat• Operetinden mclodlle!° 
Solistler. Jan Clayton. ca:ol 
Drııce. Helen Dowdy, Cbarlt! 
F'rederlca, Kcnneth Spencet 
Refakat edenler: Ed"'"ln :JC 
Arthur ld. Show Boat KorO 
\e Ork. 

20.30 Kostelanetı: orkcstrnsında11 
müztlı:: a) Dcbusııy: •Clalr dl 
ı.une . b) Lehnr· •LüMern· 
b11rıı Kontundnn Vals>, c) :ıt"' 
\•el: •Pavane•. d) Flblcll• 
•Poeme>. e) Drlgo: •Serenad• 

21 48 Tenor h!arlo Lanı:a'dan '21rıcı 
ın.r: a} Lolt.a, b) Oranada, c:) 
Marcchhlnre. 

22 00 Pro~ram ve Kııpanış. 

Amerika'da değirmenci• 

ler grevi 
tinnepolis CMinncsota) 3 (/.· 

A.) - Amerıka Birleşik De\" 
!et erinin tarihinde i'k dela o· 
'arak değirmenci er dün gre,e 
karar vermis'er ve on üç era· 
\ette 27 büyük değirmen kapan· 
mıstır. 

lzmir'e bir Amerikan 

muhribi geldi 
hınir. 3 (Hususi) - Perr1 

isim'i Amerikan muhribi bugUn 
bır dostluk ziyareti yapmak üze 
re limanımıza gelmiştır. ~hsahr 
A mcrikan deniz.cilcri izmirde 
bir hafta kalacaktır. 

meğc baş adım ,, diyormuş. 

1 

gUnü saat 13.30 - 14 arasında D alnıi Encümene vermeleri l~- 9.45 oıtteı acııerden ,artılar 22 oo Sarkılar 

1
. şte nihayet izmire gelerek zımdır. 3406 (Türk ınu&tli:lstı •Pi.> 22.30 Yarının sonu 
~lışmQa ba~~an Ayş~ Ay~dcn b~kaç gün ronrn ~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hacer de :ıme'h.·at olmu•- r 1 ha taneye ) atırı'dığı zaman ., 
hem uzvi ,e hem de ruhi ba- tur. Hacerin ame'iyatı bu se- e:Ehemmiyetsiı şeyleri bazen 
kımdan mu ay ene \ e tedaviye fer gene İşçi Sigortaları ha. - çok ciddiye alıyorsun. I:'akat 
tabi tutuluyor. Ayşede görü· tanesi mütehassıslarından Dr. bahsettiği arkadaşının sana 
en hal erkeklik bakımından Turhan Ba:g-u tarafından ya- benzeyişi hakikaten çok tuhaf 
~alnız erkek guddcsinın mev- pılmıştır. Ameliyat 1.5 saat sür değil mi.,,. 
cut 

0 
uşu ve başka hiç bir m- nıüştür. Göğiis teşckk!ilatında cEvet çok tuhaf. Hani ina-

rnn bu'unmııy aşıdır. Kadınlık bir inkişaf bek'enmekte olan nılacak gibi değil ı> 
noktasından da sadece tasl:ık Hacerin, Dr. Kinseyin tarif et- Lillıan güldü ıBu akşam çok 
şek inde bir kadınlık uzvunun tıği manada normal bir kadın tuhafsın.» 
oluşudur. Böy'clikle ne tam gibi •nihai zevke P.rişip <'riŞ· Guy rastladıgı bu pis homo-
erkek ve ne de tam kadın oı- miycccği• hakkındaki soruma seksüeli düsünu)ordu. it, kcn-
mayan Ayşen in his'eri ve te. Dr. Turhan Bayçu şu cevabı _ 17 _ dini a~ıllı ıanncdiyordu. San-
may ül er bakımından kadınlı- vermiştir: ki bir iş beceriyormus gıbi o 
ğa me,~al olduğu an ası mıs ,_ Filhakika bir kısım A- •. raktan • llıç ıannctmenu mediğini anlatmak istiyordu. lcrim.• diyordu. oEski im ar· ta\Tı edası neldi öyle. Fakat 
ve kendısını hu bakımdan ka- merlkalı doktor' ar. hlınsalık- dı~ e mırıldandı. Lillian Guy'dan daha nazik kadaşa rastladığımı sanmış. herifteki ~özler de insanın içi 
dın halıne ctırmenın daha tan kurtulan bır kim ede cin- «İsmlni·L Willıam Carter de- bir ev ahibi olarak gorünme tım da.• ne i Jcr cinstendi. Nasıl itham 
maku 

0 
acağı kabul edı'miştır. si iştiyakın normal olduğunu ğil mi?• !:e çalışarak «Tuhaf bir tesa- Guy anudane bir •Ho"ça cdi~or; insanın içini okuyordu 

H
acer bundan dort sene Şımdi ameli) t a!ha ını geçır- ileri sürmektedir er. Hacerin Guy her ŞC) in orta}a doku düf değil mi?. diye tebessüm kalın mırıldanarak Li lian la sanki. Tam bir polis hafiyesi 

« eV\e k!lyunde bır de 
1
• mış o'an Avşe)e ha en meka- de cinsi münasebet e nasında leceği tclaşhle korkular geı;ı- etli. •Carter denen bu arknda- birlikte kasaya doğru uı.aklaş· göı.lcri)di bunlar. Pis serseri, 

kanı ıle C\' enme e mu\oaHak nik ''e hormona teda\i )apı - orga m o up oımıy cağını uı- riyordu: fokat buna rağmen ken şınıı nasıl bir ınsandı?• tı. başka jşı )Ok mu)du ne! 

mektcdır: 

0 
uyor. Fakat, Hacerle başı- maktadır. Kadınlık U7.\U böy- man gosterecektir.• dini tulu)or, dışarıdan .zayct •Fena bir oğlan•değildi." di- .Bobbie arkalarından •Yine •Ne olursa olsun. yine de 

yan ev'i ık ha) atı damada tat ece mekanik tedavi i e lnkl- Hacede Ayşen in hormon al sal!ıin görünmcğc muvaffak ) c devam etti Bobbıe. Gu) ·ı t:örüşeellm.• di~e ses'endl. epe) eğlendik ~ a, sen ona bak. 
Hrmeı 

0 
muştur. Çünkü Ha- şaf ettirilecek o'an Ayşe } a- tedaviyi müteakıp ~akında ta· olu) ordu. bu ek ilde rahatsız etmekten «Arada bir gelip oyunumu se)' Adamda hakikaten sanat var 

Cer tam bir kadın te ekküla·tı- kında evlcnmeıte mlisait bir burcu edi'me'eri muhtemeldir. Snpık adamnG:ırip.o diye de d l b' k d rederseniı memnun olurum.• b"ncc. 
" 1\luıarrer Öıar v:ıın etti. •Orduda Salt Lake a e a sonsuı ır zev uyuyor ~ 

nı haız değildir. Bunun üzeri- ha'e:__:g:_:e_ıe::_c_c_k_t_ir_.____________________ dıı. ııOnun hakkında son bil- Bu tip .verlcrdc faturanın •Benim o cins sanata ak:ım Citj 'li bir arkadaşını \'ardı. 
ne damat ıkı ny sonra Hacer- -

1 

j • f Willianı Carter adındaki bu ço diğim bazı uygun~uL hareket nasıl ;ıi~irlldığinl bildiği hal- erme?.. Ama baska bir şeylerin 
den ayrılmak mecburiyetinde Transformatör istasyonla- Melahat Ruacan'a zıya et cıık tıpkı sıze bc111.rrdi. Hem ıeri ııebebide ordudan ihraç de ~uy hesabı tetkik etmcgc olduğu bcs belli.• 
katmıstır. Bu hfıdıseden sonra I öyle benzeyiş ki, ikiz yııradll- edili~idir. Daha doğrusu ihraç llizuın bile görmeden borcunu Cli .hy .caddesinden Pı:aı .. 
Hacer muhte'if }erlere gide-ı rının ihalesi yapıldı Ankara, 3 (Husus!) ~_Birkaç mış olsaım. bu kadarı olmaz. edilmek içirı kendisi mahsu~ ödedi. Bir an e\ ve! dışarı çıkıp lc'e doğrıı ilerliyorlardı. Ga-
rek tarla \C ııraat lŞ cnnde gc- A k 

3 
(H ") y r giln once Yargıtay ,_ııyl~~ğıı"~ ta- İkinidn :ıynı adam olduğuna böyle hareket ctmeğe başla- kurtulmak istiyor. buraj:ı bir ıinonun finlıne varınca her an 

ne kadınlık a kı , e kadın kı- n ·ara, ususı - u - yin edılen hakim le a a ua- • b' mıstı ., sani»e bi e daha fazla tııham- başka renklerle )'anıp so··nen ı-
b 

ü \ k K ~emin cclebilırdiın.• Bob ıe . J 

yafctı ile \ e ku ak annda ku· dun muhtclıf yerlerinde kurul- ean şerefine ııg n ı n ·ara .. 3 - haınane bir gillüşle Guy'ı sü- Lillian e::-\c tuhaf • db e mı- miil cdemeyeteğini anlıyordu. şıklaı·ı seyretmek içın bir an 
pe olduğu halde çalışmaya bas ması karar aş:ın 'e bir müddet dınl~r Bği~liği t.~ra.rı~d.a;,:~e~f~ ıuyordu. Delikanlı bu serse- rıldandı. ıÖyle değil mi, Gu:, ?• Dışarı çıktıkları zaman Lil- Ju:-dular.Lillian Gufın -e lini 
lamıştır.• onee bir Fran ıı fırmasına iha- le :,eme 1 \erı mış ır r~nin !kendisini tanıdığından o Evet. çok tuhaf. Haydi artık lian eBana biraz kaba hareket tı.:tuyordu. Orada öylece. her an 

Fakat. ablasının ba~ından bu , • Yargıtay başkanı, Adalet Baka- · · ı· · 'b' · d ,, kl 1 
macera'ar geçerken, şımdı 

18 
e edılen 15 transformator ıs- nı ve kadın hukukçular hazır ~phe ctmemeğe başlamıştı. gitme uımanı geldı, Lıl ıan.• ettin gı ı geliyor, Guy se,·gı c.,ı en ışı ar altında bek er-

k t k 1 dlerkesin bir benzeri \ardır Kadının kolundan tutup adeta lim.• diye siteme kalktı. aAdam !erken Guy, Lillian'ın yüzünde 
yasında o'an Ayşe de ruban tasyonı.,1un mu ·a'e e pro? 0 u bulunmuşlardır. onu zorla a:,ağa kaldırdı. cagı~ sarıa bir şey yapmadı )avaş :,avaş ~aşlanma alflmeU 
•boş durmamış• \e kendini ka 

1 

dun Etıbankta mera. ımle 1mza- Hakim le'ahat Ruacan da derler. divc sö:,lcnerek saati ki.• dın ık hıs erının tesiri altında anmı~tır. Bu 'c ı c ı e Jc etme- ne baktı. Masadaki adama ken Bobbie kurnaz bir edayla ıol:ın çlzgıller ıfarl:ettL 
ıeııştirmec.e ba 'amıstır Ay e, er Bakanı s1tkı Yırca 1 da bır akşam Süreyya pavı:,onunda bir etmc~e çalı- dlsinin orada daha faı'a isten- ~Rahatsız edişım için oıür dl- l(Yidemi bulandırı) ordu • <Devamı nr> 

0 sıra'arda du\duğu hıslcri ;ıoy konu~ma yapmıştır. kokteyi vermiştir. 

• 
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·--- 4 • 4 • 1954 ---·-------------------------------- \ ' ATAS 
, --Puro SalJun Fabrikasının · 

~n son imalatından 

·KREMLİ PURO 

-tc Yakınşarkın en modern Sabun 
Fabrikasında en müteklmil maki· 
nelerle imal edilmiştir. 

i' Cildinizi besler, korur ve yumuşatır • 
.\' YUz~nüze sihirli bir GÜZELLİK ve 

"'' CAZiBE sağlar. 

8..0L KOPUKLU. NEFİS KOKULU 

PURO 
Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır 

.. .Komple Fabrika Nakliyah 
T urkıye Şeker Fabrikalar1 A. Ş. den : 
cak 1 -:- Durdur, ~usur'uk, Kayseri H Erzurum'da kurula. 

Şeker. Fabrıka arına ait ma:zemenin sımall A\Tupa ve-
ja Akdenız 'imanı d b' · k d arın an ınnden kurulacak'arı yerlere 

2: ~· na kıl 'e bilcum c gümrük muamele'crinln ifası için 
tek. ··rısaın. 1954 Pazartesi ı:ünti saat 15 e kadar kapalı ıarfla 

ı a ınacaktır. 

lştJr~k-e Şartname'er a~ rı a~Tı hatırlan mı~ o:up her birine 

l .. decek olanların bu sartname'eri tedarik etmc'eri 
ütl~~ • 

b 
1 
~ - Şaı·tname'erden her biri TL. 5- be:; Ura muka· 

dı ın c Turkı~c Seker Fabrika'an A ş. ~nkara merkezin 
en \eja Istanbu 'd ş k · • • 

nur. a c er hanındaki bürodan temin o:u. 

4 - 26 Nı an a9·4 ve po t d k O> saat 15 ten sonra :e!ece'k teklifler 
---~ u bu cak ı:ecıkme er itibara a'ınmaz. (3632} 

l 
lst. Lv. Amirliğinden Verilen Askeri 1 

_ Kıtaat llônları 
-:A:şa~ğ:ıd~a~c:ın~s~,-.e·m··~k~t ;;.;.,.~. ;:;~:.:,.:ı . .................. ... 

:rne i'e hizalarında Y ı 1 arı yaıı.ı muhtelif madde'er açık eksilt· 
l\o. da satın a ınac az_ı ı gun ve saa~ erde İzmit Dz. As. Sa. Al 
evvel İst. L" A . A aktır. Şartname er komisyonda n Ö~'edeı 

.. . ı un kısmında görülür. .,. 

Cinsi 
l'ıllktarı Bedeli 

Kg. Lira 

Vıjitat --10500 12075 

Sü Yen 

Gah·aniz 

'CstUpU 

1·5 nım. bezli 
lastik :c,ha 

Toz Slı )en 

Freon 12 Gazi -
Sıcak. Soğuk Tut. 
kal, Don) ağı, l'\I· 
ş~dır. Kadıköy ı.if. 
tı. Demir bağtc ı, 
Galvanlı.Ii teı, Bal. 
Yoz 'e tek iç sapı 
11 ka cm malzeme 

3000) 
) lOiOO 

500) 

5000 13900 

2850 13965 

6000 12720 

1000 10000 

8030 

* 

G.Teminatı 
Lira 

905,63 

802,5 

1042 5 

1047,37 

954.-

750.-

602 25 

lhaıe gün Te saati 

13-4.1954 15--

lU.1954 16.-

15.41954 14.30 

15.4.1954 15.-

15.41954 14.-

14 4.1954 15,30 

144.1954 14 30 
(846/852-3783) 

Çankırı dahi · 3·00 t 
bede i 17500 lı ı :> .. on As. csya taşıtlırılacaktır. Tahmin 
iha:esi 2 • ra, :eçıcı temınatı 1312,5 liradır. Kapa:ı ıarna 
Ko. da ~/N,ısan/954 Çarşamba saat 16 da Çankırı As. Sa. l\ı. 
kara. i ~apı acaktı:. Şartnamesi Ko. da 'e öğ'cdcn eweı An. 
ihale 

5 
• .Lv A. İ.iın kısmında ııorülür. Teklif mektupJannın 

Postadsat;ındcn b r saat cweline kadar komisyona 'erl'mesı. 
a •I ~ccıkme kabul edfımez. (879 - 3341) 

n· * tırıl ıykatrbakır As. Hastahane ikmal in~aatı kapa'ı ı.arfla '\'ap· 
aca ır K C be . • • 

50433 ,
1 

d. e 1 de 1 l,222,750 34 lira, 2eçici teminatı 
As S ra ır. İhalesı 20/l'\ı.san/954 Salı saat 11 de Diyarbaku 

. a. A • Ko da '"a • kt • 
•0· d f " pı aca ır. Kesır sartname ve projcleı 

e en eweı t k • • ' • 
bakır As Sa. A . K - An ·ara L''· A. 1 An kısmında ve Diyar. 
Al. komls~ on d 0

• d.a ıeıru ur 'e 50 !ıraya Dl~ arbakır As. Sa. 
Uç "li 

1 
uDn an a ınır. İsteklılcrin ihale 2Unünden en aı 

.. n e.,,-vc ı~ nrbakı A İ 
Yeterlik be'gesi 

1 1 
r s. n3. ''e Emlak Md. ne müracaatla 

gaatındc b atma arı ııartdır. Tek1if mektup!arının ihale 
n ır saa CV\elin k d . 

tadaki "Ccikm k b 1 e a ar komısyona verilmesi. Pos-
.. e a u cdı mez. (876 - 3638l * . 

Açık eksiltme i'c 1200 kilo v tk 
muğu ıle GOO t d a a, atılmış ,.e kalaycı pa· 

me re per elik kum k -
ba saat 14 30 da İzmit Dz. Sa. Al. aş saça ı 2114/9:>4 çarsam· 
Bedeli 5180 lira geç;cı tem na tı 3~~· da satın alınac~ktır. 
~isyonda \'c Öğ eden evvel 1 t L. O Jıraidır. Şartnamesı .k~· 
lur. C4034-924, 5 

• '· A. !An kısmında goru-

. 
lstanbul İnşaat Fakültesi Dekanlığından 

1 c ~~~ktiltcmız buroları için 125 \C 150 !ira Ucretll iki dakU!o 
lst:ncı. d:l bılır 300 !ıra ucretli bir daktı o aiınacaktır. 

linc nı k 1 erın 8 ~ısan 054 tarıhinc kadar fakülte sckrcter:i-
i.lracaat arı. (3915) 

Jlaffafmıpu ff/ıje/ a11fat111ı ?üşef 
/ıit nıücevke:fe ebelı·/e<>fh:iu1··· .. 

Teşhir ettiğimiz her 'zevke ve her keseye uygun 

mücevherat ve saatlerin çeşit zenginliği karşısında 

hayran kalacaksınz. Müessesemizi lütfen ziyaret edini1 

Saat markaları : 

MOVADO, 
ROSALİN, 
LONGINES, 
ZENITH, 
OMEGA, 

ALPINA, 

ETER NA, 

TİSSOT 
ZELMA, 
(Ayrıca 

mücevherli =·~::: .=..:::::::::::::;::::: 
altın modeller ) -

Küpeler, Yüzük, Kol · 
yeler, Bilezikler, ve Broşlar. 
Elmas, Pırlanta, Zafir, Zümrüt, 

Yakut, Topaz, Ametist, Aleksandrit 

taşlarla işlenmiştir. 

• 

feş;n _ . TAKSinE Sahş 
'AnaJoluy; fopfan sahş 'Japtlır. acenfefik .verilir. 

Çorum Vilayeti Daimi Encümeninden 
ı - Vi'ayet dahiiındeki köy' ere gctiı i ecek içme su işleri 

için alınacak !!00 ton ithal malı çimento 16/4/954 cuma günü 
saat 14 te ihalesi yapılmak iizere açık eksi tmeye konulmu~tur. 

2 - Çorum teslimi beher tonunun muhammen bede:i 150 
lira, teminat 2250 liradır. 

3 - Şartnamesi Vilayet Daimi Encümen kaleminde göril
lebilir. 

4 - isteklilerin U:minat makbuzlariy'e be'irli gün ve sa
atte Çorum vi!ayeti Daimi Encümenine mliracaatları ilan olu· 
nur. (3903} 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankara'da Ulus Meydanında teklif alma )O'u)la beş blok
tan ibaret bir İşhanı binası inşa ettirilecektir. 

1 

Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden 

Eyüp 
.Müessesemizin Defterdar Fabrikasında me\'cut aşağıda 

cins ve tahmıni mıktar an yazılı malzeme 19/4/954 Pazar. 
te.si ı:-unıi saat 14 te müessesemiz miıdurluğıinde atık paıar
~ık suretiyle satılacaktır. Bu malları ve art name~ i gormek 
ısteyenler en geç 17/4/954 tarihıne kadar muessesemız Ti· 
caret Satış ~ervisine müracaat cdebılirler. 

Müessesemiz satışı ~ apıp yapmamakta serbesttir. 4050 

Cinsi 

Kırmızı kuşaklı zahire 
ÇU\'alt 
:'ıluhteliC ÇU\'al 
Şeker çuvalı 
Boş ) a~ tenekesi 
Kırpıntı pamuklu bez 

Ölçü 

ad 

• 
• .. 

ton 

Tahmini miktar 

420 

180 
13 

150 
15 

YENi 
200 GRAMLIK 

ECZACI . ALINACAKTIR 
Türk iye Şeker Fabrikalar1 A. Ş. den : 

Şirketimiz Turhal Şeker Fabrikasında çn'ısmak üzere 
kanuni evsafı haiz eczacı alınacaktır. 

Verilecek aylık ücret TL.550,- (Be~~ üzel'I lira) dır. 
Ücretten ba~ka senede iki aylık ikramı~c ıle a} rıca iki ay· 
:ık nisbetinde ödenek ve ıkamcti ıçln ojrnan 'erı ccektir. 

Askerlikle ili~! i olmayan istek ı erın kısa ha: tercfi
melerini bildiren bır ~atı ile dıploma, mifus \'e ıı ker'ık 
Yesikaları suretlerini, ıki adet yesıka fotograf arı i e birlikte 
Şirketimizin Ankara'daki Atatıirk Bu'' arı 305 numarada 
Genel Mıidürlü~une veya Posta kutusu 414 No .• u adrese mü-
racaat etmeleri i?an olunur. (3940) 

Cilalı fır"akla~ 
keHdittile itr'na · 
9ös1 er~ i ~i~ilift 
bir def Uidır. 

Ellerinize bakıldığı zamqn, 
/iğe itina ediyor,. dedirtmek 
şey değildir. 

ihtiva ettiği Enomelorı maddesi sa
yesinde fevktilade kullanrşlı ve uzun 
ömürlü olan CUTEX bu 'hususla size 

1 

müzahirdir. 
15 renk arasınd~n kendi renginizi 
kolayca seçebilirsiniz. 

CUTEX 
Nail Brilliance , 

Ayrıca ıtıldayan 4 eedefll r.enk 
mevcuttur 

İhaleye katılmak isteyen yerli ve yabancı firmaların; 
bu işe ait izahatlı borşUrlcrimizi Ankarn'da Umum Mü· 
dürlilğümüroen \"e fstanbul'da llilton Oteli İnsaat Amirli. 
iUnden 30/4/954 akşamına kadar temin edebilecekleri 
ilan olunur. 3i53 

................. llml ........ ~'!..~·~~~~~~~~~~~·~1--~~-
• 

· .lşinizi en iyi. göre·ce'k lastik · sizi bekliyor 

~~~~ 
~ ~r "!?' . --•• 

__.,~ 

1 

~J • 1 -- ,..,... 

AOır Kamronlar inşaat ve Yol Malcınaları 
:::;;;;-:::: - OtobOa 

Dünv.anın her bir ıarafınd& En Fazla Rağbet 9ören lastik 
l(amron , 

Goodyear şimdiye kadar altıyüz Mılyondan tazıa 
lastik imal etmiştır. Bu mıktara yaklaşan dünya' 
yüzünde dığer bır marka yoktur . 
Evet • Dünya yüzünde Goodyear lastikleri ile di-' 
ğer markalara nazar:ın daha fazla yolcu ve daha 
fazla yük taşınmak.tadır. 
Bu hakikatlar Goodyear'in müşterilerin emniyet 
ve ıtımadını kazanmasından ve marnulatınm f aiki· 
y~tınden ılerı geldiğıne şüphe bırakmıyacak pra· 
tik delillerdır. 

Merkez Bayii : TATKO Otomobll UıtJk ve 
Makine Tlcueti T. A. Ş. -

Beyoğlu, Taksim Bahçesı karşısınde . 
Telefon : 82240 • 87419 - Telg. adr. TATKO 

Memleketin her bir tarafınde GOODYEAR bayileri mevcuttur.~ 

~ ~~,.. 

il ~ .. 
J 

1 
2 

DONYA YOZONDE GOODYEAR 

LASTiKLERİ iLE OIGER MAR· 

KALARA NAZARAN DAHA FAZ· 

LA YOK T AŞ l N M A K TA D l R 



r 
VATAN ' I 

NQshası 15 Kuruştur 
l boo• •eraltl T' •k 111111 Hıı.~ı. 

.... , .. w. 

fl'r arb~ '50 900 
Oo 17lı lı: 1200 U .00 
Altı a71ı) 23.50 '5.00 
S•ııılllı: •2.00 U.00 

DlltKAlı 
Gu•'• • ı c6odırUııı IT1'&t n 
nular attrıdD!n. d lmN n ladı 

o ıuıırıaı. tı&n ar•hn mu .U1et 
tabu! ıdll .... 

ABONELERiN 
DİKi.Al iNE 

Adres değlstirmek tsteııll· 
dığı takdirde 50 lı:uru:luk 
oo ta pu 11 l!Önc1Prı mr~ı rıca 
nlunnr 

,_ UOKIOlt --.1 
RAiF FERİT BiR 

\ 'erem H' lJahili lla taııı.. 
ları lutcha sısı 

Mua,>cnchane: Bcşıttaş 
Tıam\a.) Cad. Emnı\ct San· 
dı ı )anında 1'\o. i2. Tel: 
84395 Mua~ene 17 - 19 5. 
Ev Valı Kona~ı Cad. "'o. 
83 Ba.aran AP. Kat 1, Te
lt>fon. 83684 

r 
VATAN 

11 .. \N 1 1\ J'l,AJU 
Başlık maktu :z~.-
2 ncı ve ;:ı üncll 
sayfa sanumı 4.50 
4 üncD ayfa santimi a.
llln sa> !ası san ti mı 2.50 

Mahkeme. icra, J'apu, 
i'\nter ılAnla.., ~;ınıımı 2 ~o 

,_ UUKIOK _, 

Ri~~~ .. ~.~~~: 1 
Nısantaşı - Kumeıı cad. 

SC\lm pt. NO 4 1 
••• ı cı: 83433 

Lnıumı ne ri)al Mudunı: 
m;ı.m \ ı~'\Ln 

Hu a\lda Mc "ut ~iüdıir: 
lll \N \il ,\ 

0 ı\ 1 :\) (ıR1f'ICeİlik H~ l\J;ıthaa. 
cı l ık T. \ . Ş. - htanhul 

\ \ L\:'\ nl\ 1 r. \ \ l 

"I ... 

- i YATA ---------------------------------- 4 - ' • 19S! ----

druı . , 
ii~ifLI ··· ( 

--Kutusundan 
çıkacak olan 

a bu kuponlar 
~ sızı binlerce o 
CD % liralık hediye .. 
g lere kavuşmak 
; imkanına: sahip 

~~c~~~~--------------------------~-~----.------~--.... ------~----------m!:m---~k~ı:la~c~a~k~t~ır~.~- .::1. ----

BEYAZl1"' Al 
tGöSTERILEN BüYüK TEVECCÜHE KARŞI ZARiFAÇILIŞ HEDiYELERiNi 

1 N s A N 

Çarşamba akıamına kadar takdim edecektir . 

. 
sız DE BiR HES 1IP 

Bu hesapla ayrıca 

HUSUSi ALT 1 t 'ESIDESiNE 

25000 
• 

LIRALIK İKRAMİYESİNE 
. 

N 1 SAN . 
iştirak edebilirsiniz. 

Gişclorimiı Saat 20 ye kadar açıktır. 

J) f) G U 11 

Topf an satış yerleri : H. BENKLIYAN - YÜKSEK KALDIRIM No. 17 /1 Galata 
RÜBI MÜESSESESi - Beyoğlu istiklal Cad. No. 423 

Uçaksavar Topçu Okulu 
Kumandanhijmdan Tebliğ Edi.lmiştir. 

Özil Kar:ı \ c l ç~ Top atı !arı 
hakkında !Jcnızcıl re 'c lla\ a
cılara ıhl. r. 

:ın l 'lıkları ı .fiall ı.ıutım G.leminat İhale ı:uıı 
Kilo Kr. ı.r. Lr. 'e aali 

4 mm (~ 32 3R cm <1 '') 
50000 50 25000 l873 19 4 954 11 de .............................. 

. .. ~ - ·<.~· ... 

1 6 7 tı O 16 17, l9tl"\ısan/l93-t un crıı rlc. aal OD 00. 
l:? 00 14 00 \C 16 00 arasında 'l'uıla dakı ha\a ınc~'Claııı 
.ı:unc\ ın<lcn asağtda uç nokta ile belirtılıııış dcnız. sahaııı 
ıçer .nd bulun.ın. lla~ırsızada iızcrindc topçu kara atı 'a 
rı 'c ~ ınc bu dcnız saha ı uzcrındc. ha\ a hrdcf erme kar 
wı t;ç. Top atı !arı ~apılacaktır. 

2 tı "Un!ı>rındc hıçbır deniz 'a ıtaSJ 'c~ a uçal:ın bc-
:ı tılcıı aha) a gırmcmc ı ehem mı) et c ıht r o un ur. 

(a) Arı· 40' 49' 
Tul: 29' 20' 

b) Arı.· 40' 45' 
Tul 2!l' 07 

(c) \rz· 40 89' 
Tul: 29• 14' 

00'' Kuz.ey 
06'" Do u 
12·• Kuzey 
ıs·· Do u 
24' Kuz. y 
54' Do~..ı 

.................................. 11111 .. 92·9~ 
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SEÇiM KONUŞMALARI : 8 

Bağımsız adaylardan 
Apturaman Dayı 

Şerif An.ık, konu~masını bı- ,------
ur'iıkten sonn, Kel Osman YAZAN: l 

gılin Recep, peykenın ustun :le
bağdas kurdu. Kab' ecl Bılale 
ıc:.lendı: 

- Gapa tiU ra ~O.> u len .• 
Gafaınuı ~a:pk gulpuna don
derdi. Scı;ım, ecım, seçım • 

're\ekkel Hıi c~ın, birdenbi
re otur:luğu ~eıden dogıııldu: 

- Du~dunuı mu len? dedı. 
:Bızim \pturaroan <\ayı da meıı. 
Pus olrı) oıııuş. İstıda , ırml1. 
<.aymakarıı da gabul ı mi~ Xü
!usunu gayda ı:cı:ıttır dımıs. 
Apturaman da) 'Y' l\lencuıu~e 
~~nderlj'olamı . Urba mı btlcm 
• ıokümat vırıccğmı~. Hüsosi to
nıofıllcn sıtccğmış 

Ballıgıl'lerin se~ısi Ramazan, 
hu ha\.ıdi e sa ırdı: 

-:- Doğru mu dı.>on Huscn? 
llızım ağanın, Apturaman dayı. 
dan 3 ua\ar tclebi \ar Bıldır 
•!dıyd~. Bu )l'ın suzusu~dan .,ı. 
rıce(:dı. Ağa hepten ~andı. 

- Ne demhe len? ... 
- Ne denu~esi mi ,ar? Mep 

'!>us olduktan kellı, davar de el 
ı;dama selam bileır: \'lrmer.. ~ok 
J:t.rmu5i.lk bu taı afların mep· 
Imsunu ..• İstanbnı,ıun meppusu 
l'eyıse ne... Emme bı.ıim tara
fın mcnpu u, a.>nalı tomorı e 
bınincek, Has.ln ı l\tcmed'ı, su. 
leYlnan ı gcci ı;:cçivin:,or. Tcır.· 
6U, «ulen dı~o'l H2kkı'nın gav. 
fesinde kahat O\ u.ftunu oynı) ;n 

en dcğel mı~dın~. \ a'laha u· 
ııudu, ırmı~. 

K ah, e kap1.5ının a dı ını f. 
ÇCM)e )eni ada}.ardan p. 

turaman da\ ının g:rdı ınl bıç 
lııri gormcdi. Davı lbtıklerını 
tıkardıktan sonra bir bacağını 
•ltıııa alarak peykeye ilişirken, 
ınasadaidkr :, crlerındcn rırıa. 
dı!ar. 

. Te\ckkel HU eyin, )eni adayı 
~oı-ur gormcz git timsıyerek bu. 
:nır etti: 

- Ayağının gademl bizim 
1°lsun da)ı. Du~uncak, to\be-

G
lr 0 sun, hepten ıurur ittim. 
18ınet ne zaman'! 
Apturaman dayı tarifsiı bir 

J'.?ametle tıe~ ke~ e yer.e ti. Sır
tını du\ ara <lal adıktan onra: 

- Eeee, gısmet. Mayısın fp. 
tldası · Bo~le oldu"u eyi oldu ced' B' b ' 
• 

1
• ıraz da blzım lliımıı geç 

ın. Hep ırc~berlık hep ireç
berlik, usandık gar~ .• 

Tevekkel Hu e\ in meratlı 
sord,u: 

- Dalı sen l>nınlrgrat'ın m. 
adayısın, Halkın mı? 
Aptuı·aman dayı bobiırlcne 

tek: 

'b - Hiç biı inin dcğel, dedi. 
.oağsıı adayıum ten ... 

- Bu da ne d;mek da)ı• 
-Bağsıı dımek ~ lıni bağJa. 

rı ~ok dımek. Tem ıl, galktın 
hurdan Safranbolu ~a gitcen, 
değeı mı" Bı :ıtuhammed gulu
na bıle danı mı~ean .•• 

- Ba ızın nıanlı ı bu dı
ll1ek ... Anna ılan ba tıyamıva. 
cakl -ar ...... Pckı da~ı otekinlcrı 
bağlıYUtuyoıaı·? 

- Bağlıyolar ~a! ... 
- •'asıl bağlı)olar da}1? 

Ba-ı Uçkurunan de el helbeı .. 
l:elli,aınanın da bı }O!u ur bcs-

Masadakilerın hepsı, alık alıx 
Apturaman dayı) ı cünlı)or 

1lD 

Te\e..:ker Huscyın, :rutku:ı
dı.ık an sonı a: 

- Da:,ı, dedi. Mcppu olan· 
cak nıtcen? Bıze bı tolay ıli: 
yapcan mı., 

Ap uraman da)ı en csıni ia. 
sıdı: 

- Ülen Hu en! hep de gen
di çıkarına bakı){ın. Meppus
luk dımek, ~ani sırf Allye, \'e. 
lıye fayda dimek de~el. 'l'ıim 
ummeti 1\luhanıınedın faydası
:ra ı;alı~tak... Kafirliği yasak 
lı.lllek. Cıblak garılara don gey. 
dırmek. Hocalığı sclbes yap. 
nıak. Zekatı boılaştırmak. Da
hası \ar :)uı·anın candırma ~a
vuşu ..• !\c)di adı~. Kamı! Ça
' uı:: ••• Kamı! Çavu~u eyi bi tı· 
mar itmek ... 

Te\ekkcl Huseyin bırdenbire 
evındı: 

- Bu Kamil Ça~u--ta h~pten 
merhamet galmamış dayı. irece 
bın baldızına bı)ık burmuş da, 
ııGıı eni \laman gubresıynen 
mı bo}ıltlulcr?n d.mlş. Gıı da 
c:imış kı. cAlaman gubresı senın 
;nanın darla ına eki ir• dimiş. 

A pturaıııan dayı, bı) ıklarının 
dıbını kaşıdıktan sonra, mı 

ııldandı: 

- t' len Kamil ça, uuuşşl 1\ta 
~ısın ıptıdasında ~en dine bı de
lık ara .. Aptuı·anııın meppıu u. 
·uncak, de\e dıkeniylen bı pa:. 
tul :rap ıracak sana ... Huscnı ... 
Beri bak... Bu lafımızı hemen 
ı,:oşup da Kamı! Çavuş'a dime 
l•a 1 

••• Gendı aramızda dertle~i
;\ OZ. 

- Dımenı dayı! Dır miy m 
h ç? Sen Kamıl Ça'l:uşa gul.ılt 
sma. Gendımıze bak. E crkım 

meppus oluncak, Jbram'ın suyu 
nun yarıSlnı benim darlaya a
kmırıcan mı? 

- Akıtıırmm hlisen ..• 
seyis Ramazan da ~ cnı aday 

dan bir şey kopuınak içın llfa 
kan şu: 

- Da~ı be! .•. Ruiat ın ortan. 

T 
. 

11ELI 

C\ crnir. 

- EYeririm Ramazan .•• 
Bu eler Rec:ep ~ahardı: 

1 

- O.ı\ı be. Ak Sol!udıın "ı
rısında Hamza otum~ o, bıll) on 
mu? 

- Bilıyom. 

- Bu Haınzaya eyi bir zopa 
çektirecen mı? 

- Cektirecem 1recep ... 
- Biz de oyumuzun kanadı-

nı una aıceı. dayı .•• 

- Sız atmasanıı da ben J:a
zanıcam len. ~ıh efenrlının elin
de be~ bın mil~on adamı var 
be'. .• 'l ılmü bana atcek ..• 

Recep alık alık dinli) ordu: 
- Şıh efendi ne demıye gen 

dıni meppus ~apmı)o? 
Apturaman day•, gülümsedi: 
- Ganundan gorku}o ... Gay 

makam geçende ç.ğırtmış, Dı· 
ınış ki, , ~enın ak sakalını, yoı; 
sakal ıdcrım, dimış. Otur damı 
rıın altında, ranaunan çorbanı [ı 
ıç dım•s. Yôksaın saçını ko ıe- f 
bek gu brcsiynen ala bo} arım, 
dimiş, . eni topal gaıırın ;:uyru. ı 
ğuna ba[:lar da, Belediyenin 
:-sfatında slil'ütiirüm dimiş. Şıh 
efendı de ~orkmus besbelli ... 

· Dılıni ağzının Iç!ne nlmıs da, 
bi daha da gostetmemiş. Şıh e
fcndı bana didi ki ıGel seni 
mcppus yapalım didi. Tomorite 
para vırmen. Tirene para vir
men. Hökomaun ahçı dukka
nıııda l in, içen. Valb e bilem 
gafa tutan didi... Bi yoldan 
~ ıiruyende, candırması bilcm 
sıpır sıpır ,mıır. elamının bı 
tekı on :a} me s t>rine geçer. 
dıdı. Ben de •he!» dıdim . .Mep 
pusluğun ınccsıne benim pek 
aklım :;almaı. .\kı'ı Şıh efen
clıden alcem. Akıl<lan )ana sc· 
nı hk sıkıntıcla gomam didi. 

s eyis Jtamaıan dayanamadı: 
- Dayı, ga~ foyl nasıl i· 

ten~ 

- DatJı .. . 

- Bılll ... Len Bılll' .•• Dı~ı 
~a bi gayft yap, F11canın eyisı. 
?le goy. Dört topak ~eker J:OY •• 

Recep atıldı: 

- Bi de kazuz getir. Marka· 
lı kazuzdan ::etır. 

Hu eyin dedi ki: 
- Dayı be! ... ..\ğ&ama bi çar 

hmızı içen mi? Bi de anzurut 
;lırık ... Gücçük <ı~e~ nen. 
Dayı başını yana çevireli: 
- Tovbe di ... Anzurutu iter 

miyim t.en? Bi de Şıh efendi 
i~iısin. re:ııelli kafir olak .. . 

- V;ıllaha isi mez da} ı ... Ot 
mcyik. 

- Len Hli en. Bi ge\czclcnlr 
ın. Gayfcde ~unı buna. Aptn· 

raman dbyıvlan r .. kı i1:uk di:· 
sın. Namusum bı metelık o ur. 

- Tövbe dayı! Vallaha dl· 
n em. Bİ! erke);ik ..• 

- Hazır et şişeH kopoğlıı 
ıu... Meppusluk uçunacak beli 

bılırım scnı hangi ata=ta gavu:
ınalı ... 

Tam o ırada, kah\cnin dısın-
dan bir ~olge pencereye 

~aklaştı, Camdan ıçeri baktı. 
Onu ı;:orunce ıçerclekıler de bir 
telaş oldu. Apturaman dayı to
parlandL 

- I.cn Kanııl Ça~us geliyo .. 
!-la\ ulun~ dedi... Dcirdümuzü, 
beşiml'li bi anırla ;ıiruncck zih 
nine mef rdettik nelir Galk 
lreccp!, Açıl sl'n dl' Ramazan ... 
Eıiscn? ... Çık gapıdan ..• A~ş.ı
ma gclırum ben .•• 

Hcpsı çıl } auusu ı;:ibi dagıl . 
dı. Bın dışrı fırladı. Bıri bir t ö 
şe)e çckıldi. Öteki başka masa 
'<ı oturdu. Ama Kfınıil ça\"UŞ i. ten ı;:irrnedı. Riız~iıriyle ortalı· 
tı darına dağın ettikten sonra 
uzaklaştı 

Benim de içime merak olm:ış 
tu. Kapıdan dı$ar1 çıkıp ar
lasından baktı.n. Orıa boylu, 
uknazca bir ECYdi. Ama anla~ı. 
lan kasabayı adam akıllı yıldır. 
mısu. 

T oprak ~ olda postahane~ e doğ 
ru yurtime~c ba ladım. Bu 

~un, i lanbuldaki ntizel 1;?zlil 
yın ukl ımdan mektup beklıyor 
dum. 

Bu a}Tılık onu epesce sarstı. 
:Hen uç3ğa bınerken, o da ha\'a 
ıne~danında, ızözlı:rı dola dolu • 
o mu~. ~ uzume bakı) ordu. 

- Beni unuımı.>acak~ın de· 
#ıl mı? Dedı. 

- 1mkansıı, dedim. ana her 
gun J.."llşlarla, bulutlarla ı;eUm 
;:ı.olluyaca ım, 

- :Kuşlara bos \er de doğru 
dtirii t mektup vaz, dedi • 

Ben de yazdım• İşte bugün 
onrlan cevap bekliyorum. Bu 
<'CVap, kimse ile dcrtlc~emedi
ğım, gariplıgin ıeknul mahzun 

ıı..ğunu du~duğum hu Anadolu ,,. 1 1 f'I ld 1J 
ka

L basında, Aptuıaman dayı· h .· · ,, len,~ Basın Balosunda 1stanbulluları sclamlı)acak olan mc.hur ta yan ı m ~· ı 
" iki glin föı<' ~e ı ımıze &c • · · ı · k G. hl·· ı filminin bir ı.ahnesinde nın meppushık rı.ı) ası kadar y, on ne Sanson, .Amcdco • ·azzari ile bır ı te. • ~una ı\ar ar" 

makbule geçecek --------------------~_::.:.::_:~.=.:=.:__;_ _________________________________________________ lii,,,,~~~~~~,,,.,., 

BfW\\iJ 

' 
- Oyle canım 11kılıyor ki Hamdi b y .. iyi ki g idiniz, hadi evlenelim ... 

* Saar idaresi filnı sansörll. 
Bırteşık Amcrikada munaka~a 
mev'Zuu olan uDamdaki Bakire.. 
fılmini yasak etmışlir. 

* Sinema ve iktisadi l,,lerlı:ıı 
bl:lki de biıtun dünyada en ia
rip hadisesi bır kaç yıl önce 
Danimarkada cereyan etmiştir., 

.-Rllzgar Gibi Geçti. nin paha. 
lı olması ve do\'i:t tahditleri kar 
~.ısında Danimarka. bu filmi it• 
hal edememiştir. Bu vaziyet ~ar 
~ısında zeki ve mtiteşcbbis ~ir 
Iılm iıha!Atçısı. aynı filmin Is
' eçte oynandı:ını ı:ori~ce, is. 
\'C~li bir sinemacı ile anlaşmış 
\O 10000 krona bir gemi kira
lıyarak Danimarkalı meraklıla. 
rı muntazaman İs\ eç'e ta:ıma· 
ta başlamıştır. 

Danimarkalı fılm itha11tçısı 
Jorgen Jen en'ın üç sene eV\·eı 
başladı~ı bu is o derece 1-lrlı 
olmu~tur ki, şimdi ku~ıik bır 
fılo sahibi olmulitur. Bu !iionun 
tn büy{jk gemisi olarak yaptır. 
dı t ve .Ruzg!ır Gibi Geçti11 fil
mıniıı kahramanına atfen cSeu 
lett O'h:iri.» adını verdiği 
yeni gemiıfin ''aftiz törenine 
Vivıen Leigh da'iet edilecek· 
tir. 

* Fransıı rejisörlerinden. 
Geor .. e Combret, ~eni bir Ras
putin filmi çevirmi~tir. 1916 
da ölduriilen Rasputin'in ha. 
yatına aıt fimdiye kadar çcv
rı:cn fılmlerin sayısı 12 d ir. O 
tırıhte RaspuUn'i Çarın sara
yında oldürmüs olan ve halen 
Paris'te Y&liıyan Prens Felix 
JJussupoff. şimdiye kadar da· 
ima yaptı ı ~ıbi. bu son ltas· 
putin fılnıı alr) hın de de .a~· 
!iye~ e baŞ\ urmu$tur. Rejısör 
George Combrct'nin daha ev• 
vel kendisine yaptığı yardım 
talebini reddetmiş o'an Prens 
Jussupoff, bu tarıht hfıdisenin 
~ımdlye kadar bütün fılmlerde 
tahril olundu~unu ıddıa et
met.iedir. HAtıralarını yazı112k 
ta ohın Prens bu bliyük tari
hi hlıdı e) i ~akında bıııat a) • 
dınlatacakur. 
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P. Balmain'in yeni 
gece elbiseleri 

Bu (ece elbise i havai ma\I satenden yapılmış ve beyazla 
brede edJlmiştir. Truvakar manto da beyaz viıondandır ·n 

aynı renkteki ı.atenıe astarlanmı~tır. 
f 

l 

·, 

·Baharın Güıel Kadını· ismi nl tasıyan bu dans elbise 1 açık 
mni Organdiden yapılmı5 \'C beyuıı ı;atenle brode edilml.stlr 

'r 

Bu da kısa bir dans elbise ldir. Beyaz satenden )apılmış, gü. 
mü \'e pembe işleme He süslenm~tir. Göğ ü de pembe 6~ 
tendendir. Bol bir manto ile gi)ilir. Manto da pembe 'e 

beyaz satenden )apılmı5tır. 

r 

B~aı satenden ıUktieıı , e pul ıarıa islenen bu gece elbi l'si. 
pembe renkte uzun hiı cs:ırp!a beraber on der<'ce zarif olur. 

. 
iki güzel 
İlkbalıar 
Modeli 

E bisenin iızcrinc kısa hır 
bo erosu o an bu ıki mode' ılk 
bahar içın en çok sevi en \C 

beğenılen model erdendır. Hrr 
ilminin de yakasında beyaz pi· 
ke siıslcr \'ardır. Bo cro be ın 
incelığini me) dana çıkarmak
tadır. Bu tan hır clbısenın ıçı. 
ne beli sım sıkı tutan 'te ka • 
çaları top:ı) an bıcımli bır kor
sa giymek lazımdır. Be: ve be
lin etrafında hiç bir taskınlık 
görilnmemelidir. Bunun ıçin 
korsa kifi gelmez. Vücudün 
biçimli olması laumdır. 
Gıdaya dikkat, hareket \'e 

\'Ücudün biçimli olmasına ıtina 
e tmek her kadının itina edece 
ği noktalardır. Vücudiln güzel 
ve biçim'i olması için yapı ma· 
sı lazım olan hareket ,.e pcrlıiı 
:eri bir başka yazıda be.ırtece
ğıı. 

R.E.Y. 

1 Moda casusluğu genişliyor 
. ......................... ························s 
• • 
~ Avrupa' nın büyük müesseseferi haz1rladıklaT1 modelle- i 
~ rin çalınmaması için mukabil casusluk teşkiliıfl kurmuş- i 
~ lard1r. bununla beraber casusluğun önüne~geçilemiyor i 
: . . ,........................ •·········•·········••·•·• 

Ön plıinda, moda mtiessesesın ın fotografçm modelin r e mini teli.erken, direğin dibinde dura• 
\·e kendi ine turl t süsü veren moda casusu da, makine ine taktığı )an objektifle aynı modetia 

r es.mini almaktadır. 

G eçen'erde moda casusluğu 
yapan bir Türk hanımının 

Pariste te\•kif edildiğini gazete 
!er haber verdi. Çalınan model 
ya Jac<ıues 'Fath'a aitti veya Pi 
erre Balmaln'e'nin en yeni kre 
asyon'tarından biri idi. 

Bu gibi hfi.diseler. moda mer 
kezi Pariste o~agan şeylerdir. 
Dünyanın her tarafından yük
~ek dikiş sahasındaki j eni fi
kir ve ilhamlar edinmek i~ln 
Parise koşanların haddi hesabı 
yoktur. Bun'ar arasında tanın
mış terzilerin bu'uslarını ya 
kopya suretiyle veya fotografla 
tesblt ederek memleketlerine 
dönmek istiyenlere sık sık rast 
lanmıştır .. 

Bllyük Fransız modacılan ~e 
ni ko'eksiyontarını halk efkirı 
önune çıkarmadan e\'vet sıkı 
bir ketumluk gösterlr:er. Sır 
vermemek yenilikleri casuslara 
kaptırmamak moda dünyasında 
basta gelen tedbirlerdendir. 
Onları tak:ide yeltenenler an· 
cak defile:erde edindikleri in
tibalar1a yetinmek rnecburiyc
tindcdir'cr. Aksi halde ha,ka· 
sının fikrini ça'mak mftnasına 
ge'cn kopye veya Iotograf suç 
sayılır. 

Diğer taraftan ;o,-enl model 
herke e mal edilmeden ewet 
ne bir mecmuada neşir ve ne 
de her hangi bir yerde te~hir 
edi:chillr. Hiç kimse. büyük mo 
da gösteri lerinden önce o mev 
sime ait modanın ne olduğunu, 
uzun veya kısa etekten tutun 
da elbisenin biitün teferrliatı
na kadar ne biçim bir modelle 
karşı laşacağını bi'emez. 

Fakat gerek rakip firmaların 
ve gerekse bu işlerle uğraşan 
münferit kimse:erin olsun. mo 
da yaratıcılarından önce dav. 
ranmak i~in mode:ı eri aşırmak 
yo'una gittikleri ı:örülmliştilr. 
Çünkü işin, çok kArlı olduğu 
muhakkaktır. Moda casus'uğu 

o kadar ince bir sanat haline 
gelmiştir ki akla hayale gelmi· 
yen usullerle taklit taallyeti ~il 
rütü mektedir. Bunun için hu 
susi adamlar kullanıl ır. Bu a. 
dam ar kopye isini. bir ne\'I ih 
tisas yapmıslar ve yeni modelle 
ri e:e geçirmek için gizli hü

nerler'e teçhiz edilmis!erdir. 
H &kes bilir ki AlTUpanın mo 

da merkezi Paristir Fakat 
Londra, Roma 'e Madrit'in de 
Parise en büyük rakip olarak 
harb sonu modasına tesir ettiği 
görülmektedir. Gerçi bunlar 
Fransız •Haute-Couture" U ile 
boy ö'çüşemez.lerse de mahalli 
tesir'erl yabana atılamaı.. 

A~rıca Fransa'da bu mi le~ 
!ere mensup tanınmış terıi'er 
\'ardır. MesetA İspanyalı Ba· 
!enciau , İngiliz l\Iolyneux ile 
ftalyan Schiaparelli onlar ara· 
sında shTilmiş moaa ~ aratıcı
larıdır. 

Yeni Kreasyonlar, düıgün en 
dam'ı manktn'er üstünde se· 
yirci'erin göz!eri önüne serilin 
ce casusların gizliden gızliye 
faaliyete geçtikleri, bilinen ha 
diselerdendir. l\Ie e'a ziyaretçi 
!erden biri hiç umulmadık bir 
yerine küçük bir fotograf ma· 
kinesi yerleştirmiş o'ablllr. Sap 
kasını ikide bir düzelten bu 
ziyaretçi belki de mode'in res· 
mini çekmek için kınanmakta 
dır. Ha)Tanlık ha'inde kimse· 
nin farke<lemedlği bu hareket. 
ter, etrafta bulunan nezaretçi
lerin gözünden kaçmaz. Moda 
gösteri lerini takibe gelen'er: 
bu türlil \'asıtaJarını kapıda bı 
rakmağa mecbur tutulduk'arı 
hattA 350.000 frank kadar bir 
parayı teminat akçesi olarak 
kasaya yatırma ları lazım ~e'di· 
ği halde bir sürü hilelere baş 
vurarak salona girıneğe muvaf 
fak 01maktadırlar. ) Iodellerl 
yakından görebilmek için dür
bün yasak değildir. Fakat öyle 

dürbünler görillmüstür ki kd• 
çük bir fotograf makinesini ~ 
çinde saklamaktadır. Kol sa• 
~eklinde makine:er de casus!•• 
rın i&ine en çok yarıyan cihtı' 
lardtr. 
T urist kılığındaki moda casıı• 

tarının , açık hava gösteri' 
terinde raa: rol oynadık ları ,., 
ya müessesenin fotografçısı ti 
rafından resmi çekilecek blf 
mankene güzel dekorlu bit 
yerde yak aşarak gizlice maki· 
nelerini çe\'irip iş l ettikleri go 
rü'müştür. Bu gibi teşebbüsler 
açık havada tehlike~ i en ço~ 
da\·et eden hareketlerdir. 

Mankenlere gelince, bunl•f 
pek ihtiyatt ı da\Tanmak met· 
buriyetini duyar:ar. Hat!A sıf 
vermemek için moda me\·siııt' 
' erinde atö'yeden ayrı l mıyar•~ 
gecelerini bi:e oralarda geçi• 
rirler. )Jüe e~eden çıksrk'11 

ya elbise deği<:tirir'er vera dl 
ğiştirmemek icap ett iği zamatl 
'arda ~·eni elbise:erin üstüııt 
harmaniyeye benziyen beyaı 
örtiıler çeker er. Bu halleriY'' 
bile onların pek dikkat'i ol· 
dukları yürüyüş' erinden. etraf 
!arına bakışlarından anlaşılı! 
Çünkü list!erinde ta~ıdıktatl 
yeni mode' teri ca~uslara kal'' 
ıırmak tehlikesi vardır. :rıO· 
yük moda evlerinde yapıtatl 
yeni bir koleksiyon o kadar 
kıymetlidir ki. fi~·at en aşat1 
altı milyon franktan başlaf· 
Bazan bu ko:eksiyonların kı~ 
meti 20 milyona çıkar. Çünk 
bun'ar çok yorucu bir çalışın• 
nın mahsulüdür. l\foda casııs• 
tarı, isin ucunda bliyük kAr ol 
duğunu bildiklerinden her telı 
!ikeyi göze almaktan çekit1' 
metler. Adeta casus ve muka• 
bil casuslariyte bir moda mil' 
harebesine benı.iyen bu mlic•' 
dc'enin. her sava~ta o'duğıl 
gibi galibi mağiubu da otaca1' 
elbette. Bedia /.' 

( 
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l 
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Nurullah BERK 
B undan ev .. e'k bır ~azınıda en ne dıştan süslemez olduk 

SEYTANDAN 
KURTULUS 

Georges 'DUHAMEL 

Gr.orgeı. Uuhamel on lıeı;; gü ndiir mt'mlt'ketimiıdt>dir. Son 
gilnlerdt- ~ehrirni11lr iiç kon f r.ransını el inledik. Gerrk bu 
konferan !arı. gerek ki~iliginin u}andırdığı f'tki ıll" lluhanırl 

yıllardanberi dıinya tdehiyatııwa bilinen anııı.-ı \'e c1u,iinıir 

ki iliğinden 3) rı bir görünıisle kar~ıınlLa ~·ıkmadı. Yıi1. rlli <'İli 
f' erine ,.e yt"tmi~ ya~ına rağmt"n lluhaınel lıilii lCntıiıı ilir in
sanlık Sf'\'gisinin ha\\ arisi olarak c1ola"makta. :' umakta. konu~
maktadır. He~t"ydrn ünce Hatı kültüriiniin bir in 11111 olan Du
hamel A nupa nıhunun 'e clii~iinc·Psinin 'a~ama'I. vavılm:"ı 
uğrunda rallsan üncülerdtn, ~ava~çılarılan biridir. Kiitlt> mc>c1e· 
ni.\ tilerinden ho .. ıanınıyan, lı:ıyııll\ it" olduğu l!İhi e'f'rlrrh Jr rll' S~zcl ana lar f alı)etınin, ~anıııı bınadan a~ .rdık, ayır· ı • 

te$kılatsızlık -.e program ızlılc ı en de hayaııan tttık . Cep~ıe- estetik 'e moral Ü/erine kurulu bir mf'cll'niyt"!in ö1lenıini ("t"hn 
) Uzunden bır turlu derlı toplu ) c pencere o,ı; mak açak uzaı- rnzar 'irınind ,·iin ılın m:ıkine ınNlf'niyc-tiııiıı c~iri olmam:ıcını 
Lir şekle soku amnc!ığını Jıaıır. mak. ıçerde de ken:ırları mer- i-ıtrmf'ktedir. )lrdeni~·pt onun irin ~arlN·r in,ano~ııınun kalbin
ıat~ısum. ne sar.ıı::rın, \e sı- mer kaplamak, tavana bir k:ı.ı· dl'dir. ba~ka ;yerde dl'ğildir. Esrrlf'rinin hııtümi. hi1i nıcdrnh cti
Jlarış bolluğu kıır•ı~ında haylı c.~untu r.çmakla ışı bitiriyoruz: nıiz iiıerincle durmaya, onu tahlil r1meyr. ona kcııılimi1i lrnıı-
00.) muş he\•keltrd !arın d:ı ı'ste Bu .. vu· k anlanıd t ı· 
dk • a ~:ına a ııe ın,•e. tırmanıaya çağırır. oSala\İn• . .. Pa~ııııirr Ailr i" ro.man sf'rilt"ri, 1 ·ıcri bir korunı:ı 'e ya~ma tnıı, yapı masrafından olduğu 'ia~ ısıı drnrmt ,e romanlarıylc- C:c-orges Duha mel .\ vnıt>a rılc-
tcdbırını ele almak ısıivorum k d kt 

,, 1 • • ·a ar zcv • en ve duygudan si- bivatının en kalıcı rserlrrini yermi'i. l"r:>ncoi' '\lııuriac-. f'oll'ttl". ı apı mış, bilhn•~a , aı;ııtacak lıverdık. 
re mi binalarda, masr~fın vilı- Resım \e he k .r 1 l "on therıand, i\falraux ile beraber ~ıiııiimü1 run,11 c-drbi) atının 
<le bir \eya ıkisıylı;: ,aptırıl~cak girmesinde 1Y e: :n )ap~ ar! en bü)·ük ~aıarıarından biri olarak cliin~ava kt"nclini kabul C"ltir-
n . a ı suç u, mıma. 1 • 

1 
... k ·b· t 1onumantal çapt:ı dmar resım- mıdır? Çok kere evet. Orta '\aş m tır. Ier buyu Jaz:ır 'C' .. anat.-ı gı ı, Duhamrı df' 'ana me· 

lı°rı, heykeller, alçak kııbartmıı. lı mimarların çoğu mektep gör srleleri üzerinde inc·cdrn inceyi" durıııu tur. ,\~ağıda ol>ııvaf·:ıgı. 
ar sıpan i, sanatı toplum içın müş yapı kalfa ı ze,kinden yu. nıı vazıda ya1:ttla )arattıl!ı kahr:ımanlıırın ıniinasrhet ,.<' il!!i

de ~ayma bakı;n,ı.dan bırıncı karı çıkamazlar. Ötekiler kayıt- lerini lncelt"ıltt"ktedir. Ru \azı Duhaıncl'in J"r:ınsanın j,~.ıl al
derec..ı chcmmıyl'tt<'dır ueçen. wızdır, kuçtik bir :ızınlık da mi tında olduğu yıllarda yaıdığı ·Chrunicıue dcs Saison-. .\merr • 
lcrde E:yın A\nı h:ı ımı., Güzel n·arlığı lıır 1 .. t k ı k s P" ı • snnat o ara (Acı .'.\le\ imin :\'otları) adlı kitabından alınını)tır. anatıc r Akadcrr sınc "elmiş l' e alır 'e bu sanatın, resimden 
bu konuda profc, • lcrıe "t.asbı: 'e h~ykelden. uzak yaşamıyaca 
halden sonra bö~ıe bir kanun ğına ınanır. Öıe yandan, binayı 
P~ojesinin Bü) uk llı'lilleı ~leclı- ) apuranların da mimarın ısrarı 
sı:ıe sunulacağı mUJdcsini 'er na rağmen yapıya sanat şokma 
nııstl. Bu müjdcy ı ,·ılhıro r bek mak, sanata para sarf' etmemek 
lıyt'n sıınatçılar geııe ümiılene. ınadı da inkar edilemez 
lckler ;ıma güzel hayallerin bu Sı\ il mimarlığırn•ı.ı ç;raklaş. 
sefer de duman olup ka) bolma tıran b'.l hal vanın(.ı; resmi bi
sından korkmu~or değilim . On nalarda da nynı eı.sitıi görüyo .. 
be .:\'lln ~akın zam:ındanb • ruz. Ankarn operası i tisna edi 
rı ~hll.?tvekili olarak Meclise lırse devlete ait t;Uyilk ynpıla
gırıp çıkan sanaıse\ er. hatta rın hi!,' biri sana. eserleriyle 
rncslekten sıınat ad,mı arkadaş- uslenmiş değildir Cumhuriyet 
lardan hiç biri cSanatı unulu- deninin otuz oldan beri yapı 
~orsunuz demek dira)etıni g!is ~an:ııına s~rfettığı mil)onları.:ı 
termedı. Bu .Mllletvekilı arka. ı ebze~i sanattan e irgcnmi ıir. 
<taşlar, derdini pa) la ır görUn. Bu mılyarlar, mimann nasılsa 
a~kleri bir diıvayı ona en i) ı sanata ayırdığı dtıvara gelince, 
ı..ızmet edebilmek duruma erı- c r:ırlı ellerin işaretiyle tükcnı. 
sınce, nedense unutuvermişler. H~ri)or, kuruyorlar. iste size 
dı. diırt örnek: 

Türkiycde en fıızla ı:ıöze ç.ır- 1 - J\nkara garının giriş ho 
ııan buraya gelen ııvdın yabln. liıııun iki tarafını.la mimar ıa
C;Jları hayrete dilşinen şey Y'l· rafından ayrılan fresk ~erleri 
şan~lan yerlerin s.rnatıan ~an:ı hlila bosnır. Yıllaı:ca rnel Ba· 
nasıp,fl oluşlarıdır J{ultliı mU yındırtıtc Bakanlıi(ı tarafından 
es. eselcrimiı, resmi daıreleri- açılan bir mii ab:ıka netiresiz 
~ıız, evlerimiz. hatta goze şer.. ırnlmı} projelerden hiç biri be-
ik ol~a.ları . gere1ıcn eğlence ğcnilmemışıi. 
~ erlerınıız bıle 5ci'ildcn renk- · 
ten, çizgiden \etlmdır. Ne rn. 2 ...... l stanbul Radyo E\'lnd~ 
sım " şeref merdi\·eninirı sağ ve si-

' ne he)ket, ne süsleme ne luna dilşen yerlercıe sfislcv:l'i 
de nakış, oyma, kabartma, Tam resimler için a) rılan, hattli ccv 
~ır boşluk bir çıplaklık B na. ı elenen ~erler bostur. Halbuki 
anmız. pratik fonksh•onları dı mü abaka neticeleri bt'lli olmııı:: 
şında, göz, kafa Hı ~h itin b1- bırincı ,.e ikinciler se,.ilmi". doİ rcr Gobı çolüdur ~ ., 

unra mükiı!aflar da , erllm'•· 
Bu bosluk, sanata karşı kayıt ti. ~ 

sızlıgımııı go tcrmck en başka 3- Dolmabahce stadyomn-
ibugün içine duşmüş olduğumu~ nun bü~ ıik kapısının lkitarafın 
ıevk buhranını da açığa rnr- da goze çarpan oyuk kısımlar, 
ınaktadır. Bu kayı~ ızlık neden \ ıeııi Violli tarafından alçak 
ve ne za1!1an geldi? Sanat gele. kabartmalara a~rılmıştır. Bu 0 • 

neklcrlmız, böyle bir düşüşe : uklar kim bitir kaç Jıl heykt·l 
nıcyda.1 \ ermiyecek derececi" sız kalacaklar. 
~cn~lndı ; Türk sarı:.yı, e\l, kah. 4 - Yeni Üniversite bina;ı. 
csı her bıri kendi çapında. s:ı- ı.ın buyuk konferans snlonundn 

nat eserleriyle stislenircli İs ;,ım sahnenin üst kısmında sırıtan 
~an evvelki Turk erin dt 'ar betonlar resim mı hevkel m• 
kreskleri ve heyke lcri t'lr i!e blınıi)orum, sanat 

0eserİni belc
.~~~~nca, Mlislümz.n Türkler !erler. Para, oraya da yeti emr 
1 vırı \e t:sureı. l kaldırmak. mı tır. 

1 a ana ta sırı çe\ ırmis olmadı. Her >erde; e\ de, mektepte \a:· 9ınılcr, renkli camlar, halı tadda, de' !et dairesinde. tokan 
kılımler, taş ~e tahta o~ma- ta \ c bırahanedc, insanımızın 

al~r. sedef işleri, demir, bakır, çalışacağı, okuyııcağı, yatacağı, 
ın ve gumus dokmeler b r ve kalk.ıcağı her )apıda, didin. 

~ana, duvarlar ve tavanlar re- me, barınma dekorumuzd:ı, oca
ı.:mıerle örtülü idi Y . çek . emış, ı:ı· g.mızda \e yuvamızda aynı 

• manzara resimleri, geomt-ı Gram var: Boş duvarlnrın ku-
ı .k . ekılde stitıze edilmiş s•i rak çıp ak sonsuzluğu. 
~Otıfleri odaları, salonları ab:td Buyuk medeniyeıler duvarı 
~e~~~ı. Atalarımız. şekılr;iı, ıirtmiışler, onu sadece bir ya
• ız, sanatsız ) erde yaşıya - pı un uru olmaktan kurtararak, 
~ızlardı. On dokuzuncu yiiz yı. dıle geıirmişlerdiı· Türk inkı-

ortasında bıle saray \C ko- liibı, )likselttıği bunca duvarı 
ı akların duvarlar. ltah·pn tar sanat e crlerblc iırtmck \e can 
~~~~~ "'kalemkar larl~ süsle. !andırmak öde\ ındedır. Tuğıa 

Elli H Sl\•anın kuru \'r ruhsuz lske. 
r d ·ılı ha) lı a an bir de\- .et erine sekli, çlzgıyi \'e ren6ı 

.,. c en berı. bınal:ı.r mızı, ne ç ne zam:ın kaıaca{!ız. 

~ ----·--------------.-..-----

Ofi'l'Un 

l!duard llll • l n 

KARA DUY ARLIK 
Gnnl kalıtım grrilerinde gunun 
~len! korup giden rür.giır mı ne 
Ü ür '" ağarır 
\lnım kara toprağın ardını duyar 

Jlcr &eY ilindi tıuıktnn u ulca 

mı ne 

on u1J11klnrıytc hii) ildıi birdenbire giik~ üıü 
Parla~ an 'akti farkcdcmem i) ice bir 
Yıldızlar mı ne 

llabu b; )aşadım bunca yıl enilerden 
Kendimden öte bir $Cl' görmedim 
Ru knranlık ba ka karanlık 
Öıüm var mı ne 

Fazıl Hüsnü DAGLARCA 

Rogcr :\laı-
tin d u 

Gard'ın Cher 
ehe • ~lidi ~o 
kağandaki kü 
ç ü k apartı
m:ınındaydık 
Ru apartman 
dan ak amla 
rı \' ieux.Co
lombicr aktör 
!ermin yiik-

rad ha) alinde 
ya amıştı . 

Yazarııı C'i 
'.\t:ıdam Je~~ie 
Coıırad bu 
mektubu bize 
a ç ı k 1 ı y a-
l':t~ını sana-
rak. yepyeni 
kc : rıerde bu 
1 u n u r c a. 
sına ;öyle ya. 
zıyor: 

. ona her z::ı 

man gerçeğ n 
kiıçük b'r par-

eıttikleri fra 
jık bağrışma 

lıır duyu 'ur
d u ~lnrtin 
du Gard b' r
kaç arkada
ını dil\ et rt r. .. orcH IH ıı nu.ı, 

ç.ı ı. ya<>an
mı~ bir hayat 
tecrübe
sinin kırıntı· mişti. B e n 

Andre Cide'in y:ınıfıa o-
turmu tum... Dostoye\'.,ki'-
clen bahscdivorduk. Birden Gi 
de bana dönerek: 

· Biliyor musıı:ı.ız k: , ded!, 
.st:ınogi n'in it'r'lföı"ı Dos!o 
yc\ski'nln kendi itirafları-
dır? • 

Konu~ma birkaç lhkikl da 
ha uzadı. sonra do· tlannıdan 
müsaade alarak ayrıld ı :n . ta
nıdık havaletlerimle birlikte 
çok dcf~lar gezip do"aş' ığım 
o aşi na sokakcıklard·m geçe. 
rt'k Saint Genene\•e tepesine 
dol'.!ru tek başıma yilrtlmeye 
ko.}uldum. 

Stavrogin'in <1uçu müthiş 
bir suçtur. Dostove' ki'nln 
bövle bir suçu i~leycbilme ;i 
dii. ünrc~i bile beni r11h:ıtsız 
edl\ or ve kimde bir korku u. 
yandırıyord°u. 

Kendimi te-elli .:?l'llel: i•te. 
diği mden değil. fakat bcrr:ık 
olarak dü iinünce ~u ıkan3a:a 
vardım. eğer Fedor Do:;to. 
l cvski bizi Sta\'rO!?in'in suçu
nu kendisinin i~:ediği ha:•k•n 
da inandırmak istemlş ise bu
nu muhald•ak ki, Ö\'Ünmek ı
ç n yapını tı . Çünkü büyük ya 
zarların gerçek suçlar i leme 
ye Ya'kitleri yoktur. onlar ha
yali suçlar iş lemekten hun3 
fırsat bulamazlar. Kötü hare
ketler diyorsam da, tamamen 
samimi olmak için onların i
Yi hareketlerde bulunmak inı· 
kanını da bulamadıklarını i
ıave etmeliyim. 

1916 yılında bir mektupta 
J oseph Conrad şöyle yazıyor
du: 

• Bt'nim çolak Fransızımı 
1878 Aralık0 ında tanıdım. İşlek 
limana uzak olmayan George 
Slrcet (Sidney) de küçlik bir 
tütüncü dükkfını işletiyordu . • 
Burada adı geçen kimse Con
rad'ın h•kiıyelerinden birinde 
kı aşağılık tiplerden biridir. 
kurban'annı öldürmek için a· 
vuçlarına kur~un parçaları 
dolduran bir adam. Burada 
hemen öyleyeyiın ki. uzun 
zaman bu ki isi için Conrad'a 
gucenmiştinı. K i taplarıncla prk 
ııı Fransızca konuşan Conrad 
L:alilini ba-.'ka bir milletten 
scçeb·lirdi, diye dUşünüyor-
dum. Ama gerçeğe ,saygı gös
termek gerekiyordu galiba ... 
Gene mektuba dönelim. .1kı 
eli de kesikti .. Uzun uzun Ma
lenezya hikayeleri anlatıyor
du, ama gene de il"i çekici 
bir insan olamıyordu. Onun 
hakkında bütün bilgim. bütün 
faziletleri kendinde toplamış 
bir insan örneği olduğuydu. 
Kollarının ucu daima ihtimam 
la sartılıydı. ne çen~cl. ne de 
buna benzer bir alet kullanı. 
yordu .• Sonra Conrncl ilave e 
dıyor: •Onun fizik görünüşü 
nün dışında benim hlkilyemdc 
yer alan her şey geniş bir ya. 
landan ibarettir .• 

izin verirseniz ~öyleycyım : 
Ben r.aten buna emindim. Ço. 
Jağın işlediği cinayetleri ha. 
}alinde işleyen Conrad'ın kcn 
d:siydi, Lord Jim'in pişmanlı 
ğını da gene hayall b"r alçak 
lığı işledikten sonra çeken de 
Conrad'ın kendisiydi. cBir Za· 
fer• in o uzun sarı bıyıklı se 
''imli kahramanı Heysl'in kah 
ramanca hareketlerini de Con 

sı yeterdi Romanlarının ço
ğunda ya olmuş bir vak'aya. 
ya da ki 'sel b'r tecriibcye da 
~anan ufacık bir l!er~·eL:in iizü 
\ardır.• 

Sanki bizler bunu bilmiyor. 
dıık' no[:rı.ı ll ya lıliyük bir ke 
şiC bu! nii)ük okuyucu kala
balığı ya yazarın anlattığı_ Ya
kanın gerçekten ya :ındıgını. 

1 
ya da yaratıcı ıııın onu ~ok 
tan var t'tliğini inanmaya mü 1 
temayild ir. Bu iki zıt kanaat 
da çocu'kçadır. H'kayecilerin 
her anlattığ ı 'aka ba langıçta 
bir öze dal nnır. b'oloJide den 
dığı gıbl bu •Omne vivum ex 
om• dur. Hıkfıyeleriıııiıin 
hepsinde bır tohum ve kökler 
v:ırdır. iste buna gerçek adı 
verilir. Vakit bulsam blitiin 
Jıikayr uyduranlar gibi, ben 
de noktası noktasına biilün 1 
hikaye ve romanlarımın hare 
ket noktalarının ne o'.dugunu, 
n:ısıl geliştiğini anlatabilir
dim. Hatta işin içine hariku· 
liidelikler. tabiat üstü etkılcr 
karışıp oyunu a'tiist ettikleri 
zaman b ire hayallerın han~ı 
gerçek ışık altında doğup öl· 
düklerini söy iyebilirim. 

Edebiyat meraklılarının te· 
cessüslerini tat.mln etmek i
çin gerçek olayla hayalin bir
biri) le olan temaslarını ö!!ren 
mek. bu kaprisli bitkinin han 
gi topraktan yükseldi~ini. ne
relere gölgesini yaydığını ve 
köklerin i oradan buradan na
sıl kenclisini brsleyecek top· 
rağın derinliğine daldırdığını 
bilmek çok faydalı bir şey O· 

ıurılu. f'akat bu türlü ar:ıstır
maları övle çatık ka:;.la ve rn 1 
di evle vapnıak ve ona fazla 
ön~.;, ve~mek cok tehlike):dir. 
Eğer istersek Bouteron biz.e ı 
Balzac'ın • mua~am e·erlerı. 
nln hangi kaynaklardan bes
lendiğini anlatacak durumda· 
dır. Balzac'ı. kahramanlarının 
hareketlerinden dolayı ·orum· 
lu tutmaktan kaçuıaeağım .. , 
Gerçek hayat ve bu hayatın 
yeniden yaratılması ara~ında 
çok narin köprüler \'ardır, bu 
köprliler uçurumları birleşti. 
rir. Yazarların iki hayatları 
vardır. Bir k~ndi hayatları. bir 
dr kahramanlarının hayatları.. 
Kahramanlarının hayatlarında 
kendi hayatlarının, varlıkları
nın en miikemmel ve en ber. 
bat yönlerini döküp eritirler. 
yok ederler. Bu yiizdcn onla
rı sorumlu tutmamalı. Bu on. 
ların i teri gercğ', katlandık · 
ları şe~lerdendir. • 

Sanırım . Do-to) e,·,kı gene 
• Kar:ımazor Kardeşler • de 1 
der ki: 

. ın anoğlu dü-ünür ve an. 
sündüğü zaman, neler düşün· 
mez. ki!• 

Bu cümle, iyice anlayan 
bir ın an için onu alt ilst e. 
dici. sarsıcı b'r cümledir. Bu 
rada çözülmes; gereken ~ey 
dilşüncclerin ald{ğı değer ,.e 
hareket haline geçen bir dü
şiintenin değeri arasındaki 
ni bi di)ebileceğim iz davayı 
çözebilmektir. )Hithiş bir da
\adır bıı. çünkü bt'ni uzun za· 
man uğrastırdı, bana acı \·er
di. Ondan ya\•ac: yava' kendi
mi herhalde yeni yenı kahra
manlar yaratarak kurtarabil · 
dlm. Sız.im kendi şeytanları-ı 
mızdan kurtulma çarcmiı de 
budur zaten. 

Maurfre Utrillu, ondokuz ya'iında iL.rn içi.iden kurtul. 
mak içın fırça.):ı arılclı. Kim,enin talebe~i olmadı; sanatını 

kendi kendine ilğrencli. ~trillo. hiç hir akımdan değildir. 
o. ı ·:.ız , e .;es~i1 dar .. okakh .. rın. Fran~ız t.öyterindrki 1..u
dık l'\'lerın. beyaz 'e çıplak duvarların, kararını eski i
biılelerin rf' samı<lır. - Yukarıda, Utrillo'nun 1915'de yap
tığı .:\lontmarte Kilı't' i. adlı tablosu görülü)or. 

TARTIŞMALI 
.... 

KONFERANSLARA DOGRU 

Geçenlerde gazete ~azıyor
du: fakültelerimizden bi

rindi.'. b' r profe-ör konferan~ 
verirken ayni fakültenin ô"· 
etim kurulundıın iki kişi. bu 
zatın tezini cürüten fikirler 
ortaya atmışlar. a(lamakıllı 
b' r tarlı ma ha\a ı yaratmı~

lnr. 

Bu gazele' hıl\lidisini b:ına 
gii teren arkada mı , i'mi bir 
konu<;ınanın nkışını durduran 
bu ı: i bi hareketlerin çok defa 
tartışma sınırını a~ıp n~ız 
ka\ga 1 haline nelt•ccğini. ör-
ııc~inln meydanda olduğıınu 
söyli) erek: bu çe it koııfe. 
ranslara henuı hazır olm:ıclığı . 
nmı iddia ediyordu. 

Dostum bu dii şünce inde 
pek ele haksız sayılmaz. Ama, 
bu i e ba lamak ;çin bir ~a~ • 
ret harcı,ı; or mu) uz" Bu gibi 
konu maların daha canlı. da
ha fa) dnlı olmasını sağlamak 
için susup oturmaktan başka 
ne ynpı~ oruz? 

İster ilim alanında . ister sa. 
nat alaııındn o' un bir tezi 
toplum kar~ı ınd::ı - dörtbaı:ı 
mamur ~ekilde • a\'unmak, 
sornlanl:ıra usanç gösternıc
clcn karşılık ,·ermt'k. ~ ahııt 
aksi tezi sanınan d ııleyicin i n 

dii şlince hUrdyetine savgı 
göstererek tartı,mııyı ~üku. 
netle kabul etmek iyi bir 
konferansçı için başla ge'en 
meziyet sayılır . 

Oysaki. bizde konferanslar 
sadece dinlenir. Bazen Ö}le Ci. 
kirler ortaya atılır ki, siz ora
da o kalabnlığın ara ında, bir 
kel"me i'e bunun aksini ispat 
edecek durumda da olsanız bu 
ha\ ayı bozmak elinızclen gel
mez. 

Geçenlerde fstanbul'dan 
buraya nı isafır gelen arkadaş. 
!ardan biri anlattı. Rir ay ka
dar önce şah l serınsinı açan 
rc~~aınlarııııızdan birisi H'
imlerini gö· termcdcn yeni re
simc dair bir nutuk çekmio:. 
Sanatta neler aradığını anlat
tıktan sonra. s!izU Türk res
min in gt'lccei!ıne getirip ak
lına geleni söylemiş. • ~lünec
eimbaşı gıbi konuştu: • diyor 
bana anlatan arkadaş bu res
sam iç'n. Kanaatine bu dere
ce aykırı gelen bu fikirlere 
n=çin orarıktn il raz etmediği 

ni sorduğum zaman. arkada
şım adeta şasaladı . omuzlannı 
silkerek, •Neme lfızım bt'nim 
birader:. detli. i~tc gene ay
ni pı ırık zihniyet. Türk res· 
m•nln geleceği konıı~ulan b r 
yerde. ipe • sapa gelmiyen fi 
kirler se~siz seda ız karşılanı
yor. 

Yazıma ba ş'arken anlattı
ğım fakliltedeki cekiı:meli kon
feransla temenni edelim ki 
bu ıılanda bizde de b;r yen•
lık başlamış olsun. Öyle sanı
yorum ki, ıs tartı~malt olun
ca. toplum karşısında daha bi
çimli konuşmak gerckecrk. 
O zaman: Tilrk 'resmi minya-
türden, kilimlerim'ıdcn. çini. 
terimizden çıkacak. falan • fi 
lan drrken biri kalkar sorar 
adama bu kehanetlerin hangi 
kaynaktan ge'cllğlni. su-ıeyiri 
re~imden aldıklarımızı plastik 
resme indirme· ini beceremez 
sek, Türk resm'nin yamalı 
hırka) a döneceğini söylcyive
riı·ler i nsanın yüzline. Sözlin 
kısası. bir kere bizde de alı 
ştırsa bu tartışmalı konfcrans
lara. ortaya atacağımız fıkir
leri .kale "İbi tahkim etmesi
ni daha iyi öğrcnlrız. 

Arif KAPTAN 
Paris"te bu cin konu mala

ra o kadar alı, ılmış ki. tar
tı•ma-ı olmıyanlar hareket. 
s'z. can.ız d·~e yadırganıyor. 
Sorbon'da Richelleu salonun
da ün:ü halı re·samı Jean 
T.urçat'nın film kunetiyle 
desteklediği • Dünkii ve bu
günkU Halı Reı.,,amlığı • ko
nulu konuşma~ındıı tartı~ma 1 
ııererle t-e dö~ü•e ,·:ıracak rad 
de\·e ~elmi•ti. • Di nle~ en •öy. 
liy.enden arif gerek diye bir 
ata ~özü \'ardır. lli!AbPI halı
sında br söyli~ en dinleyenden 
olgıın gcrrk. Jean Lurçat ger 
çekten olgun bir insanını~. 
B raz kabalığa kaçan billün 
hücumlara. çok nazik, çok a. 
kıllı ce\'aplar vermi ti. 'f'ran
-a'da konu.;;:ını ~·ileden çıka. 
racak o derece tahrik edici 
,özler sarredil iyor ki. konu
şanın hiç bir zaman serin
kanlılığını e'den bırakmaması 

' gerekiyor. 
Parb'lc Febourge Kulüp a· 

dıncla bir cem =yet rnr. Bu ce. 
nvyetin üyeleri ara ında a
natçı. il:m adamı. gaıeleei ıı:. 

bi çeşitli kollardan insanlar 
\'ar. Ku'übün amatı giiniin 
mc~clclcrine . politika dahil -
ilme. sanata da ır tartışmalı 
konferanslar tertip etmek. Lo. 
kalleri. sayı ı pek çok olan Ü· 
yeterin hepsin alarak geniş. 
Jikle olmadığı için hafta icin · 
de talıl ıni yapan tiya trolardan 
birinde toplanırlar. Bir hafla 
önceden her iiye programı al. 
mı- . kimlrrin han~i konular 
üzerinde konuşacak larını Ö~· 
renmişlerdir. J,a Fonta ine tİ· 
\'alro:;unda bövle b"r toplan· 
tıda bulundu~. Üç konuşma 
yapıldı ayrı ayrı konularda. 
Biri güriiltii.sil7 secti. ikıı.i çe
ki~meli oldu ama Sorbon'daki 
gibi nt'zaket .sınıı·tarı aşılma
dı. Sert konuşu :du belki 
biraz. Bazen hatip ortadan ~:. 

lind i. dinley:cilcr arasmda 
tartı~malar oldu. Bütün bu "İİ· 
rültü arasında birbirin in fi • 
k:rıerine hücum edenler bir
birine saygı göstermeyi bildi
irr. Salonda iki bine yakın 
in,,an \'ardı. içeri girerken 
her üyenin. bizim paramızla 
iki lira verip bilet aldıklarını 
::örmek unutamıyarağım bir 
sürpriz oldu benim için. 

i\lemleketimizdc, konft'rııns 
bahsinde dinleyld ~ ekununu 
kabar mak a~ rı bir dert. sa. 
!onların pek prk ön sıraları 
dolar. On yıl kadar önce :'\u. 
rull:ıh .\taç"ın Ankara llalke
vinde b"r konıı~ma ı varmıs. 
Yedi kiş: ge!miş bu toplantı. 
)a. Salon da pek soğukmu~. 
Ataç. •Bari yukarıda bir oda. 
ya çıka!ım da orada konu~a
lım, burada hepimiz hasta O· 

lacıı~ız! • dem is. Konu,mayı 
küçiik hır masanın çene inde 
y apmış!ıtr. Biz burada baz.en 
çaylı. r.·yafclli sanat konfe. 
ran~lanna mü~tcri bulamaz
ken Pari~'te bir aydın kişi 
• ayak:a durmak da o sa he· 
sapta - cebinden iki lira verip 
din!emek istiyacını duyuyor. 
Bi:r:m ic:in de Febourne Kulüp 
gibi lokaller temenni edelim. 
Buna çok ihtiyarımız olr!u~ı-1 
nıı hatırdan çıkarmıyalım. Bu 
memlt'ket in konuşmasını, tar· 
·ı~ma~ını bilen aydınlara çok 
ıhti\·acı \'ar Eski Yunan kül · 
türUnü kökle tirip derinleşti. 
ren bu ilmi tartışmalar olmuş. 
Yarım uykuya bt"nz.lyen pasif 
bir a:nıeyicilikten tartışmalı. 
mücadeleli konuşma sistemi
ne do~nı bir davranış bekli· 
yoruz bundan bövle konferans 
çıdan dıı , dinlcyicldtn de.• 

,--------------, 

lJNA ılllJNO 
\'.\:it.\~ Al),\:\t - ;\tiguel de Unaınuno·nun 

hikayeleri. çe,iren: Rt'hçet ~ccatigil. Yarlık 
Yayınlan. 

u namuno·,·u bize Behçet Xecatı~ı tanıttı . Önce dergi'erde 
çıkan iki liç hikayesini, sonra da F.ğitım Bakan' ı~ının 

Klilsik'er ~erisinde yayınlanan · Sis • romanı nı turkçeye ka
z.andırdı. Simdi de • Yamıın Adam • adlı hika) e kitabını gene 
ayni müt;rC'imin ka'eminden okuyoruz. ispanyanın Dosloye
" ki" i adı verilen çdımız edebiyatının sayılı kişilerinden 
biri olan Unamonu'yu Türk okuruna tanıttığı için r\ecati"ire 
te·ekkur borç uyuz. Yoksa daha birçok bli)uk değerde bJtılı 
)azarı na~ıl ha a tanımıyorsak Unamuno da biz er içın yaban· 
cı bir ad o'arak kalacaktı. 

1864 _ 1937 yılları arasında ~asamış otan Miguel de 
Unamuno her~e,·dcn önce blivUk bir ın andı. Sonra da büyük 
bir te' .. efe. kiiltr.r ,.e ),anat 

0

ı>oamı. Ha) alı bo~ unca inandığı 
doğruları savundu. Salamanca Üniversitesinin profcsörlliifü· 
nü, reklöriü~ünü yaptı. diktatör Prımo de Rıvera ile savaştı, 
tevkif edi:di, siirü 'dü. Fakat A\·rupanın R. Ro ıand, d'Annun· 
zio "ibi büvük a\'dınlarının devam ı protestoları sonucunda 
sürgÜnden kurtuJ~p Fran•aya ge!ebi di. 1930 da ~·urduna ge
ri döndü. 1936 da iç savaşın al·ı ı içinde !i'dü. Un3muno yir
minci yilzyıl Avrup:ısının en bii)ük ıekiılarından biri o ara.k 
bilinir. Profe~ör, romancı, denemeci, fi o of olarak tam b.r 
•humaniste. örneıtiydı. · Sis. romanına )azdığı on özde Prof. 
Suut Kemal Yetkin Unamuno'nun anatının bzilnü .u kelimc
er'e anlatıyor: • Unamııno'nun bütiln kitap 'a.rında ~ o~u•ma· 

dan aradığı ~ey kendinde \e kendi dışında. bır daha donme
ıuek üzere elden giden hayatın trııjik minasıdır.• · Sıs te 
oldu~u gibi, dilimize "ene Necatiei' tarafından kauındın' aca
ğını umduğumuz .Jiayatın U~ andırdığı Facia Du) gu u • adlı 
ünlü romanında •Don Kisotla San'o Panza'nın Ha) atı nda 
da aradı"ı bu)du. Unamu-no için öllimlii hayatta tek tc•c"i 
imkanı sanattır. · Sis• romanınrla )azarın ö ldiırme: e karar 
verdiği roman kahramanı romancının kar<ısına cli'<!''r vr <J 

~Jı:'eri ı.Ö) ler: • F:y benim sahibim n• ) aratıcım Don Mı~ue ! 
Siz de ö eceksiniz. siz de.. Geldii!'iniz hiçli{te dön,,cck-ıım:: 

Tanrı rüra~ında ~iıi glirme' e on \'erecek. İ•te ölecek : r.ıı. 
C\'et. ne kadar diren eniz :rene ö eceksiniı. Ö eceksir.iı, •iz 
\'e hika,·emi okuvan'arın hep i. heo i, hep•i. He:>i!tiz haya 
)"aratık1 arısınız. Bunu size ben sciyHlrorum. ben Aıı~uc;to Pe· 
rez. sizin ~ibi hir hayal varatığı 0 1an ben ... Gene l'n:ımııııo 

iein me~e'i Cen•ante-1e Donki«ot ara ınd ra rk ' o ;ıu r. Ona 
göre romanlar ,.e ma~aı t ar tarihten daha gerce'.-tır S'• • ön-
özünde Prof. Yetkln'in )nz.dığı gibi· 0 Jn an n a,ı ı !!e~ek 
tarafı da olduğu ~ı:y deği ' . o1mak istediği şeydir. Bu şey, •a· 
natçının yaratısı i e ebedi'e•ir • 

Ben Unamııno·yu ~ecatl~il"in terriime'erh 'e tanıdım 

· Si.; romanının bana ) eni <'••,·ı?ıı l ar. izlem"l'r veren bir ki
tap o!dul'!unu ~ih·Jt'yeceıtinı . Üzerimde etki ini gôrdüğum •a· 
\'ı~ı aı kitao'ardan biri o dıı . Blır:ıcla Unamııno'nun s:ınat• 
Uzel"inde bu kadar uı.ıınbo\ 'ıı el uru' or anı ebebi bu İ p:ınyo 
ya1.arının alı~ıl mP5 zevk ve an'ayı~ ı nı r' :ırını geni• ctebilme
~inde, l nsıınoğ"una yeni dü•iincc re ha)al ufukları açabilme
sindrdir. F..dt>hiya tıa yakından uzaktan i'gi i olan her kişinin 
·Sis. i. sonra da yeni çıkan · Yaman Adam ı okumasını d!
'erim. •Yaman Adam • daUnamuno'nun bcs uzunca hikayesi 
var. Bunlarda kadın erkek müna ebet erine, a.ka dair değı· 
cik bir anlayıc 'e görü-le c> e alınmıı; çe itli ruh hallerini , 
hayat olaylarını görü\'oru:ı.. Unamuno'nıın a k ana~ •sı ~u söz.. 
lcrlnde 8zet'enmf!; gibidir: Bu\uk bir askın tabii rıetic<:!si, 
ö'ümdür. Ack a'danısın kızı, hayal kırıklıfıının annt',icl:r. ,\ek 
gerçek bir ihtirasla sevilen t'rkekte, o erkeğin ço': uzağındl 
bulunan bir ~ey· er ıır<ır, bulama~ ınca da ümitsiz iğe.' kapı'ır. 

•Yaman Adanın, • fk! \ naD. Lumbria 1arkisi • • şkın 
Hücumu . • sessizlik 'labracıa hıkave ' erlnde büylik bir hu
maniste'in, kisitioğ'una değrr veren biiyiik bir fels:!fc adamı· 
nın bi7.lere yakın .(!e 'en rsini . cluygıı 'e dil üncel ~rıni hula· 
cak~ınır~ Oku~ un Yanı an \tfıım • ı . İl'fni'Zclc 'cpyeni rlun!ular 
kıpırdama~rı <ı yııcak. Yetmezse Siso i de okuyun . Ht"'e 
•Sl-; • i muhı;kkak okunıa ' ı.ınız. Jfcnimiz rribi bir hava: ya
ratığı otan. 'e bunıı yaratıcı•ı Don ıirz:ut' "in 'liıüne karşı 
ba~ırarak söy'eyrn herhar.gi bir insanın. lcimizden hcrh::ngi 
birinin, bir A u:zucto T'ereı"in öderh 'e önunüzde ) ep~eni bir 
kişi lk d ünu~ı. bir in .. anlık a·emi \ e an amlar. endic;eler. te· 
r~ddüt" er kacmtacının kooh•"ıınn rhı\'acakcınız Zaten Cn:ı 

muno da bunu btivor .• E erim bü'iın it'' ekkıi ,.ıJPrı'er e sa
vaştadır,. di~ or. •Hedefim, on'arı endi seli, 'e tereddüt u ya· 
atmaktır .• 

._I H_A_BE_ru_·N_İZ_V_A_R __ M_I ?_! 
TiYATRO 

* Jııllrn ~rtheau. l wonnt' Gau 
deau, Gt'orıt Cu,ln , Ga,tım r,t .. 
nrd, !mont' Gul•ln, Gautlu II· 
u , nPnf Flt'Ur, 'Ro&tr ROHr, Jar• 
quu Roı:nonl • .Jt'ıın D,.rocht' • (,;. 
ıtlle Tou~t. ı·ra.ndnt' \ llard'· 
dan mUt~f!kkll .l•an ""•tran ti
yatro heyeU saray sınemaaında 'i' 
N!sAndan 14 Nisana kadar acktz 
auTare •e dort maUnf!de altı e3Cr 

orna)·aeaktır. Programı Tt'flfOf\12 
7 NIAn Ça~mba n 8 Ntun 

Pt~ml>e günleri aut 21 .30 dıı. • 
1.a Cubfnr Dt'~ .\ne• - 13 perde ko· 
med.lı - Albtrl llunon. 

9 Nisan Cuma ıı:UnU r.aııt :.ıı.:ıo 
da n ıo Nisan Cıımarte.ııl ı;Untl 
ııaat 17.30 da • Le Cld ı'TraJI ı.:o
mtıdl 1 - Plf'rrf! c·ornt'tllt'. 

ıo Nlsıın Cumartesi ı:Unli Bllllt 
21.30 da "e ıı Nlr.an Pazar ı;lınlı 
uat 17.30 dı< - ll a Tabı• \3 perde 
komt'dll - ~iare: Gilbrrt l'aunJon. 

13 a Tabir. bu kış Zl~aft't adiyle 
Kııruk Sahnt'df' o:rnanmı,ıı. 

ıı NIUn Pazar Te 12 Nısan Pa· 
r.artf'sl günleri saat 21 .30 da· L'hom 
mt' d,. C•ndrh IProloı: n 3 perde) 
- Andri; Obey. 

13 Nisan Salı cünU •at 17.30 dıı 
•il A TablP. 

ı~ Nisan Sah günü saat 2UO da 
- ı eıı la M~r• dr '\ladame O pf'rde 
ko.nrdll - Gf'<lrıes F~ dt'au Te ı t'J 

('aııriru df' l\larlar.nt' (2 prrde lto
mtdl ı - .'1fr,.rt d• Mu d. 

14 Nisan çarşamba li\'UnQ ııaat 
17.30 da - Lf' Cld. 

14 •ısan Carşamba ııünO aaat 
':.30 da Jardln dt' nanrf' - Jutl• 
"" Bf'rthf'aıı vf' '1bert nusson. * a Nisan Per•tıDbe akpmından 
ltlbarr.n KlicUk Sahnt'de Cln.ı.yrt 
, . ., < ı>lal JIJ ror .\turdf'r) adlt el· 
nlll bir inı;lllz mrıodramı temıll 
tdllt~ek. C:lnaTtl Vu, Tnflk Sa
dullah tarafından dlllmlr.e t;~n-11• 
m~ n J\tuh•ln T.rtufrul tarafın· 
dan sııhhtfe konulmuştur. 

MUSiKi 

* De4•rll Alman pıyanlatl " il· 
htlm ltempff yarın memleketimi· 
ı~ ıeıerek ı ·ıanda 8aray .ıne· 
muındıı ltontiya'nın tertlplf!dltl 
btr rultal, ı Nl111nda FHinnonl 

llt'rnt~ı·uın trrtlpll'dlğt orkf!stra 
konseri. 10 Nisanda tr.mlr'dc Gok• 
'""" konur aıılon\ındl\ bir rf!&ltal 
ff' 12 ·ısanda yine Sara'I' alnf'Illa• 
11nda bir T~a rrsttall 'l'Creccttlr . * htanbul Kon~C"rntuarı'nın 
tulpledlll konscrlf!rdf'n olmak ü • 
r.crı: bugün saat il de rakslın Rr• 
ltdlı·r Gaılnosu 'ndıı. Muhiddin Sa• 
dat.. ~rafından bir viyolonsel re• 
&!tali 'crtlccekt lr * Yarın aaat ıs 30 da F'llirmonl 
l>t'rnttrnde \ lb•rt Karasu tara• 
rından :\tt'mlrkctlmize Gelen ilk 
l:rnt'bl ::11u lk~lnaslann Tarihçesi 
konulu bir konfcranı vertıecekt!r. 

RESiM 
~ * ı Nisan Pcrecmbo ı;Unü Maya 

c.aı .. ri l"nd" '"in llemlr;rol'Un 
y11jtlı boya tAbtoıarından müt~ek· 
kil bir ~rııl açılmıştır. Bu scrııt ıa 
Nisana kadar drvıı.m odC<'.ektlr. * Gecen harta Perşemb" günü 
<:aı11.cuarn ı.ı~sl'nde ıo Nisana 
kı<dıı.r dc,·ıım tdtcek olan bir l\a• 
rlkatur Sf'rgld açllmı~tır. 

EDEBiYAT, 

* oxrord ünıvenlteııl indi!% 
Dlll n Edebiyatı Böıumu Başkanı 
Pror c . L. \\ rrnn memlekeılml:.e 
ı;tltrek İstanbul iönl\'f'rsllesl Edt· 
blyat rakUllf!si'nde dOrt konferans 
nrrcektlr Bu konferan$lılrın to· 
nularını YC tarıhltrlnt bUdlrl7oruz: 

7 Nisan Çarşamba • inı:Ulz Ştlrl• 
nln si1rrkllllfl Hakkında. 

8 Nlı.an Pcrıcınbe - Ancıo - Sak 
ıon küllılru. 

12 Nl111n Pazartesi • l.\lllton'un 
lllll. 

14 Nisan çıu;anıba - T. s. Ellot 
n '<ifr Dili. 
Konreranılar saat 17 de nrlle• 

cekllr. * .\ sK \ J<i f.\KSE • Saim Ti· 
rall'nln hlktıyelcrl • \'tnlllk \'a• 
)'lnlArı 
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l:okl..1.ma Kurulu ılulan .. ll~m~nl~r ... 
(\ umhurtyıt) 

E çim LR 
Geçen haftanın en önemli 

olay ı iki ana partınin a
d y klamalarını lap.arak 2 

·tn \ ı f n partılerıni tem i. 
len g terect'klcr' ada:ı; ları te.s 
pıt clm s olmalarıdır. 

Bu ~ u:zdcn i:l'tcn hafta a 
kadar partilerin ıl tc kı ~tları 
h mnıalı bir faal yet ıçınde, 

da" uyıs nın b rkaç m slıne 
-ar n talıp er arasında scrım 
kabılıyetı olanları ayırmakla 
me u du Gcı;en paz r blitun 
illerde 'apılan yoklamalar bıl 
b t tanbul, Ankara, izmır 
~ 'Jl b yuk ::chirlerde ha:ı;li 
! ınrı • net cclcnm ş \'e umu
mi er 1 ın tanıd ğı b·rçok şah 
! t er kazanamamı tır. Bu a 
rada 200 mılletvckih )Oklama 
larda mu\'affak olamamıştır. 

l\Iah:ılll tc~kıltıt tarafından 
te p t edılen bu liste ere ba
karak C.H.P.'nin 2 mayıs SC· 

ç mlcrıne kağıt ilıcrinde ık
t dar parti ne n zaran daha 
avantaJlı durumda gireb lece. 
ğını o Jeycb lir"z. Bu i.ıı;tUn
luk b Iha sa İstanbul. Kocae. 
l Ankara. İzmir, Ma'at:ı;a. E
lAz ğ. Sınop \'e diğer Karade 
n z iller nde çok barızdir. 

Tarafsız ki.ıtlen n bu kana. 
atı bir yana her ıki parti ileri 
gc enleri cçimlerdc kendile
r nl otck ne n· petle daha şans 
lı öı mckted r. Bu arada yal
nıı i tanbut listcs için Ş. GU 
nııltay ve Necmi ~teş'in şu 
!O'k i d kkati çekmekte "e 
kendınc · m da tip·k b'r ör
DC'k olarıık 6 tcrilmckted r. 

D. P. t tanbul adny r tcsi 
iı: n c ki ba bakan bu li..tcdc 
•Nrcmi ı\tcş' n bulunması bu 
l ,ıc hakkında r k r cdınmcye 
kAf dır• dl'mi!;t r. nıına mı; 

b 1 Nl'cmı Ate:ı de •Halk 
P ı n !I l i kendile ne 
g 1 olab lı.r. Ama b"nce 
bu 1 e za~ ıilır. Bu hkım
dan part m zin İ tanbulda ka 
ıanma ~an ı artmıştır• şekl n 
de konu mu~tur. 

Ru be:ı; anat rın verlldif!' n n 
b men erte i gunU D P. 1 tan 
bul 1 te nden ık! adayın mer 
kez leh'ne feragat etmesi par 
ti ı;e\ relerini b'r hayli karış
tırdı Hafla sonunda Genel 
Ba kan A. lendcres n ani o
larak fstanbula gelişlnı bu hu 
zursuzluğu iderme yolunda 
b r t ebbUı o arak 'a '1ndı 
raıılar urdır. 

Önilmuzdeki hafta içinde 
ber ıkı part n·n merkez aday 
tarı da belli olduktan sonra 
'kat 1 c khnı alacak listelerin 
çok daha surprızli neticeler 
'\Crmc ini bek p rbilirız. 

E 
0

:\Iı:,.E tJ,GiLt 
DH'iER OLA 1.'LAR 
y o laınatarın doCıırduğu si-

ya!! fa 1 ~ etın yanı sıra 
cereyan eden birkaç hftdi•e 
bu arada memlekl'tteki umu
mi havayı aksctt rme bakımın 
dan c'dden Uıerlnde durmaya 
de er. 

Bunlardan blrı hm rde lis-

Tu,.., •• ., 

telerin tr~piti sırasında ecre 
~an etmi~t r. D. P. li~te inde 
bır hocanın bulunması. C II. 
P. çcYrelerıni aynı şek ide ha 
reke c te vik ctm s ~e SÖ\'lcn 
ı !ere bakılır a ba kı suretiy
le b r hacının aday lı tes ne 
alınma ına ıdılm' ştır. Bu du 
rom partin n as dınlar zümre
sıo ı z yade 1\le mUtc~sir e
derek tc k !At lçınde bir n- 1 
la m zlık do masına sebep 
o'muştur. 

Diyarbakırda Samet Ağaoğ
lunun da bulunduğu bir ziya. 
fcttc Nuri Onur ıle Esat Ce
mılo lu \ e Yucuf Azizo~lu a
ra!ında Turklük • klırtllik mil 
naka,a ı çıkmı \e iş b:ıyu. 

)erek Nurı Onur'un yaralan
ma ı) la kanlı b ' r safhaya in
i kal etmilltir. 
Dır başka hiırlise de seçim 

afı•lerine dair C. H. P. tara
fından yapılan itinızın il se
ç m kunılunda reddinden son 
ra 'ük ek seç m kurulu tara
fından haklı "Orliliı üdür. 

İktı adi de~h~t \~ k Ullerl. 
ııin bu dışlcr1 Eııbank'ın dört 
~ ıllık faa ı) ellerını "O terır re 
simli afişler asmoa hazırlana. 
şı C.H.P. tarafından bunların 
seçim propa"andası oldu u 
iddia :ı;le prote to ed imişti. 
Ytikcek eçim kurulu bu idd' 
aH haklı "Örmüş ve Et banka 
alt 1.5 mil,}:on 'raya mal olan 
50 000 ııC şin imhasına karar 
vermlşt'r. 

Ul:FTN'ICK 
IESELE t 

G eçcn harta iz.ıh ettiğim.'z 

Licftnick me clcslnin aslı 
bu hafla içinde aydınlandı ve 
bu büyiıtiı1en me elen n aslın. 
da t mami)le şah l olan bir 
anla mazlık o'du u 'e 

0

1'lınya 
Bankaı11.) la memleket miı ara 
s,nda herh:ın bır ihtılAf ol
madı~ı nnla!lılmıstır 

KAR 11 rnurnl 
K rnAr.'.\' "nrnsi 
Haftanın en önemi' ekono-

m k olayı 13 mart 10S4'de 
alınan kiır hadleri kararname 
sin n lptalidır. Bu mevwda 
Başbakan Adnan l\lendere fU 
beyanatta bulunmustur. ·2505 
numaralı kararname i!e lc!blt 
olunan hususlarda bazı hatft.lı 
noktaların mevcut biılunduğu 
tıearet ve sanayı odalarımızın 
milracaat'arı üzerine yapılan 
tctkıkler net'cesi sabit olmuş 
tur Yeni b r kararname baıır 
!anınca) a kadar balı s mevzuu 
kararnamenin tatbık edilmeme 
si hakkında yeni b r kararna
me hazırlanmış bulunmakta. 
dır. Bu mevzu liıerınde ayrı
ca tetkikat yapılacaktır.• 

Phasada bUyuk bir ferahlık 
~aratan bu fptal karan ticaret 
mensupları tarafından bil) ilk 
bı.r hosnutlukla karşılanmış ve 
hilkılmetın hatfü hareketini 
kabul ederek bundan kısa bir 

I 

dönUşU, bir me
olarak karşılan-

0
• A R ~ I 
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MLSil"'D \ ili.RC IERÇ 

Mısır'da ha selcr, J: çen a. 
) n ba ından berı he) e-

canlı bır macera romanı gıbl 
ge ı ı)or; celı n rlcr de her 
SJn, l:azete tcfrıkası ,ı:ıbi me
rakla beklen!\ or. 

Geçen sa ımııdaki kı mın 
hula a ı: lhtıllıl Kon e ındo 
General Necıp ın l:O u u a ır 
ba arak, aııkcrı adar nın ) erınl 
sın! ıdare) e b akmuı ve 2'1 
Temmuz:la seçınıler ,)apı ma ı 
kararlaşmıştı. 

Yenı gclı meler: Bu karara 
U) ularak lhtıliil Kon e~ ı kendı 
kendı inı feshetti. Bo~ le'ikle 
General Necıp. Yarba~ Abdul· 
nasıra kaı şr zafer kazanmı tı. 
Halbuki bıl'dcnbıre beklenme
dık ı:elı~nıeler oldu: l\lcm:e. 
ketin her tarafında ) enı kara
ra karsı protesto mıtin.ı:ler' 
gre\•ler ) apıldı. Kendilorıni as· 
kerl ihtılal har<'ketının lkıncl 
safı addeden genç suba lar. bu 
karara karşı trohı harekotle
rı) le mukabele terdıdındc bu
lıındular. Ihtılfil Konse)ı bu \a 
zı~ct karşısında f ıh kararını 
iptal etti \'e askeri ldnrenin 
de\'amına karar verdi. Bu hlc 
şuph<' ız Yarbay Abdülnasır 
ve ikinci saftaki subayların bir 
:ı:afcri, Necip için de mu nam 
bir heıimettir. Soylendıf ne 
g\'.)re, Necip'~n istıfa etmesi, 
daha doğrusu ıstifaya zorlanıp 
hapsedi mesi gün meselesidir. 

TÜRKİYE - PAKi 'TA~ 
ARAPLAR, RUSLAR 

T ürkiye • Pakistan paktı bu 
giınlerde ımzalanacaktır. 

m sine s bep olm ı tur. Ş mdl 
22 fü anda en blıluk bomba 
tecr ıbe ec'ı ecektır. Hılha sa 
İngıltere 'e Japonya' da bazı 
.. \ r lcrde bu tE'cr\ıbelerın dur 
durulm ı hakkında kuwctli 
b r c re an 'ardır. Bu fıkirdc 
olanlar, bcmbaların katı ııe
tı E'' rının enelden talımın ~
dı nıı)ecdıni. rad)oaktıf kfil 
lerın çok U?~aklara l 3) ılması 
ıh m 1 nın bulundu unu 
lemcktedirler. Fa'>at Ameri
kan. Atom Enerj ı Komi ıu 
t crubc aha ını buyüterck tec 
rUhelere de\ am edece~inı • • 
dıı ti. 

Dı~-.. taraftan bılha s 1 
!arttan so a Sovyet RuSl·a i

le atom miızakerelerine hız ve. 
rılme iııl i;teyenler artmı$1ır. 
Muhtemel olarak Churchı'l biz 
zat müdahale ederek mlızal e
releri tkıl edecektir. Son ol.1-
rak Amerıka atom enerj "i"ııı 
r 1 kl'll !!~ a 1 hU5 ısıın· 
bazı mı.işahh:ıs teklifkr ihtiva 
eden b r pUnı Rus)a')a \cr
m ttr. 

1\1, J \l\'1.A \E AVRUPA 
or.nusu 
50\)et Rusya geçen haftanın 

sonunda Doğu Alman hli
kılmetine ı~tikllit ve hliküm
ran'ık haklarını verdlğıni ıltın 
etmi~tir. Teblığe gö·c Rusya 
bu hııkfınıcte artık mllstakıl 
,.e hUkıimran bir hukiımet mu
amelesi yapacak, iı; \·e dıs is· 

Altcmur KILIÇ 
Mih!akll Hındidanın ta ıırt l!'ınr!ıı. M1a Franm H! Fnrte· 

kıı mır tr.ml•kel..-rı ''arıtır. Rrltıın ·a l!U7'd• hıitiin mPm· 
lekele is iklal 'r.rmf' " mı-rbıır nlıhı ıı halıh! l'nnıHrf'ri, Ka
rnikııl, i\lııhs 'ıı Y;ınam. Fr:m~n: (:n;ı, Jlı:ıınanı ,.,. Olıı. l'nrte· 
kiz idarl'ııl ıııtında, tecrit edilmi~ hoııı .. lrr olarak hııgunc )la . 

ıf;ır katmı tır. 

nuııa mli~lrnılı-lirriliğin iıı=ırlımlıın ' .. kn~\ıı_blıl!.ınıtan ha • 
Jrn bir !f'V drnrmrz, Fr:ın.~17lar c l'ortekhlrr tlilirr 'P.rler
ıll'kl mııstrml,.kr!rri_ni rUcrinılP tutmak lııin ilt>rl ıııurrlııkleri 

matrırllrri hilr. Hioıfiçfpn'ıl:ıki lf'nraklıın lrin IJ11ıl ıirmeı 

1Pr: • Rııroıd,ıkı bııılk lırnıli krnıfini irlMc Pdr.mr1, hiz onları 

'"ti~ılrlvnrnz '" •rrl•İ\r rılhnrııı. ılhe ılrma~n i \apıunıı1 
lıır. Jlintlilcr i ı;1;rnıırriııi lı:ı1Pnıılıh,.ri J,rntfi memlrkrf14'rlııl 

P"lifılA iıfıırf'! l'ılrhilnır.J.ıte \f! ırli 'irmrl.f,.rlir. Rıı.1111 herhalılıı 
7 k{ıruk hnl,.,.rl,, fln 'an:ıhllirlrr. Rıı hnl~f'!lcrin HlnilidRnıt 

rirnrdil•n. haldki i•tiktaııerini kıu.anmaları gecikınl~flr bile: 
bıı W17'ılıı nlmalıwlı. 

<;!_imıli llin<li~tan, geç de nl a hıı h;.lklı rlal'B\ ı 111!~ aım~tıı:. 
t.s' Frıınımlııra df'!Vİr mııameıe~i.,in yanılına!\ı 1-;ln ~P.n 
nnta 'eritnıl~llr. J'nnt)ireri 'e Karik11l'da halk kiif1n'erl de 
Fraııcız lıhre~ı alnbin-:le rıiim:!\·i~IM bA l:tm..ı!U•ıoı- U"' 11n bu 
m•~f'!r ·i nn n14na l!etiren f,P\'• Frıtnı;11l rn ranrl lrııti'ıf ... ilin· 
dı.tan llhnk brartarı 11la~Jarı t \kir• h:n\ıımı...+ır. y.·~a~n 
''il"'·anı11 her 1 ;ırıofmrlıı :ı• oi nlıın 11!"ih'!1 f."tl"I 11 hattıl 
hı•nhar Fr:ın~ıl mıı~f Pmlr'!<rrili~inin hıı hölgl'ler h;ılkına kf'n. 
dJ ini ııc,ılirmiq nımıısı akla gelemeı. 

Fran•ıztar, ninıJJ t:ın•n ngfp1nn11 ""':ın nlarıık mii t"m 
'"kl'1<'rlnde 11leb•.lt ':ınıltn""''!:ll İl~rı u; \Orl:ı.r. 'F. pr nlehi· 
~ıt fde:ıl l':ırllar :ı.ltınıf:ı b:ı~kmz vattıJq • bn biil~ .. ıerı.!P va~ı. 
" n lnuınl:ırın csarrtt ~e~ereklP-rl akla "lmf'7!. "'" Hlndl~. 
t~ıı nlrl)l~i•i reıld tm ide ıf,. h:ıkhıhr. Bıı mP.v711ih 11 Jr:ııl:ır 

ht'klıdır ,.e Franııa ite FıJl'tekiz et \;ubr .,,.,rhıı nnl\'f!tinıle· 
dlrler ki, (llebl t Eaoki Frausııtann dıt hir hakları varmış 

gihi yanlı~ 'e crııfz bir intıba U\'&nd rab lir . 

krine müdahale ctmiyecektır. Bntı ıtc,·ıı:llerinden bazıla ı.nın h ı e~:ırı mmt~mlnkecilik 
Fakat hakikatte Doğu Alman- zlhnlvelindcn kurtuıamamalıın b"m ..,ın et Ru,.,·ava kar. 
~ a da SO\'Yct kuvvrtleri hulun- ŞI manevi bir zar·H~t te kil etmekte hem de ~·ahlıırı. fri. 
~~~~~av~ dk~münDist 

11 
paArtlısi iş kalıları r a5 IUbar'vle haklı olan ııa•ı di,·asından ır.oğntup. 

u ça, Oı;U man- K .. . ti 1 .. 1) 
~ a tam bir peyk olmaktan kur-j omunı er n aura ına atmaktachr. 
tulamıyacaktır. Rusya bu ha· -

, 
MaollEl.SllfN Olf ~~ . . ~- • ARlt.11$1# ' . 

Haftaııııi 

DlEN Bin · PIH"DA - Fraruııı ı\l!•a.u De Castries'in ko~ 
ı altındaki ı•ran 12 ve ·erli k11vvctleri bir keç haftadaJlll" 

lllndiçini'dt.ki bu Frıınsıı koıe i.nj kendilerindf'!n •lÇ mi il ~ 
komiiniı.~ kıın etlrrinin hii<·umlarına karşı ıniidafaa ehııelıt ..ı 
ltt. Dien nicn Pbtt, a kı!ri ,.e stratejik P-hemrni~etindeo _:; 
si a i .ı1Mlll11i eti elan rmbo lik bir u a~tır. Bu a lı;r 
tnplaııaı-a.k olan l'enene i asi lıonfeıan ında bellib 11 1'-' 
lardan biri o~ hu m nasız harbin l>lr a:ı evvel KoN1'dclıi 41 
bir miUarclicye uıa,,m ı teın enru etmf'kten lta~ka rare ,. 

lr\GİLİZ ORTı\ DOGU BAŞKO JUT ö\NI - l\leml<'ketimiıl ~ 
rrt rtti. de' let ,., ordu adamlarımızla görüştü; a keri ıesİ.sl" 
nılzi tQ ar et cıt ti. _,,, 

Irak'ın da ) akında bu pakta 
katılma ı beklenebılir. Fakat 
bu :clışme'er olurken bir ta
raftan diğer Arap mem cket
lcrindc, diter taraftan komü
nist fılemınde pakt ale) hinde 
faahyct artmaktadır Son ola· 
rak Lübnan'da üniversite tale
beleri. herhalde komünistlerin 
tahrikiyle pakt aleyhinde gös
teriler yapmışlar \'e polisle 
çatışmışlardır. Polisin ateş aç
ması neticesinde l kı i ölmüş. 
29 kişi yaralanmıstır. Bundan 
'başka Moskova, Piıkistan hü
kümetinc paktı \e Pakistan'ın 
Amcrika')a üsler \'ermesi ihtl. 
malini protc to eden bir nota 
'crmıc:tir. 

rcketi bir propaganda gösteri
;şi olarak yapmı~tır. Bir mak. 
sadı da Batı Almanlara «Bakın 
siLin ıstiktaliniı Avrupa ordu
sunu kurulma ına bağ'ı• deyip 
A'manları A\TUpa ordusunun 
ale~ hine Ç<ıvirmekti. Fakal sim 
di bu hareketin daha bUyılk 
bir Sovyet tertibinin parçası 
olduğu anlaşılmaktadır. o u Amerika'hlar arası 

K l"ISER ARAŞTlltMr\l.ftlll 
r~sılasız de\·aın eden k•ıt 

araştırmalarında mUhiıtl 
ı;ııllşnıe kaydedılml~tlr. J(I 
forniya Sanla Barbara ııa• 
nesi Araştırma En tıtUsünC 
lı doktorlar. ha~ unl ) a~ •J 
bol bulunan Koleostrol ınalP 
sı \Uttasiyle tecrübe ha~ 
tarı ıçinde kanser nıc.} dan• .11 

tlrınef;e JDU\'llfiak ot uetaf'I JIİ ·otçil'liİ DURUMU 

Eğer Fransız1ar Jlindiçini. 
mevıuunda ma{:!Qp olur

larsa bu nrağlübiyete htıla da
yanmakta olan Dien Bıen Phu' 
da değil, 26 Ni anda Ceııeuc'
de ugra~ acakları anlaşılmak
tadır. HAkım mevzilerden Dicn 
Bien Phu'~u kuşatan ve dal
galar halinde taarruzlar yapa:1 
komünistler Dicn Bien Phu') u 
hata dil§ürcmem.işlerdır. Fakat 
Fransıı polltikacıları. Hindfı;l
nl'de sa\·a~ı durdurmak u nınn 
Cenevre'dc komlinistlcrc ııc· 
rek Hindiçint hususunda ve 
gerekse A' rupa ordusu bAbın
da tiiviılerde bulunmaya hazır 
olduklarını belli etmektedir
ler. 

Buna karşı Amerika llindiçl
ni'deki Fransıı askeri durumu· 
nu kuvvetlendirmek \'8 Cenev
re'de Fransızların aşağıdan al
malarına mani olmak için ted
birler aramaktadır. Bır defa 
Jiindıçinl ye daha fazla malze
me ve bilhassa uçak ıönderil
mesi kararlaştırılmıştır. Sonra 
Dulles ve Eisenhower, komll
nist tecavilzıine karşı bütün 
hür milletlerin Fransa'~ ı des
teklemesi lüzumunu belirtmls 
!erdir. 

ATO:\I - HİDROJEN 
iSFİI..AKLARI 

A menka1ılar bu bir iki ay 
:ıariında Marşal adaları ci

varındaki teCiübc bölgesinde 
hidrojen ve atom bombaları 
tecrübe etmek tasavvurunda· 
dırlar. 1 Marttaki ilk tecrilbıı 
Hidrojen bombasının tahmin 
edildiğinden de kuvvetli oldu
ğunu go.termiş, hattll radyo. 
aktivitesi Japon balıkı;ılanna 
tesir e<!ere'.t Japonya'da Ame
rika'Ja karşı nlhoş bir hava ı 
uyandırmıstı. 26 Martta ikin
ci bir tecnıbe daha yapılmıs 
ve rene bazı balıkçıların rad
yoaktif maddelerden ıarar ,ı:ör 

c::;:' ---.,, .. 

Ruslar daha Bertin konfc
ran~ında, 50 yıllık bir Avrupa 
savunma paktı teklif etmişler
di. Bunun şartı. AHupa ordu
sundan sarfınazar eclılmrsi \'e 1 
Amerikalıların Avrupa'dan çc· 
kı mc l)dı. B •ıhlar o zam1n ll'Jll••• 
bunun a l maksadJJ1ın Avru 

1 pa a\ unma ını geVSctmek ol
du~unu anlıyarak teklıfi rcd· 
delmişlerdi. Fakat Sov)et pro 

1 pa"andası. tcrtıbinden \'azgcç. 
medi. i tc c •er bir p:ıkt ku
rulur a Do u A'manya da en 
Batıdaki So\')et pe.ı;ki olarak. 
pakt iı,;indekı muvazenenin Sov 
) el Rus) a lehinde tecelli et
mesini sağhyacaklı. Sınıdi nus 
lar bu eski tertibi yeni bir ~c
'.kılde tekrar ileri sürmüşler· 
dır. Bir nota vererek NATO'. 
~ a katılmaya hazır olduklarını 
so\''cmışlcrdır. Amerikalıların 
A\nıpadan çckilmes!ni arbk 
istemiyorlar, fakat Anupa or. 
dusund:m vaz"eçilmeslnde ıs-
rar ed vorlar. · 

laksal gene aynıdır· Batı 
müdafaa ını yıkmak. Pakat t.uatemala lhşişleri Bakanı 
Ru a 'ATO'ya alınmasa bile, Toriello 
teklıCin yapılmış olma.ın Fran5a 
\e dı •er hazı Avrupa memle
ketlerinde A\TUP3 ordusuna 
ale\ btnr olanları desteklirecek, 
Batı trsanliclilnu bozacaktır. 
Amerika, Sovvct teklifınl der
hal rPddetmiştir. 

Mı\REŞAL JUİN'İN 
AZLEDİLJ\IESl • 

N ATO, Merkezi A\Tupa Kara 
Kun·etleri Komutanı Ma

reeaı Alphon·e Picrre Juln, 
NATO'nun Alman birlikleri ile 
tak' iye edilmesine taraftardı. 
Fakat Almanya'nın Fransa i'e 
mlisavl haklarla Avrupa ordu
sun ı:ırmesine ve Avrupa or
dusunun milleUer UstU otorite 
ikttsap meline aleyhtardı Bu 
goril~ erini ietenlcrde askeri 
bir merasimde açıkça belirtti. 
Neticede; Fransız hOk<ımetl, 
Mııreeıılı i:ıinsiı sbD.si demecte 
bulunduğu için Rarb Konsevi 
,Başkan Muavinliğinden ve hii
kOmetin daimi mUşavirllğinde:ı 
azletmiştir. Mare~al herha1de 
NATO'daki \'azifeslnden de çe· 
klleccktir. 

---

M art başında Venezuellada 
Caracas'ta toplanan onun

cu Amerıkalılar arası konfe
rans bir ay kadar süren mü
zakerelerden sonra bir kaç 
gün ev\'el dağlldı . 

Amerika kıta ını ilgilendı
ren. Amerika dev et'eri ara
sındaki lkti adi ve siyasi iş
bir'i ini kuVYellendirmek ga
)esiyle t tıp edilen bu kon
feran ın bır takım onemli me
se'eleri hal'edeceğ ne mulıak· 
ka • nazarı) 'e bakılıyordu. 

Nıt kım her de\let knnfe
ransa b r takım bayati mesele. 
teri arza karar vermi~ti. 

Amerika llırle ık dcvıet:en 
ni tem ilen bızzat Dı.islerl Ba 
kanı John Fostcr Du cs'in bas 
kanlığında konferansa katılan 
heyet, Amerika kıtası içinde 
son yıllar ıarfında gözle görli· 
lecek eeki de artan komllnizm 
cereyanının önlenmesi için 
muşterek tedbirler a'ınmasını 
tek ıf edecekti 

Otekl Amerika devletleri de 
bllha a ekonomik mese1eler 
Uıcrındc durncaktı. Bunlar da 
ha ziyade Amerika Bırleşik 
De\ ct'erınin yapacağı teknik 
yardım ve ham madde fiyatla· 
rının tanzimini ele almak ka
rarındaydılar. 

Bu arada tekslkanın insan 
hakları; Salvadorahların Amr
rikalı'ar aruı bir mahkeme: 
Colombh alı'arın Amerikalılar 
arası su'h ve sUkOnu temin i
çin bir poıt teşkilAtı kumayı 
teklif etmesi bcklenıyordu. 
Toplantılar gayet lyl bır tıa· 

\'a i'e baş'adı. ı r. Dulles h"!' 
eeyden önce kendi toklıflerı 
olan komünizmi ön'eme mese
lesinin mliıakere konusu edil· 
.. esini i tlyordu Fakat bu pek 

'IEHUKE Lİ :BOŞLl K 

kolay olmadı. LAtin .\merlka 
de\'lellerinin toğu dtinya po· 
litikaslr'e olan milna ebetlerl
nln bir dereceye kadar ge\'$ek 
oluşu dolayıslyle komUnlımi bU Carmack - ChdstiaA 6clent• Monltor 

Orhan Azizoğlu 

•• 
tUn h!ir Alemi tehdit eden bır 
tehlike olmaktan ııyade ta
mamen maba li bir mese le o
larak gcirihorlerdL Bilbııcsı 
GuatP.mala Dışişhıri .Rakını Gu 
il ermo Toriello bu tekliU ele 
alarak Aml!rıka Bire ık L>ev· 
Jet erine çatan fe\'!tll Ade par
lak bir konuşma yap:ırak ona 
kendilerınin iç mettlıılerıne 
karıştırmakla itham etti 

Mr. Dulle!ı. bunlara rağtrı"n 

gayet mantıkt ve mesole' f'rı en 
sağlam de ılleriyle izah ede~ 
rek tekllCini reye oydu g,,as 
itibari) le • Entcma yonal ki)· 
mliniım faa1lyetiyte her han· 
gi bir Amerikan devletim kR
rıstıran. mevcut ant!a~ma!arı 
tehlıkeyP. atıın !vasi faallyet
lerde • öte\i devlelterın mü da 
ha'e \'e vaziyeti kontrol aıt.ına 
alma sa!Ahiyctıni teyit eden 
hlr teklif 17 ye karşı 1 ovıa 
kabul edildi Bu tek mııhatir 
oy, Kızıl arın hAlen hlikOmete 
hA im oldukları Gııetamata
dan gelmiştir 

Bu me elenin Amerıka 8 r· 
ıecik devletıerlnın istedi i ve 
hilr i'em he abına bir kazanı: 
do~uracak şekilde halli olduk· 
ça uzun silrmllştll Konf Pransın 
diğer önem 1 konularından 
iktisadi ve teknik yardım mev 
zııu için az vakit ka mıştı Bir· 
leşık Devletlerin teklifiyle bun 
lar başlıbaş)na hlr konferans 
konusu yapılmak içın ba~ka bir 
zamana bırakıldı ve 5ntimilıde 
ki Eonhaharda Rio'~a venlclen 
top anı'ma a karar veri dl. 

İkinci mlihlnı meselenin böy-
lece gUtıdPtıH!en cıknılmıı 

sı so~yal rıçoblemlE>rin ön pla. 
na alınmasına imkı\n verdi ve 
bu hu.sı.ı.sh ııer\"eklen fa\'dalı 
,.e sevintlirkl sonuclara uıa
şılraak mOmkUn nldu 

Bunların en şa~anı dikkat 
olanı bu ı:nnı: kadar ııdlnlara 
&lvasi haklar t:ımrnamı• plan 
Amerikan Cuıı:ılıı•rivtıtl"rine 
bu husu~ta kat'i olarak hare
kete "t(melf'ri jrin ıı1ınan ıav
she kararıdır A\'t'Jca calıqan 
karhnlar•n PrkPkl11rı., a,·nı hak 
!ara ı;ııhlh olması: ar:ıdııki iir· 
ret t•r1<1arıtı•n kıı.'rl.ırılması: 
k;ıdınların r.alı•ma fartl~rı ''e 
sağlık ourııınl;ırı'1ın Jqlahı htı
susıında kıınunlıır cıkarılnıa~ı 
da alınan tav iye kararları 
ara~ındadır. 

~osyal meseıeıerln halline 
dair alınan kararlardan hlrl de 
Amerika kıtası itinde 1r mt>.se 
lelerlnln b1r an e\"\'tl hall~ll-

Joha Fwer Dulles 

Ötedcnbcrı ilımler. kansl 
ıebeblnin \ ücudıın lçındıı 
d1şında mı araştırılması ger' 
tlğınl anlama) a çalışı~orl•.ı; 
Şimdı ebebin vücudun içıll"' 
de s;clebil ceğı tcsblt ed 
bı.ılunuvor Fakat ı;ene ~ 
bilgınlcre goı;e saf l\o}ı>oJll' 
kanser HPmamakta. Kol" 
trcıl ıçlndekı ecnebi madd,ı 
hastalığ. me.}dana getırmel 
di~ , 
Şimdi llıerinde çalışı' ı 

olan naıarb c kanser geJld 
!erinin •açlıktan oldiirUte~ 
eeği• ·Ani kanser tUmör.., 
nin bil.} üme.sine l aravan "' 
maddelerin \'Ücuda ı;irrne:, 
mAni oldu u takdirde, ka"' 
rin durdurııln bilecdidir \, l I 
hangı maddelerin kan~erin ... 
ytime ine yardım etti i a ,.. 
tırsa bir Qerhlz tatbiki ile ~ J 
ser ön'enehi'ecektir. ~ 
K1İÇÜK DAHİLER 

Normal yaştan evvel ıet• 
rı shratle gelişen dAhl t 

cuklar p ikotik ve anormal ti 
dir? Behemehal çabuk pıır; 
ıp, zamanından e\'Vel h'1 

maları mı ~erekir? Şinıd 
1 

kadar umıım \•etle bövle f.!, 
!ıyor<iu . Fak.at 1ekA ·uıcrlP' 
tetkikleri lle tanınmı~ o'atı ~ 
Ltw is M. Ttrman. bunun 
sini iddia etmcktedır. 

1500 d hi çocuk üzerinde ( 
ıı tetkiklerde bulunan 

Terman'a ~öre. ekseriyet r~ 
rnat g ıı~mekte: cemivete 
dhlnl u durabilmrkte ve ııtl 
me11umemektrıdir. ___./ 

me idır. insan haklan be)'.an. 
namesınin imzacıları arasıncta 
onemli bir yeıo ı,gal eden bu 
rneml•ketlerln ı rte~ten bU~ tik 
bit dert ve \ara alan bu işi 
bir an ev\·eı halletmeleri sa. 

ADI GEÇENLER : 
~ 

.} anı teme'lnldir 
• onferan"'tı bahi1 konuşu 

ed 'lerek bir karara ba~lanan 
çok mühim meteelP.'erdcn bi· 
ri de Amerika kıta~tnd ki 
l\TiJstemleke idareleri ·n bir 
an en:el kaldırılma~ı itin Blr
le•mis rille.tlf'!r nezdinde teseb 
bll5e ı:eC'ilmec:ldlr 

Bilindi~i glhl Gtıney me 
rikanın kııze · ~ahillerinde Mcık ' 
sika köntıine b kan \·erde OLE~ BiE · MÜOAJi'ti Aı.ıı.41 
Hollanda, Fransa vr f n"illere- C'HRiS'fi AN ili': CASTRiES ~ 
nin mfütcmlekelrrl vardır Av A il hir aileden olan Alhay, ıt1 1 
rı<'a Antil adalarındal\I m!btem ceralı \'e eerefli hır havıtl't 
lekeleri dP sııy;ırıık nltırt1ak nnrıı erlllıtcn r,ııba lığa ıiiks' 
hunların bir an ıonı~l hal! 'ı .. mi lr. 19 yaşınıla er ola~ak ,,r 
lıklarınıı l<avıı~ma~t ?ama .ııı duya ıirınlı$. 192fi ı1a ımhaltı~ 
zın dPmokrasl arılafı~ının ta- tf'rfl f'tlİrilml llr. 1 i bir ı;u,1ır 
hii 'ılr tıt•tlre~i olaraktır. dlr 'e hevuelmilet müsabako1•~ 

Sonbahar icinde ~onu ulma· da ljamph·onhıklar kaıanmı•t1,ı 
sına karar verilen ekonnmik b iol'i Oıinnı narhinıf P. Kıtı 
m•~Plel~r hıırk onuncu Ame- frika sna,ıarında temayiiı ~ 
rikalıbr ıırası konferan~ nvet mi lir. Sıınra ttalva \'f' Frs1' 
ba&arılı olmı"5 ve bllr alem he lt'ferlerlnf' katılmı~ır. aEğer ~ 
sabına bO~ıilk fa\dalar ııa la- Ca tries nlmr.1..'le OıP-n Blen f~ 

yan karu}ar tluuıtır. d ·au\r.t dcınektr'dir. 
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Soldan sağa: ri; Bır kısım ~İ)Cceklerın top- rınlıkler; Eı.ki Mı ır ıların bı1" 
tan satıldığı )er. 2 - Bır un- mabudu; Giıztl sınatlaıd.ın bı-

1 - Bırbirini kucakla- \811; Türk mu ikı i makamların ri; -"~ak. 15 - su; &. lı) a; Ke
mış o'arak; .Bır hakaret •o- dan biri; Yurtla ll~ill. 3 - in- mık öııi. 16 - 1) ı ha\alı; ligi; 
zil; Bir renk; Bir oru edatı. c·ınml~; De tek; Lİ) l': Çalışımı fom·u. 17 -- Rır mu~ıki ışareti; 
2 - Yurdunıu7.un bir bölgesi; mevzuu. 4 Yt'mcklcre çe nı Afrika'd bir memleket; ~hra ; 
Hır çe.it balıkçı kn) ı ı; Yilk ek 'eren otlardan hırı; Hır pe~ nir; Fena. 18 -- Bır işi U) utma , j. 
n1cn1\lr 3 "ch~r· 'le hur bır Tiıcc:ar e.".'"a'ı fi - Sa"ma sa-. - ., ' • " • ' şinin adamı Hl - Bır haıuur ,i. 
tanhçımız; Kumaş tü~ ü; Tilrk pan; Turunçgıller; A' ı 'U\'ası. . O "O B b hç a 
nıuııil.:isi makamlarından btrı. 6 - P eb! ıt. 7 - i~filak e . ı; narım. M .- ır a ıu 

d ' . l d b" . L" 1 d a eu; nır nıobıl}a; Bır nota. 
t - Bir monarşi sekli: Bir ha~- _ıcı şe~ er ~n ırı~ nı ça ır; 21 - Bır lmş-; Kuf'nu:.lı\ 
\an· :sanat 5 - Rır a\ı- Grik .Şey. 8 - Saha; Katılma; Bır 
'fç ~i etnı~k; Çabuk. 6 -__:. Dıni bıçak. 9 - \"ılaHl; Bağı, lama: hm alı: Bu) uk <luz uk. 22 - • • 
tören ı~ı içı. 7 - Bır höcck; Hır Bir uman; Riitiin. 10 - Çh ı; ıle erkanından hırı; Zamanın 
beddua: Acınma nidası 8 -ı Kara parçru ı: Kaba bir nıda: kısınılar~ndan: B\ın: Sinırler. 
'ı üz.; Yakan; Frenk ba,anı; Biı- Bazı ha ta ık arın de\a ı. 11 - 23 ~ Mubalağalı ~a ın ; !u!n
) tik şehirlcrımiz..den biri. !l - Deli; Durt kıta plan bıri. 12 - de; 1 ~an. 24 - hı; Dedıı:ım 
ButUn; Sc : Yalan: Bır Pe~gam- ıBo' değıl; Bır kadın adı. ıa - dedıkçi; O nıanlıl;ır zamanında 
bcr. 10 - Uzak ı areti; \urdu- 1dart böhım~rdtn bırı; ilgıU; A\U tul")a'~a verılen ad; TuU
muzun bir bö ~csı; Bir nida. Kendini rorlamak; Taha ıir ni-j rak 25 - Rutbt.siz aı;ker; A('ıl:::-
11 - Yok etme; Js•eme inden d& ı. 14 - Bıçılmiş kere te: ne tamalar: Zt'~bek ağa ı; Anut. 
clın b\ unduğu şc~: Ansızın - -
12 - 1'knebı bir mılletın ferdı; 
Memnunluk nadası; }/\"\elden 
tasarlama. 13 - Yanlış; ~cf: Diş 
~eri; Göğü,. 14 - gmretrnek; 
Bir renk; Hır kış ~emişi. 15 -
Fi ı'a; Bayağı; Bır erkek adı; 
Bir nota 16 -- Yemek ere çe,nı 
ve.ren bitkilerden biri: .:'ı!eşruıı-
'et deHi anayasası: Meslek \C-
;a sanatının )ılrlızı. 17 - Sızıltı. 
18 - Bir monarşı Şt'k!i; Güzel 
sanatlnrdan bıı i; Bır Pt'\ gam
bcr 19 Re): Fena bir i inden 
do ın ı şeı etıııe ha'el ı:elmek• 
Ter; 20 - Bn.ıboş· İşınln ada
mı olma) an: \"uz: Bır şe~ ın ta • 
• nrl:ınmış feklı. 21 - 1 ti na; 
\'e-lirlik uınaaı: Oturma; Rey
ler. 22 - Sl'F<'k dokulu bır ku
maş; Pek eheınmı~ ellı; .ZooluJ i. 
23 - Kı a z.ıman· Şiddet ı azar: 
Cazibe. 24 Blı) ilk nehirlerden 
biri; SC'ğırtnı,.; Arap harflerın
dcn bırı; Bır r<'nk 25 - :sat
ranç terımlerınden b rı; Bır tat 
lı; Yumuşak hu~lu; Dolap katı 
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Bııgiiıı Desportes, Feııeı•bahçe ile; Olar10, 

ray takııııı ile ka · ılaşıyoı•laı• Gala tas 
~------.------.--------------.-------------------.--------

Gençler de Süleyınaniye ile oynıyacak 
Dlİn ~i lhatpa,a ~tadındö. 

1 ~.000 ~e) ırc· onundc, 
E ezıl\anın O arıo takımı .\
dalE>tle De portes takımı da 
"Bt> .kta•la kıır•ılastılar. 

Olar o· Ce 'o o,, a do, 
JorJın K aı o \loa ir na-
nıa~ 11nberto Va n~ton, 
~lak•\el :\hoe . :'ıloreııo. 

\dalr.l Onıer Fahrı. Gok 
alııhıııtın Cahit Rah-

m Turan Erol • ·ecnıi. 
A1tme• al•m 

Hakem Ta ık üzeren!! n 

!\dalet O) una ı ı b adı \" 
~o ana lla tekı arlad ıl!ı hü
cumlara ra nen \Cd"nrı da
k kadı b raz da mudafaa.ının 
hata ı ~ üıunden bır !ıı •at ~ a 
kalı~ an Olo\C n ç<'kt ıği sol 
şutla bır gol )ed 

Bıı J?O' Adıılctın hızını kc~ 
med . ek ı ncı dakık:ıda teh
lıl.:eh b r du ·ıı mu Cc lo ön e· 
d Dokuzuncu dakıkacla Tu
uın :\'ec·ml - \hmet ara
cında güzr.I hır pa-la~madan 
~cınra \bmed n şutunu Ce•lo 
plon ıonl.. k r ılı) abıldi 
Muteuzın hır ce ·e~ aıı alan 

ovuııun 'ırm ne d k•ka ında, 
so dan ı.:uzcl b r hUcunıda 
dalct bır eol f -at karırdı 
Yırmi döı dUncu dak !> da 

Cah dın b r ı ka ından fa, da
l:ıııan \ a~ını:ton kale\f' oku
larak takımına ikınci go u ka 
ı:ıındırdı 

Olar onun k gol (arklı bır 
;aııb,~eie ııecme i dahi ~
daleti hi.ıcıım arınn devamdan 
alakomadı. Yrmi dokuıuncu 
<iakikadıı nı talardan kale önü. 
tıe andall!'nen topu. arkn ı 
kalr.~e donuk duı an Ahmet 
Ani bır Çl'\ ıri I<' O arıo ağ arı
na taktı Otuz dördüncü dak·
bda oldan ka)e\e güzel or 
tal nan topu Ce-lo ~ncak :rnnı 
ruklamıık u et \le ilerhe do~ 
ru atab leh Fakat ~er dl''l· bir 
'\:aCıı vıı u u tonu ka c onler· 
nr "Onderd -'rka ı kalf'\ e do 
nıık du an Turan b r çe\ r ~ıe 
\ılaleı n ık !lCi ı::o unü )aptı 

R r mlıddet onra de\Te 2 2 
bera berlı'k e •Ona eı d •. 

1k ncı deH<'nin br~ıncl da
kıb ında Ce lo. korner 'ap
mak \ll'elıl le bir gole mani 
oldu 

On b r ncl dak kada :\laks
\ el er· b"r e•apr.den onra O 
larıo nun ucıinctl ::?olunu kay 
detti ~unun hl'men arkasın
dıın o\dalet bır gol kaçırdı. 

Bundan ~onıa Ada'etın O\ u 
nu bozuldu He ap•ız ve nıak
ııatcız "uru~l:ır rakıp tııkım n 
i ın kola\ll!ctırdı. 

Y rmi dokuzuncu dak kada 
dal et aleyhıııe ... l' len rr k -

k Jonın cektı VP. nadır go ü 
en ~ıkı bır ~utla ko•edrn 'e 

u t dırek altını ı)ırlarak to
pu ağbra t ktı 

Kırk diıı dunru dak·kada top 
avutıı çıkarken 'e her iki o
yuncunun da topa alali:a ı ~·ok 
1\~n Ce•lo'rıun ~rlaletl h r nııı 
hac me ~ertçe b r arj ~ :ı pnıa 
ına hakem penaltı \erdi. Bu 

hareket•n cezası, ol~a ol a. cift 
'uru o'abılırdı SM ircıler bu 
haksız penalh\'l protP•to t'l
tıler A.hmed n pena tıdan ''ı!P 
tı~ı ~ollr o,ı un 4 .1 Brenll a 
lılar lehınc ne· relend . 

* Hak 1 Brez ha Cutbo unu o. 
vtınunu ze\klr <e) rettığım ı 
De•no lec ı:ö•teı·~i 

neQ'!'Ortec· L do fo - '>ene. 
Valter - Herm rıio. Klo i~ 
('f'<:ı l n·ııo. Renatcı tıs 
Eıhnu Orte"rı 
Bc<•ktaş· Rulrnt 

Frıı'Uk - fi'.crt-C. ~ 1 
\'pd !. 

f h•an. 
ı<ı Pi - F:rrqn, Rerep C'o•

lrn n ~e\ li:et. a m 

ne porte t k mıı,da 
e• 1 an bula ı::elen a\ n 'Ti 
dan 'alnıı iki uc (u h"'<" ı hıı 
1unma ına ra!men lıA' ı h t•r. 
lıırda o1an ::uze B P7 a f -
bo un•ı e) rdr "~ m ı h"mf"l 
be lı old \ iıkı~ ı O'l hr~ 
dııl:ıkıı De pnrıe' n ak rı tı1-
"1m ı deneme!l ~ sah a al : 

Br ikhış - De ııurte Olll\'lndan lıiı tııst:ınt:.ıııt-

ması ıırasın<la 'karşılıklı \ uruş mıııın il~lın<"ü golıinü ) aplı. 
larla gcçtı fakat ondan sonra On ikınl'i daki ·ada Edınu-
m afır takımın ,gerek cem'i run bir ~utunu Blilf!nt, topu 
\C "erek ferdi o)un ü tünluğu l.orncre atarak on elebıldı. 
i) ce kendını go tcrdı. On üçüncü dakıkad• t's 

On be~ıne dakıkada Co kun o~ undan çıkarak l erınc bır 
O\ undan çıkarak ) erıne Fah- ihlı) at O) uncu gird . Anlreno 
1eıt n "ı di. riln buglın Fcnerbahçe ıle ya 

On ekızınr dak kada ağ- pılacak maç dola)ı ı)e Atıs· 
d· n o a oldan orta) a akları fazla } ormamak ı tedıği anla-
lan top kale onun de dola an .,ı 1) ordu. 
hakeme çarpara At1 ın a)ağı On altıncı dakıkada Edmur 
na :eld. Atı fırsatı kaçır- sol ç me\kıınden topu sağa 
mı) arak topu ko ('den Bes ·- do~nı _urdlıkten onı a ilerle 
ta- kale ıııe oktu. hır ar;ı pası \Crdı '' merkez 

Y rmi Uçuncu dakıkada Be ınuhaciınlerı takımın dördun 
şıktaş kale ı üstu te kı. y·r- cıi "Olıinü ~ aptı. 
mi beşınci dakikada De portes On yedınci dakıka Şe\ketiıı 
kaJe b r ıehlıkr. atlattı. )erine Özcan gııdi. De.)portes 
Kırk birinci dakikada Atis n liler de bir iki O) uneularını 

b r 'kafa \lirli ı.}le sol i'ed)e de!(iştirdiler. 
aktardığı topu bir eşape ile Yırmi b!rınci dakıkada rakip 
~ akalıyan Oı le"a süraUe il er müdafaanın ı ka. ından fa)da-
ledi H enfos hır ~utla ikinci !anan Fahr<'ddın'in utunda, 
golü ) aplı. top kalec~ e çarptı ve De por-
Bınnci de\ re 2-0 Dc.sporte tes kale ı bir ı:olden kurtul· 

lehine bılti. du. Yirmi altıncı dakıkada dört 

1 kıncı den cde Beşiktaş fut 
boku arında. bırıncı devrede 
ki o; unlarının )armm da. 
hı goremedık. Zıra mısafırle 
r n uratlı \e d~l~·manlı o
yunu hemen hep ınl :,ormus
tu. 

Bu de\ renin alıncı dakıka 
sında Ercan bır gol kaçırdı. 
Yedınci dak kada Ati· geri 

den gelen topu bır kafa \Urll· 
Ş') <', kendisini takıp eden 
D do'nun öni.ınc indirui. Dıdo 
uzaktan plA e b r şutla takı-

muhacim eri birden of a\d o
lan mısafirlerın bu durumu
na ~erek )an hakcminln, .ı:('· 
rek orta hakeminin ka)ıtsız kal 
ınası, az kaldı Be,ikta.a hır 
gole maio'u)ordu. Fakat çckı
len şutta topun dırcğe çarp· 
ması, bu haks17.lığı teliıfi etti. 
Oti.lz )edinci ve kırk ÜçLineu 
dakikalarda Recep'ın iki u
tunu kaleci mm af fakı) et e on
lcdı ve o) un 4 O Beşik tasın 
nıağlübh eti) le sona erdi. 

\ r. Orte;a bmnci sınıf futbol
culardır Bununla beraber. ta· 
kımın dı~er o~ uncu arı onlar. 
dan ~eri kalmamaktadırlar. 
J)e.)portc 'in oyunu, e\'\('lce 
giırdiığumıiı Deı;portc ·rıen da
ha ser 'e daha tc.-ırlidır. Es· 
kı inden daha \IL\ın pa tarla 
o,> nalan Oe poı1es Ueı-in ıniı
scl esierı. deplasmanları. en 
ı:üc durumlarda gô.sterdiR n 
. oğukkan'ılık ze\ kle :-e5redil· 
mektedır. 

A. B.\HTIYAR 

Bııl.(tinku mac-Jar 
Rugün Dolmabahçe ~tadında 

iıç maç ) apılacaktır. llk maç 
saat 12 de Gen~· Mıll l'l'akım 
.Sıileymanı) e ile, ant 14 tr. 
Ga ata ara\ O ano Ue, saat lfi 
da da J.'eneı bahçe De portes 
ile karşılaşacakliirdır. 

Gt'nç 'lillı 'l'akını-Sıile\ ıııanh e 
sa ı gıinu \. lmanya')a hare. 

k<"l eclccck olan Gene :\!illi 'l'a. 
kımın on ekaz. kışıık kadro ıı, 

ougunku idman maçından on. 
ra kat'i scklinı alacaktır. 

(;alatasaıa) - Olario 

Günun ıkınci maçı o an Ga
Jnta ara)-O:arıo kar-ı a nıa•ı 
muhakkak kı ha~ h çckı melı 
bır er.re~ an takıp edeccktır. 

~ Dun Ada et ı 4-3 ~ ent'n Ola
rı onun buı:un ıie lia ata ara) 
:ku ı.sında kazanmak ıçın bu
~ uk lıır ı:a) retle o~ nı) acağını 
tahmın edi)oruz. Xetıte almak 
içın c;etın hır nıiicadelC')C gı
rı cceklcrı tabiidır. Eğer Ga
lata ar;ıy ı) ı bır O) un tutturur 
ve ) akalı) acağı fır~at ardan 
fa~ dalarım~ını bilirse O\ unu 
galip bitirmesi mıimkUndür. 

J'P.nrrbahı;e - Dt poıtts 

Gunun son maçını Fener
bahçe ıle Desporte ~apar<1k· 
ur. De portes, ku\\ et bakı
mından hemen hemen ilk gcli
• ındcn fark-ızdır DUn .Be,ık
ta,a karşı çıkardığı O) un ı:oz 
önlınde tutu ursa, bu~un Fe
nerbahçe~ ı de mağlup etmesi 
ıhtımalının de ku\ vet i oldu u 
nctıcesıne \ aı ılabıl r. 

l\laamafıh suna da i,aret e· 
dclım ki, dün Sı~ ah - Be) az
'ılar her zamanki o)unlarını 
çıkaramadıklarından farklı bir 
mağlu bı~ ete uğramışlardır. 

ı-·enerbah~·e'hkr bu:lin dr.rll 
top u bir tempo ile o) nar' arsa, 
Rrezıl} alılar ıçin tehlikeli ola
bılırlcr. 

Kürek yarışında Oxford • 

Cambridge'i yendi 

Londra 3 (~afen) - Oks
ford 'e Kem briç Ünıversıtele· 
rı ara ında bugün cere~ an e
den kürek )arışını dört bucuk 
boy ı:ibi bil) u bir farkla Oks
ford takımı kazanmıştır. ıoo 
&enedcnberi her sene ~ apılan 

bu anane\ i ) arı~ların. ,imdı) e 
kadar 54 >arışı Kem briç, 4.'5 i
nı Ok ford Üniver ite takımla
rı ka1.aıımış \C bir tane inde 
berabere kamışlardır. 

Beşiktaıı o& - O yenl'n De portes takımı Dolmabah~e atadında 

Güreş 

Seçmeleri 
\ııka ı a. 3 (.\ ,\ } - Gureş 

Fcderb)onu başkan'ığından: 
18 bıi gede yapı an .eçmelcr

de mlllı takımımız. güre~çı e
ı·iyle mıisabaka ) apar:ık nam· 
zetlık eri Federas,Yonca uy~un 
g1ırulen 80 güresçı 10 \e 11 
nı anda Se) han'da )apı acak 
eçmc ere ı~tırak edecek erdır. 

Bu mu abaka arın bırincı 'e 
ikıncı erı)le Federa ;ton tara
fından u rı acık 8 güreşçi Ja 
pom ada yapı acak dün:ia şam· 
pıvon uğuna hazırlanmak üıe· 
re kampa alınacaklardır. 
Kanıp ııı an a~ ının 15 inrlı 

Ya Ma'da açı :ıcaktır. 
Kampın tcknık ıdaıc:.ı Nu· 

ri Bu) lorun'la antrenor erını z· 
den Yaşar Doi!:u \e Arıkan'• 
te\ dı cdı'ecektir 

Kamp 1:) m ) ı a kadar bir 
a} de\ am edecek. ~aptık arı 
mu abaka arla ) arı :. arl\ a ha
zır \azi)ette bu un.rn gurcsçı
" nııı.e bu muddet haLıı an· 

ma ıçın klıfı clecektır, :kana
atind!') ız. 

Kampa a'ınan 24 gürcşçının 
ccmeleı i \ e ta fıveler kamp 

~ırasında tanzim cdi ecektır. 
Se) han·da yııpı acak eçme

'ere şohret ) apmış gureşçıleri
miı.ı sürprız. er e karşılaştıra
rak genç erin ı?e.ec·e~ı tarama 
ııııısabaka arında nıe)dana çık 

mıst ır. 
Se}han \e Ama~;.a bö gt>le

rlnde mi'li takım namzetleri· 
nin karşı"a tık' arı ) eni cle
rn:ın ar glires poı-unıuzuıı i -
tıkbali içın bu) uk Umit <'r be•· 
'emekte hak ı o dıığumuzu gös 
termi erdır . 

Sc) han da yapılacak seçme
lerin bu bakımdan şımdı}e ka 
dar > apılmış butuıı mlı~ab:ıka
laroan daha ehemmi)et'ı \e 
alaka çekici olacağında şiıp
he yoktur. 

1952 o ıınpı)adından sonra 
dün}a o çıısıınde ık karşılaş· 
ınayı ) apacağınıız Tok~ o mu
sahaka'arında ha ta Rus ar o -
nıak üı.ere İran ılar. Japon ar, 
İs\Cçli er \ e Amerıkalı'ar en 
tehlikeli rakipleri teşkil et
ıııektedır' er. 

Bun ara kar ı muvaffak o•a
cak \ e e~ki ıtı barımızı iarle 
edecek bır mi' i takım hazır· 
lannıası bas ıca hedefımızdir. 

};n b i e'emanı seçmek icın 
bu ınu abakalar ı;cniş bir prog 
ram ha inde haıırlanmıstır. 

En ı~ 1 ) etiştirici'.el"in elinde 
liyakatlerini minder üı.erınde 
i pat eden genç'<'rımi:un ha
zır:anarak Tokyo') a ı;:ölürtil
nıesi sağ anacaktır. 

Bu şartlar içinde senç eri
miıden mu\affakiyet bekle
mek hakkımızdır. 

İNGİLTERE . 
LiG MACLARI 
Londra 3 (T.H.A.) - But:un 

de\am edılen lıg maç•arında a· 
~ağıdakl netıceler alınmıştır: 

Bolton 3 • Ar enal 1; Burn
ev 1 • Chclsea 2: Charlton 3 -
s·hef. United O; Liverpool 4 -
Sunderland 3; :\iane. Unitcd 2 
Caıd tf City 3, Mıdlesbrough 2 
Aston Vılla 1; ~ew Castle 4 -
:.'>lanchc:.tcr Cıty 3: Prc:.ton 4 -
Port mouth O; Chcf. Wednes
day ı . JlııcldcrsCic el 4; Totten 
ham 2 • Blackpool 2. 

lngiliz ordusu, Fransız or-

dusunu Rugb i'de 27 /O 

mağlüp etti 

Londı a 3 ( \:\ K \ ı Bu,; un 
:'apılıın f ran a • ingıltere ru;: 
hı mıllı ordu takımları maçını 
In"t teı e 2i·O azanmata mu
Hffak olmuştı&.r. 

f 
İs' ıçrenın Ztirıch :ehr nde 

haftada uç defa ıntı:ar eden 
• Sport• ~azetesın; n son sa,) ı 
larının birınde. i -panya mu
habır o'an bir f ' çrel•n.n J.:a 
lem•nden a~at!ıdakı n bıT.iın 
i~ .. n c;ok rnterc ;ın hır ,azı 
~·ıkmı~tır. Ru vazının Len·İı mr 
s ni oku) ııl·ularımıza :ı~ nen 
sunma~ ı fa,) dalı bulduk: 

•lsı>an)a a('ıkta kaldı • 
Ba,;lıJıı altında ~;le den

mektedir· 
Latin mcmlekc:Jer nde ef

'kfın umum ) e 'e Cedera~\'on 
azalarının bir mağ'fıb ~et kar 

ı ında bamba•ka hareket et 
tiklc>ri ma•umdur. Bır de b·r 
mağlub ~et dUma futbol şam 
phona·ından el mınas~onu in 
taç ettirinte. Romadak· kuı 'a 
ile me•clcnin 1-pan,) a çin he 
mit. kapanmamı~ arldecllldıği 
kcnrlili:'!ind<'n meydana ~·ıkar. 

F:\\ela. 120 dakikalık maç
taıı <nnr:ı 2-2 herahere b ten 
İ·panya 'riirkıyt karşılacma
<ının ıe"ri auımi bedb nlık 'r. 
sukutu ha~ al oldu~unu Ö\ lc
mC'k :cap eder. Genç b r Ro
malı. gözleri ba[:lı olduğu hııl 
de )orgun Türkler \e i•pan\ol 
ların muk:ıdderatını ta\ ın el 
mi tır. San,. daha fazli "a}
ret ı::ö terenlere yardım elti 
'e bunlar da. son ıkı maçta 

h c; ~üphe )ok ki. Tlirklcrdı. 

e_g_cüNDUZ &ÖZÜYLE] 

!165 x ı Nis 
Yazan : Gündüz KIL/Ç 

~ankı her gün kA.fi mlldarda birbirimizi aldattığımız. birbi· 
...,. rımıze matlık attığımız ) et nıi)ormu~ fıİbi ~u ( ı Ki an) a 

.ıe 'uzum 'ardı anlı) amı.> oruoı b ır türlü A .. ıl kımsenin kimse.> ı 
aldatmı) acağı bır gune muhtacıı gibi geli) or bana. Bö)le hır gun 
de a iını a;,tarını oğrcnenıeyip meraktan lmrandığımız me e
lelerın e a arına ula abilirdik belki.. MeselA şu bir kaç gun 
önce geçi\cren (1 Nisan) ı aldatma de~il de, aldatmama gü. 
nu dı~ e kabul!enmi olsa) dık hemencecik aklıma ,ı:elen su 
su ailen sırala; ıverirdim ben: I,ik maçları neden ~aşlamı) or, 
ne zaman başlı} arak? Spor Sa rayından niçin sporcular istifa• 
de ettırilmi,)or7 lstenıldiğı gibi çevrilen lisans i•lcrinin içyıizıi 
ncdır? Ecnebı maçların orı:aniza:·.yonlarını kimler )aparlar. 
na ıl } apar ar? lla) ır! Hayır: Vazgeçtim. De\ am edcnıi.>e<·e
ğım uallcrimc. Çiınkti bunlara nrilccck doğru ce\apları tah 
mın edı~ orunı dn ıçı ın Urperi ~ or, gönlüm bu anı~ or. Zaıen 
hakılrnt acıdır de) ip durmazlar mı7 h ısi mi tatlı tatlı aldata. 
ht\l. dırı m:ıdıın alrlat~.ım birbirimizi.· Yaşa~ın 36.'i X 1 :\'ısan .. 

"' 

Bruk.sel 3 (AA ) - ~fıll1 
:\ludaCaa Vck~letı Temsıl Bu. 
rosundaıı Yüzbaşı Bedri Ça. 
k ıroglu hı.dın: or: 

Ye ılkoy ha-.a alanında is· 
tan bu Bul::e ~Iüdiıı u Salliharl
din Cıhano hı Ye basın men
su1>"arı tarafından ut:uı·lanaıı 
Ordu ekıb.ııııı., 1 Nısan geeesı. 
ni Anısterdam'da geçirdikten 
~onra 2 Nı an sabahı hır K. 
J,.~ı. uçağı~ le saat 11.3.3 te 
Hollanda'dan Bruk ere gel
mıştır. Ba ta kafıle ba•kanı 
\ arba} Nurı GıicU,) ener oldu· 
ğu ha de r.I erındc Turk ve 
Bclçıka ha} raklariylc lal' are-
clen inen ckılıımız, Ttirkı~c 
.El~ ilık mensupları. Bclçıka 
\skcrı ~por Federa }Ollu Ra,
kanı \e ü~clcrı ılc dıı;cr clc\
kt oı·duların.ı mensup uba~
Jar \ c hasın m<'ı1.~upları tara
fın<l:ın hararetle> karsılanmış 
'e Felamlanmışlardır. Kafıle 
ba kanı, ilıtısas arı hakkında 
sorulan bır uali ,Öl le l'C\ ap. 
landırmıştır: 

.. 

' 
Sıhhat "' ne•eleri yn:nde 

olan ekıbımız ili; antrtnmanı 
nı yarın Brüksel stadında ) a 
pacaktır. 

Mısırın son Anda diiııya or
dularara ı futbol şampiyoııa
•ına katı'mak için Brüksele 
gE'lmeci üzerine ) cniden kur'a 
çekilmiş \e bu kur'a)a &öre. 
ikinc· grupta olan l<'ran•a, doğ 
rudan doğruya fınal karşıla • 
malarına kalmıctır. Fran adan 
bo alan ~ere de Mısır girnıis
tır. 

Ru 'azı) el karcı•ında Tıirk 
takımı. ı:ı ni anda .\merika ve 
11 nısaoda da Mısırla karşıla 
acaktır. 

b 
• 

.Muhakkak kı b r !por mnu~ 
kasının neH:es n ıki kU 
parçası.) le tıı:ı ın etmenin 1111 
na ızlı'lıı mlinaka,a cdıleb 1 
\ e ı;eııe muhakkak ki, ~ur'a rı' 
t cc ı o~ uncular içın arıtı ' 
clılccc ~ b r hal çaresi de! 
el r. 

~oguk duş tabiri. İspanr' 
nırı diın~a futbol alemındt 
ekarte edılışı ıçin tam mAn' 
Sİ\ e e:; imi~ gıb dir: Ge;e' 
~cfcr nıo·da dordiıncülükte~ 
bu efe r se) rci olmağa nııı~ 
kiımil et Bü'un bunlara raf 
men İ•pan) ol mtinekkidJerl 
'l'üı·ki) cnın hakkı) le bır ~· 
atladıgını \C daha da sürpf. 
ler )aıatacak kabılıyelte " 
dıığunu itıraf etmektcdirle' 
Türk takımı bilhassa çok gı:" 
ve dağlar ele\ ircrek fız.ik ~· 
bıli~ct '" alteclılnı')ecek ııı 
cadel<' nıhuna ahiptir. Bu il 
kım i \ i~·rede ıle sürpriı '°' 
ratac·aktır. Çiiııkü 1stanbuld1 

k nıacın 1-0 !ık netice i sur 
pr z olarak kabul cdılse bi't 
2 2 k netıce. me\ cut b 
kJa;ın te) ıdi idi. Üstelik Tiitı 
ler n, ıakım te kilinde İ paı: 
) ollardan daha i abelli hart 
ket rttikleri zannı hasıl ~ 
nııı-ıtur. 7. ra burada İspanl~ 
ma üb"yctın·n ınc 'uli)etl 1 
darecilcı e ) iıklenmektcd' 
Turk takımı ılc o)nanan el 
m na \on müsabakalarını c 
dn c almamak 'e Türklerf 
~ladrıttekı za~ ıf maçlarında~ 
~onra •hazır lokma olarl 
baktıklarından. ev\ c'a id9rf 
cileıe yükleıınıe\\t<'dir. Haıı 
lık'arda hu ?.ihıı ~et içlııd 
lc>knik 'e taktik hakımdan d 
uyıf 'r. kifa) elsiz kalmıdar 
dır i.:ctc>l•k bazı oyuncular 
du ük formu " for hattırıd 
me ela caf! c: Venancio'nun. •' 
lında antrhaf. sağaçık M 
teche nin de esas olarak fr. 
~a~ t oyuncusu olmasından 
ı·i gelen ) erlerini ~adırgatıı1 

ı andımanı dü,.ürmii.,.:ıtür.ıı 

Yazının sonunda Kuball 
ıııe·ele_ıne de temas edili>'° 
\e bu o.>uncunun vaziyeti h•ı 
kında karar alınması isteıı 
yor. ve nihavct Kubalaya fıf 
takımında f n~iltcreye karf 
) er \erildiği lıaldr dıin\'a J: 1 

p._sına n"<:in lştir~k ettirıtrıı' 
d"gi soruluyor. 

< ·• TJ 

lngiltere - lskoçyayı 

4/2 yendi 

Glıısı:ow 3 (A~KA) - 1' 
zun burada HampdE>n Pt J 
s'ad.> umuoda 150 kusür 
sc\ ırrı onunde senenın en ,. 
liıka çeken maçlarından b 
yapılrııı ur. İngi tere adalat! 
nın eıı iddialı maçlarından b 
r ol leşkıt eden İngiltere - is 
koc' a ııııl i takımları arasııı 
daki maç ıçın Londra'dan '" 
muhtelır İngill.ı: ~ehırlerinde 
20 binden fazla futbol ıne· 
rak'ısı takımlarını alkı~lanıP~ 
lll<'re tadyuına gelmiş buJıl' 
DU)ordu. 

Rıı nıühlm maçta son dc"f' 
ce li:UZel bir oyun çıkaran iıı, 
ı:olız mılll takımı i koçya') ı .f• 
ı:?lbt barıı bir farkla ) enere' 
dun) a kupa:ıında iddiası oJdıl' 
~unu isbat etmı~tır. AYruP: 
muhtclıtıne Ye Macar nıl 
Jı takımına 'kar~ı hiç de ut 
ınınkir bir o~ un cıkaramı}an 1 
ı:?ilıı milli takımının b ı 
ı:ü nkiı o~ unu, futbol müneklıı 
lcrını memnun etmiş ve dull 
~ a kupasında İngiltcrcnın bD' 
'uk bir rol oynııyacağı kana• 
tını kun etlendirıni$tir. 

1956 Olimpiyatlart 

:\!elbourne 3 (Xafcn) - il~ 
:ı~ın ortalarıııa doğru A,uc• 
tral,) a Iılar 1956 O'impiyat .ı;tl 
d ınııı iıı$aa tına baslıyacaklaf' 
dır. Mclbourne'da 1958 ıcnt 
~ınde o) nanacak Oımpiyat D' 

~un arı ıçın in a edılmekte o' 
Jan tıu s~ad ve misafirleri bJ' 

rındırmak ıçin icabeden e\'te° 
rin in.a ı A \'\istralya hlikuınt' 
tine 2 mi':ion sterline maloW 
l'a ı t:ldirilmektedir. __. 

ıBız c a en her ıkı mı! et 'e 
ordu arasında me\cUt do tluk 
'e karde ık bağlarını por ~o
lu~ la da tak\ ı~ c t'tmck H;ın 
güzel mr.m eketınıze gelmiş hu 
lunu) oruı. Spor alanında cr.n
tilmcnce mlicadre cdcccğız. 
fakat, mucadelenırzlıı hedef ,·e 
gaycsı her ne baha ına olur a 
olsun mutlaka kazanmak fikri· 
ne i tınat ctml~ eceklir. Yarın 
gerekirse omuz omuı.a in an· 
lık hıık 'r hiirrı' etleri uğruıı
cl:ı dÖ\'Ü ecck olıııı kahraman 
o rlıılarımız hu \C~ılc ile b'r
h rlr.rin; daha ; i tanımı . da
ha çok c\·miş olacaklardır. 
nc11111kr ı t c>nhe• nın Do;!u 
kan.ıdınd.ıl-. Tıır', o ducundan 
dost w miitleC kını ı Bek 1'a 
ordu una "<ıtirdı~im z ~r a-ıı 
'<' 'iİ d lck tcmrnnilcrım mı 
ulastırılma ını b !ha •a r·ca 
eder m.• 

İngiltere ;ıJ:ır iklet hoks ~anıpb onlarınılan Don Cockrll (sagıtıl 
\merilı .. alı ~ampi) onlardan Hr.ndr.n•on'la ~aptığı 10 r3\ undıu• 
ınaçı kaıanclıklan nnra ıulerlı;tn. Hahm maçın bilti:ini habtt' 
\Ul'D gonı çalındııı 111raıhı !\nırrikalı boksorlİ tutup ke~ 

rekerken gı:irulU) •r• 


