
r 

1 LUNA Marka ALMAN pil ve Batar· 1 
yaları ile HALK TiPi selik lambalı 1 

TONFUNK RADYOLARI 
ı:elmlşUr. 

ABDÜLKADİR MEMISoGtu 1 
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~~~.~nd~.~,.~~K~ip~r~ülü C.H.P. Genel idare Kurulu 
bugün geliyorlar 

Başbakan, İngiltere ile Türkiye arasıılda 
Yüksek ideal birliği hô:kim olmuştur, dedi 
«İki 111e111leket dünya savaşı arifesiııde birleşmiş 

1'e tarilıiıı eıı ı1111Jıteşeı11 s ıılh vasıtası olaıı Atlaııtik 
Paktı caıııiası ici1tde de miittefik olnnışlardar» .,,. 

l
, 

Tersine 
Dönen 
'Roller 

Bıııuıı Jlu1ıa1ıCrim!:dın 

Ankara 11 - Basbakan Adnan Menderes ne davete icabetle Londraya hareket ecliyoru:ı:. 
ve Dısisleri Bakanı Fuat Köprülü, umumi kfi· l\tenıleketimiıln müttefiki dost İngllt~re· 
tibi Ce\·at Açıkalın ve diğer zevat Londraya nin payitahtını ziyaret \'e devlet ~~~mlarıyle 
gitmek üzere bu aksam tstanbula hareket et· tanışıp görüşmek fırsatı zuhur ettıgınden do· 
mlşlerdlr. Başbakan Adnan Menderes istasyon. layı cidden bahtiyarız. .. .. . 
da çok hararetli tezahüratla uğurlanmış, al- [ l\femleketlerimlz arasmdaki bugunku mil
kışlanmış, kendisine buketler verilmiştir. l\len nasebatın geçici men!aatlerin doğurdu_ğu .. bir 
deresi teşyi edenler arasında Cumhurbaskanı durum olmadığını söylemcğe lüzum gormuyo
Celftl Bayar da bulunmakta idi. Menderes ve runı. 
KöprülUnün memleketten a~·rılışları dolayı- Türkiye ile İngiltere arasındaki münase
sile Başbakanlığa Sağlık Bakanı doktor Ek· bat uzun seneler hadisatın tecrübelerinden ge
tem Hayri Üstündağ, Dısisleri Bakanlığına da çcrek karşılıklı anlayış, menfaat birliği ,.e !la· 

\'AZAN: Çalışma Bakanı Nuri Özsan \Ckalet edecek· mimi itimat mahsulü bir ittifaka dayanmak· 
Ahmet Emin YALMAN !erdir. tadır. 

K0msuınuz l'unanlılar i~i aclam 
lardır, hoş adamlardır, fa. 

k~t şimdiye kadar memlekctle
nnde bir türlü iyasi istikrar 
)aı:aıamamışlardır, milli en'!rji. 
ll''"!nln büyük kı mını politika 
l~tırasları 'r. tarpışmalan içinde 
lok ediyorlar, bir llirlü milli is
lerine aklın irııbına uygun bir 
cereyan t eremiyorlar. Biz ı e, 
millet olarak, Balkanlarda ,.e 
Ortaşarkta tam \e mükemmel 
mana ıyle 1 tikran leınsil edlyo. 
ru_z. Ha~lttcn bize bakanlar \'e 
~ılletlmızin ana nsınannı tab. 
lıl edl'nlrr, i likbalimlı hakkın
da guH~n du.> U) orlar, bize •la
):nmak nıumkün olClugu811 .Oy
lu~orlar. 

1-"akat bu sanı~ ede gôzlerlmt. 
'-İn önünde duran manıaral:ıra 
bakarsak, bunun tamamıyle ak-
1>ine hükmetmemiz llizım gelir. 
l'unaoi tan )eni eçimlere fü. 
tum gönuuştiır. İktidar me~lıiin
de bulunan papiler, bunlan biz. 
tat idare etmek gibi bir iddiada 
hile bulunmamışlar, dtrhal Kra
la. i~tlraJannı ,·erıulşlerdlr. Seçi. 
mı ıdarc etmek üzere \'üksek 
lllahkeme reMnin idaresi nllın. 
da tarafsız bir mUU kabine iş 
başına gcJmi lir. Bu kabine. ka
nunun kaplannı )'t'rine getire· 
cek, herke e hakkını \'erecek 
'~çim!erin mllli iradenin piirUz~ 
'~ bır ifadesi diye tecelli etme-
ıne bekçi olacaktır. l'eni Yunan 

hükiuneti, reylerin \'ereceği ne
ticeye gorc, tam demokratça bir 
ha,·a içinde Is basına gelecektir. 

Başbakanın beyanatı Sulhün kendi memleketlerinin olduğu ka-
Ankara 11 (A.A.) - Ba~bakan Adnan dar beseriyelin de refah ve saadetini temin e

Mendcres Londra scyahaU münasebetıylc Türk decck yegAne unsur olduğuna bütün samimi· 
basınına Anadolu Ajansı vasılasiyle ~u be· yetleriylc kani olarak bunu en üstün bir ideal 
Yanatı vermişlerdir: telAkki eden ve binaenaleyh sılıhii konımak 

•Dost ve müttefik İngiltere hükumeti na- için her türlU fedakdrlığın yapılm:ışıoı mili! ve 
mına kıymetli devlet adamı Başbakan Mr. beşeri bir hayat gayesi te!Akki eden memle
Churchill'in şahsıma ve Hariciye Nazırı l\I. ketlerimiz münasebatının inkisafında bu yük· 
Edenın Dışlşleri Bakanımıza isal ettiği nazlkA- <Devamı Sa: fi Sii: ıı de> 

Abdüh"ahabın <sağda), Sanyer cinayetinin i§Icndiği saatlerde 
düğünı1e çekilmlı resmi 

Gönüllü katil Vahap 
llliişahede altına alıııdı 

Nauri bir hakkaniyet itldiası
na ka~ılık, lstikran feda edt?n 
nisbi seçim ur.um \'unanistanda 
tecrübe edilmiş, zararı görülmüş, 
h~ınun. üzerine SC\·im kanunu trı-
dıl edııerek, ı.:uı:iik seçim daire- Abdu··ıvaha Adi' :.ı d'g.... son 'f d d 
!erine göre ayarlanmıı btr ekse- p ıyeue ver 1 1 1 a e e 
~~.:·~:n·;.::!:~.:~~;ı~~ı: cinayeti ile ilgisi olmadığını açıkladı 

Sarıyer 

tısulü bakımından da istikrarlı ı JLl\JAZ c;ETİ!\ER - Sevimi ben öldürdüm. Onu bir gidice do11ru '-'o"prü ku-uor. l" • 
tur. v 

6 
"' '"' ~ «"'n f/IU\ ıuveun~cn işte bu parmaklarım bogdu, dl· 

. f ~te. Yllkaııda gordüğünüz ı·e ye, hıçkırarak feryat eden \"C za 

K sım, Sanycr cina~clinin faili ol- bıta)~ iki gün uğrastıran za\'alom~umuzun h iliğinde t;öıü- d_uğu iddıasında bulunan ıgönUI ı. Abdulvahabın bir ruh hasta. 
dA ınüz )ok. Sulhu korumak lu katıı. Abduhahabın suçsuz ı olduğu tahminleri ileri sürü
a~:sında Yunani tan bizim en lu~nu ortaya ko~ an en ku~ vetll hırkcn bile, cinayeti i~lcmcsı ih. ~ n ~ol ar~adasımızdır. l\luknd- delıldir.~ 1 tımallcri gö7linündcn uzaklastı-eratımız nıce bakımdan beta- -::::-:----_____ :.___ 

be.rdir. Yunanlılann istikrarı Biı• zı•••afet kll'u$1nalannı müııerek menfa. U 
•tlerimlz hesabına bir nimet sa
Yanz. 

. Pokat '\'unani tanın belirttiği 
sıya i olgunluk manzarası karşı. 
~ıııda .. blziın hılinılıp, bakınra, 

r.iintu duYnıaktan kendimlıi ala
~ıyız. Mani ada, Balıkesirde or
aya konulan 1>0litika husumeti 
~a~zaraıan, Turk milletinin mil
li rllğlne. milli sedyesine. \C· 

•nna, tcmklnlne u)gun sayıla
cak manzaralar olmaktan uuk· 
tır. Buntan hatkımıza mal ede
ınel iz.. 'Karşıla$1ığımız siya t :tça. 
:\-'4 lzlık teıablirlerl, islerin P.\'k 

~e idaresindeki basiretsizliğin, 
1U5;lJruıı, ihmalin, ııırtl endfse

:ı 111
n dP.l)et 'e millet menfaa. 

nılen Ustün tutulma ının elim 
rıcııcclerldlr. 

rılmamı tı. 
Vahabın bazı arkadaşlarının, 

onun hlidise glinU ve gecesi Göz 
tepede bir düğünde olduğunu 
sôylemeleri bile kUi delil sayı
lamazdı. Halbuki o geceye ait 
bulduğumuz. resımler. bu zavallı 

<De\·amı Sa: 5 :sli: lde> 

·· d ıil rle bunları men «Siyasi hürriyete tecavuz e e e . . 
etıniyeıılcr hakkında kanuni takibat yapılmasını ısterız>> 

if sini Beyanııaınede, ın uhalefet vaz e 
ifadan men edil nıiştir' den~!!·, ... ve Bahk•slr 

C.11.P. Geııel İdare Kurulunun, tsmet inönünün baskanlığında dün yaptıJı toplantı 

Balıkesir valisi hadiseler 
hakkında izahat verdi 

\'lliyctlerlnc t;6radığı sıra~a ce
reyan eden müessü. h.Adis~ler 
ka~ısında Halk Partislnın go~
liÜnü tcsblt ye umumt efkara bıl. 
dirmek maksadile C.H.P. İstan.. 
bul il merkezinde birkaç günden. 
beri devam eden toplantılaruı 
sonuncusu dün saat 11 de İnönü
nlin baskanlığında yapılmıştır. 
Kasım Gülek ile hAlen Fatsa. 

da olan Atıf Topaloğlu bu top 
(De\'amı Sa: 5 Sil: ldO •• Endik, Bayar' ın 

Müdahalesini . 
istiyor 

llıuwi llull•Mrlmhjlft 

Ankara, ıı _ İktidarla Halk 
Partisi arasındaki gergin vazi~et 
diğer partiler tarafından da d~k
katle takip olunmaktadır. Tur
kiyc Köylü \'e Çiftçi Partisi adı· 
na Çanakkale mlllct\'ckill Sür~y
ya Endik bu hususta şunları soy
lemiştir: 

«O gün meydanı dolduran 15 bin vot~n~a~ 
parti farkma göre tefrikler yaparak kım1nı 

,_ Son günlerin iç siyasete 
ait hadiselenni büyük bi.r üz~n

a ras ı nd a tü ile takip cdi~on•z. Fılhakıka 
dün muhalefette iken hıık 'e 

bua k ma k, ___ <_v_e\_"llm_ı_s_a_: s __ :sö_:_ti_d_•>_ 

k" ini çıkarmak gibi harekete hakkımız . yoktu.» Milli Eğitiııı 
1 m t 1 hakkı veril ler meydanı tamamen terkelme-c. JT. P. Genel Ba.s~anı smet rat \ııı:tıye konuşm~ JI Par ğe başlamışlar, bu sırada Emni. 

. .. .. F'ge sc'·:ıhatı sırn ında, memıştır. Guruba kadar . U t '"dür '"ekfıı·nı·n kürsU va. Inonunun , ,. . . Ti · k bilecekleri m • )'e mu • " 
Balıkcsirde vuku bulan ve !k~ ti ı e~:ın ·nonj~ndarına alay ko- nında Halk Partisi Ilr;e baskanı· 
parti arasındaki siyasi grrginl_ı~ı messı er~ e . t müdür vekili na «Konusmanıza hiç bir mfıni 

hadiseler iç polıtı· mutanı, mnıye kt d esine rağmen bu zat ~rttırancl~~n devam eden müna- huzurunda tebliğ ~~il~l§U~. boe~~~:.ate;arti il ba§kanını ya. Öğretmen İhsan Ataöv'ün nalt anın halindedir. Bu mü. Eğer Halk Partılılerın onU$· d t d ek· linden bahseden yazıya kar~llık kaşa me\-zuu . ' t.. 1 b"ter guruptan evvel sıra nına ave e er . b ld k· 

Bakanıııııı 

Jflekttıhu 

nasebetle Balıkesir \'alısi Nure nıa arı ı ' P um . ko •Biz konuşma yapmıyacağız. fJ mektu u a . ı : .. bi 
Un Arnuksa, gazetemize, dur~· kalırsa Demokra_t ar enn llikrofonu size emanet ediyo. 9.10.952 tarihlı nushanııın '" 
mu aç~klııyan bir beyanat \'crmıs nusmaları olacaklı:d d Halk rum• demek suretiyle kürsüden rinci sayfasınd.a (Bakafı ~e~ .. ~t. 

1 • Cumhuriyet _?lC) anın.~ . i ti Demokrat Parti il baş. eden öğretmenın akıbet ~ a~ ı • tı\'ali bu beyanatında demiştir Partisine ait kur il ,.e mı~:;n- ~~~ sd:·cumhuriyet Halk Partisi lı ya:ı:ınıza dair aşağıdakı cevabı· 
lfr dan başka kür:n \'e ~ı o~ il e \a kanının bu tarı hareketi mııın ilk çıkacak nüshanızın ay-

. Umumi içtimalar hakkında konulmasına musaade ed~~-m~diğı f alen~n söylemek suretile mik· n• Sa:{Ia ve sütununda ve Kaynı 
ta;hlk ettiğimız kanun 27 Mayıs gibi ll:ılk Partisine alt urs ve "orandan fa ·dalanmı~tır. punto'larla nesrini Ba~ın anu-
1325 tarihli içtimaatı umumiye mikrofondan hiç bir ~~o~at r O gün m)eydanı dolduran on nu gereğince ric:ı ederı~. l > 
kanunudu~ Bu kanundaki kayrt P~a~rt~il~i~is~U!fa~d!e~c~t~m~e!m~q~~~l~~~-~-~<~D~~~m:•~S~ı:::S~S:ü:::3~d=e~>~~~-'-n_~_~_m_ı~S;a_:;5~S_u_:~7~e !ara riayet sartilc toplantı ıçin c::'k saat 17,15 de Halk Part 

iz.in :ılmnya Ilı zum ~~kll~r •.. ucr r d d • • • k 8 
iki parti de 8.l0.19~M• giln~ndc p r c 1 a un 1 1 
~·apacakları toplantı ıçın \'alı~ığe a z a 
ihbarda bulunmuşlar \·e lçtıma 

aktetmek hUrriyetinl. iktisap t 
etmişlerdir. C. H. P. ılk müra. t çarp,, 1 
caatında toplantı yeri olarak es. o orar 
r~i:c~lc!ia·:a:;:t;~~~ıni~t~~~?~~~~ ----=---------
nü Cumhuriyet meydanını gos- d 29 k .. d ... r surette yaralandı Kaza termiştlr. Demokrat Parti ise bi 6 kişi öl Ü Ve iŞi e agl • 

1 

tinci müracaatında Yıldırım o. Tı·re ve Torbalıdan hareket eden otoraylara makasta-caklarında bir toplantı yapacak. 

!arını bildirmişlerdir ki bu mil· 1 · d ld 
racaatlarını, kapalı bir topla!ltı ki memurun yanlı,Ş yo vermesm en o u 
olduğundan içtimııatı umumıye 
kanununa göre mütalfia ctmeğe 
lüzum görülmemiştir. Demokrat 
Parti ikinci müracaatında Cum
huriyet alanını göstermiştir. Ay 
nı saatte bu meydanda Demok. 

Bazı Şehir Meclisi 
Üyeleri hakkmda 
Sorusturma baslad• 

Bımul Jtulıdirl111izıfm \-

İzmir, ıı _ Bu~.ün saat 7.30 
sıralarında Tepekoyle Pazarcı 
arasında bir otoray kazası olmuş 

tur. k lk 
Til'c'deıı saat 5.30 da :a. ·an 

1324 sayılı otoray Torbalı ıstıka· 
metinde scyl'cderken Torbalıdan 
6.45 te hareket eden 1325 sayılı 
otorayla Bayındırlık istikametin· 
de ilerilemekte iken iki katar 
Pazarcı mevkilndcki makasla ha· 
rcket memurunun hatalı yol ver
mesi yüzünden blrblrlerlyle şid· 

D. r. )lerkcz l:(ıı)siyet Dh•anı detle ç:ırpışmışlardır. S?dm~d~s~ 
üyclcrındcn mütesekkıl tahkık nasında husule gelen ~rfilt it 
he~cti diln saat 11 den itibaren ve )'aralıların \'azlyetınden .or-
partid~ huzursuzluk yaratukları <DevatDJ Sa: 5 Sil: 3 "lf') 
iddiasiyle haklarında ihraç kara. ...-~=~--=--~~ 
rı \•erilen Şehir Meclisi üyeleri. 
ni dinlcme{:e başlamışlardır. Mü· 
fit Erkuyumcu, l\luzafier Kur-1 
banoğlu \'C Ömer Sıırçtan mil. 
rekkep lıe~·et bu üyeleri dinle. 

.. 

' 

,. Rilbassa <Hnl ~eçlm) kelime. 
kının ağı7lardan çıktığı bir daki
h 
8~1 göz:nlmlzin önüne biıvle 

ı: ~·e lstidatıann serilmesi, bl
~~111 eplınize şunJan öğretiyor: 
Çf 1

1eketimlz. bu Hnlyede ıe
tı~ıere hiç bir uretıe hazır de
ana ~'. Siyasi ulh kurulmadan, 
Jar 

1 1
'

1lar hakkın~• ınlı$111a
tAdi~ııpdı~1ı:nadan, seçim kanunu 

~ 
nıekle beraber İstanbul teşkila· 
tında devam edip giden ikiliğin 
de sebeplerini inccliyeceklerdir. 
Bu arada Şehir Mecllsi Uyelerin 
den Enver Berkman, En\'et Ka. 
)·a, Fahri Kapan, öğleden önce, 
Ertuğrul Adalı ile Sellıhattin 
Kafkasdağ da öğleden sonra par. 
tiye gelerek tahkik heyeti tara· 
fından sorguya çekilml§lerdir. 

12 s 
c ı llll'den i . 1·' ~ı 1950 ru .•. set mın .. ma. 

tekilde ld hu ıçındP., tarafsız bir 
•resı ı;ağlama bağlan. 

<Devaını Sa: !i Sil: 6 :t'\) 
195% - 1953 ders )1h munasebetlylc \'ali \ 'e Beledi)e başkanı Prof. Gökay dün ı;aat 17 de 
Taksim Belediye teazlnosunda İstanbul öğretmenleri şerefine bir çay venJ14tir. Yukarıdaki 

rulmde bu ~ayda bulunan öğretmenlerden bazısı görülüyol'. 

·Bugiln de Altıeddin Nasuhloğ. 
lu dinlenecektir. Diğer taraftan 

<Devamı Sa:~ Sil: 3 de> 

-Pazar ilôvemizi 
müvezziinizden 
israr/a isf P,viniz 

MEMURLAR snrnl )JUAYENE\'E TABİ TUT~T~ACAKLAR .. 
_ MIJde111 e1madıjuaa §qmayın doktor! Bilıyorsunuı kit 

küçük bir memurum. 

... 

Po 

• 
\. 
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f GONON YAZISI 1 

!ine zabıtaya dair ... 
Bundan ev

velki maka r 
lemizde, zabı
tanın Asayişi 
temin zımmın 

Dr. 
YAZAN: 

Sahir 

ve bedenen 

Erıııan 

Yeni tip ı HAVA~ VAZIY•Ti; 

da aldığı ted- 1,_ _______ .,:C;;:«>.:;z:.a .,:l:;:,;lu::,:k:,:u:.:;k~ıı:..;;D;;o~e:;;n;,:.t;..I _______ _. 
birlerden ve 

) mukavemet e
demlyecck bir 
hale getirdik· 
ten sonra el
de edilen bir 
itiraf huku-

sadeyağı 

yakında çıkıyor 
l"e$11köy Meteoroloji htas 

yonunun tahminlerine göre 
bugün •ehriml:r: \'e clvıınncf:ı 
han umumiyetle bulutlu ıe· 
çec:ek; rU1garlar öğleye Jıa. 
dar dl'ğl~lk yönlerden, son· 
raları kuzey istikametinden 
orta kunetle esecek; ha\'8 
sıcaklığında mühim bir deil
ıiklik olmayacaktır. 

Ağustos ayında 
Kaç lira ile 
Geçindik? 

bu meyanda Ankara ve İstan
bul zabıtasının sarhoşlar hak· 
kında tatbık:lne karar verdiği 
usullerden bahsetmiştik. Bu ya 
ıımızda da zabıtanın sucluları 
bulup meydana çıkarmak hu· 
ıusunda tatbık etmeye başla 
dığını gazetelerden öğrcndıği· 
mlz yenl ve fenni metoUard:-.n 
Te bılhassa Amerikadan gcti:
tıldiği söylenen cyalan bulucu 
!leh ile cışıklı oda. dan bah· 
ıetmek istiyoruz. 

Evvelemlrdc şurasını arzede. 
llm ki, sucluları meydana cı· 
karmak mevzuunda zabıtanın 
fenni usullere başvurmasının 

:zaruret ve ehemmiyeti asla in· 
kAr olunamaz. Parmak ve ayak 
izlerinin tesbitl, kimye\I tahlil
ler ve fenne dayanan diğer a
ra&tırma metotları, hHen zabı
tanın normal vazifeleri arasına 
girmiı. hattA garp memleketle
rinde cfennl polis ltıboratuarla· 
rı.a taammOm edip ~ erlcşmiştir. 
Ankaradaki Polis Enstililsünde 
de böyle bir ltıboratuar mevcut 
bulunmaktadır. 

Bununla beraber, itiraf et
memiz gerekir ki, memleketi
mizde bu nevi araştırma metot 
larma icap eden ehemmivet hc-
1\Uz verilmis değildir Misal o
:Jarak son Sarıyer cinayetini e
le alalım: 

Bu cinayetin falll hiç bir suç 

Ekrem Yeğen 
Nefü n bol porsiyonlu 

yemekleriyle 

Rakipsizdir 
Muvakkat Tel: 4325iıilii. •I 

delılinl yok etmi~. ortadan k:ıl. 
dırmış değildir; suç Aitti olıın 
'e failin parmak izlerini mu· 
hakkak surette taşıması gere
ken ip meydandadır. Katil ta
rafından içilip ~ere atılan ve 
yine mutlaka parmak izini i!.ti

' a eden sıgaralar oradadır. Fa
ilin a~ak izl~rinl tesblt etmek 
mümkUndilr. Bu delıller Oze
rinde yapılacak fenni ara&tırma 
Jar, faılin bulunmasını kolaylaş 
tırır. 

B lrleslk Amerika Devletlerin-
dı$ sanıkları itirafa se\ket

mek hususunda diğer bazı me
totlar da kullanılmaktadır. Bun 
lar meyanında 11yalan bulucu 
Aleb diye tcrcUme edebilece
ğimiz aLle • DrtectorD le aThird 
Degree• denilen bap bozucu 
sorgu usulleri vardır. 

cYalan bulucu Aleb, sanığın 
kafatasına, kalbine, kollarına 
ve bacaklarına tatbik edılen bir 
takım kordonlar vasıtasiyle, fa 
ilin heyecanını tesblte yarayan 
bir Alettir. İddiaya s:öre, sor
gu sırasında yalan söyleyen bir 
kimse, :ı:ahirl gôrünüşil ltlbıırly. 
le soğukkarı!ılı~ını muhafazaya 
muldedir olabilirse de, derunt 
heyecanını uklayama:r: ve bu 
Alet sayesinde bu heyecanın 
tesbiti mümkün olur. 

Fakat bu Aletlerin milsbet ne 
tice verdıklerl bir hayli mUna· 
kaşalıdır: Mbum olmakla be
rabe.r heyecanlı ve asabi bir 
§ahsın. bu Alet kendisine tat· 
bik edildiği "Wman, bilsbUtUa 
heyecanlandığı ve Aletın de bu
nu kaydettiği çok görüldUğQ gl. 
bi, soğukkanlı, pişkin bir suç
lunun heyecanını saklamaya 

_munffak olduğu da vAkidir. 

ken h iç bir kıymet ifade ede- Belediyenin kış aylarında yeni tip udeyağ çıkaracağı yo
mez. ~u &ekilde ikrarda bulu- !undaki kararı şehrimizdeki toptancı yağ tüccarlarını tellsa dU
na~ hır kimse, mahkemede bu şürmüştür. Belediye yeni tip yağ çıkardığı takdirde bu yağın 
glbı usullere tAbi tutulduğunu .. .. . . 
,,.e bu ıstıraptan bir an kurtul· ucuıluğ.una gore halk tarafından rağbet goreceğı tahmın edll-
nıak için itirafta bulunduğunu mektedır. 
sô~liyecek olursa, mcvıuubahis Gene tahminlere göre, kilosu 350 - 375 kurusa satılacak bu 
ikrar hiç bir vcçbile nazara a· çeşit yat büyük bir halk kütlesi tarafından istihltık l'dilecek ve 
lınamaz. Nıtckim orta çağda is toptancıların bugiın ~ilksek fiyatlarla topladıkları ya!:!Jarın Eatı
kence ile itiraf ettirilen bir sa- şını durduracaktır. nunu nazarı ihbara alan toptancılar dün Be
nık mahkeme huzurunda bun- lediyeye müraca:ıt ederek müşterek hir yağ cıkarmağı teklif et
dan rUct'l ettiği takdirde itıraf mlslerdir. Söylendil'dne göre nebati maddelerdl'n istihsal edile
naz~ra alınmazdı. Fakat sanık cck olan hu tip yağa Yitamin de i lft\'e edilmek suretiyle kalorM 
yenıdcn işkenceye ttıbl tutula· d ' ·ı il 

ıı b"ldi"' 'h ti b · ~ fazlalastırılııcaktır. A nl'ak toııtancıların Bell' ıye ı e m ~terek ca6ını ı 6 1 cı e e, u ruc'.1 . 
hakkı lafta kalırdı çıkaracakları yağın toptancıların nezaretı altında mı, yoksa 

· doğrudan rlo~nıya BPledi~e tarafından mı çıkarılacağı kat'l o-
Kaldı ki, bizim mevzuatımı· !arak tesbit eriilmemiştlr. 

za gore, sanık susmak ve &U· A!Akalılar, bu iş do~rııdan do~ruya toptancıların eline hıra
allere ce\·ap \'ermemek hakkı· kıldığı takdirde hiç bir fayda temin edilemiyeceı!inl de söyle
nı haiz olduğu gibi, hakıkatl 
gizleyen, yalan söyleyen bir sa· mektedirler. 
nık da suç !~lemiş olmaz. B J 
böyle olunca bir sanığın itiraf· 
ta bulunmaya zorh:yacak her· 
hangi bır 'liasıtaya haşvurmaıc 
kanunen tec\i:ı; edilmiş dt' il
dir. HattA sorguya ba:lıımaıdıın 
önce cevap vt'rmrın k hakkını 
haiz olduğunun snnığa hııtırıa. 
tılması kanunun bir emr dır. 
Şu halde bizım ııi~tPmlmızdn sa 
nığa do:ruvu s~ ıletmek icin 
üzerinde bir takım usuller tat
bik edilmP.slne kanunumuz mu. 
saade etmemiştir; kanunun ce
vaz vermediği metotların tat

b iki ise, en hafif tAblrlyle gay
rikanuni olur. 

Zabıta fenden istifade et
melidir ve edecektir: Fakat kıy 
meti mcşkQk \'e kanunen isti
malleri gayrlcaız bir takım U· 

sullerden kaçınmak ve çekin
mek zaruretindedir. Bhı adli 
\'e fenni usulleri tatbık etmek 
mazhariyet ''eya utancını baş
ka memleketlere bırakıp, polis 
llboratuarlannın birer tecrübe 

Dövizlere karşı 1 Nahiye Müdürleri 
Fazla taleh şladr Arasında değişiklik 
İstanbul, 11 (D.H.A.) - ithal İstanbul Hi dahilinde nakilleri 

malları talehnamele.rine Merkez yapılacak olıın nahb e müdürle
Bankası tarafından henüz cevap rinin isımleri ve tayin oldukları 
verılmemis olduğundan ve ne· yerll'r bu hafta içinde tasdikten 
ticenin ne olacağı hakkında bir cıkacaktır. VılAyettPn sızan hıı
tahmin yürlitUlemediltinden p\ya berlf're göre on beş nahiye mli
sada kıymetli dövizler Uıerlnde dı.irünUn nakli takarrür etmiş 
mUhim taleb vuku bulmaktadır. bulunmaktadır. 
Transfer dolar hafta sonunda Bu arada Fatih ::\ferke:ı: bucak 
442 kuruşa, efektifler 438 ku- müdürliniin Beyoğluna, Alemdar 
r~şa, sterling P.!cktlf 1060, fs. bucak mildlirUnlin Kızıltoprağa, 
vıc:ı~ frangı 104, Mısır lira!ı 94o. Samatya bucak mUdilrliniln Fe
Fransız frangının 88 adedi lOO nert", FP.ner bucak mUdilrtlnün 
kurufa, liretın ~40 adedi lOO ku Arnavutköy(lne nakilleri takar
ruca, LObnan lirası 130 kuruşa rUr etmiş bulunmaktadır. Tam 
yUkselmlstlr. liste bu hafta içinde belli ola. 
Diğer Amerikan takasları :525, caktır. 

Avrupa takasları % 72 ile :ıoo ===-=''-----==--==--:---:-::-:= 
kttt'Ustan aranmaya baslanmış
tır. DÖ\·iz fiyatlarının önümüz
deki günlerde daha fazla yUk
~rlmesi beklenmelidir. 

Aynı ~ey meşhur .ışıklı odu mahalli, sanıkların da birer ko 
hakkında da sbylenebilir. Fil· bay olmadığını hatırdan çıkar
haklka, Amerıkadaki tatbi {a· mayalım: hakimlerin en iyisi Bundan başka hafta zarfında 

raya kadar gerlledikten aonra, 
Anadoludan vAki tıılehlerin art· 
ması ilzerlne 44110 kunışa, Re
şat beslblryerde 34000 kuruştan 
35500 kuruşa, HAmid 27500 ku· 
ru~tan 28000 kuruşa. Vahid Azıı 
2~000 kıırustan 2!5400 kuruşa, 
Külce altını 573 kuruetan :57:! 
Jmruşa kadar ~·ükselmiştir. 

tı.nda, sanık 400~00 vatlık bıle kMi derecede hata edebi· borsa haricinde altın piyasasında 
lambalarla aydınlanmış bir is- lir; mO~kUllerie dolu hakikat mühim tcmcvvüı;ler olmuştur. 

Piyasada dolara karşı çok faz 
la taleb olduğu ı;ıörUlmektedlr. 

Dün ıehrfmlzde havı bu
lutlu \'e me\'lil yııfı&lı geç
mlıı, günün sıcaklığı azami 
21,2, asgari 15 santigrat O· 
Jarak kaydedllmlplr. 

KUCUK H BERlER , 

Ticaret Odasının ne4rettltl •· 
ğustos ayına ait geçinme indeksi 
ne gore, bu ay zarfında meşhur 
:> kişilik aile 462 lira 66 kuruş· 
la geçinebilmistir. 

Bu yazıyete gôre temmuz ayı
na nazaran cliz'l bir pahalılık 
müşahede olunmaktadır. 
İndeks aradaki farkın, ısıtma, 

aydınlatma ve temizleme madde
lerinden ileri geldiğini göster· 
mektedir. 
Diğer taraftan, toptan eşya 

fiyatlarında, gıda maddelerinde 
hafif bir l Ukselme gôriilmekte
dir. Temmuz ayınrla 4i3.4 olan 
ı;ıda maddP.leri indeks nlsbetı, 
ağustosta 473.8 olmuştur. 

Umumi olarak toptan eşya fi 
Fatih Haydar Tepedelen Sokak yatları temmuza nazaran hafifçe 

2? numaradaki T?arangoz ıtelye. ! yUkselmiştlr. 
sınde çalı~an ?\Aıım, araların- .. .. ••

1 
f d 

da çıkan münakaşa yı.lzündPn Tutuncu er e erasyonu 
Dündar EryUrek ı~mindP. bir ~a- kuruldu 
hısla kavgaya tutuşmuştur. 

Ka,·;a esnasında Nazım eline 
getirdiıti rendr ile DUndarı ağır 
surette yaralamıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıla
rak kaçan sanı~ın aranmasına 
b&şlanmıştır. 

YARAU Bfn y,\ŞLI ' 
KADIN RUU JNHU 

Meryem ŞengP.ç isminde 60 ya 
•ınrla bir kadın l'\'\'elki gece Hay 
darpaea tren köprUsll yanında, 
hafif yaralı bir halde buhınmu15-
tur. 

Meryem, Haydarpaşa Hastaha 
nesine kaldırılarak tahkikata 
b:ı;lanmıştır. 

RfR l'tJGOSLA V 
RELEDİYE HEYETİ 
GELİl'OR 

.Mam1eketin tütOncU mıntakala 
rında muhtelif senelerde kurul
muş bulunan Tütüncü Birlık ve 
Derneklerin bir araya gelerek 
bir federasyon kurmaları ve bu 
sı.:retle en bilyUk ihraç metala· 
rımızdan biri olan tütünün IA· 
yık nlduğu inkışafa ka\•usturul· 
ması yolunda uzun ıaman<lır ya
pılan çalı~malar hir neticeye bağ 
lnnmıs bıılıınrnaktııdır. 

Tiltfincü Rlrlik ve Derneklerin 
rt'Umes~llleriyle çiftçi ve amele 
miimecslllerlnln; bazı milletvekil 
!Eri \'e tütlln tilccarlarının ha
zır bulundu~u son toplantıda 
cTürklye Tı.itUncUler Federasyo
nu~ kurulmuştur. 

İdare heyetine Ccllıl Umur. 
Ha\ dar Dündar, Ha\'clar Aryal, 
Ah;,, .. t Boruvalı, SelAhaddin San 

ÖnUmQzdcki çar~amba gUnü \•er, 'Azım Zeki Ekemen, Hasan 
aehrimi:ı:e bir Yugoslav belediye Çakın, Hakkı Ba~aran ve İhsan 
heyeti gelecektir. nortılt 11eçllmi•lerdir. 
NATO DELEGEMiZ ~Iütrakıhen yapılan vazife tak 
PARİSE GİTTİ •lmlndı>, Cel&l Umur federasyon 

• başkanlı~ına: Ahmet Boruvalı 
.NATO nez~lnd~ki . delegen:ılz b;ışkan \'ekllliğ'ne: NAzım Zeki 

buy.ukelçi Falın RtlflU Zorlu dün ' Ekemen muhasipliğe getirilmis· 
Parıse miitevecclhen hare)tet et- lrrdir. 
mlstlr. 

TEMİZLİK İŞLERİ 
M0D0Rti DEGiŞTİ 

Diğer taraftan, federasyonun 
kurülmasına iştirAk eden birlik 
ve dernekler şunlardır: 

kemeye oturtqlmakta ve dört zemininde, bu hatalara, henüz Halbuki fiyatlar haftanın ilk gUn 
beş ışıktan dolayı karşısında- kemale \•armamıs bir ilmin al- lerlnde düşmeye meyilli görU
kilerl 1:örcmernekte, hararetten dııtıcı serabını ilA\"e e tmeye- nüyordu. Dolar piyasasının Ani 
bunalmakta, saatlerce süren bu lim. olarak ) ilksrlmesl bugilnkU du
sorgu neticesinde bitap düs--

1 

,----------- rumu sağlamış, bilhassa ecnebi 
mektcdır: polisler mütemadi· ""'\ altınlarda büyük bir yükselme 

Diğer taraftan Kambiyo ve Bir mUddettenberl \•eklleten Ege TutUncUler Derneği, fstan 
bul Tütüncüler Birliği, Bursa 
Tütüncüler Derneği, Bafra Tiltürı 
cüler Birliği, Trabıon Tütün~U· 
ler Derneğf. 

~·en dcğismckte, sanık sağdan gorUlmustnr. Golden (Hollanda 
ve '8oldan sual .yağmuruna tA- altını) 3il0 kuruştan, 3730 ku· 
bı tutulmakta, polisler milt~mı rusa yükseldıkten sonra 3717 ku 
diyen &Jgara ve .soğuk ~kiler ruşta kalmı~tır. 
içtikleri halde, bullin ncaları- Sarra:flarda Re&at altını 44 ll· 

:\ukud Borsasında devlet tıhvıl· Temizlik İşleri mUdürlüğiinU 
lerine \~ bankı hisse senetleri· )'apmakta olan Faruk Canıteı 
ne karşı tıle\) devam etmektedir . .eski vaıifeslne dônmü~tUr. Te
Fiyatlarda gecen haftaya n:ıza· mizllk hleri mUdUrlOğune Bele
ran bir mikdar yükselme kıyde- diye mufettişlerınden Ferruh İl-
dılmlştir. ter tayin edılmhtlr. 

İstanbul Belediyesi, ıe 
hiç olmazsa ana trafik 

lannı atlı arabalardan 
çeşitli el arabalanndan 
tarmanın yollarını ırınt 

dır. Gerçekten de frak 
rinde artık nasıl lstın 
giymiyorsak, glyemlY 
motiirlü vasıta devrincl• 
motörsü:r: tasıtttan vazıt 
miı ta:ı:ımdır. Bu; dar 
inişli çıkı!'lı, sık dön 
fstanbul için bir zarure 
Şehirde motörlü taşıt 
sayısı on dört bini bul 
tur. Aı çok sür'ati otan 
taşıtlann ördek yürü 
motörsüz arabalarla bir 
da bulunmuı, eehrin 
1eferlni gittikçe güçl 
nıekte111r. 

Fakat düşünülecek eb 
nı lyetll bir nokta vardır: 
törsüı vasıtalan blrde111' 
)·asak edip geçimlerini 
) tizden sağlayan birçok 
tandaılan elleri bölürl 
de bırakmamak liıımdır. 
tekim Şehir mrclisl ve B 
diye de ıraya bir intikal 
resi sokmak ,.e başka ted 
terle seyrüsefer güçlulii 
hafinrtmek düeünce&lnd 
1'1otörsüz usıtalann gece 
tıımaları, bu tedbirle 
ilk akla geleni olarak o 
atılmaktadır. Fakat gece 
lı5mayı düzenlemek bir 
günlük iş değildir. 1•ük 
ren \·e \'Ük alan bütü11 
rssesele;ı, hattl diler cte,J 
\ 'e kara vasıtalarını gece c:; 
lı~ma~ına lntıbak ettlr!ll 
lazımdır. Bu da, hiç ol~~ 
az çok bir müddete lbro
gosterlr. 

Bence cıkar yol ıudur: r::; 
törı;üz va11taların gün 
çalışmalanna, bu lntıbak 
tirme icl Hğlanıncaya kıd~ 
müsaade etmelidir. Mese 
geceye çe\'lrme kin attı d 
veya bir sene mühlet ve1". 
lidlr. Bu mühlet içinde 1' 
törsiiz vasıtaları ııeyriisefr 
çok sıkııık olduğu ıaatırr: 
meseli saat R - 10 ve 17 -
aruında anı yollardan ... 
ff'drmemelldir. 

ikinci merhale olırılr f 
el bir bir veya iki er.ne 
mühlet vererek motörstiı 
ıııtı 11hlplerlnl motiirlil 
ııtı edinmde 1evketmet1I• 
Bunun için de bir Atlı M" 
bacılar Birliği meydına ~ 
rip Hükumet ve Reledly~ 
türlü yollardan kredi telll 
uretl~·Je bu birlik men ,_ C:.ECMISTE 

BU(;ÜN 
na rağmen sanıf!a vermemekte. -------------------------------------

Bir Amerikan subayının 
otomobili araba ile 

~arpııtı 

]arının yans ynıt birer ~ 
örlü \'asıta edinmeJe~ 

mumkün kılmalı, ha hin 
çekleameslnl de Beledly~~ 
11ln bir mürakabealne ssP 
tutmalıdır. ... 

dider. Bu kabil sorguların A· 
merikada Uç gUn Uç gece fa
ulasız devam ettiği de vAki· 
dir. 

İşte memleketimizde 'hu gibi 
usullere başvurulacağı ve bu 
suretle suçlunun meydana çıka
rılacağı bildirilmektedir. 

Ancak şurası var Jd, bir iti
raf ve ikrar ancak samimi 

olduğu ıaman makbul ve mu
trherdır. 7.orla, sanığı mtınen 

3ncü 
SOBİN 
LİRALIK 
İKRAMİYE 

KUdARIN BA LAMA TARIMI 

il EKiM 1952 
ııunııııtm·141,1c.t,ı1Jıı11a 

27 
Kara köyde 
Acılacak olan 

DENİZCİLİK BANKASI 
Her tnrlQ tasarruf ve ticari mevduatı kabul 
edecek, Senedıt, Havale, Kambiyo, Akreditif 
zibl ceıiUi Banka muameleleri yapacaktır. 

Amerikanın 
keşli 

4so yıl ev,·eı Amerika kcı-
fedllmlştl. Cç ufak gemi 

ile Paloı limanından ayrılan 
Kri!itof Kolomb dalma gırhı 
doğru yoluna devam etmişti. 
Günlerce hiç bir kara parı;ı
ıı görmeyen ta)falar, diinyı 
ile ılAkalannı kestikleri ton
di~esine duşerek l5yanı kat
kısmı,ıardı. Fakat Kolomb'u 
geriye döndürmeğe lmkln 
yoktu. Kolomb katedllen me
safeyi glı.11 tutuyor ve bu IU• 

retle tayfaları teskine çalııı
yordu. Uçııuz hucakıııı gibi 
görünen denizlerde bin iki 
yüz otuz nılldrn fazla yol 
alınm15tı. Nihayet altmıı Uç 
gün sonra bir kara parcnına 
tesadüf edildi. Karaya çıkın 
tayfalar Kriıtof Kolomb'un 
emriyle buraya San Salvador 
adını verdiler. İ5te ilk Ame
rika .ahili bu suretle kesfe
dllmlt oluyordu. 

TÜLBENTçt 

$ube •• Ajanılanmızın 
102 ..... 

$1$LI AJANSI 

Yarın A~ılıyor 

Türkiye 1 $ Bankası 

fskenderun, 11 (T.H.A.) 
Şehrimize İrandan eşi ile bir· 
likte gelen Amerikan askeri he. 
yeti mUsaviri l\ll'try John, 23 M. 
O. 92 p!Aka sayılı otomobil ile 
anı eaddedf'n geçerken ters fs. 
tikametten gelen 98 numaralı ı· 
raba ile çarpışmıştır. 

Kazaya sebebiyet veren ara
bacı yakalanarak tahkikata bas
lanmı&tır. 

r-TAKVIM-, 

PAZAR 
12 EKfM 1952 1 

AY 10-GÜN 31-HIZIR 160 
RUMİ 1368 - E\'J,(JL 29 
HİCRİ 1371 - Muharrem 22 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
hl SAK 

Vasati Eıant 

06.06 12.30 
12.01 06 25 
15.08 09.33 
17.34 12.00 
19.05 01.30 
04.30 10.54 

Gıaul•11tiu ,.Sıııt.nı.,. .,_ •• r• 
"'""., ~ ._,_ c.ıı. 
•IHZ"'n, 

Sadun G. SA\'"' 
ON KELİMEYLE 

Küçük ilin: Malt'lm Sari' 
yer clnayrtlne tamamıyle 111' 
kikl bir fail aranmaktıdıt:, 

TATL1SEI 

Dıı ticaret memurlafl 
arasında de§itiklik 

yapılacak 

Ankara, 11 (Anka) - Et 
mi \'e Ticaret Bakanlığı 
Ticaret Dairesinin merkeı 
taşra memurları arasında 
ölçüde değişiklik yapacaktır. 

Bu husustaki nakil ve ti 
listelerinin hazırlanmasına 
lanmıştır. A!Akalıların bildi 
ferine göre belli bir müddet 
caret atasesi ve konseylikletill 
bulunmuş olan memurlar met~ 
Zt.' alınacak, bunların yerine -~! 
len merkezde istihdam oluV! 
memurlar tAyin edılecektir, ~ 

Ayrıca merkezdeki meııı 
rın Yazife taksimi yeni bı 
düzenlenecektir. 

,.. ........................................................................... --...... .., ......................................... ...-.M 

söyledim. Onlar bu seyahati Y" 
parken, biz de sizinle İsviçreY' 
zideriz. Hani şu her zaman hl• 
yal ettiğimiz &eyi yaparız. Mari 
buzlar, inekler, dağda bir kiS~ 
ve huzur içinde sakin bir klC 
gün yaşamak ... 

- Ah, Walter, bu mUmldlll 
olabilecek mi? 

YAZAN$ ,ANNI' NUllST 
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BE' '9 - Elbette olacak, Ray. G6-ÇEVİ1llll-> ~ 66'AN A.E. )'ALMAN receksiniz nasıl olacak! 

- Tablt, ben de her şeyi 
göze alabileceğinizi tahmin e. 
decek kadar enayiyim. Madem 
ki değmezmiş .. , • 

- Walter, bu tarzda konuş. 
mağa devam ederseniz sizi dö
verim. Tabii değer, sevgilim. 
Bunu siz de pek AIA bilirsiniz, 
fakat •.. 

- Anlıyorum.. Demek deJ
miyormus ki gelmek istemiyor. 
sun uz. 

- Bana düşünmediğim ve 
hissetmediğim §eyleri atfetmek 
de size m1h.sus bir hllnerdir. 
Walter •.. Ben sadece demek is
tedim kl.. 

- Ne demek istediğinizi bl· 
liyorum. Ben size isteme:iığiniz 
bir &eyi yaptıracak bir al'lam 
değilim. Asıl sizin bunu bilme
niz !Azım ... 

Ray, bin türlü Cİl\'C ile \\'31. 
terin gönlünü almağa çalıştı. 
Bu birkaç saat sürdU. F~kat 

sonunda yine aynı noktayı ıel
dller. Ve konuşma 1U rekilde 
de\•am etti: 

- Wılter, ben sizin yanınız· 
da olmaktan son derece mesu
dum. Fakat bu saadete fazla 
kıymet verdiğim içindir ki onu 
kaybetmekten bu kaflar korku. 
yorum. 

- Ne iarlp bir dU~Unüı tar
zınız \'ar, Ray. 

- Size demindenberi anlat· 
mağa çalıştım .. 

- Pek fü. istediğiniz-nedir, 
bakayım? 

- Aix o kadar kilçUk bir 
yer ki ... 

- Oruını ıenişletmemf mi 
istiyorsunuz? 

Ray'ın ıözlerl doldu. Walte
ri kolundan tutup her yola ıe. 
tlrmek isteyişte o biraz daha 
fula somurtup şımarıklık e
diyordu: 

- Hayır, hayır, nafile ... Di· 

yordu. 
O zaman Ray artık dayana

mıyarık, bir sandalye alıp kar. 
111ını oturdu ve kat'! bir tavır. 
la ıu söıleri sö~ledi: 

- Peki, o halde Aix'e gide· 
cetim. Ve istediğim ıekllde gi. 
rlp çıkacağım. Buna mAni ola. 
mazsınız ya .. Lüzumsuz bir söz 
söyledim diye beni bu tarzdı 
cezalandıramazsınız. 

- l\ladem ki istemiyorsu
nuz, ıelmeıslnlz. Gelmiyecek
ıiniz. 

- GeleceJim. 
- Görürüz, bakalııtı. 
Ray hiddetinden yumrukla

rını sıktı ve haykırdı: 
- Walter, siz beni deli et. 

mele mi niyet ettinlı? 
Eirkaç saat bu tarıda mU. 

nıkaşa ettikten sonra nihayet 
Walter yumuşadı. Ray'ın ken
disine sarılmasına musaade et
ti. Neticede kendisi de onu kol 

Ray, bunun mümkün olu9 
olmıyacağına emin değildi. Fa

ları arasına aldı ve ıevıl do. kat ~a!ali bile insanı mes'ut 
lu bir sesle su sözleri söyledi: edebilıyo:du. , 

- Siz yaramaz bir kızsınız, "··
0
· ·· · · · · · · · ........ d .. k ..... · .. b ... k.1"'rn" e-

R · . yaz, umma ı ve e e 
ay. s.ızl affetmemek lstedım, dik bir tarzda iyi ve zevkli 

ama yıne dayanamadım. Altı geçh. Coriı;ıne, Alman akrabl' 
tem.muzda kalkacak olan ~a~- larile beraber alış \'eriş etmek 
s~nıy~ vapuruna blneceksınız. Uzere iki hafta kadar Parist• 
~ıı sızde~ bir hafta evvel. Pı· kaldı. Walter, Aix'e ondan 011 
~ıs gemlsıyle hareket etmıı O· gün evvel geldi. Ray ile berı-
ıcağız. . . . ber yaya veva araba ile uzull 

- Sevgıli sevgılım. Beni af. ve IAtif geıi~Uler yaptılar Ak· 
fettınlz. değil mi? . . samları gazinoya J:itliler, beri· 

. - ~aşka ne yapabllırım? berc:e lokantalara gidip nefis ye 
Sız daıma benden daha zorba mekler yediler. HattA Corinne 
çıkıyorsunuz. ve cocuklar gelmeden bir gUtl 

- Beni güldürmeyiniz, sev- evvel de otomobille CenevreY' 

gilim. kadar gittiler. Oradan Emıııı· 
- Size hoşunuza gidecek bir ya bir rUmUş kol saati aJdı

feY söyliyecetim, beni dinleyi- lar. Ray 
0 

kadar beJendi ti 
n~ t 

- Nedir. bakayım? Walter bir ~ini de ona ı • 
- Corlnne, kızı ve damadı dı. Fakat bu, aralarında yıP-

ile beraber fsveçe ve Norveçe tıkları en bliylik kavgaya ıe
gitmeği aklını koymuş Ben on. bep oldu. Ray, saate o kadıf 
larlı ıelemlyeceğiml slmdiden fDevamı vır) 
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Churchill, İngiliz 
Dış siyasetini 
• 

izah etti 
~ nadolu Afa ıu. 

Searborougb 11 - Burada 
toplantısını bıtlren muhafaza 
kAr parti kongre ini mliteakıp 
söyledığl nutukta dış siyaset me 
ıelelerıne temas eden Başbakan 
Churchlll ezcUmle şunları beyan 
etmlşUr: 

•- 1nı;ilh: dış siyaseti, hür 
dilnya1, komilnlst emperyaliz. 
minin teca\'tlz ve ~ızıntılarına 
karşı korumak için Birleşik A· 
m~rika He hnkikl hir dostluk 
esasına dayanmaktadır. lngllte
reyl '\tlantik ötesindeki büyük 
Anglo • Sakson cumhuriyeti ile 
bu derece mlies lr bir ittifak 
akdetmefe Sl'\"kcdcn dostluk ve 
kan bağlarını kun·ctJi, sadıka. 
r.e ve azimli bit şekilde tak\lye 
etmek tasawuruda)·ız Dün• ada 
barış 'e hilrrh etin istikbali bu 
dostluğa bağlıdır. taamafih b.ı 
demek değildir ki, her husustı 
.A merlkan mUtıl'fiklerimitle mu 
ta1' ı it bulunuyoruı \'e)·a mlltah:ı. 
kata 'armadı~ımıı meseleler !.i 
z rınde kendi görti~OmOzU miı· 
d&faada tel"eddilt edlvonıı. 1' :ı · 
k t elbette Sovyet hUkQmetinin 
l"lln:!uğu tuzağa düşecek değiliz 
\'e hükilmetlmiıln fıklr \'O ha· 
rcketlerinl Amerikan hükume:ı. 
nbkllerlne bağlıyan ahenkli ve 
mUessir sistemi bozacak bir gedi 
ğin açılmasına imktm bırakmı· 
yacağız.. 

* 16 Ka ımıla l'unani tan
da l apılacak tçlmlrrl I· 
dare etmek için geçici 
bir kabine kurulmuştur. * Birleşik Amerika Bahri· 
ye Bakanı J>an Klmball 
bir beyanatında. Türkiye 
' 'C '\'unanlstanda Amerl· 
kan fülerl tesis f'tmek nl· 
yetinde olmndıklarını 
ı;ö)leml tir. * fran nı~l~lerl Bakanlığı· 
na Hü~eyln Fııtlmi getl· 
rllmiştir. lran ~\'let il i'· 
mlryolları işçileri grev 
Yapmıs ' 'e bu arada ~ar· 
ııısmılıır olmuc:tur. * f ngiltl're Dışl~leri Baka. 
nı Eden bir nutkunda 
Rusların tur.=ıi!ına dü&ml· 
'"tcdlz. demiştir. * Knrede ı;a\ aşların deı•am 
etti~! hlldirllmektedlr. 

Yunarıistanda 
Geçici kabine 
Kuruldu 

Anaıfo!u Atana. 

Atina 11 - Başsavcı Kiuspu. 
los'un başkanl ııtında kurulan gc 
çlci hükQmet bugiln yemin et· 
miştlr. 

Tunuslular Fransız radyo 

binasını işgal ettiler 
Mil liyetçiler radyoda bir beyanname yay ı nlıya 
rak bütün Tunus lula r ı ist iklalleri için mücade

leye çağırdıktan sonra binayı terkettiler 
'Tllrk n araıfl.I J.Jarıft 

Tunus, 11 - Tunus milliyetçileri bugUn Fransızların ida
resinde bulunan radyo binasına hücum ederek, burayı ele .ı::e· 
çirmişlerdir. . 

Radvo e\'inin muhafazasına memur edilen Fransıı askerlerı 
ile milİiyetçiler arasında nıku'bulan çarpısmalar netıcesinde bi 
ri a,t!ır olmak iizere 6 Fransıı a~kcrl yaralanmıştır. . 

Radyo evini tamamen kontrolleri altına alan Tunuslu mıl 
llyetçilcr Tunus milletine bir heyanname yayınlamışlardır. 

Radyo ile yayınlanan bu beyannamede, bütün Tunusluların 
Tunusun istiklalini elde etmek için hep birlikte çarpışmaları 
lbım gcldığini ve Fransızlarla ışbirliJ!i yapacak her Tunusl•ı· 
nun ölllme mahkCım bulundu~unu bildirmişlerdir. 

Milliyetçiler, beyanatı r;ı-!yo ile yayınlandıktan sonra, rad· 
yo evini d"rhal tahliyı> etmı~ı~rdir. _ 

Tunus radyo evi, Tunus S"hrlnln 15 kilometre doğu,,ur.'la 
bulunmaktadır. Hadi•e yerin<> Y"tişen Fransız tahiye kuvvet
leri Tunus milliyetçllı>rinden hıcbirini yakalamay~ muvaffak o
lamamıslıır ve yalnıı yaralılarını hastahaneye kaldırmaklıı ikli
f& etmi~lerdir. ------

İngilizler Suudi J Tahranda 
A.-abistan' a ait bir Demiryolu işçileri 
Araziyi işga l ettiler Grev yaphlar 

f'llr.lı llar&du Afnr.,. .ıbıocialt4 ,.,.., 

1 Bir C.H.P. li silah 
Taşımak için 
Müsaade isledi 
E\'\'elki gece Samatya C. H. P. 

kongresinde bir konuşma yapan 
Fatih C. H. P. ilçe ha$kanı Ce· 
vat Kaban, 'ilayete müracaat e
derek nefsini milclafaa için bir 
makineli tahanra, iki el bomba· 
sı vec:air silahlar istiyeceğini bil 
dirmişti. 

Ce\'at Kaban dUnn sabah Fa· 
tih kaymakamlı~ına müracaat e
derek bu silfthları taşımak için 
mUc:aade lstemlştır. 

Kaymakamlık Ce\'al Kabana 
bu sllAhlnrı taşımanın memnu 
olduğunu, fakat kendlc:lnl bu ka 
d:ı.r emnb etc:izlik içinde zanne· 
dhorsa sopa taşımasını tavsiye 
etmiştir. 

Sil&h taşıma müsaadesi ancak 
emn iyet mlı dlirltiğü tarafınılan 
verildıği için, C. Kabanın isti
dası Fatıh kaymakamlıtınca \'İ· 
!Ayete ha,·ale edilmiştir. 

Balıkesirde bir sanığın 

idamı istendi 
Balıkesır, 11 <Hususi) - Bal

ya kazasından Yakup Kalkan, 
Mustafa Cihan adında biri ile 
evli bulunan 18 yasındaki kızı 
Zevnebl Kadir Demırdö\ en adın 
da· bir başkasına 200 lıra para 
, e blr merkebe utmış, ZeynPbin 
bu alış verişe razı olmaması üzeri 
ne de kızarak kızını tlfte ile öl· 
dilrmüştü. 

Cldde, 11 - Suudi Arabistan Tahran, 11 - Tediyesi ı;ıeri 

Şehrimiz Aslbe ceza mahke
me~inde bu cina) et dA\'asınıı ba 
kılmış, duruşma bugün &ona er. 
mi~tir. İddia makamı unığın 
idamını istrmiftir . .Mahkt.me ka. 
rar ,·ermek üzere l:ıaska bir güne 
bırakılmıştır. Dışışleri Bakanlığı sözcUsU tara kalan 7 aylık Ucretleriyle yılbaşı 

fından bu gece açıklandığına gıi ikramiyelerin.in drrhal öden~e
Geçici hükumetin başlıca \'a· re. fngiliz kuvvetleri bundan hı &' sini isteyen Iran Dc\'lct D!!mır

zifesi, nisbt sistem yerıne ekse· kaç gün evvel Suudi Arabistan > oll:ın işçileri bugün öğle .\·a~ı: iiliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİÜİİıİİİİİİİi. riyet sistemini ikame eden Ye· hududunu geçerek, Acem Denı· ti greve başlamı l:ırdır. llgı.ı Ankara, 11 (Hususi) - Vehbi 
ni seçim kanunu gereğince 16 zi kıvılarındaki 150 kilometrelik makamlar grevin biltun demir- Koç'un \'Cfat ettiği hakkında bir 
kasımda yapılacak seçimleri i· bir ~ıntakayı iş;;alleri altına al · yolu şebl'kesine sirayet edip et- şayia bugün şehrimizde çalkan· BAYANLAR : 

Kamil Koç vefcrt etti 

SWn lçin 

Mühim bir havadis 
Col..ianberı sabırsızlıkla bek 
lenen 'e saçlarınmn güzel

leşmesi \'e tedavisi lcin 
kullanılan 

dare etmek olacaktır. n·ışlardır. medığinin henllz kat' iyl'tle hilın mış ve bllyilk bir teessürle kar-
Bu eçimlerde son parllmento Bu mıntakada bulunan SuQ<li mediğini söykmlşl.rrrlir. Baş- şılanmıı;tır. Vaziyeti tahkik et-

nun 285 liyesi yerine 300 mebu\ Arabistan halkı \"e hükumet me. kentte tren scfrrlerı durmuştur. tim. Şayianın, Kimi! Koç adında 
seçilecektir. Bilindiği gibi, isti- murlarının merkezle irtibattan Bildirildiğine göre işbaşı Y?P: tanınmış bir otobüs J~letme tilc
ra eden General PIAstlras'ın kesilmiştir. Dışişlcri Bakanlığı !11ak istl'~en mahdut sayıda ışçı carının H~~at~. ~.olayısıy!e soyadı 
koalisyon kabinesinin mecliste sözciisü, İngiltercnin bu hattı ıle grc\'eıler arasınd~ bazı _çar- müşabehetı yuıu~rlen çıktığı an-
129 mebuslu,l!u, Mareşal Papa- hareketini şiddetle protesto et- pışmalar olmuş ve hm:ok kın~se laşılmışt.ır. Vehhı Koç sıhhııtte
ı:osun liderliği ndeki muhalef~t miş ve Suudi Arabistan toprak· yaralanmıştır. Grev h~reketın.e ı rlir ve Tstanbulda bulunmakta-
partlsinin de 115 üyesi bulunu- lanna yapılan bu tecavUziln kor- onay~k. ol~n 30 isç.inın tevkıf dır. ' 
ıYOrdu. \ sanlıktan başka bir şey olmadı- edıldığı s~ylcnınektc)se .. de, hu Bursa, Rıılıkesir, Ankara ara. 

Yeni kabine ~ını belirtmiştir. haber henUı resmen te~ ıt edll- ısında otobiis nakliyatını i~leten 
Yeni Yunan kabı" nesı· cu e•has- Ayrıca Milletlerarası hukuk mrmlştir. Klmil Koç da 6evilmiş müteEeb-

w • ' h k t' 1 k .. İStl('re · · 1 d d tan tesekkül etmi tir: prensiplerine aykırı olarak tav- Grev are e 1~ • 01!1.un . " bıs tüccar arımız an ı. 
•. ş sıf edilen bu hareket şiddetle ::ıtfeden 1ranlı dını - sı~asl lırl _r _ _ _ _ ._ 

Demetre Kıusopulos: Başba- . · . · Ayetullah Kasant dün gece ra-pıyasaya çıkmış ve ıatısa kan \"e İçışlcri Bakanı. Nıkola ~akblh l ed_ıl~ık~en ;.~nra i tl~~!l~z yınladığı bir tebliğde, grevcHe- leri Bakanlığına tayin edilmiş 
anedılmiştlr. Sta sinopulo : Başbakanlık nez- ruvvet :rının ? o gcy a ı3e rin •\'atan ha lnı. sayılacaklannı tir. Fatiml, Almanyada gördil · 

malQmatı berbcrinlzden Zolo_tas: Koordinasyo~ ve mu t~rlii h~di~eğen yalnız l~giltere- llü~~l~nm:at~~i Jlı~iılerl Bakanı kip bir hafta e\'\'el AYrupadan 
Sureti istimalı hakkındaki dınde De\·let Bakanı Xenofen etmelerı istenmış ,.e çıkacak her ih~ t . ti iğli uzunca bir tedaviyi mütea-

lste1inlı. '~k~aten Tanm Bakanı, General nın mes ul tutulacağı açıklanmış. oldu Tahrana dönmUştti. Geçen fU· •••••lllıiı••••• .. 'Pıtsıkas: _Mılll ~avu!1ma, Filip tır. Sabık Başbakan muavini HÜ· batta bir suikast teşebbUsU sı· 
----------- Dragumıs. . Dısışlerı Bakanı, eyin Fatlmt bugUn istifa eden rasında yaralanmış ,.e bu sebep 

H A N l l'ıl E L t ~eodor Mertıkopulos: Maliye Ba MEVLID'I NEBEVi Hüseyin Na\•ab'ın yerine Dışiş- le teda\'iye gitmişti. 
Küçükten büyüğe kanı, Jorj Harburls: Ulaştırma - ~ - - ----

Bakanı, Haralambos Franguls- Merhum Profesör 
Bllytikten küçüle tas: Eğitim Bakanı, Jorj Kro-

E V t N t z 1 N neos: Ba3ındırlık Bakanı Mlşel 
Pesmazoğlu: Sosyal Yardim na. vefatı sene! devriyesi mUnasebe-

Dr. :SEŞET USMAN'ın 

Sevd~i, beğendiği kanı, Jorj Madridakis: Adalet tiyle 13 ekim pazartesi öğle na· 
D E R G 1 N 1 N Bakanı, Giritrios Tsahos: Tica- mazını müteakıp Yeni Camide 
~7. Sa)ısı Çıktı reli Bahriye Bakanı, Jean Pa- mevh1t okunacağından kendisini 
İSTANBUL TAN raskevopulos: Ticaret, Sanayi \'e tanıyanlarla ihvanı dinin tesrif· 

MATBAASI n:11l:''akkaten Calışma Bakanı, So leri rica o1unur. 

~~~~~~~~~~~~t~ır~ıo~· s~S!~er~g!io~p~u:lo:s:= .:Ku:ze:y~Y~ııl.._ _ _!=~ Oğlu: f nanıstan Bakanı. Ec111r.1 Arif !'\eş'et t 'sman 

SÜTUNLAR ea~mıı~U~@~ 
COMHUııtlY!T 

t,PAl"iORA!llA'D 

d Dolan Nadi, dunkü fıkrasın
a IÖ>le diyor: 

•İstnet İnönü İımirde ne de. 
dl? t:l'llemJekette siyasi emnl· 
Ht \e huzur yoktur.• 
. Bu lU Demokrat Parti Ik· 
!•darını çok sinirlendirdi. Bli· 
On &alfthlyelll ağızlar \'e ka· 
leınler İnönUnü yalancılıkla, 
tezvfrcllikle itham etliler 

Gelelim Balıkcslre. S~bebi 
~e olursa olsun muhalefet il-

eri orada konuşamadı, İster 
k?rktu deyin, !.ster kaçtı de
Yln, fakat \'~kıa bu: Adam ko
nuşamadı. 

hl Şimdı, İzmir nutkuna niçin 
ddet edildiğini pek anlıya· 

~·~orum. Slyııst emnlyetslzll· 

dın, hem tA kendisi, bu değil 
e nedir?D 

YENi ISTANBUL 
-----«ANAYASASIZ 

DEMOKRASla 
1\1 N · ' ennı, dünkil baş yarı-

sında, 'eni bir Anayasa ~ıpıl· 
1 

Gııeteslnln 
Buyuk lkr~miyesi 

Sayın Doktorlara 
DICODID TABLET 
CARDIAZOL DICODID liq. 
PARACODIN SIRUP 
PARACODIN TABLET 

Eczanelere kftfl miktarda t"•ıl edildiğini saygt ile blldlrlriı. 

Boks İhtisas Kulübü Başkanhğmdan: 
Hayrebetyan - tvel Boks Karşılajn,~sı 
18 ekim 1952 tarihinde Spor ve Sergi Snrayın~a yapıla. 

cak olan Fransız llayrebetyan ile 1950 varı ağır Avrupa 
&ampiyonası İ vel arasında yapı l acak boks karşılaşmasına ait 
biletlerin 14 ekim 1952 salı gilnil saat 10.30 dan itibaren 
Tak lm'd~ fstanbul Seyahat ve Turizm Bı.irosu, Taksim'de Ba 
ktm Kundura Mağazası, Ormar. Lokanta ve nırahan~sinde, 
Galatasaray Spor kulilbiinrle, Kervan Seyahat ve ~urız~ &· 

ccnteslnde, Galatasaray Sahne Sok:ık Herant Şahnık İtrıyat 
~tağazasında: Bah;ett&pı lliaryo Gabay Spor Mağazasında, 
Ankara Cadde~• Turkıye Ecuhanesinde satı~a ı;ıka\!ngı sayın 
hıılka ilin olunur. 0 6332> 

1 

Pakistan Dış İşleri Bakanlığı, TiirJıirenln Pakistan büyük ,}çisi NP:IJ :~~ı ~ıe::nn~anblr <so~~:~ 
ziyafeti \ erml<tlr Yukarıda Pakistan Dıe iıleri Bakanı l\luhnmme a ırıı Be ~ir 
:"iebil Batı ile• gö~üşürken göı ulmekttdlr. Sağ gerideki Mısır Bil) ilk eltisi Abduhehap ) • 1 

EnPlkt gün iunlre g,J, n · Olympk• Mmll yat bil) ük bir alaka ~oplamı& '4'e halk tardı1':!•.n saatlerce et'~ ı ed ilmiştir. \'attı bulunan ü~ milyoner .Efesi ~e ZI)aret e~~!:ııerke~·e ~~~Jıtl:. 
mfite\ ercihen Jlmanılan ayrılmı,ıardır. Rrsırı•Je, yat_ lmılr Kordonuna & 

Yatın bir de uçııgı \ ardır. 

1 

KRETONLAR 
.PERDELİK TÜLLER 

DE~ORASYON MAGAZASI 

~851 IAzıın geldiği me\'?Junu 
ele alarak, yazısını IÖJle biti. 
t )Or: 

1 \"ERLİ l\tODA ... --------(Oumhımıı•IJ 

derecede bağlı kalabiliriz'? Par 
tiler için, belkı, o kadar delil. 
fakat demokrasımıı için son 
derecede önemli bir dlvadır 
bu .... 

HOŞ MEMQ - 30 yıl mahpushanede kalanlar yeni modaları takip etmemiılerdir. 

•Yapılan Propagandaya gö· 
r~k ~imdılık Ana3 asamız.. ek
~ ~ır, demokrasiye aykırıdır 
111~ ı~m~sl Uzımdır. Du duru~ 
k gözonUnde tutarak kl'ndi 

tnditnize sormaya haklıyız: 
•- Anayıısamız \'Dr mıdır yok 
mudur?. YlırllrlUkten kaldırıl· 
madıkça A , . 
gibi nayasa nın, eskısl 
de bn~ynak snyılacağını bit 
Jlr •Yoruz. Fakat glriEilen 
rıt:P:~Dnda, Anayasa'nın oto
ınaın nı halk ltğınlarındıı sars. 
tirU ıa ':"•dır? Her gün değlş
nu lll'3ı beklenen bir kanu
l n tesiri ne olabilir' Bu ,art 
ar altında. biı Ana;asaya ne 

AKŞAM 

. n u KİN ' J: nüŞMANI..JK 
HAVA 1 ROYl..ECE SÜRC P 
GİDl:CEK l'lıi ?o 

Nermeddln Sadalı:, dünkil 
bas yazısında, Balıkeslr'de ce 
ı~yan eılen son hlidiselere le· 
masla diyor l.i: 
ıOlan olmuştur, Fakat bu 

gldl~i deği$tirmek llzımdır. 
Bu havanın devamı \e görü
nüşe ;ilire daha da artması, 

yalnız gelecek seçimleri dU
şlinilrken insana korku \'er
mekle kalmıyor, politika ha
yatını cehenneme çevirerek 
demokrasiyi de tehlikeye sil· 
rüklilyor. 

Ümitler kesildi. bütfin köp. 
rüler yıkıldı mı? Hiç sanmak 
istemeyiz. Fırtınadan ~onra . 
ııtikunet gelir, derler. Yeni be 
yannameler veva tedbirlerle 
havayı diizclm~z hale sokmnk
tansa bu kin, düşmnnlık hava-
ını azaltmaya, sonra da yavas 

) avaş yoketmeye çalışmak bir 
vatan borcudur .. Bu da milm 
kündilr. E\'erir ki. iyi niyet 
olsun ''e karşılıklı sUkQnet f· 
çinde konu~ma de\·ri açılsın.11 
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Türlcire'de bugünkü 
"telif hakkı,, durumu 

~-~-

Avukat lsmail Kemal Elbir'e göre, 1 Ocak 1952 de 
yürürlüğe giren «fikir ve Sanat Eserleri Kanunu» 

yakında tesirini göstermeğe başlıyacakt1r. 

G eçenlerde Şehir Tiyatrosu kı talep eden kim elen~ de bel· 
müdürü Hançerlioğlu tiyat. ki bazen rastlanacaktır, fakat bu 

ro mUnekkiUerinin rejisör Mei· gibi istisnalar, umumi neticeyi 
necke ile tanışmalannı sağlamak bozamaz. 
maksadile bir çay tertiplemişti. * 
O toplantıda, bir aralık mevzu Bugüne kadar Türkiye'de garip 
•tellf hakları• meselesine inli· bir tenakuzun mevcut oldu· 
kal etti. ğunu belki bilmlyenler vardır. 

Davetliler arasında yazarlar Mesela memleketimize gelen 
\'e mütercimler de hazır bulun· Fransız trupları tarafından tem 
duğu halde kimse bu hususta sil edilen piyesler için tiyatro 
fazla bir şey bilmiyordu. Yeni idareleri. müellife daima bir 
·Sanal \'c Fikir Eserleri Kanu· telif hakkı öderler. Ayni şey 
nu • nun 1 Ocak 1952 den itiba· Fransız şarkıcılarının söyledik· 
ren yürürlilğe girdiği muhakkak leri ş:ıl'kılar \"e virtüozların çal· 
tı: fakat.kanun kabul edilelibe· dığı modern parçalar için de va 
ri, memle!ı:ettekl tercüme ''e ritlir. Fakat ayni piyesi bir 
iktibas faaliyetinde bir değişik· Türk heyeti oynadığı veya ayni 
lik gorulmemesinin sebebi ney· şarkıyı yerli bir şarkıcı söyledi. 
di? Kanun eski \'Bzb·etın deva· ği zaman eser sahibinin bundan 
mını mümkün kılan br takım haberi bile olmaz. Ve iste bu 
açık kapılar mı bırakmıştı, yok· yüzden, Tilrkiye'de Tiyatro ol· 
sa eserleri müsaadesiz olarak duğu, kitap okunduğu, şarkı söy 
tercüme edilen, ecnebiler, ye. lcndiği. musiki dinlendiği dün· 
ni kanunun farkında olmadıkla· yaca bilJnmcmektedir. 
rı için mi haklarını aramıyorlar 1 ocak 1932 tarihinde yürür· 
dı? Avukat İsmail Krmal Elbir lilğe giren •Fikir ve Sanat Eser. 

Bu ve bu gibi suallerin kat'I _ . . • . . . lcri Kanunu• ,.e yine ayni tarih 
cevabını öğrenmek için, :ı,llar· kasının Pil csını sc) retmıs ola· le millellerarası Bern ani asma· 
danberi tem hakkı meselelerinin caksınız.• sına katılmış olmamız sayesinde 
hukuki cephesile alfikalanan, • • * ,. bu durum resmen değişmiştir. 
hattA Paris Radyosunda bu ko- 15mall Kemal Elblr ın anlattığı Resmen değişmiştir ama, kanu· 
nuda otuza yakın konferans ver- bu misale benzer misaller ço~ nun tesiri tatbikatta henüz ken· 
miş olan tanınmış a\'ukat İs· tur. Fakat, çok zaman ecnebı dini göstermeğe başlamadı. 
mail Kemal Elblr'den bir mlllA· sanatk~rlar, eserlerinin Türkçe- İsmail Kemal Elblr'e bunun 
kat rica eltim. ye çevrildiğini duymak fırsatını sebebini sordum. Bay Elblr: 

Bay Elbir'in bu hususta ver· bile elde etmezler. Türklye'nin - \'aıiyette henüz esaslı bir 
diği izahat siyah punto ile dizil· A\rupa \'e Amerika'da pek az değişiklik olmamı&tır, çünkü ec 
miştir. tanınmasının başlıca sebeplerin b. 1 den biri de bence budur. Kar· ne 1 mem eketl~r: ~elif hakkını 

- Telif haklan hususunda şıhkh telif hakkı münasebetleri ~orur .hale geldığımııl yeni yeni 
Türkiyenin geçen yıla kadar, Yunanistan'dan ızıanda'ya, İr· oğrenıyorlar, dedi. Yakında bu 
bütün medeni milletlerden ay· l!nda'dan FinlAndiya'ya kadar mevzuda teşkllatlanacakları •e 
rı kal~ış olmasının sebepleri bütün Avrupa milletlerini ve haklannı aramağa başlayacak· 
nelerdı. ayni zamanda GOney ve Kuzey !arı muhakkaktı~. Fakat _?rtada, 

- Her medeni memlekette fi· Amerika memleketlerini, kültür durum~n dtflştığlul gosteren 
kir ve sanat e eri yaratı<'ılarının ve temas bakımından birbirine baıı mısallcr de yok değildir. 
haklarını koruyan sarih kanun· yaklaştırmaktadır. Türkiye (lia Mesela Hamdi \'aroğlu, l\laurlce 
lar mc,·cuttur •• Turkiyede ~. O· bcşistan, Afganistıın. İran, Irak ~~kobl'a'dan iki romanının ter· 
r~k 1952 tarlhıne kadar boylc gibi birkaç devletle birlikte) bu· cume haklarını i~temlş •e almıs· 
bır kan~n yokt~. Mevcut ka· güne kadar Garp kültür ailesi· tır. _!\~emleketl?uzde alaturka 
nun,. değıl ccnebılerin, yeril sa· nin dışında kalmıştır. Bu kill· musıkı bestelr~en sanatkbla~ın 
natkarların dahi hakkını Uyıkl· türden faydalanmak yolunda~! da ~a~Jarını korumak ma,sadde 
le korumuyordu. Bu böy.Je olun· ga)Tetler de şimdiye kadar, baş. t~şkılatl~~makta olduklarını ~·· 
ca, herhangi bir sanatkarın e· ka milletlerin nazarında •Çal~ kınen h~ıyorum. Ayrıra bugun· 
eri, kendi inden müsaade ahn· çırpmak• addedilen gayrİ mede- lerde Tu~klye'de a~ılacak ilk 

maksmn ,.e telif hakkı öden· nl usulle olmustur Bevnelmilel hakkı telıf davasının da dosya. 
mek izin Türkçeye tercüme c- bir anlaşma neti.cesinde bu sını hazırlamaktayım. 
dileblliyor ,.e eserin s~hlbi_ bu ıgaspetmek• hakkının bize mu· - Kim kimi dava .~diyor? 
hık ızlığa karşı kendlnı muda· ayyen btr mUddet !çın verildiği - l\leslek sırndır, Soyllyemem. 
faa edemiyordu. rivayet olunur. İsmail Kemal Fl!,kat bu b.~hsettlğlm da\'a önfi· 

- Bir ecnebi yazar, <!sel'iıii Elb'lr'e buntın do ru olup olma· muzdekl gunlerde mahkemeye 
tercüme eden ,.e neşreden kim· dığını sordum. intikal edecektir. 
eler! veya oynayan tiyatroyu - Doğrudur, dt.di. Lozan - Yerli \'e yabancı telif hak· 

dava etmeğe kalksaydı netice muahedesi mu\'akkat bir müd· !arının korunması cihetinden 
ne olurdu? det için bu hakkı bize ,·ermiş· Tilrklyc'nln diğer medeni mem· 

- Da\'ayı kaybederdi. Çünkü ti. Tesbit edilen müddetin )Jita· lekellcre benzeyeceği gün sizce 
Türklyedc hunun müsaade alın· mında Hrrn muahedesine gir· yakın mıdır? 
mıdan yapılmasını meneden bir mrklc, diğer milletlerle telif - :\luhakkak. Telif hakkı ka· 
kanun mevcut drğlldl. hakları hususunda bir anlaşma- nununun ilk cıktığı zamanlarda 

- Demek oluyor ki medeni ya. nrmamız kap ediyord•. ı::a· Fransa'nın halJ de blıimltl gibi 
dünyanın nazal'ında düpedüz hır kat tasrih edilen müddet yıl· idi. Rirkaç sene zarfında &üphesiı 
sıilık addedilen bir hareket, biz !arca enci sona erdiği halde ki bizde de hakkı telif mefhumu 
de suç sayılmıyordu? biz bunu yapmadık. halk tarafından tam minaslle 

- Hayır. Zaten eser sahibi - Sebebi? benimsenect.k; kafa i çilerinln 
kitabının Turkçeye çe\'rildlğinl - Ecnebi <lillerden rahat ra· mahsulünü bedel ve müsaade al· 
ve) a bestesinin Türkiyede ça. hat eser tercüme etmek ve madan kullanmanın bir haksız· 
lındığını bilmezdi bile. Size bu memleketin kültür seviyesini lık olduğunu elbette herkes an· 
bu usla alikah bir hidlseyi nak yükseltmek". Bu mazeret belki lıyacak ve i~te o uman: 
!edeceğim. ·Topaze• ph·esının bir zaman için nritti, fakat Yani yakında •Fikir ve Sa· 
kazandığı büyük muvaffakiyet· bugün artık buna mulıtaç değl· ı nat E erleri Kanunu• medent 
ten bir müddet sonra l\larcel Uz. l\itekim bıı durum fayda kanunumuı gibi <ıuhuletle ve 
Pagnol )'az<lığı bir makalede, e· sağlamaktan ziyade, zararlı ol· muvaffakiyetle tatbik edilecek· 
serinin kısa zamanda Türkçe \ 'C mağa başlamıştı. Başıboş tercü· lir. 
Cinr.e'dr.n ba ka hütiln lisanla· me faaliyeti, Tİİl'k yazarının ıe· 
ra terrüme edildiğini belirtmiş. lişme imkanlarını baltalamakta, 
Bunu okuyan bir Türk genci de, yaratma şevkini körletmektedir. 
ı>iyesln Türkçe'ye de çevrilmiş - Fakat, diğer taraftan, te· 
nlduğunu, hattA İstanbul Şehtr lif hakkı ödemek mccbul'iyeti 
Tiyatrosunda oynandığını, Pag. karşısında bu sefer de tereli· 
nol'a yazmış. Pagnol'dan şu ce· me faaliyetinin baltalanacağını 
vap gelmiş: ·Herhalde yanılıyor· iddia edenler var. 

* A vokal İsmail Kemal Elbir, 
telif hakkı mefhumunun 

Avrupada bundan yüz küsur yıl 
evvel nasıl doğduğunu da an· 
!attı. Bundan; Bay Elblr'in bu 
konudaki diğer fikirlerinden 'e 
Mlen dünyanın başka memleket 
!erinde fikir \'e sanat eserleri· 
nin ne gibi teşkilatlar sayesinde 
korunduğundan ikinci bir yazı· 
da bahsedec ğim. 
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Eyüp halkı Belediyeden 
otobüs istiyor 

Eyüp okuyucularımızdan aldı. 
ğımız mektupta ~öyle denilmek. 
tedir: 

hususta bir karar vereceğini ü. 
mit ederiz ... 

Karadeniz bölgesine 
«Belediyemizin sekiz, on sene 

zarfında gerek sokaklarımızın sık vapur 
yapılması, gerek aydınlatılması Feyzullah Ünlü adındaki Kara 
hususundaki faaliyetini inktır denizli bir yurtdaşımızda aldığı. 
edecek değiliz. Ancak Eyüpte o- mış mektupta deniyor ki: 
tur::n ke5if bir halk kUUesinln istanbuldan Trabzona, Rizeye 
ototns dereli, artık tahammül mektup ve yolcu, en çabuk bir 
edilmez bir hal almıstır. Ne ya. haftada gidiyor, bundan iş adam 
zık ki yine Belediyeye bağlı o. !arı bliyUk zararlar görüyor. Hal· 
lan İ.E.T.T. idaresi bu işe hiç kının üçle biri batıda çalışmak 
alaka göstermemektedir. suretiyle geçimlerini temin e· 

Maçka • Tünel, Kurtuluş • Tü. den Karadenizliler gidiş, geliş. 
ne!, Şişli • Tünel, Taksim . Emi· !erinde haftalarca iskelelerde 
nönü gibi hatlarda gidip gelen vapur beklemek yüzünden na\'. 
otobüslere baktıkça içimiz sızlt. lun paralarını yeyip bitirerek 
yor. Bu otobüsler, hazan ben· felaketlere maruz kalıyorlar. 
zin paralarını bile çıkaramazlar. Bölge bu yüzden kalkınma im· 
Esasen tramvayları da olan bu kinı bulamıyor. Halk gazeteler. 
hatlardaki yolculuğun rahatlığı. den faydalanamıyor. Bir hafta 
na baktıkça, halk otobüslerinin sonra eline geçen gazeteye rağ. 
izdihamından çekli'derimlz bizi bet göstermiyor. Akdeniz sahil. 
yelse düşürmektedir. !erine ha\·a, demir \'e kara yol· 

Eyilp Sirkeci arasında da oto. ları vasıtalarından l.stifade el· 
büs işletilmesi, bizim de 1stan. mek ~ümkün olduğunda~ bu sc 
bul hemşerisi olduğumuzu \'e dil· ferlerın seyrekle~U~ll.mesı baha. 
§Ünüldüğümüzü anlatması bakı·, sına da olsa .Denızcılık Bankası. 
mından memnuniyetimizi mucip nın Kara~enız hat~.ına, mutlak 
olacak ve Halk otobüslerinin iz. surette gUnaşır.~ ~.urat pos.ta~arı 
dihamını brrtaraf edecektir Bu çıkarması, bugıınun zarurı ıca
arada şurasını da kaydedeli~ ki bıdı.r. ~e\Tiiılem .. seyahati d~.hi 
bu sarı Belediye· otobüslerinden b~gün bı~ hafta .surm~z~~n Tur. 
birkaçı (Hususi) tabclAsı ile E. kıxenin Karadenız sahılı ıc;ln bu 
dirnekapı ve Silahtar fabrikası muddet gerek posta ve gerekse 
arasında, günün her saatinde yolculuk ba~ım~aı;ndan çok u~ 
mekik dokumakta ancak elek· zun ve ~evrın sUr at v~ ~erakkı 
trik fabrikası işçileri ile aiakalı lerlne nısbctle mahvedıeıdlr ... 
!arını taşımaktadır. Yardım isteyen bir hasta 

Sayın Belediye Başkanının, 

Tramvay idaresi erkAnına Eyü. 
bün de istanbulun mlllhakatın. 
dan olduı!unu hatırlatmasını, fay 
dasız ve lüks otobüs seferleri ih· 
das ederlerken Eyüp halkının 
bu mühim ihtiyaçlarını da dil· 
şünmelerl hususunda emir \'er. 
mesini rica ederiz. 

Üniversiteye giremiyen

ler hakkında 

İzmirde İkinci Koı·donda 315 
numarada oturan Mustafa N\JS· 
heli Omuroğlundan aldığımız bir 
mektupta deniyor ki: 

Eyüpte İslıimbey caddesi Kar· 
lıktepe 57 numarada oturan bir 
)ıırtdaşdan aldığımız mektupta 
kendisinin verem hastası oldu· 
ğu, Heybeli Sanatoryumunda a. 
meliyat yapıldığı. hiç bir yerden 
yardımı bulunmadığı, yalnız 75 
yaşında bir annesinin olduğu, 
ihtiyaç içinde kıvrandığı yazıl. 
makta ve yardım sevenlerden 
yardım istemektedir. 

Bir defaya mahsus olmak 

üzere ithaline izin 

verilen mallar 

Ankara, 11 (A.A.) - Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığından teb 
!iğ olunmuştur: 

«Liberasyon yoluyla veya (a) 
bölümünden sipariş edilerek be· 
deli ödenmiş bulunan ve güm· 
rüklerimizc \'Ürudunda yapılan 
muayene neticesinde (b) bölü· 
mlindo olduğu anlasılan ve bu 
sebeple giimrükten çekllem[yen 
malların, Jimanlanmızdaki sıkı· 
şık durumun izalesi maksadlyle, 
bir defaya mahsus olmak i.lzere 
ithallerine müsaade edilmesi uy· 
gun görülmüştür. 

Söz konusu malların isbıı leh 
lığ tarihine kadar gümrükleriml 
ztı getirilmiş olmaları \'e 30 ka· 
sım 1952 tarihinden evvel güm 
rüktcn çekilmeleri şarttır. 

İlgililerin bu hususta T.C. Mer 
kez Bankasına milracaatları lü· 
7.umu illin o1unuu 

----------------------- 12. 10. 195% ~ 
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!unan taarruzu 
İzmir cephesinde başlamış olan bozgun karşısında Al 
karada daha fazla kalamazdım.Yeni vazifeme derhal kat 
marn lôzımdı.21 Haziranda trenle Eskişehire hareket etti' 
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An karadan a} nlarak 
derhal nzifemin başına 
döndüm 

Ankara'ya muvasalatımdan 
sonra Yunan tııarruzu da

ha çok inkişııfa ve evvelce mil
li milfrezelerimizln akıbetleri 
hakkında tahminlerim m3ntte
essüf hakikat olmağa baslamış. 
tı. intizam ve idarelrri bUsbU
tün bozulan milli müfrezeleri
mizle beraber hareket eden 23, 
57 \·e 61 inci fırkaların geri 
çekilmesi bir dağılma şeklini 
almıştı. Önceleri vatanı fed:ı
kArane bir surette müdafaa ve 
muhafaza etmiş olan o kahra
man yığınları şimdi düs:ıı:ına 
mukavemet gösterecek yerde 
öteye beriye kaçıyorlar, önleri· 

. ne çıkan şeyleri tahrip ediyor
lardı. Gelen raporlarda. millt 
müfrezelerin yaptıkları tahrip 
ve tethişin Yunan istllasmrlan 
olan yeis, zarar ve ziyanı unut
turacak bir hal almak istidadı· 
nı ~österdlği acı bir lisanla :ın. 
lntılıyordu. Bu pcrlşanhlttan 
istifade eden Yunan ordusu bi
ri Uşak "e diğeri Balıkesir oJ. 
mak fizere iki istikamette t.ı· 
arnıı.a devam etmiş, 28 hazira
na kaılnr Salihli ve Alasehri al 
mış, Balıkesire yaklaşmıştı. 
Başlamış olan bu bozgun kar

şısında Ankarada fazla kala
mazdım. GUçlük ve vasıta· 
sız!ığın derecesi ne olursa ol
sun yeni vazifeme sağlam bir 
iman ve tam bir itimatla i<oş· 
marn tazımdı, Öyle yaptım, Rs
kişelılrde beni beklemekte olan 
karargtıhıma katılmak ilzere 27 
haziranda trenle bareket et
tim. 

A tınan acele 
tedbirler 

Trende Garp Cephesi erkanı-
harp reisi binbaşı Saf!ct 

Beyle -yenı \•hz;yet ve vazifemiz 
hakkında uzunuıadıya görüş
tükten sonra en milhim istika
metin Uşak olacağına karar 
\'erdim. Derhal o istikamete gi
derek dunımu bir daha ve ~·e
rinde tetkik ettikten sonra, eli · 
mire gecçcek muntazam kıta ve 
milli müfrezeleri oraya gön
dcrmeği düşündüm. JienUz Yu
nan cephesine sevkedilmemi~ 
olan 20 nei kolordunun Adap:ı
zarında 24 i.incU ve Düıcede 
l 1 inci fırkalarından başka el· 
de muntazam bir kuvvet kal
mamıştı. Eskişehlrde ve Kon. 
yada yeniden teşkil edilmiş iki 
yüz me,·cutlu iki milli müfre
zeden başka harekete hazır 

Yüzbası Fehmi Bey 

müfreze de yoktu. 
Düzce ve Adapazarında hlllA 

tedip hareketi devam ediyor
du. İngilizler İzmiti yeniden 
kuvvetli bir surette işgal ede· 
rek ilk çıkacak fırsattan istıra
de yolunu bekler gibi bir tavır 
takınıyorlardı. Buralannı büs
biltlin boşaltamaı.dım. Yalnız 
11 inci fırkanın Adapazarına 
gelerek buradan şimendiferle 

1 
U~aka hareketini emrettim. 
24 üncü fırkanın da hnrf'kcte 
hazırlanması l 'e fırka emrinde 
bulunan milli mfifrezeleri daha 
çok takviye ederek muntazam 
kıtaların yapmakta oldukları 
tedip hareketinin ihmal olun· 
maması emrini de \'erdim. 

U ak'ta 
gördüklerimiz 

Eskişehir ,.e Konya milli müf
rezelerinin Uşaka diğerle

rinden daha yakın olmasından 
dolayı onların daha evvel tren
le Ufaka nakillerini tebli~ et
tim. 

24 üncU fırka, hareket için 
bir taraftan toplanırken <liğcr 
taraftan mllli taburlar felikill
ne başlamış ve aleUlcele Yüz
bası Fehmi Bey kumandasında 
kurabildiği bir milli mU!rezcyi 
İngilizlere karşı Derbent \'e 
Çuha fabrikasının bulunduğu 
mıntakaya göndermişti. Ayni 
zamanda Çuha fabrikasının bo· 
şaltılmasına başlanmıştı. 

Karargiıhıml:ı 28 - 29 hazi
randa Eskflehirden trenle ha
reket ederek 29 sahahı Afyona 
ve buradan Uşaka gitmiştim. 
Aksam Uşaka girmiş, vatandnş 
!arımın büyük bir itimadı ile 
karşılanmıştım. Uşaklıların bu 

karagilnlerimlzde bana r.'f#. 
dikleri itimat, benim içi0-4! 
kuvvet kaynağı olmuştu. 1' 
gece Uşaktan gene trenle 
mağın cenubundaki Eh~ 
istasyonuna gelmiş ve b ~ 
Eskişehir ve Konya milli 
rezeleri ile beraber trendeO 
rniştik. 

~ 
Elvanlar istasyonunda, aı 

lihli ve Alaşehir mıntakaSl }S 
mandanı ~lan erkanıharp ol 
makamı Aşir Beyle 23 ;; 
fırkanın baı.ı birliklerine • 
lamıştık. Aşir Beyin \'~ 
ma!Cımat evvelce almış ~l::.,c 
muz haberleri teyit edlY"'~ 
Salihli Ku\·ayı Mılllyesl °'v 
na yalnız 23 üncli fırkanın 
ro halindeki enkazı ile :Bll~ 
binbaşılıırından Aziz (J3:ll 
Aziı Bey, İzmir cephesinıll 
şekkülündenberi bilhass:ı ~ 
lihli mıntakasında gönüJIU.d 
rak fedakarane çalışmış, ~ı:& 
mühim vazifeler ifa etrr;;,_ 
Beyin bazı süvarilerinden ,j 
bir kuvvet kalmamıştı. \'il~ 
lılar Salihliye üç piyade ftj1 
sı ve bir süvari livası ile 
!emişti. 29 haziranda Yuna'." 
yadesi Kulaya, silvarlsi de Jı' 
şehir • Uşak 5imendlfer ııfl 
boyunca yürüyüş halinde "9' 

<Devanıy 

Bir otomobil koıosl 
Sabahattin Bilyllksen fdarf 

deki 8099 pl!kalı taksi J{ııı~ 
raktan Kadıköyüne gitııı~ 
ken Kuşdili caddesinde --·" 
Kibef ismindeki sahsa ça~ 
yaralanmasına sebep olınU';İ 

Yaralı Nümune Hastahan 
kaldırılarak sanık yakalanı11ıl 
tahkikata başlanmıştır. 

Eminönü mıntakası.,I 
teftişler 

Eminönü kaymakamı \"e ~ 
diye milrakıpları evvelltl İl. 
bu mıntaka<ta ,raptıkları kO~ 
lerde "'belediye me\'ZUatına t/11 
olarak çalışan altı fınn sa 
~za kesmislerdir. si! 

Ayrıca kaçak olarak et te 
verler de b:ısılmış ve 175. • 1 
kaı:ak sığır eti ele geçlrilıtl, 

Bir intihar hôdisefl 
Hasköy Cami Sokak 40 ıı~ 

ralı evde oturan Faik fSıtl V 
bir şahıs intihar etmf'k fil~ 
eliyle ilac içerek zehlrlcn1111 ~ 

Bıraktıl!ı mektupta, karısı 
tenin kendisini terkedişlnde~ 
teessir olduğunu yazan fa 
yoğlu Belediye HastahanŞ!' 
kaldırılmış ve tahkikata bS 

~Bu seneden itibaren liselerin 
dört sınıfa iblağ edilmesinden 
dola)~ mezun verm"diklerinden, 
üni\'ersitenin de öğrenci ihtlya· 
cını karşılamak için, olgunluk 
imtihanlarında hiç olmazsa bir 
dersten kazanamamış Ye öğreti. 
me ara vermemiş olan öğrenci. 
!erin, bu derslerinden bortlan. 
dırılmaları, bir defaya mahsus 
olmak üzere. üniversitenin muh· 
telif fakliltelcrinin müsabaka im 
tlhanlanna f?İll('bilmr.leri. rnüsa. 
bakn imtihanlarına tabi olmıyan 
fakiiltf'lı>re mürı>"nat edeceklerin 
de, imtihana tabi tutulmaları 
c;artile kahnl e<lilmelerl, çok iyi 
olacaktır. Bu suretle binlerce \'a 
tan e\'lıidının bir sene daha bek. 
leyip avarelesmesi ve istikballe· 
rlnln mahvolmasına meyt'an ve. 
rilmemesi, temin edilmiş olur. 
Milli Eğitim Bakanlığının bu 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-

mıştır. ~ 

..;..---------------------------------------------------==------------; 
I•stanbulun, sonbaharı meşhur· \~PAZARDA,_N ...... -P-AZ. ARA-~ iptidai şeylermi'f. Baglld ,1_ 

dur. İlkbahar göz açıp kapa· .~ dlğimiz şemsiyeler 300 ıf. 
yıncaya ka· -- - ----~ evvel yapılmağa ba,1ıfll~ 
dar ıeı:lp gi· y A 11 h ' Şemsiye s:ınayii ıeçrn ı ~ 
derke11, pal• a m "er (Ok. mühim bir mevki İSg;I, tolarımızı çı· er 1 • diyordu. Çeşit çeşit muS'tt i 
karmaia \'3· tarın ortaya (ıkma!lı, n•~İI. 
kit bulmadan sıtal:ırının t._oğalması ~·iitU;I, 
tcrlemeğc, sı şimdi eski ehemmiyetini~-
cıklardan şl· ) miştir. Fakat şemsiyesiz ı dl 
kayet etme· 1 ki k 1 k mıyan insanlar elan çokt 'i 
ie ba t:ırken stanbul'un sonbaharı - Bu seneki kura ı - 1 yağmurun Şemo;iye thtıyatklrtık. 1~ 

sonbahar uıun sürer, ayıarra uyandırdığı sevinç - Sun'i yağmur - Şemsiye ve semsiyenin ma- ~16~~y~~~1~i:t~nm:~;:~:ıı~ 
tatlı bir serinllk içinde yaşa· h ,.-. 
rız. Bu hal bazan kısın ortala· nôları Chamberlain'in _şemsiyesi - Müt iş bir korunma silôhı de ihtiyatkar, giirültU~·e ı' 
rına kadar devam eder, aralık, 1 tıya k:ınsmıyan insan ti1', 

sunuz. dostum. Bugüne kadar - Böyle bir ı;ey mevzuu bahis 
hiç bir Türk, piye imi tercüme olamaz. Bir defa, c ulnln tereli· 
etmek için benden müsaade al· me edilmesine müsaade eden 
maclığına \e telif hakkımı bana şahıs memleketin ödeme kabili· 
(Öndermediğine göre, herhalde yetini gözününde tutacaktır. Bu· 
sfr. •Topaze• aclı altıncla bir baş· nu yapma),p, yüksek telif hak· 

_______________________ ....., 
hattl ocak ayı ılık bir hava '- y 0%011 : E .T • J mıı elinde ıemslye ile 
içinde geçer. rillr. ,1. 

Hem karada, hem denizde 

Georıe lonnf't ismindeki Frnn ız, bir motosikleti bir sandala o suretle yerleştlrmistlr ki. mo· 
törün kuvvetinden istifade ederek !Uanş denizini altı saatte geçmiştir. George lUonnet evveU 
Moloslkletl ile Paristen Calais'ya gelmiş \'e oradan ndalıyle birlikte İngilterenln Dover lil· 

hillerincle kara;>a çıktıktan sonra gene motosikleti Ue Londraya gitmi~tir. 

Sonbahar yalnız ılık havasile kılırmı•. Sa· kuraklık dl .. • e bir "CY kalmı.n· İngilizler en çok '~'-
değil. tstanbula müstesna bir malı bcndlerlnd<' an~k birkaç ~ .. k•ıllnnan in<ıanlardır. PJ 
«üzellik \'eren gurupu ile de karı5 surun 'kalmasıdır. Ana· tıableyin, or· cak, istenildiği zaman yağmur sebebi orada !ıtk sık .aYı 

h d B _, 1 bl clolu ''akasınıla otur:ınlar Jm· talık henliz yağdırmak kabil olacak de· Yatmasıdır. Kışın yükst• ~ 
mt'S ur ur. u me\1>1mc e r · D mektir. ilim adamları gı,·ret k 11·2 
ak'iam ~işh:ıneden, TenPba~ı raklıktan bilhassa sıkıntı çek· "' 1 

T m 1 
• " ba a, hattA krallar b " 

. k .. .. t'ılf'r. Giinün ancak bir iki sa· dan t> f · loJl· l't.,.eler: bir de kii ... t>lesl gev~e· ı;1·,,.e ·ile g"'ıerler. Eski ı 'j 
bahçec;inın ar ·a~ınuan, E~·ıın· mek· J ~ r. 
ten, yahut Kaclıköyiindl! ~lii· atinde akan, lUkarı katlara çık miş, ılurmadnn ıknn mu:luk Rasbakanı Chamberlaln'l1'

11 
f 

1 

hürdar salıillerinden günc~in mıvan suvun bü!>hiltün krsil· trpll çocuk· gibi hazan ardı arası ıtelmiyen sivtsl pek meşhurdur. 9 ..ı 
me.!>l korkusu hircok kimselr· lar öne dii~e· ya~mıırları durdurarak bir <-a· T d 1 t d 1111·, 

batmac:ını bilmem seyrettiniz rek "'ehrin dı· re bulsalar ... O zaman işimiz i" l(ı ız l'V e a amı şenıs ·_.r 
rin uykularını kaçırttı. " ~ tinden hic bir zaman ~kP'.'.1 

mi! Güne'! yavas yava, alçala· b l d' k . şında "Ük ı k' ti.,.~ nu e cu e ır ·ı (f'çen eli· • J • o aca '"' meıcll . Fakat bütün lh r Y. 
rak gurupa yakla5tıkça gök martr~i ıünii ö~leden sonra c:ek bir yrrde dua edilirmı,. C:El\ISİ\'E \'E ŞEMSl\'E!'\İS lr~ın~, gürültü patırtıda•~ 
yUzü kanın içinılen pembC\'e, ha\'a kapanarak va!rtttr ) a!· tlç gu" n sıra ile tekrarlanan mak ıstemec:lne raıtmen• ~ 

MA~ALARI ~ ~ hattA kırmızıya ka~ar muhtf'· ma,i:a hasJ:ı,•ıntıı .\nndohı va· bu duaya rağmen çok defa ku- de bu hucruc;ta ifrata ka( .,. 

lif ko,·ulukta r"'nklerden mu-· kıı<;ında oturanlıırın 'ii1lrri ıo d 1 ki d h 1 dan ikinci dün,•a harbfll1 .J 
J " raklık dnam eder, yağmur va,,.mur ey nre a · a er a • J r" 

b .ı:üldü: hepsi •VPr ,\ilahım .L c:amc;ivr "elı'r. Şf'msi,·· ·'·aıt ni olamamıcı. harba gl 
rekkep bir :ziya cüm üsü lçiıı· ,·er.'• dlve dua etti! A\·lardan· )ağmaznıış. ~· " ,.. 6 mecbur 1 tu 

murdan ko· 0 muş • 
de Jı;aJır. Cok defa deniz de brrl hol c:uya hac:ret kalanlar niiyük kuraklıklarda Batı Ü i i .... ~ 

runmanın en l'1 Tll $ B R KORUN..-
mavi rengini bırakarak, gök :ırasında, kendilrrini snk:ığa a· nıenılekctlerind.e de köylüler Pski çare ı. Sil.AHI . ~ 
yüzüne rekabet etmek lsth'or· tıp yaffmur altıncla ı ... lanmak· '"tı·sel rd toplanarak dua e _, . ... •"ma P". 

" " 1 e e · .. ır. , .. e ,_ n şemsiyenin kaplanları .. .J 
muı gibi, yer yer, baska baş· tan Ze\'k ılu~·anlar rörüldü!.- <1erltrnlİ$. Simdi bu metnlf' icat edlldlğl t • ı· .. d f ~ 

a ren · er a ır. tık yağmur olduk(a ıoiddl'tll ketlf'rde uitmur \'dmacı için r': 

VER ALL.Ulll\l 
\'ER! 

Bıı sene İstanbul halkı. hatta 
<;onbaharı lıüıünlü bula· 

rak sevmiye· 
ni bile, bu 
mevsimi sa· 
tıırl\lzlıkla btk 
ledi. Sebebi 
lıütün yalln 
t ok knra)( geç 
rnesi, birçok 
kuyuların ku 
ruması, El· 

idi, fakat devamlı olmadı. Bu· 
nu birkaç sağanak (}aha takip 
etti: bencllere bir miktar su 
geldi. Fakat gelen 'IU ihtiyacı 

karsılamaktan henüz uzaktır. 

nu ~ebeple elin ihtiyattı hare 
kf't ediliyor, herkesin gözü elan 
ı:öklerdedir. 

SU~"f 
\'A(;)IUR 

E skiden havalar çok kurak 

gidince yalmur dua51na çı· 

duadan hacka hir vnl bulun· ~ rnlyor. l sa l d u y ! f 
mustur: Hn·adııkl riitubeti bir ı~u, ~ . Jlf ilan enet Clıı nuz ı:rıu···~ 
araya tımlırar:ık dondurmak. "'~ıı · de şcııı'>iyr , 1~ mütbl' ~ 
hu ı::uretle \'a~mur v:ılrnac;ını k u 1 1 a n 1 1 'P't:. ~ l'ı bai"i/, 
temin etmrk ... punun i<'in tay· ılığı. c;onralırı .\1ı c:ırlıların. Vıı ..Jr1,•:-:J.V- \) birkaç ,r~ 
\'&reler viikcrklrrt ~ıkıvor Vf' nanlıların. Rnmnhların da c:e"' .~ •..ı..: k • J 

1 1 r. .. :ı ... .. ,: ar a •"· havaya bir takım ltlmvf'\'f mıul 'iiye:ve rağbet tttlkler yanı al' I "&,§. ıı açılıp ,...'I, 
rteler atıynrmus. Bıı <ınretlf' tetkikler sonunda ani asılmış ,R ~ nan f!~a ~ 
\•ağmur vdması eprvl'r ma~r:ı tır. den O"~' 
fa maloluvnrmuş, fak ·\ rldr Semcıiye ilk zamanlar asalrt par, kaplan avının ürtrl ~f 
f'dllen nf'tire bu masrafı kapa a!Amttl ımı5, bunu yalnız bil · tılmak ü1tre iken, gert ~ 
tıynrmus. kümdarlar, 11rensler asılradf'· rek bütün süratile ıcıc•1 fi! 

Ftnnln terakkisine. tayyare· !er kullanahlll"lerml$. Sonra· Rnnu billen Cava adası hallCJI I 
riliğln relismesine h:ıkılırc:a !arı halkın kullanmasına da l· sivcsi yanlarından kat•ı<t 
bir miiddet sonra yer } iizünde :rin verilmiıı. f'akat bunlar pek sik etmezlerrnl~! 



=- ız.ıo.ıssz-~------------------------------------------------------------·------ • AT A N --------------------------------------·---------------------------------- • 

larıyer rl~a> eti raııı olduğunu ~ 
dna)etın lslendiğl saatıcnı 6~ Je~en ( olda) 

e uğunde çiftetelli oynarken 

Gönüllü katil Vahap müşahede 
alflna almdı 

< 8151 1 incide> run ~a.sta~ının kurduğu hayal Ve nihayet, öfleden sonra· ağ 
lle~ını hır anda yıkıp, onun Se lamaktan. ıstırapdan \'e ye~ek 
Vi~ı~ katilı olabileceği ihtimal- Y_ememektcn bir kUJı:e yığını ha. 
lerını bertaraf etmiG bulunuyor hne gelmit olan, •dülüntin o 
b Sarı'~er Sa\ cılığından dUn s~- reş'eli misafıri. kollarına giri
l ah tanbul Adliyesine götürü crek Adli Tıbba Se\kedıldi. .. 
en Apdulvahap son verdığl ıra: O halde katil kim? 

:f!:·dı cınayetıe hıı: bir allkası Sabri Cehre ismindeki don· 
~amki tını ııoylU)ordu. O ilk ak- ı durmacının önce tevkifine, son 
le ber:~ırı halleri gorülmemek. raclan tahliye olunmasına rağ
ne geldicr kıs~en aklının yerı- men. hakkında devam eden adli 
rusu, sı~~i ~llı idi. Daha doğ- tahkıkat var. Sorgu HAkimliğl 
tırıb d kı şaşkınlığUta \'e ı belki, onu tamamen suı:suz bu 
nasıı ı~~~ üştuğü r~cı du~umd~n lup tahkikatı durduracak, belkİ 
sebep old~~abıleceğı. end15eslnın dP Sabri aleyhine katil sucundan 

GonUllu u soylenebıllr.. dha aı;arak Ağır Ceza Mahke· 
.... katılı, muayene eden ıne ine se\'kedecektir Önümüz-
• ., onunla ı.zun uı k deJc k · 
adli dnkt 1 iun onusan ı ya ın günlerde neticeyi gö 
dığ or zzet &can hatırla- receğiı .•• 
te ı raporu Savcılığa gönderdik. Eld 
d n sonra, ApdUvahabın müşahe b e mevcut bir katil sanığı 

R
e altına alınacağını ôtrendik. ulunmasına ra men zabıta ara
aporda Apd"l b b ınalann sonunu almı5 değil. Da. 

ta· ld' u va a ın akıl has ha da tahkikatına de\am edi«or. 
la "ı 0

0 
uğu ve en fazla altı haf- H t A • 

la m şahı;cı~ al Unda tutulması U 
8 

t f~nu .Sôl leyebllirlı ki, hiç 
zım geldılı söyleniyordu. d tnıt edılmcdık kim eler üzerin-

e tıolis tetkiklerde bulunuyor. 

.c. H. P. Genel İdare Kurulu dün bi;
beyanname yaymladı 

Uııkapanı C. H. P. semt ocağı dün . 
toplantı tertip elmiıtir Yuk .. '·nı uh ar kıraathane inde bir 

' arına.. resimde k 
dinleyenler görülüyor. onu~malan 

l t < IBaşı 1 lnrlde> nin d"kk 1 ~n ıda bulunamımıstır. C.H.P. biliri~ at erini ~ekmeği \'azife 
ao~e~d İdare Kurulu, toplantıları . 
lal'l'lı$tır~ fu beyaıınameyi yayın. Sıyast hürriyet ve emniyete 

. 1 !~cavilr. edenler ile bu tecavilıle 
Q ~Cumhuriyet Halk Partisi Ge- ~f~·~netmiyen ,.e edemiyen ''8-

' Başkanı İsmet İnönU ı er hakkında kanuni takı-
:~i)~~ Halk Partisi muhal~!~~: bat_ Y~Pılmasını isteriz. 
nıeseı lgunkU baslıca memleket C Katı .olarak ifade ederiz ki, 
ııı e erı üzerindeki görüşleri. umhurılet Halk Partisi· mille
re v.:::~da5lnra iıah etmek Uıe- Un . ke~disine verdiği murakabe 
Y•hat ya, Bursa ve Egede se- v.nzıfesıni buiüne kadar olduğu 
lltı h~apbmıstır. Seyahatin tafsi. g~~d~undan sonra da azimle ve 
le kete r asın tarafından mcm- ~ ıyetJe ifaya de\ am edecek. 
olarak ~ksettirilmhtlr. llülAsa tırİ Cumhuriyet Halk Partisi Ge 
rıUnun • enilebllir ki, İsmet inö- ne "fBaşklUlı ve bütün sözcUlerı'· 

.. eyah ti \'au ele · · h' • ~nda~ıar t a ve beyanları va. t' t nn~ ıı: bir baskı ve ter 
~a ve" h ara!ındon btiyllk alft. ıp en çekınmiyerek yapacaklar 
tır. Bu ~Yccan 11.e kar§ılanmış. ~ı\ :Muhalefet; vazifcsinl ifa e. 
niyete ~ an partızanca bir ıih- er en Yetkili resmi mercilerin 
tidar pa a~ılarak telftşa dtişen lk- ~a~uf çcrı:evesi içindeki mUra
ıüınresi·r sıne mensup bir ifrat d \ e erinden bafka hiı: bir mU
~onu§ın' ıeyahati, toplanmayı v~ ~ ale ve baskıyı me~ru addet
lakıın ayı baltalamak üzere bir mıyeccklir. 
ını& r t~cavüz tertiplerine giriş. Cumhuriyet Halk Partisi· dcA 
de sıy~sl ~ teca\ ü_zler, Balıke ir- mokrasi)i ı;e serbest ıcçl~lcri 
sıle ortada:nlyetı kuwet darbe meml~ketc getirerek lhtllAl u
bir eekıı alm kaldırmak gibi feci ıı_uııe~ın; kat'l surette niha)et 
nunlar içınd ıı ve muhalefet! kn- ı;ermı~tır. Cumhurivct Halk Par 
duğu vazıfes? Yapnıağa haklı ol. tisi; demokrasi hayatında ka
edılmi&tir E 111 ifadan fiilen men nun dıfı zor kullanma ve mü. 
emniyeti ~ e :e b?lgcsinde siyasi dahale etme usuUerınJ reddeder, 
lllildafaa 

11 
sayışı muhafaza \'e bu usullere kar§ı mücadele ede 

idare lmır~~razifeli olan bazı ~c.ktir. Siyasi emniyeti, cmnlye; 
Yaııınaınıılar \'azifclerinl ya ıı;ınde seı:ımleri ve umumt hayat 
lar ve Yahut Yahut yapam:ımı5. ta partızan zihniyetin kaldırıl
h•reketıerlnl ~elcavüz edenlerin masını mücadelesinin esas Un· 
tnaller gost 0 aylaştıracak ih- surları saymakta devam edecek. 

Tu k" erml§lerdir. tir.. 
ti r ıyeıniıln blr · 

olduğu hakk nızam devle D1e-er taranan İstanbul c H.P 
ııuu haksıı Ye~~dakl umumi ka teşkilfttının muhtelif kadem~lerİ 
llneleleri teessu l sarsan bu mu. mensupları tarafından dün de 

lfürri)et ve hr :k ka~dederiz. Cumhurbaşkanı Celll Bayara 
den Basının hld~ ı ınUdafaa e. D. P. Genel Başkanı Adnan lıle~ 
~ olduğu l:tbi ak eleri m mleke derese, C.H.P. Genel Ba~kanlığı. 
_lYnıeUı bır ' t settirmesıni ı:ok na telgraflar ı:ekılerek son mües 

fll!de iôrdütu anü hiımeti değe. sif hldiseler dolavısile duyulan 
•oyleriz. m ıU &ukranla teessür belirtilmi[Ur. 

' llu hldiselerl 
lilt\iz Yeni bı e genı: demokra. 
lı~e!lndedı r idevre girmek teh
~lr 11\lifrıt[" ktldara mensup 
ftU, hakla er tümresi; muhale-

'
. · rını kul! l)a!l eınni . . anmaktan ve 

1rıelrten fııı!~t ltınde vazife gör. 
küıı olıcat ~enetmenin mum. 
dtiEUnc:e ın~~ duşUnmektedlr. Bu 
!erin de bir aUalt olursa seı:lm
ctreyan d tethış havası iı:inde 
l\ nun v: e.ceıı muhakkaktır 
devlet otor~;zam kuvvetlerini v~ 
tına alınaıc :sıni tahakkUmü al
ılnln tehlıkel~tıy~n ifrat zllmre. 
Vaf.tndaıların zıt:~iyetl üztrine 
n1akaınıarını • nıes ul hukCımet 

0 \e iktidar parUıi 

- -
Prag'da bir çok ıubay 

tevkif edildi 

. Belgra~. 11 (A.A.) _ Tınjuı 
AJansı Vıyana mıhreeivle \•erdi· 
ği ~ir haberde eunlan bildirmek 
tedır: 

Çekoslovakyadan gelen yolcu. 
ların bildirdiklerine ıöre, Gott
vıld'ın ukert kalemi mahsus mU 
dürü General Sartor intihar et· 
mlştlr. 

Tanjug Ajansına 'öre. bu ln
Ut:ar hldisesl son zamanlardı 
Prağ garnizonuna mensup subay 
lı.r arasında vapılan birçok tev. 
k:flerle alAl~alı bulunmaktadır. 

Pazarcı' da dün iki 
Otoray çarpışfl 

<Baıı l incide) 
kan yolcuların hemen hepsi ba
yılmış, dördü öğrenci olan altı 
kişi parçalanmak suretiyle der
hal ölmiı,, 29 kişi de ağır ııurettı 
yaralanmıştır. 

Hadiseden bir müddet sonra 
ci\'ar istasyonlar haberdar edil
miş, bunun üzerine Torbalı, Ba
yındır, Tire u İzmlrden ıııhhl 
ekipler vak'a yerine giderek yıı. 
ralıları İzmir Memleket hastııne
sine Hvketmi5lerdir. Ölen altı 
kişinin cesetleri enkaz altında 
kaldığından tıınınmayacak bir 
h~lde çıkarılmışlar, hüviyetleri 
guı:lUkle tesbit edilebilmiştir. 
Bu~lardan Nurettin Çe\•ik, Ömer 
Ç'etınol, Metin Yefil, Burhı.n 
Ege .12 - . 14 ~.afları arası~da öğ
rcncılcrdır. Nıhat Bilgi, Ibrıhım 
E$kar'ın ne işle meşgul oldukla
rı anla~ılamamıştır. 

Memleket hastanesine ııet!ri
len 29 yaralıdan 18 inin sıhhi 
durumları tehlikelidir ,.e bu Y•
ralılann büyük bir kısmı öğren
cidir. 

Cumhuriyet Savcısı hAdiseytı 
elko~·muıı ve hareket memuru 
te~kıf e~il.miştir. Hldise fehri
mızde buyük bir teessür uyan
dırmıştır. 

Bali Şehir Meclisi 
•• 

Uyeleri hakkmda 
Soruşf urma ba$1ad ı 

<Bası ı incide) 
tahkik heyeU dün akşam il h;ı\·. 
si!et divanı üyeleri ile de bir 1ö. 
rü~e yaparak kendilerinin de 
noktaf nazarlarını sormuştur. 

. Tahkik heyeti başkanı gazete
cılere partinin iç bünyesi ile 1. 
Ukalı bir işin tahkikine memur 
olduklannı \"e onun için bir be. 
yın~a bulunamıyacağını bildir
mlstır. 

Menderes ve 
Köprülü bugün 
Geliyorlar 

< Baıı l incide) 
sek ideal birliği h.ikim ve nl
ıım olmuştur. 

Gecen dünya san~ı arifesinde 
binbir meş'um siyasi kombine
zon mahsuıu insanlık üzerine 
musallat olan taarruz aUmeUeri 

Deniz i~çilerlnden biri dünkü sendika toplantısında konuşurken 

Bir işçi, ailece sefil 
olduklarını söyledi 
Deniz işçileri Sendikası Tophane şubesinin 

toplantısında, işçiler alôkasızlıktan 
şikôyet ettiler 

Deniz İşı:ileri Sendikası Top- sindcnberl 40 kuruş saat ücre
hane Şu besinin yıllık kongresi tıyle çalıştığını. 5 kişilik ailesi
dUn saat 14 de Tophanedeki De- nin tam bir sefalet iı;inde bu
ni~olları liman lokantası salo lunduğunu hazan bütün ailesiyle 
nunda yapıJmı§tır. ölmeyi düşUndiığünü anlatmış 

Yıllık raporların okunmasını \'e toplantıda bulunanlan ı:ok 
müteıkıp 11 kisilik idare heyeti mütee sir etmiştir. 
~tçimi yapılmıe ve seçimlerclen Hatipler 40-160 kuruş ara
gonra şikayet \'e dıleklcr mev sında de~lşen asgari ve azami 
zuunda cok hryrcanla konuşan saat ücretlerinin çok az \'e ada· 
hııtlpler oldukça gürültlllü \'e e · lctsiz olduğunu bf'lirtmişler : hu 
lektrikli bir hava yaratmışlar- 11raoa son zamanların isçilere 
dır. 8-20 kuru~ gibi cliı' i bir faYda 

Hatipler bilhassa 3 yılda bir lrmln ettiğini, bunun kAfi olı"na. 
terfih esasına temas ederek, bu- d.ğını ifade etmişlerdir. 
na riayet edilmerli~inl: bu hak Bir halip de, klmse)e dert 
kın işçiden alınması için her şe- dınletcmediklerinı; l'mum Miıdü 
yin yapıldığını, ~leli meselesinde rün daima rahatsız, müdür mua
llıuba li dR\Tanıldığını ve en u- \'minin dalma başka bir isle veya. 
fak bir kusurun ııiclle gcı:irildi- seyahatle me gul. di er mua\·i· 
ğıni; bu suretle terfıh hakları- nın dr istırahatte bulunduğundan 
nın iasbedildiğini söylemişler- şikAyet etmiş; •bizi kim din1e
dir. yrrek: meselelerimizi kim halle. 

Bu mevzuda ağlaya ağlaya bir decck?• diye bağırmıstır. 
konusma yapan Tophane tAmir Toplantı saat 18 de sona er-
ııtelyesind•m b}ı:_!,sçi, 19462:.n;,;e_-_:m:.:.ı::.?.'ş.;.:ti~r·:.....--------

«Zafer» ve «Ulııs» ta 
cıkan yazılar 

Fenik C.H .P. /ilerin Meclisi teketmeleri ihtima· 
/inden bahsediyor. Relik ince lnönü'ye açık 
mektup yayınladı. Nihat Erim, muhalefet 

kahramanlık oldu, diyor 
llu..ul ıtullablrlmitdın 

belirdiği bir anda insiyaki dene. Anknra 11 - Manisa ve Ba· 
c!'}c bir ittifak ile Türki,ye. \'e fo. lıkesir hfıdı~rlerinln akislP.ri de
glltere birbirine baRlanmı& Ye \'am etmektedir. Bugünkü ·Za
harp sonrası dediğimiz ve fakat fer• de \filmtat Faik Fenik, 
harp \'e taamız tehlikesinin Halk Partisi ml11ı>tve.killerinin 
maalesef zail olmadığı devrede MeclM terketmeleri ihtimali Ü· 
11~-nı gayefor ilP Birleşmiş Mil- ıerinde durma'"lıı, ·~iderle~?c 
!etler Pren~ipleri içinde teşriki u~urlar ola• demekledır. Bug~ın I 
mesai etmi~. ,.e nihayet tarihin ku .zare~: .~e R~fık Sevket in
en muhtetrm bir sulh vasıtası ce de, İnonuve bı r açık mektup 
olan Atlan.tik Paktı camiası için. ncşretmekteclir. Bu mektupta, 
dt bir fttifak ile daha müttefik lnönU tenkid olunmakta ısize 
olmuşlardır. bir parlmın olarak değil, bir va· 

halefet edecek ve tenkid yapa
caklar için bir kahramanlık dev 
ri_ başladığını fJA\!_ etmektedir. 

T.ondraya fn,iltere halkına tandaş olarak karde~i kardeşe 
Türk halkının ~elAm ve ~e\'glle. kırdırmak hevesinden vazgeçme 
rlni iötilrmek bPnim itin her nl tavsiye ederim• denilmekte
halde çok kıymetli bir vazifedir. dir. • 

fngillı elçisi Nihat Erim bugünkü makale· 
Ankara, 11 (A.A.) - fneilte- si:ıde, çok partili rejime geı;ıl

re Büyük Elcisi Sir Knox Helm, diğindcnberi Türkiyenin ~iyasi 
Başbakan ve Dı~işleri Bakanı ile hayatının en buhranlı de\•rinde 
birlikte bu akşamki ekspresle bulunduğunu, 1950 seçimlerin· 
İstanbula hareket etmiştir. de kazananlann demokrasi değil 

Bahkesir Valisi, 
diktatörlük yolunda olduklarını, 
ana\·asada ve kanunlarda demok 
ra~(de şart olan teminatı sağlı
yarak hiç bir yenilik yapılma· 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Tersine dönen 
Roller 

!Rast l lnrfdel 
madan giri§llecek bir seı;lm mil· 
cadelesl Türk mllletl hesabına 
Celıiketler rloğurabilir. ~leplmtz 
blrıll'n bunu görmeli, komşu \'ıı. 
nanistanın ortaya 

0

koyduğu ol
gun mlsalılen faydalanmalı, tl
hlnlerimlzi şimdiden ona göre 
hazırlamalı~ız. TA ki seçimi ki
min kazanacafı milli bakımdan 
ikinci derecede bir mesele hıli
ne dlişsün. 14 ma)1S 1950 de ol
duğu gibi, Türk mllletlnln bütün 
cihan nuarında bir demnkrasl 
olgunluıtu imtihanı geçirmesi te
min edilsin. 
Manisa \'e Balıkesir hfıdlseleri 

belki de gazap yUıündf!n 
rahmf't tesiri yapar, hirdrnbire 
şimşek ı;ür'ath le ı::özümiıze (nr
pan kötü ihtimal ve l~tlıt:ıtlar. 
belki hepimizin birden aklımızı 
başına getirir. Ö le umarıı ki 
Yıınani tanın istikrar bakımın
dan şimdl~e kadar arzetıiğl mıın. 
uranın tersine dönmesi \'e rnl
lerln değişmesi milli hlr intibah 
yaratacak, Ct.cl akıhetlerl onır. 

meğe, umumi hayatımızda :ılıenk 
,.e mu\lzcne yaratmağa )Ol oı;a
caktır. 

Humr '"e istikrar yarı$ınd:ı 
lrnmşulanmııın ileri gitmesini 
candan lsterlr. Fakat kr.ndimlıln 
geri kalmamıza kat'iyyen razı 
değiliz . 

Ahmet Emin YALMAN 

Balıkesirde bir üfürükçü 
3 ay hapse mahkum oldu 
Balıkesir, 11 (Hususi> - Şeh 

rlmizde i;enc kızlara ve dul ka· 
d:nlara koca \'C adem: 
iktidara mUptelA olanlara çare 
bulacağını lll'ri sürerek menfaat 
mukabili muska yazarken suı:üs. 
tü yakalanan üfilrüktü Ahmet 
Çılesiz Uç ay hapse ve 170 lira 
para cezasına mahkCım edilmiş. 
tir. 

Milli Eğitim 

Bakanıııııı 

1'1 ektııbu 
( Bııı ı lncldı) 

1 - Muhablrinlze atfen yııdı· 
ğınız yazının muhteviyatı tamı
men hUUı hakikattır. Şoyle ki: 

Antalya ilkokul öğretmenlerin 
den İhsan Ataov temmuz ayında 
İstanbulda toplanan kongredeki 
konu5masından dolayı nıkledıl· 
mlş değildir. Müfettişlerin tıh
kıkatı neticesinde sabit olan suı: 
!arı dolayısiyle 14.11.951 tarih· 
li Bakanlık emriyle Afyon Vali
liği emrine ''erflmi5tir. 

2 - Biuai İhsan Ataö\''iln Ba 
kanlığa müracaatı ile eşinin has 
talığını ileri sürerek bu tAyinln 
tehir eclilmesini rica etmesi ve 
bu mazeretinin de tevsık edılme 
si üzerine nakil keyfiyeti 15.1.9~2 
tarihli emrile \'e (eşinin sağlık 
durumu dolayısiyle şimdilik) kıy 
dı ile tehir edilmiştir. 

3 - 5.8.952 tarihinde umum 
nakiller meyanında \'e Antalya 
Vallliğinin İl Disiplin Kurulunun 
3 mart 1952 tarihli kararına tev. 
fıkan \'aki talebi üzerine bu oğ
retmenln tehir edilmiş olan nak. 
ll de yapılmış ve kendisi Bakan 
Jıkı:a bir köye değil Antalya Va
lıliği emrinden Af~·on \'alili ı 
emrine verilmıştır. 1stihdam ye 
ıini tesbit etmek Afyon \'alUı
tinin isidir. 

, 4 - Göri))üyor ki, bu öğret· 
ınenln 14.11.1951 tarihinde ka
rarlaştırılan naklen tAvln i~i ile 
1952 temmuz ayında 1stanbulda 
tcplanan kongrenin ve orada söy 
!enen sözlerin hiı: bir ilgisi yok· 
tur. O kongrede tenkitklr konu 
§an tek öğretmen İhsan Ataöv 
olmadı ına ve dığerlerl hakkın· 
da hiç bir muamele l'apı1madı~ı
na g<ire iddianın doğru olmarıııı 
ayrıca tebeyyün eder.• 

:mm Eğitim Bakanı 
Te\fik İleri 

Endik, Sayar' rn müdahalesini istiyor 
( Başı l incide> 

hlirriyet namına mücadele ettik
lerinden bahsedenlerin bugliııkü 
hareket tarzları karşısında hıJ. 
hassa memleket hesabına ıstırap 
duymamak imkftnsızdır. Tam bir 
isabetle söyliyebilirim ki, bir 
muhalefet partisi liderinin .seya
hati dolayısıyle meydana vuru
lan tertip ve kötü niyetler mem
lekette derin bir huzursuzluk 'c 
hoşnutsuzluk yaratmıştır. Bunu, 
teşkilatımızdan gelen yaıılardan 

dahi\ jyi aolıım11.k mümkün ol
maktadır. Balıkesir hadıscsi gos 
termiştlr ki, Demokrat I?artl ur-

tık umumf efkarca tutulmamakta 
ve bu yüzden iktidar dı ballolu
nacak en kolay yolun baslu usu
lüne yanasmak olduğunu un
maktadır. Bu usulün uyanık 
Türk milletinin azmi karşısında 
ne dereceye kadar muvaffak ola
cağını önümüzdeki büyük &eçim
lerde göreceğiz. Halkımızın bıl
hassa misafire karşı UstUn bir 
insanlık gösterdiğinde kimsenin 
~üphcsi yoktur. Bu itibarla Ba
lıkesirlilerin son tertiplerden 
nefret duymakta olduklarına ina 
nıyoruz. Cirldnlil!ine ratmen bü
tün bu Mdiselerin ayni zamin
da uyandırıcı bir mahiyet tası
dığını da belirtmek lazımdır. D. 
P. nin başında bulunanların ik
tidsı·da kalmak pahasına dah3 
nelere te\·essül edebileceklerlnl 
derin derin du~Unmek mechurl
yetindeyiı. Varsa, dünUn bütün 
seyylatına iştirak eden ve 19~0 
srçimlerine kadar İnönli ile ay
ni artlar altında milletvekili t:e
çilmiş bulunan bu zatların bu
gün fnönüden bunun hesabını 
sormağa kalkmaları ı:ok ıbret 
\'ericidir. Bir defa daha ~nlasıl
mıstır ki, bu memlekette demok 
rasinin fiilen yerleşmesi kin 

( Baeı ı tnclde) dı~ını, eksik ve müvazcneden 
beş bin vatandaş arasında parti mahrum bir sistemin co~unlu- •• \dana• npuru ile Rc~·ruttan hmlre gclrn 5R yasınılakl 8uzan 
farkıııa göre tefrikler yaparak ~un elinde memleketi tekrar si· Saraçyan bmlndekl bir kadın 400 dolar, 71 sterling, 900 frank, 
kimini meydanda bırakmaki ki. yast lrticaa !!Ötlirdii~Unli anlat- 7.365.000 drahmi ,.e 28 tane l\lısır tah\ilini gizli yerlerine sak
mini ı:ıkarmak aıbi harekete ka makta; memleketin ekseriyeti lıyarak kaçak gr.liı'dlğlnden yakalanmış ,.e lklnd asli)e ceza 
nunen hakkımız yoktu. Son gün ile h başına gelenleri tenkid et mahkemesi tarafından te,·klC ed ilmlstlr. Resim muhakeme sıra
lerln hAdıseleri yüzilndcn halk menin muhalefetin vazifesi bu· sındı çekilml~tir. Sanığın korası, fotoğrafçılara, •Resmimizi 
k~tl~leri arasında hasıl olan ger lunduğunu, muhalefetten lktida· çf'kmeJirılr.. dl~or. 

• memleketsever insanların yılma
dan yeni bir mücadeleye giriş
mesi lazım gelmektedir. Şimdi· 
lik partilerarası mllnasebetlerde 
muvakkat da olsa bir saahın. Si· 
yın Cumhurbaşkanının mildaha. 
leleri ile temin edilebileceği ka· 
naatindeyiz ve bunun muvaffa • 
kıyet derecesi Cumhur B:ı6-
lcanının hem partiyi hem de bil· 
ktimeli elinde bulunduran Baş-
bakan üzerindeki miles~eriyet 
derecesine bağlı bulunmal..1adır. 

g_ınlık \'e asabi heyecanın Balıke rın tek 1 tiyece~i şeyin anayasa- ,--------••iıiiiiı;..;.;ıiıiıl....;.;;;.;;~-------111111ıı.. 
sı.r acık hava toplantısında daha ya riayet olacaJını, bu riayeti ~ 

ÇANAKKALE 

ABİDESİNE 

YARDlltl ı~tste: 13 

Lira 

Muayene : 

Beyu Jı.., Co:nln•ı Paraus muartıı• 
riin'trl Paıutf•I • Cuum'bı • Cııma 

ıaat ıo • 12 1' • ıe aruı Jı.rncı lın 
l'iln tlu&tds ltn• u ı>aııınııun rırılır 
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da"1 .dllirltr. 

.ldru: Bo·u Jı.1 Ctml:tetl Po!Jkl!ııltı 
.'IIlthu Pau Cıd. No il lhraut. 

, 
Cevaplar 

Bugunkü illvemizde oku
yuculırımız.a sorduğumıa 
muhtelif soruların cevapları 
a~ığıdakf şekılde olacaktır. 

İUvemizin birincı sa)il.· 
sındı, •Bunları bulıbilecelt.. 
misıniz?• sütununda sorduk
larımız: 

l - Uı:an dairenin haya· 
il resmi 

2 - Kasım Gillek 
3 - ineaat vınci 
4 - Erzurumun cifte mI-

naresl. 
5 - Yunus bılıtı 
6 - Peri bacası 
7 - lllodern ziraat trak

törü 
8 - Jak kardeşler 
9 - Nevyorktaki cımi 

10 - Televizyon anteni 

İlhemizln Uı:ünen aayfa. 
sında •Dikkatinizi kontrol 
ediyoruz- ba~Jığı altında çı
kan iki resım ırasında.ki 
farklar, altı ce$ıttir .• 

1 - Saç çiıgisi 
2 - Ekmek dilimi 
3 - Ceketin yabsı 
4 - Fincanın sapı 
~ - Sincabın karnı 
8 - Sincabın ayılı: pu

mak1an. 

İ!Avemiıin Oı:ilncü aayfa. 
sındıkl haritalardı gösteri
len meml~ketler şunlardır: 

1 - İran 
2 - Yeni Ginı 
3 - Porteklz 
4 - Irak 

İllvemizin üçüncil uyfa. 
sındı, •BilginIZi yokllyınız ... 
sütununda sorduklarımız: 

1 - Bir dildir. 
2 - Bir hutılıktır. 
3 - Bir kaza merkeıl· 

dir. 
4 - Nebatı yeıil renk ve 

ren maddedir. 
~ - Amerikada oynanın 

futboldür. 
6 - Bir Adli hıt.a kurba. 

nıdır. 

7 - Müaevllerin ibadet 
yeridir. 

8 - Telkine elverişli a. 
damdır. 

9 - Bir ttnktir. 
10 - Yıldıtlar Jlmidir. 
11 - Hindista.nda bir tür

bedir. 
12 - •Seyh Gallpı in ese

ridir. 
13 - Değerli bir taştır. 
14 - Londranın meşhur 

saatidir. 
15 - Bir sıcak au akıntı. 

sıdır. 
16 - l'tL•$hur bir ao-pra111>. 

dur. 
17 - Bir ~eılt meyvedlı. 
ıa - Bir ılıturka şarkı

dır. 
19 - Mıo&hur bir dolandı· 

rıcıdır. 

20 - Bir İskandinav yıza. 
rıdır. 

İllvemizin OçUndl sayfa. 
sındaki 11Eğleneeli utırlarıı 
sütununda sorduklarımız: 

1 - Makberi 
2 - Vatan 
3 - Pokerde 
4 - Nuhun 
5 - Suçlu 
6 - Gf!Veze 
7 - Sahibine 
8 - Nımık Kemal 
9 - Bü>-Uk 

10 - Portakal SU)'U 

11 - Aı:ın 
12 - KöpOltstı? 
13 - Adıdır. 
14 - Herkes 
15 - Ziraat 
18 - Okuyucunun hkdiri-

"" bırakılmıştır. 
17 - ShakPcpPare 
18 - \'e nl"mel 
19 - V~fı 
20 - Şadi)·e 

İ!Avemiıin üı:üncO ~ayfa. 
sındıkl yaıısız karıkatnrün 
anlattJğı ıarkı şudur: 

• Üıkfldara gider iken al
dı da bir yağmura 

İllıvemlıin dôrdilncU uy. 
fasındaki resimli bulmacı

nın anlattığı iıırkı fudur: 
•Mendilim dalda kaldı• 
cGöıl~rim )·oldı kaldı• 

ım~Uk tezahürlere vesile olaca. tesbit edecek merciln de :Meclis 
tını e\'V:lden tördüğüm iı:in lü- \'e hükumet de~il mahkemeler 
zumlu buton emniyet tedbirleri bulunduğunu belirtmektedir. Bu 
a~dı~tıl.mı~ ve gerekli emirler ve günkü rejimde ise mahkemele 
rılmıştir. Buna rağmen \'ak'a ol- rin mtirakabcsine iktldann razı 
mıyacaktır denemezdL Toplantı olmadığını anlatmakta, son Ba
sırasında vukubulan hldiseler lıkesir ve Manisa hadiselerinin 
bertaraf edihni~tir. 15 bin ki~i· bu görüşün mahsulü olduğunu, 
nin gittikçe artın asabi kUtle ihtillıli tesvikten bahsedenlerin 
heyecanı karşısında c. H. P. Ge. şıı Ana karlar savcıyı harekete 
ne! Başkanının sahaya gelip nu. geçiremediklerini, demek ki 
tuklarını söylemeleri ile bütun mer'iyettekl kanunlara göre or
aldığımız emniyet tedbirlerine la~a suç bulunmadığını ve bu 
ra~men .daha müessif hlıdiselerl Yü1z~e; baş~ !:as!~~~~~a :a~~~ı
anında önleme~in ı:ok tor olaca· rui t u .~.ndu, ugun ı ı ar ad ı_ e· 
ğı kolayca takdır olunabilir K r en .. ı eden hl'r vatan a;ın 
dilerine topluluğun bu ruh. h ~n artık hiç bir hakkından emin ol
tini bildirmekle beraber mey~a~ madıfını, artık Ttlrkiyede mu
nın, nutuklarını söylemek iı:in 

Bir evvelki yektin ...................................... . 
Çanakkale \'ilıiyeli ilk lardım .......................... . 
Gtmllk muhribi subay \'e astsubay ve erleri .... .. 
Tekel Yaprak Tutiln Şubeı:I ............................. . 
Beşiktaş l\talmtidür!Uğü memurları . ................ . 

95.8.44 50 
5.000 

65 
50 

4 

İlô.veuıi:deki bulıııacanın 
halledilıniş şekli 

hazır bulundu~u da söylendi.. Mug""lada seller 
Balılıeslrde bir D. P. U 

istifa etti 
Balıkesit. 11 (Husm\ ) - Dün 

kaydı ihtiyatla bildirdiğim, Cum 
huriyet alanındaki mitinıde ce. 
reyan eden hldiseler yüzünd~n 
bazı istilalar olaca~ı yolundaki 
haber buiün tahakkuk etml~ 
bulunmaktadır. Demokrat Parti, 
(1) numaralı Çay oca~ında ka. 
yıtıı matbaacı Mehmet Canyörük 
adında ienı: bir vatandaş asalı
dıki ıayanı dikkat istifaııameyi 
D. P. il merkezine vtrmiştir. 

•En basit demokrasi kabını 
uymayan ve ıöz hUrri,.etine rlı. 

yet etmiyen bir par~• kalımı. 
Yacıtımaın istifa ıdıyorum .• 

Zarar yaptı 

Muğla, 11 - Evvelki gün ı;a
bıhı kar~ı Köyceğiz ,.e Fethiye 1 
ilcelerine yağın &iddetli yağ· 
murlar netlcesindı ı.ıutıa yıylA. 

sının muhtelif yerlerin[ seller 
hasmı~ ve Mutia - Köycetlz a
rasındaki dereler taşmıştır. 

Seller yüzünden, Muğla _ Fet 
hiye arasındaki telgraf ,.e tele
fon telleri lı:optutundan muhabe 
re vı mUnakallt bir müddet i
cin khilm1$tir. 

Mezbaha Pay yeri \•eteriner ve hizmetliler ••.•...•• 
Karaağaı: Mezbaha \'eterlner \'e memurları •..•....• 
Mezbaha kesici \ 'e rr.iitefcrrlk hizmetliler ........... . 
Askeri Tıbbiye Okulu l\lfidUrlüğU •.............•....•• 
Tekel Nakliyat ~ııbesl i~çlleri •...•...•.••.•.•..•....•... 
Tekel !\aklb·e ıuhesi memurları ....................... . 
Fatih kazası Emniyet tc:;kılfıtı ....••.••••.••• .•....••.... 
Mezbaha ba~memur ve ~ııyıcılan ......•••••.•........... 
Alsancak K<imUr, Marlen, Hububat Yükleme ve Bo
§altma isçileri Sendikası ............•••...•.............. 
fahmut Sayı .............. ................................. . 

Üskürlar İlçesi .............................................. . 
Üsküıfar Beledive Temizlik amelesi .•..•.•........... 
Üsklidar Beylerbeyi Tahsıl ~ubesi memurları ..... . 
İş Bankası Taksim ajansı ................................ . 
İstanbul Defterdarlığı Yasİtıılı Vergiler Gelir ?ıl •••• 
B~rsa GönJüferah oteli l~çileri •.•..........•.....••••••..••• 

32 
15 

12-l 50 
39 25 
50 
39 
61 
9 

50 
5 

30 
26 

3 50 
26 
25 
25 

l1!KÜS ........................ 101.523 '75 

T. C. Ziraat, İş. Osmanlı, Yapı ve KrP.df, Türk Ticaret, Sil
merbank \'C Garanti Bankaları yardımları kabul etmekte· 
dirler. 

Po 

• '_. 
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* la'! .Aç:lı.a proırım ... lI 8. A,.rı 
17,00 Sark ar Oku:raür Beıl ı Tal• 
tn:r, ~uuet Enoa ı i, 'lO Daı:a mliz'.I 

(Pi) 18 00 lD ıuz 19,00 lI. S. A:rarı 

Erdtn orke9 ra•ı 19,45 
Eı lt lır o .. :ran Stmahat Erzol..mın, 

:o ıs Ra310 'azt eı ::o ::o l!u lı: (l'i) 

:o 45 O~rada (Pi> ::ı,:ıo Haıırcnaı> 

:ıı 45 Sarkı1u (l'J) ::::,ıs Daftı m ıl· 

tt (l' > ::z 4S M. S. Ararı ... haberle: 
:3, O l'r a n tapaa . 

İZ M İR 
: ,., ıırozrılli, ı :;,oo Sar· 

l ar ı o Haf t ı .. (Pi> ıa oo 

c 

Yeni Ne~riyat 

BİI.Gl 
u Bırl 

ı. 

e en t&n!J-e 
• t ı 

* Zİl' \. GÖKALP 

~ thet G o bel. F • 

e k rrc l :?& lk m 

ıaat 1l dı Be az lta Ba· 

dı rap a akta. 

i LAN 

Levent'te Bahçeli 

Çekiliş 30 • Aralıkta lstonbuldo yopılocaktır. 

Türkiyenin her torofında bu a jonsa en az 200.- lira göndermek 
suretiyle hesap açtırmak kôfidir. 

Bu Ajansta hesap açtıranlar bankamızın dığcr a) !ık kcşidclerine de iştirak ederler. 

SOSYETE KADININ 

Di~ ağrılarını derhal kese~ • Eczahanelerden ara) ınu;. 

TUrkiyı için lıuıusr surattı fml l adı lmlş 

1 O SENE GARANTiLİ 
.. nıadiyırık ~ 

HOLLAND 

• Takviyeli lln ve arka furş / 
4 

• Takviyeli çamurluklar 
• Patentli çubuk fren lerti'ıat ı 
• Pompa ve komple ta• ım çantas ı 

, • Yını sistem zil ve diki: aynası 
• Çamur toplamayan zincir muhafazası 

• • Zincir atmadan değişen modern 3 vites 
• Kuvvetli dinamo ve çift lambalı lln vı arka farlar 

lled ı•, [r\e• n Kır 
~ıcv\ ları ı~n lluu
t l lıf'tr ıııncultıır. 

• 100 kilo taşıyacak kudretle takı iyeli arka sepetlik 
• Çamurdan ve tekerlek tellerine takılmaktan koruyan yanmaz 

naylon arka tekerlek muhafazası 
• HususT surette % 100 kauçuktan imSI edilmiş orijinal 

PHOENIX iç ve dış lastikleri. 

-~ AL F EY Ş ti. Velı • ıemdar Han kat 5 Ho. 6121 
Tel. 0354 Telg. RIZFEY 

Bursa Yenişehir Belediye Başkanlığından 1 YENi - KOLEJ 
TAYİN EDEN 

OIR. 

Bulana Mükafat 
10 ekim 1952 cuma günü 

saat 19-19.30 raddelerin
de Eminönil otobüs dura
ğında otobüs beklerken 
dükkanımın perakende sa
tış fışlcrinl havi defteri dıi 
§ürdUm, Bulanların insani· 
yet namına Galata Tersane 
Caddesi 53 sayılı dükkana 
teslim etmeleri rica olunur. 
Getiren memnun edilecek· 
tir. 

l ekim 1052 tarihinde açık arttırma suretile satılığa çıkarı
lan tahminen ~tiz ton çelllğc talıp zuhur etmedığinden ihalesi 
15 ekım 1052 çarşamba gunıine bırakıldığı ilrın olunur. 

(1 6009) 

Yuksek Mımar'a - Makınc \'e İnşaat Yuksek Mühendi
sine Muhendis \C Teknisyen'c ve Muhasebe servı i için me 
mur ve daktiloya ihti)ac \ardır. Li an bilmek §arttır. Al· 
manca bilenler tercıh edılır. Foto.,raf 'e mufassal malCıma· 
tın (B) rumuzı)le Yeni İstanbul Gazete ıne gonderılme . 

AYDA 1 O 
:\ e 1 terseniz 

( What You \Vill) 
Komedi 2 Böhim 
\"ııaa: W, Shakts• 

ı tar• <:e .. ıren: Oı-

Orta 1 ,.e Li e Z nci sınıflara ıube açıldı . 

Yalnız glindiızliı öğrenciler alınıyor. 

Taksim. Sıraselvilcr No. 86. Telefon: 41159 • 

Pef rol Of isi İzmit Bölge Müdürlüğünden 
Aşağıda tahmini 'c takribi C'ins \'C miktarı !le muhammen 

fiyat ,.e tutarı yazılı hurda malzeme açık arttırma usulü ile sa
tışa çıkarılmıştır. 

Aliıkalıların ihalenin yarııiacağı 23 Ekim 1952 tarihine mü· 
adif perşembe günü saat 10 d<ııı eweı 'ö 7,5 üzerinden hesap

lanarak yatırılacak geçici temitıat makbuzlariyle mUr:ıcaatları. 
İstekliler. ihaleve çıkarılan bühin malzemenin açık artırma

sına glrebıleceklcrl gibi a)rı a)rı kalemlere de talıp olabilir· 
Jer. 

Kal'J ihaleyi ı:ettp vermemekte ofis serbest o1duğu gibi bu 
hurdalar arasında kıymetli parçr.lann tefrlkinde de scrbf'st ol· 
duğu iUn olunur. (16263l 

Takribl Muhammen Tutan 
miktarı ı:ıatı Lira 

l\falıemenin d nsi: K~. 

)fuhtelit kalınlıkla h·ırda 'e 
parça sac. 80 ton KiJosu 15 12.000.-
'feııeke le~ ha kırpıntısı 4 ton • 31/2 140.-
llurda vinç malıemesi 20 ton • 15 3.000.-
Hurda hortum «Sipiralliı ~a 
ve 2o karışık• 395 Kg. • 100 360.-
Hurda bez hortum cyangın 
için11 266 Kg. • 80 212.80 
Muhtelif eb'a<lda oto \'e kam 
~on lastıği cıiı,:• 513 Kg. • 150 i69.50 
l\luhtclif eb'alla oto ,.e kam-
yon cdış liıstiğı 161 ad. adedi 750 1207.50 , . 

ucuz FiYATLA SATIŞ 
Bakırköv İsta:.von Caddesinde 54 numaralı Örnek Bak

kaliyesinin İasfiyesi dolayı:.ivlc dükkllnda mevcut erzak, Te
k<'l maddeleri ve çok itina ik yaptırılmı~ bulunan az kul
lanılınış buz dolabı, otonıatH: terazi, vezne makinesi, et ma· 
kine 1, vitrinler, erzak banko lan vesaire ekim ayının 13 ün-

11 
eli Pazartesi, 14 üncü Sah ve 15 inci Carııamba günleri sa
at dokuz buçuktan onseklze kadar mczkür dükkanda sahsa 
arzedileceği ilan olunur. <162ij5) 

Saglam, Paılak. T e"lız Oışler 
Sı!ıhi Dış Etıerıne sah p olmak ıçın 

dışlerınızı gunde eıı az ıkı defa 
IPA 'lA Dış Macunu ıle fırçalamak 

FAYOAUOIR 

12 LiRA TAKSiTLE 
Dlvıtın, Trıkotin, Frize, Me 
lanj mantoluk kumaşlardan 

bırineı sınıf ısmarlama 

han Burlao Saho.. J ., 
n koran: &hıhl o L.--

Manto - Tayyör 
120 - 1 so . 1 to . 1 ao 

L;radır. 

t;rlol';ru.I Carıamba· ..aı•ı;;;;1J1ı.::J:23l:E~L':IR'llli5ı~~mliililEiE1m•m•••-.. 
daa b&ıl.:a ber ılı:· 

eam ıaat :: ı de Coma, paıar ma· 
l ne uaı tam 17 de Tt t!oo: •02iCI 

- ' 
Her aksam 21 df' ... -

Amerikan Export Lines ine. - NEW • YORK 

EXTON Vapuru limanımızda olup 

1' Ekimde Beso Ju, I tıklat Caddesi, Zam 
bak sokak No l de kAin Ba)sal 

Fotograf Slüd~osu tarafından c:e l lı'lc~~~~l.;.ıl\"'Lcld 
kılım biıtün fotoğrafların telıf .. 

Srlilııuldin Kı\R i\K \ŞLI 
Mahmutpasa Kapalıçarsı kn 

pısı vanında No. 18. 

\ 'eni Ses.Opereti ~S 
\ 'avuzlar Ailesi ' 1 
Operet a Pcrdf' 1 

-
Çarşamba halka 

!\'EW - \ 'ORK - BALTİMOR - FİLADELFİYA ve BOS· 
TON limanları için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir . 
Fazla tafı.ilAt için Galata - Tahir Han 3 tincU katta HA VRİ h kları mtinhasıran stüdyo sahi· 

bı Kemal Ba)sal'a aittir. 
Eser sahıbinin tahriri muvafa

kati olmaksızın bu fotoğraflan 
ne ır \"eya herhanJ:l bir surette 
tcksır edenler 5846 sayılı kanu· 
nun 66-i3 üncü maddeleri mu· 
<'lkınce hukukı \'e cezai takibatı 
mAnız kalırlar. 

Hıi nünı~ et sahıbi üçüncü ~a- f 
hıslann itlıll'ına arzoltınur. j 

BAYSAL Fcıtoğraf Stüd)ilSU 

Kullanılmı' M.A.N. Marka 

Kamyon satılıktır 

Az kullanılmış iyi \'aziyette 
lll A.N. marka kam~onlar müsait 
fıyat ve sartlnrla acele satılıktır. 
Gormck 'e izahat almak üzere 
her gün 25635 sayılı telefona mü 
racaat olunabilir. 

~ahlık L~borafuar 

Cumartesı talebe 
ye tenzilatlı ve t>azaı ~una 

Matineler 15 de 
Tel: C9369. 

AR.ABOGLU ve ŞsL na müracaat .Telefon:-44993-2·1 
!iiiıllllElmlllmlllllırıııZl~llmllm'IEDlllllllllm........... 

fXŞAAT MÜTEAHHİTLfGi yazıhanesinin Galata Kara 
köy Palas 6 ncı kat 16-17-18 numaralara nakledildiğini 

saygı ile bildirilir. Telefon: 43226. 

GIDALARIN 
EN 

4 .116 

ALASI 

VıiZDE ViiZ 

SAF 

İLAN 
1 - f:.lanbul Süleymaniye Askeri Basımevlne müstahde!!I; 

larak (200 lira .aylık ücrete kadar) bir Lito taş silicisi allll 
caktır. 

Lito kağıt \ericlıhfüası olDnlar tercih olunur. 
2 - Aşağıda yazılı evsafı haiz isteklilerin 3.11.1952 gunü r!ı 

şamına kadar dilekçe ve gereklı belgeleriyle müracaat ede 
sıra numııra ı :ılmalaı ı '<' 10.l l.19.52 günü saat 15 de : P1 

cak sınavda baur huhınmaları ilan olunur. 
a) Turlc yat.ıında~ı Qltnıık, 
b) Okur ~azar olmak, 
c) Yası 45 den bliyilk olmak. 
d) A kcrliğlni yapmı§ olmak, 
c) hi hal sahibi olmak (Kabulden sonra emniyet tah1'1~ 

tiyle). 
f) Askeri iş yerlerinden iş mevzuatına veya askeri dlsiplill 

aykın hareketten dolayı çıkarılmış olmamak, l' 
g) Sağlık durumunun mü5ait olduğu sıhhi kurul rapor~ 

te:.bit olmak (Kabulden sonra), it 
h) Başarı gösterenlerin sınav Jrunılunca takdir olunacal> 

çilik, sınıf derece ve ücretlerini kabu\;~~!1611~) 

Merinos Mamulü Kroşe Yünipliği 
Sahlacakhr 

SOMERBANK 
ALIM VE. SATIM MOESSESESI 

MODORLOGONDEN 
Sümerbank Defterdar Fa brlkasında mevcut .Merinos 

mulü 6/2, 812. 16/2 No. !ardım müteşekkil 2546 kilo kt 
yün ipliği satılacaktır. 

Taliplerin bu l~e ait şartname ile Jlizumlu izahatı a1111 
ve teklifleriyle muvakkat te mlnatlarını 16.10.1952 pcrs 
be günlL saat 17 ye lı:adar mül'sse.semiz rünlli şubesine !!ıı) 
etmek uzere müracaatları rica olunur. (16UU" 

Yüksek Denizcilik .Okulu 
Müdürlüğünden ., 

952-953 öğretim yılı için aday kaydolunup sağlık ıll 
yenesini kazanmıc olan öğrencilerin okula giriş mıisabak• 

1 tihanları 16 ve 17 ekim 1952 perşembe ,.e cuma günleri ) b 
lacağından ilgililerin o gün saa: 9 da okulda bulunmalar~, 
dirllir. ( ı&Z•' 

Maden İşletmek İçin Yabancı ve 
Yerli Sermayedar anyorum 

Maden işletmek üzere sermayeli ortak arayonım. l\lC 
Silifke kazısında muntaznm şose ile Taşucu liman \C \ 1I 

iskelesine (20> kilometre m~ afcdc (Kalkoprt) ve bakıt00 li kurşun, gümüş, fsperkllorıt demir ve Volfıramları ~ 7 
mir (yüz bin tonu mUtecavi1. yığın) (60) dönümde 
gövdesi diğer sahamda Taşucu liman ve vapur iskele 
(37) kilometre muntaıam ~ose ile ~ine kalkopirit, bakır 
deni ve yukarıda arzettiğlm madenlerin hepsi de o salı~ 
da mevcuttur. Manganez ve kristal manı:an ez de va ı d ır d 
nız ocaklara yoldan bir kilometre yol yapılması JAt.ı~ 
Diğer saham yalnız başına koromdur. Taşucu limanına 3 
ıometredir, Yüzde elli altı ellı üçtür, bu s<>halar şah5ın1• 
tir. Ortağım da yoktur. d 

Kısmen imtiyaza bağlanmıştır. İki tanesi de ruhsat!~ 
İmtiyaza bağlanacaktır. Ruhsatlar henfiz bir aylıktır ~ c 
dlr. Benimle ortak işletmek isteyenlerin fstanbul sırk.~I 
IIüdnendigAr Caddesinde E\o 28/30 yeni Trakya O· " 
ce Hacer Koloğluna dört ı;ün zarfında mlıracaaUarı rı'jıı 
ilan olunur. ll:ıcer Kol0 



Mısınla ~·apılan dünya güzellik krallılı müsabakasına katılan erkek güıellerf, son gece sctmelerinde toplu olarak halka Ye 
jüriye takdim ediliyorlar. 

Dünya Güzellik Kra ı s 
Seçimler yapılırken sosyetenın 

heyecandan 
Mahkeme, kadıya mülk olma-

heyecana 
bütün güzel kadınları 
sürüklendiler 

~ dığı gibi, güzellik mUsa. 
bakası da mutlaka kadına ait 
olmaz: Londranın •Scala Te. 
,,atr~. isimli tiyatrosunun sah. 
esınde, 1952 Dünya Güzellik 

'kralı seçildi. 

Müsabaka~a on be$ millete 
~ensup altmış dokuz güzel (!) 
ıştlrfık ctmi§ti. Bu atletleri 
1600 seyirci \'e 200 kadar ga~ 
2etecl . seyre geldi. 
_Seyırcılcr arasında bilhassa 

~zcl, gUzel oldu~u kadar da 
~·~ar kadınlar scize çarpınakta 
ldı. 

Yeni Yılın dün)a 
Güreli bir l\lısırh 
Altmış dokuz atlet sahne~c 

çıktıi\ı vakit salonu doldu
ra:-ı bınlerce .seyirci tanıfın
dan d:ıkıkalorca alkıslandılar. 
Uzun bir mücadeleden sonra 
711ısırlı atlet Muhammed Na r 
l952 Dünya Erkek GUzcli ola
nık seçildi. 

Nasr. bundan iki sene ev,·el 
B)ni mU~bakaya glrmis, fakat 
derece bılc alamamıstı. Mü~a· 
bakanın neticesi belli olunca 
seyircıler arasında buluna~ 
1951 Yılı güzellik kralı Reg 
Park hemen yeni yılın güzeli
ni tebrike koştu. 
Nası 'ın \iÜcudu 
Çok güzelmiş 

Bund~n en el ~Apılmış olan 1952 ~ılının İngiltere güzellik Kraliçesi Joan Runt, dünya gil-.:-~:nı:-u_sa-::-ba_k~a-la'.""'r~d:ı;...,,,,...,;b::;i;:.:ri;:.:n::cı::le;r ______ ıeJlik kralını tebrik ederken. 

hep Anglo • Sakson milletleri
ne mensup idiler. Muhammed 
Nasr bu adeti yıkmıştır. Bu sa
yede bir ;ıarklının da güzel bir 
\ilcuda, sporcu bir ruhıı ma
lik oldu:unu iddia etmek fır
satını bulmu~lUl". 

Nitekim kendisinin birinci 
geldiği bu müsabakada gerek i
kinci Mark Lewis, gerekse U
çüncil Mcn'Yll Cotter Amerika
lıdırlar. 

Fakat gerek jilrf heyeti. ge
rek seyirriler bu Mısırlı atletin 
!evkalAdc bir \iicuda malik ol
duğunu ittifakla kabul etmek
tedirler. Bu hususta açılmış O· 
lan bir ankete, şehrin meşhur 
sim:ıları şu ı;;ekilde cevap ver
mişlerdir: 

Juan F<'rrero (İspanyol atle
ti): cŞimdiye kadar gördül!üm 
en rnUkemmel erkek gilzeli 
Nasr'dır• demiştir. 

Hintli antrenör Monohar Aish 
ise: •Onun hakkı idi.> ccmi~tir. 

Böylece haftalardanbE:rl ha
tırlanan bu müsabakada seyir
ciler pek hos ve eğlenceli saat
ler geçirmişlerdir. Bilhassa ka
dınların pek heyecanlı anlar ya 
~adıkları da ayrıca ilave edil
mektedir. 

Çe\iren: 
F.SİS TAI.U 

Bunları bulabilece 

1 
- Ru re imdeki acaip r.İ· 
halt tanıyabilecek misiniz? 

lfava rasat istasyonu 
Uçan dairenin hayali resmi 
~unaparktakl dönme dolap 

ehlrüstü turnıkesi. -

6 
- Bu re imdeki kayalık si-
şe"t ze ne~ l hatırlatır? 

J arı masası 
Peri bacası 
Etılertn ıncz.arı 
St.iıliıklıt 

2 - Boyn\Ulu bükmüş olan 
bu Politikacı klmdil'? 

Ben Gurion 
Senatör Tart 
Kasım Gülek 
De Gasperi 

7 - Yukarı ki tekerlekli 'a-
sı ta nenin nesidir? 

Modern ziraat traktörü 
Yol tesviye romorkörü 
Parat6nerli topçeker 
Sabra projektörü 

3 - YuJ.:andaki dhaza 
ra~tlamadınız mı'! 

fifa iye merdiveni 
Enkaz kaldırma tesisatı 
İnşaat \'İnci 
Minare iskeleti 

hiç 

8 - Şu dört kafadar sizlere 
Pek yabancı olmasa gerek .. 

Meksikalı Dördüzler 
Jak karde.sler 
Ayni adamın dört pozu 
Paris soytarıları 

4 - Ru çifte sütunun ne ol· 
duğunu biliyor musunuz'! 

Samın cenup kapısı 
nomada Octavius abidesi 

Mısırda ikinci Ramses mabedi 
Erzurumun çifte minaresi 

9 - Vukanda resmini gör· 
dülilnüz mibed nedir 

Hindistanda Tacmahal 
Bağdatta Mücahidin abidesi 
Nevyorklaki cami 
Japonyada Foji • mAbedi 

• t 
VE'llİLİ'R 

.,~···· 

1. Aşağıda okuyacağınız haberler, başfanba~c:ı 
-----·-~--.,.... yalan ve uydurm,adır.,,., hl• ,..ıı ıo.mm• h•-

'I 

5 - Su üstüne zıplayan bu 
balığı tanıyor musunuz? 

Kılıç balığı 
Orkinos balığı 
Köpek balığı 
Yunus balığı 

10 - Direk üstüne oturtulan 
bu tesis nedir? 

Rüzgar sürat ölçüsü 
Med ,.e cez.ir müs'iri 
Gemi işaret bobini 
Televizyon anteni. 

T:\RFsız R.\D\'O BÖYLE zumunu sivrisın~kle~e ~al!r a- mı) ı · bu ~rağdan çıka-
• OLl'R tanık heyeti ~en çevırmıştır. lupk P yasayBa ~ylecc karaciğer 

. ıaca ·mış. o 
İsmet İnönü ASA \'İS KURULU'ı: OR. hastalıkları olmayınca da, ij. 

G e ç e n - • A p a r t ı - mUr uzamıs sayılacakmış. 
Ierde tzmire man ka- Bu havadisi gazetcleıdc ~-
gidip de ikli· pıcılarının eT kuyan bir vatandaş, geçen ak-
darı tenkid e· --=---'" niyet teşkila- ;ıam valiyi tcb~i! geurken. çe-
den nutuklar Q' tına alınma· virmiş ,.e kendısındcn şu cıhe-

ğe başlamıştı. 
s ö y 1 e m e- lan hakkın· ti sormustur: 

da verilen son _ Yağ rormillil keşfederek, 
Bu nutukları meydandaki 

halka yayan hoparlör tcrtiba· 
tında son dakikada, 1950 sc
ı;i mlerinden önceki gibi, tesa· 
dUfi bir bozukluk olnmş ve 
müthiş bir parazit çatırtısı or
talığı kaplamıştır. HattA bir a· 
ralık meydanda, parazitten baş 
ka bir şey duyulamaz olmus· 
tur. 

Hoparlör tertibatının yaptığı 
bu parazitler orada bulunan 
demokratlar tarafından derhal 
plağa alınmıştır. :\lczkur plak 
ekimin 23 üncli :;ünü Ankara 
radyosunda halka çalınacak '\"e 
böylece •muhalefetin nutuk· 
lanna radyoda yer verilmiyor• 
~eklindeki gülünç iddia da, tc· 
melindcn çürütülmüş olacak
tır. 

SlVRISİSEK SAZ! •• 

Yaz me\•si· 
minin geç 

mesi ve ka
\'tın karpu
zun azalma· 
sı dolayıslle 
İstanbul çöp. 

iliklerinde iünlerinl giln eden 
183,279,531,764.286.~8.927,000 
adet sivrisinek ara51nda 
bUyUk bir teıas baş. 
göstermiş ve bu slv· 
rislneklerin en akıllılarından 
seçilen üç sineklik bir heyet, 
dün vali \•e belediye başkanı 
F:ıhrcttin Kerimi makamında 
ziyaret ederek Uzllntntcrini bil 
dirmlştir. Fakat vali, belediye 
ve vaki müracaatların ancak 
dawl zurna ile yapılması lil· 

karar, şehrimizin bol aparlı· karaciğerimize çare buldunuz: 
manlı semtlerinde sevinçle kar, Ama bu pahalılık içinde hır 
şılanmı tır. Tali~hnne ~·e .. ~· de akciğerlerimize ç~re buls~
yazpaşanın Eğınlı. Taşkoprulü, nız. ben 0 zaman sızc bravo 
YabanabaUı kapıcıları, geç~n derim. 
giln toplu sekilde emniyet mil· \'ali, bu haklı istek karşısın
dUrlilğüne ba§nırarak münhal da ilkin biraz bocalamış, fakat 
komiserliklere tayinlerini iste- sonradan kendini toplıyarak 
mişlerdir. Kapıcılara k~~şı sa~ \"c başını kaşıyarak: 
lAhiyetli makamların goster_dı _ Merak etme, diye cevap 
ği bu yakın alaka \'e te\·ec~ııh vermiştir. Akciğer meselesini 
diğer meslek erbabını da ım· halletmek daha kolay olacak. 
rendirdiği için; ka:.ap, sebzeci, Bir Alman fabrikasına çeşitli 
kabzımal, arabacı ve hamalla- boyda kala)·cı koriiklerl sipa
rın da emniyet ~adrJsun~a \:a· riş cttık. Akcil!erı sakat ol~n
ılfe istiy.ecekle~ı oğrenılmış· larda bu körükler ) cd.e~ cı~er 
tir. Teşkılatın k~d~osu bu ŞC· ·erine kullanılacağı gıbı 1.9~ 
kilde takviye e?ı~dıkten sonr~ ;c imlerini kaybedcnlrr ıç!n 
Sarıyer clnayetının :ısıl, ha~ı· leç yelpaze vazifesi g\irccektır. 
kl, muhakkak, mutlak ve YÜZ· ~u bakımdan memleketin hem 
de yilz faili olan şahsın birk:;ç rem hem de seı;im derdini 
saat içinde yakalanacağı umul,. ~~llct~i~ olacağı::. 
maktadır. Vatandaş bu cevap karşısın-

RA \"ATI l'ZATA:'.'i <i:ı \'alinin ayaklarını öpmüş. ve 
:Ul'CIZE kesik kesik öksürerek evınc 

İstanbul Va- dönmliştür. 
lisi Fah~ct SKA!'\Dr\L 

tin Kcrım • 
Gökay, gele- G eçen ak· 
cek tıb kon· ~~ \ sam, Bey 
gresinde va· -"' '1ı. oğlu cadde-
tandasın ha- ~· · { sinde sosye-

yatını uzatacak olan bir VJ tenin iki ha· 
mucizenin sırrını açıkiıya- nımı arasın· 
cağını söylemişti. Bazı ga- da müthiş bir 
zeteler işi alaya alın· kavga başlamış \'e iş polis ka· 
ca Vali, mucizeyi hemen orta- rakoluna aksetmiştir. Yapılan 
ya attı. Mesele şu: Şimdiki gı- t:ıhkıkat sonunda her iki ha-
da sistemimiz bozukmuş. Ye- nımın da. Fransadan altın dö-
diğlmiz )'ağlar karaciğer: u- viz mukabili ithal edilen 
rarlı geliyormuş. Bu )'uzdrn •Skandal- esansını kullandık· 
Ofis, karaciğere ıararlı gel- ları anlaşılmıştır. 
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Modaya uygun giyinmek 
masraf işi değildir 

1152 - 1953 yılı tanör ınodnsının zarif bir örneJI 

H er kadın az çok modanın çiı- Eskimiş elbi clerlnl nrmek-
dıfi cerÇe\e !<inde gıyin- ten hoslanmıyan veya atmaJa 

metı ister. Bunun için her mev- kıyamıyanlar, sandık, aepet ka
ıimdı! butıin elbiselerini, man- rı~tıracak olurlarsa epeyce ıey 
tosunu, ıapkalarını deJiatirmek, bulabilırler. Yirmi, yirmi bcs 
yerıllerinl almak icap ctnıcı. sene evvel moda ~lan bir rok 
Bir veya bir kac mevsim once- şeyler bugUn yenıden ortaya 
den kalmış olan elbiseleri ye- çıkmıatır. ,., 
ni hıUıra ıore uydurmak müm 
kilııdür. Bunun için biraz dık
kıtli vı ~cerikli olmak kafi
dir. Batı öyle deltaiklikler var
dır ld insan bunu bir teniye 
ihtiyaç olınadan kendisi de ya
pabilir. 

-~~~~:--:: 
\~~~ 
~~ ..... 

Yeni modelleri görüp de iç 
geçirmekten •bunlar bana gö
re değil, bunları yapabilmek 
keseıne elvermeı• demekten i
se detbal eski elblieleri yeni 
şekle sokmalı bakmalıdır. Bu 
kışın ınOdası; giyilmesi kolay, 
sade, JraUlt , •• genç gösteren 
elbiselerdir. 1928 de moda o
lan pllie ettk ile kalçalara ka
dar inen yün kazaklar yeniden 
moda olmuştur. 

.fl . . 
·.: 

Bu aeneki mantolar geçen ve 
evvelki senekilere nisbeten 

daha aı bol, daha aı godelidlr. 
Bunun için eski mantoları ha
fifçe darlaştırmak ltızımdır. 

Boylar da biraz daha uzamış
tır. Etek baskısını açmakla bu 
iJ yapılablllr. Yakalarda kürk 
modadır. Sandıklarda eskiden 
kalma kUrk yakalannız varsa 

derhııl çıkarıp blraı tazeleyin 1 
\C mantolara \eya tayyörünüze 
takınız. 

Omuzlar eskisi gibi doldurul
muş \'e yastıklı değildir. Fakat 
geçen seneki gibi bıiylik ve yu
varlak olması da modaya uy
gun düşmez. 
Eğer kalın, eski bir spor 

mantonuz varsa boyunu kesip 
truakar ~·apınız. Yani manto
dan kısa, ceketten uzun bir nes 
ne haline gelsin. 

Eski ı;iyah mantoların içine 
--~~--------------~--

güzelliği 
E ller, mfitcmadl şekilde hare-

ket ettiği için fazla göze 
çarpar. Bunun için onlara iyi 
bakmak, güzel. temiz ve itinalı 
olmalarına dikkat etmek lazım
dır. Bir kadının ne dereceye 
kadar sıhhatli, ze\•kli ve bakım
lı olduğunu anlamak için eli-
ne bakmik kAfidir. 

Soğuk, ellerin bas düşmanı
dır. Soğuğa karşı gelmek için 
muhtelif çareler vardır. 

Eller neden 
Kııanr? 

E
llerin kızarması kan devera
nının bozukluğundan ileri 

gelir. Elleri kııarmağa müstait 
olanlar soğuk havalarda sokağa 
eldiveruiı çıkmamalıdırlar. Kı
şın elleri sıcak sudan soğuk su
ya daldırarak kızarmalarının ö
nünü almak mümkündür. Elle
ri. bo~ vakitlerde dalm:ı kulak 
hiıuında tutmakla kızarm.ala
nnın önil alınabill.J .\k~amları 
yirmi dakika kadar sıcak tuzlu 

suya batırmakta da fayda var
dır. 

tayasıl denilen bell 
Neden ileri gelir? 

B unun, ekseriya vitamin nok-
sanından ileri geldiği ı.öy

lenir. Onun için A ..-e D vitami
ni almak lAzımdır. Bu \itamin
ler de bahkyağında vardır. Gün 
de beş dakika kadar el jimnas
tiği yapmalıdır. Havada piyano 
çalarmış gibi hareketler yap· 
mak, kaşık veya kastanyet çal
mak gibi hareketler veya par
makları avuç içine çarpmak en 
iyı jimnastiktir. Eğer mayasıl 
ağrı \'eriyorsa sıcak ceviz )ap
rağı banyosu mükemmel bir 
tedavi usulüdür. Ce\•lı suyuna 
şap da iIAve edilebilir. KAfinı, 
ispirto veya kafirulu ispirtolu 
tcntürdiyod sürmek de iyidir. 
Eğer çok fazla ıstırap veriyor 

sa o zaman Jfü·cerelo d'amidon 
mcrh~mi sürmek IAzım gelir. 
:Bunu da ccıahanelerdcn almak 
mUmkUndilı. 

kırmızı veya mad bir tarta as
tar koyarsanız tam 1953 moda
sına uygun düşer. 

~tirlerin belleri artık da-
racık, sımsıkı değildir. Du

nun için ııensleri açmak, dikis
lerl geni~lctmck lfızım gelir. 
Ayni zamanda klAslk tayyijr ya
kasının da modası seçmıs~ır. 
Ceketler yakasız, h:ıttl dekolte 
gibi dört köfC açıktır. İçlerine 
~'tlnlil Twecd kuma5tan eşarp
lar konuyor. Eski bir Twced e
teğiniz varsa kesip e&arp yapı
nız. 

Her gün rahatça glyllccek 
elbiseler yUnlil kumastan veya 
jarsedendir. Yakaları kaba ıu
' eterlerdekl gibi yuv rlanmıs
tır. Kemerler dardır. Haltl bel
lere incecik kordelAlar bile bağ
lamak müınkündilr. 

Eski siyah elbi elerinlzln kol
larını kesip yakalarını açarsa
nız, bunlar modaya uygun bir 
hale gelir. Renkli kordelAdan 
eski zaman modasına uy~un ro
koko kemerler çok hoı:ı gidiyor. 
Hemen bir tane yapıp tnkınıı. 
Yeni bir siyah elbise dıkecek
seniz, bunun eteğini ayrı, Ustil
nU ayn yapınız. Bu suretle el
biseyi bir kaç tilrlil giymek 
mümkün olur. Ete I; bey:ız ve. 
ya renkli bluzlarla giyersiniz. 
tl'stUnU de ta)j'or itine bluz ı;:i
bi giymek mümkUn olur. 

Şapkaları da yenilemek müm
kündür. Senelerdenberl il· 

yllen ve artık bıkılan berelere 
kordelA veya çiçek takmak mo
dadır. Tayyörlerin kol lı:ap:ı!cla
rlnda kürk vardır. 

Böyle. bir süsü. eski bir tay. 
yöre de koymak mümkündür. 
1953 senesinin en barlı husu. 

siyetl eşarptır. Uzun ve uçları 
pUskUllil yünlü eşarplar tay
yörlerin ve elbiselerin üzerine 
alınıyor. Bö~ le bir csarpı ) ap
mak pek kolaydır. 40 santim 
yUnlU kumatı bu isi görebılir. 

Velhasıl modaya uygun ol
mak için biraz becerikli olnıak 
klfi gelir. 

R. E. Y. 

Yeni en ıarlf tnnörlerindcn blrl de, yukarıda res· 
mi görulen :ıarif modeldir. 

, •• 

Yukarıki resimde Dunham tiyat ro&unun tar kıh ve raksh temsltl erinden üç muhtelif sahne &örlll mektedlr. 

Zenciler.in "Dunham,, fiyafros 
Avrupayı fethediyor 1. 

B ir gün Katherine isminde "'1'_ '(_ kalAde sanat iktidarına rst 
sekiz yaşında meleı bir men büyük bir tevazu ne lı~ 

kıı çocuğu, rabip Bruce l\lille- reket ederek ırkına herı:eslt 
re gele.rek masasının üıerine fatla hlımeUerde bulund~ 
32 dolar bıraktı. Parayı bir Boyle.ce Amerikanın kalb ,-
kabarede dansöılıik yaparak fetheden Katherine Dunh' 
kazanmış olan küçük kız onun 1919 da Parlse davet edildi.~ 
la kiliseye yardım etmek iste· yatrosunun on dort ton tut• 
misti. Bu paranın bundan son. gardrop, kostüm ve dekorla~ 
ra ba~ından geçenleri bilmlyo. nı alarak Fransız baş~ehrııı, 
ruz amma ö~rendiğimiz bir ~ey geldi. hte A'•nıpaya geliş d' 
varsa o da şudur: gelişti. •Karibik Sahlllerın ııt 

l\lr. l\liJler, Madagaskarlı bir Rapsodi• adıle oynadığı te 
zenci ile Kanadalı bir Fransız siller esnasında seyirciye gö 
kadınından doğma kliçük Kat- terdıği elbiseler o yaz pat 
herinenln okuması için elinden moda dünyasına tesir etıne 
geleni esirgemedi. Küçük me ten hfü kalmadı. Katberııı 
lez okulda spor, antropoloji ve Dunham tarafından Pariste 0 

dans öğrendi. Fakat rahip o nanan Rapsodı, Antil adal• 
zaman yetişmesine yardım et· ile orta Amerika arasında İ 
tiği bu cömert kızcafızın bir lan geniş bir bölgenin danslr 
gOn gelip eski ve yeni dünya. rı ile ı;arkılarını bir araya tof 
nın konuşma mevzuu olacağını lamış, renkli ,.e hareketli b 

ıabll bilemezdi. Halbuki ha· oyun haline getirmişti. Bu ttlll 
yırseverllğıle büyük bir keşif silde, yabani atlama ve sıçtı'; 
yaptığının farkında değildi. malarla ifadesini bulan fıt r 
Tahsilini bitirdikten sonra nalı bir aşkın ve iştiyaklı 1dr 
193!1 senesinde bir ,giin Kathe· melAnkolinin alev alev )'an 
rinen in yolu Jamayka, l\tal'ti· ğı görülUyordu. 
nik ve Trinidad adalarına dilş- Anupa, Dunham ti•·atrosuıııı' 
tU. Orada yerli halkın dansla· • 
rını gördil. Esrarengiz oyun ve yakasını bırakmıyor 
törenlerle karşılaştı. l\lemle· 1 949 da Dunham tiyatrosu ;.; 
keline dondı.iğü zaman eskiden nıpaya üç hafta için ça&; 
ona dans öğreten öğretmenle· rılmıştı. Bu üç haftalık zaııı~ 
re yeni oyunlar gösterdi. Artık Uç yıla çıktı. Bugün A\TUPa r 
Katherine dans öğretmeni ol· bllyUk ~ehlrlerinde temsille~ 
muştu. ne de\·am eden zenciler trııP ,ı 

Katherlne Dunham'ın idart 1 altında Josefıne Baker'in bl~ 
vakıtler kıtada kazanmış 01>' 
duğu hayranlığı büy~k ölÇ 
de toplamaktadır. 

Bolly\\·ood yolunu tutan 
dansöz 

A radan uzun zaman geçnte· 
dl. lıleleı dansöze Holly· 

wood yolu goründü. Burada 
başarılı fılmler çe\irdi. Bun· 
lar arasında •Cabin in the 
Sky• ,.e •Stormy Weather• i· 
slmlerlndekl filmleri büyiik 
silkse yarattı. Fakat ikbalpe· 
resllik hırsı bununla da tat
min edilmiş olmadı. Şikagoda 
·KIAsik Dans Mektebi•, Nev· 
yorkta ·Ekıotlk Danslar Semi
neri• diye dans okulları açtı. 

1943 de zenci talebelerinden 
bir trup yaparak kuzey n gü· 
ney Amerikayı dolaıtı. Fev· 

Knrak, yerli danslara klasik bir ıli lplin vermesini bilen 
Katherlne D unhım bir temsilde 

Dunham bir taraftan o)1lt 
)arına devam ederken, dil~ 
taraftan yerli danslar Uzer~,. 
de etüdler yapmakta, batır t 
dığı Doktora tezinde zeıı 
danslarının etnografik meıı~ 
lerini izah etmektedir. Janr~ 
da hem ameli \'e hem de n• it 
rl bakımdan en salAhiyetli be' 
dansöz olan Dunham hll,. 
Londra krallık Antropoloji et 
miyetinin de fahri üyelerinde 
dir. 
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Dikkatinizi kontrol ediyoruz 'PiiwAr1P11t1r1E 

1 

s 

6 

• Yukarıda g" dili" · k 
k . . or unuz 1 resim birbirinin tamamen ıyni değildir. İkisi arasında belli başlı 6 lark vardır. Eu farkları endınıze bulmıya çalııınız. Bulamaı:sanrı, bugünkü ıaıetemlıln besinci sayfasına bakınız. 

1 - Suu•i .\rabi•lauıu k1120y 
do~usund•ki bu meml•ket ne. 
resıdir! 

% - Avustral\'lnın kııuyln 
d•kl ıda hangisidir? 1 - Fransantn gü.aey batı

sındald bu memleket neresi
dir? Afganistan 

İran 
Rindıstan 

Borneo 
Cava 

Yeni Gine 

,. '1 

-Qku_ruc,ularımıza, umum! bll-
. &ılerıni kontrol etmel~ri f. 

çın 20 IU31 soruyoruz:, Bu ıual
ltrin cevaplarını kendi kendini· 
ze buJmıya talışınıı. DoQ:ru ola. 
~ak bulduğunuz her cevap için . f' ~uan kazanacaksınız. Eter b rmı aualln karşılı~ı olıraıc: 
ulduğunuı 11ayıların tutan 75 

1 ~~ .100 ırasında i~ı umumi kut. 
turunuz kuvvetlidir. Ytkıln 45 
~le 7o ırasında ı~e bila:iniz or
b~lderecededir. 45 ten ·~attı he 

~ol kitap okumanızı tavııye edenz: 

1 - Eıperınto: 
1•.PınyoJca bir duadır. 
Bır dildir. 
Jaııon &ernsiyesidir. 

2 - Larenjit: 

Bir cins paskalya töreği1ir. 
Rumca bir tangodur. 

11 - Tac Mahal: 
A~a Hanı hediye edilen 

l•Pkıdır . 
Hindistandı bir türbedir. 
Kleopatrı'nın bilezi#idif. 

12 - Hil·~ Aık: 
s rıyer cınıyotinin sebebi

dir. 

•Şeyh Galip. in eseridir. 
Eski Muır kralının bı!dı
z:ıdır. 

13 - Z•bertet: 
Zürafanın ceddiı!ir. 

Sam ••milinin bar lıııamı
dır. 

Deterll bir taştır. 

D~niı Yosunudur. 
Bır hast•lıktır. 
Kıliforniya Portakı!ıdır. 

( 14 -:- Blı-Ben: 
Bır Japon ftiroıcisidtr. 
Chicaıo hapishanesidir 
Londranın me$bur saati
dir. 3 - Sorıun: 

K~yhUsrev'in ealvırıdır. 
:~r kaza merkezidir. 

ır Franııı romıneındır. 

4 - Klorofll: 
Bir t•ııt örgildUr. 
~ugunku fıiin ceddidir. 
Nebata Ye;il renk veren 
maddedir. 

5 - Ragbi: 
Amerikada oynanan fut
boldur. 

Mısırlı bir hanendedir. 
Hındııtan cevizinin ıuyu. 
dur, 

6 - Dreyfüs: 

~~ıar Peynirinin kUfUdUr. 
K •dit hata kurbanıdır. 
aınyonun ic ilstiğidlr. 

7 - Sinagog: 
~usevil_erin ibadet yeridir. 
Bzun köklü Şam Uhnısıdır. 

ır koY\ln hastahtıdır. 

8- Medyum: 
Bir ·t T teşı ıiUminyumdur. 
s~l.kıne elveriıll adımdır. 

<ıiyada kükürt madenidir. 

9 - Sllıllmen: 
lhyuıı ii1cıdır. 
Bır renkt' A ır. 

VU•lrıJy•da bir Jlmındır. 
10 - g"""•lr•l)oı: 

Yıldıı!ar i!ır;'di 
ı r. 

1 

15 -:- Golfstrlnı: 
Bır sıcak IU akıntısı<lır. 
·Sıyam. ın anı kraliçesi
dir, 

16 - Vmı-Sıınııc: 
M•ıhur bir ıopranodur. 
Londrı .. Pariı arıstndaki 
yeraltı tUnelldir 
Bir t•tit deri ha.slaJıtıdır 

17 -:- Ahududu: 
Dunyının •n Ytiksek dağı
dır. 

Sultan Muradın dadısıdır 
Bir t•ıit meııvadır. 

18 - ÇeJml Siyah: 
Hamidir• C•ıınesinln si
yaha boYanDllf halidir. 
Bahii kul.,inin temel t~
dır. 

Bir alaturka farkıdır. 

19 - Stavislı.I: 
Staiinin ıkıl hocasıdır. 
Meıhur bir dolandırıcıdır. 
Safra kP5esi il'ihıbıdır. 

20 - Knut Hamıon: 
Ham~inin kanıttı cln.sidlr 
.chopin•nin bir pro!üdQ: 
dür. 
Bir !skındinav 1aıarıdır. 

(Cevaplarını, burinkU ıı-
ıetemiı!n beılncl sayfasında 

bulıcak&1nız.) 

İtalya 
Portekiz 

' - Türklyenin güney doğusundaki bu memleket neresidir! 
Irak - FilisUn - l\Iısır 

Cevaplarını, bugünkü ıazetemizin be~inci sayla!ında bula 
caksınıı.) 

Eğlenceli 
1 - Sana dar gelmiyecek 

............ kimler kazsın. 
2 - ......... gazetesi, her pa

zar ve çarıamba günleri ili.veli 
olarak tıkar. 

3 - ............ Her vakit rest 
cekilmeı. 

4 - ............ ı•mi&f, Ağrı 
d•ğında imiş. 

S - Sanık her tamın ••••.• 
...... de#ildir. 

6 - Çok konuşanı ........... . 
derler. 

7 - At ......... ııöre kiıner. 
8 - Ali Ekrem, ............ un 

ogiudur. 
9 - ,3, ün küpü, ,5, in ka-

resinden ............ dır. 
10 - Portakalın suyuna, ... 

............ denir. 
11 - Tok, ............ halin-

den anlamaz. 

satırlar 
12 - Tiryaki kısmı, kahveyi 

. .............. iter . 
13 - Ruhsar, bir kadın ...... ............. 
14 - Dudak boyasını ......... 

kullanmaz. 
15 - Tlirkiye btr .......... .. 

memleketidir. 
16 - lstanbuida asayiı ...... 

17 - Şehrimizdo iki tiyatro 
bu ;yıl ......... He mevsimi attı. 

18 - Hısbina!iah ............. .. 
vekil. 

19 - En meşhur boza, ...... 
......... nın derler. 

20 - Beni ıld et .............. . 
baıın için. 

(Cevaplınnı, bugünkü r•••· 
temiz.in beşlncl sayfasında bu
lıcaksıruz.) 

• 

l"ukandakl karikatür tınını:ntsblr ıarkıyı aaJatıyor. Bulamusa
ııız ıazetemiılıı b•ıinchıyfısına ••tınız.) 

.fAfA/V 

Ll/Rf t!M!fif 

Frınsanın etine>·inde Lurs köyü civarında atustoı ayınd~ b.ir 
cinayet islenmiş ve turist sıfatile Fransayı ıelen üç kısılık 

bir !ngiiiz ailesi hit bir iı bırakmadın bir ıece içinde öldürül
miJ~tü. 

Bütün Avrupa "e Amerika basınını hlll meııuı eden bu ci-
na~·et muhitte derin bir tizü.ntü ve yeis yaratmııtır. . 

lngıitereden tatil dolayısile Fransaya gelen Drummond aıle
si, Dominici çiftliğine 200 metre mesafede hır açık hava hmpı 
kurmu~tu. Çiftlikte oturanlar, gece yarısından sonra saat birde 
sili.h sesleri üzerine uyandılar. Tam yedi el ateş edilmi~ti. Bun
lardan üç mermi Bay Drummond'ı isabet etmiı, dördü de karı
una rastiamııtı. Kırları Eiizabeth de dipçik darbeleriie öidütül-

2 
_ Cinaı·et kurbanları: Bay Drummond, 

mUıtü. küçük Ellzabelh ·-
Cinayet kurbanları için acıklı bir cenaze töreni yapıldı: 

Fransa zabıtası da ele geçirdili ipuçlarından ;yürüyerek canıyı 
aramıya koyuldu. ı 

4 - Druruınontl'ları kamp yeri ne getiren otomobilin yanındaki 
çalılıklara Eliıabot~'in annesi 11ğınmııtı. 

5 - Küçük Eliz.abeth öldiiriiht ilkten sonra, ceıedl yol kenarına 
•ırak ılmıştı 

6 - Cinant ıerinde Amel'ikan 
ordusunda kul1a nı lan ıilihlar

dan biri bulunmuıtu. Sillhın ü
ıerlnde R. ~I. C. i~aretleri vardı. 

7 - HAdlsenln 1 numaralı ıahl 
dl küçük Dominlcl'nln babası, 

1923 de bit katili yakaladığı için 
takdlrnanı e almııtl. 

kaınııtald 

8 _ Buna rağmen Gustav Domlnlci, şüpheleri kendi üstün 
çekmekten kurtulamadı. Cç saat süren ıorgusundan son 

neıarel olhna alındı. 
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Pervin 

arınca Yuvası» 

AK BAL 
B u sütunlarda •Seçllmls Hik!yeler• dergisinden bir kaç defa 

bahsetmiştik Yayın sahasında gördüğümüz sanat ve edebi
yat dergilerinin içinde kendine has özelliklerle dikkati çeken 
• Seçilmiş Hikftyeler• dellllSI, şimdi yeni bir şekilde yayınına 
devam ederken, bastı~ı ilk t?serleri de piyasaya çıkarmış bulu
nuyor. Amerikan Pockr.t Book'ları biçiminde hazırlanan bu ki
taplar her bakımdan cep kitabı diye anılmaya layıktır. Baskıda 
gösterilen itin:ı Ye dikknt gözden kaçmıyor. Bu yeni yayınevi
nin de, daha öncekiler gibi piyasada tutunacağını, yerleşeceğini 
kuvvetle umuyorum. 

·Seçilmiş lliklıyeler• dergisi yayınlarının ilk iki i; 11h3n Ta
rus'un ·Kannca Yuvası• adlı uzun bir hikayesi ile, Vus'at De• 
ner'in ·Dost. adlı hikaye kitabıdır. Bu iki kitabın ardından S. 
Aldanır'ın şiirleri, Nezihe Meriç, Kemal Bekir, Salim Şengil'in 

· hıkAyeleri, ı:enç bir kabilıyet olan Hik et .rhan'ın romanı ile 
b.üfGk ,'1!.Ulr J\nlon Çehov'un bir eseri yayınlanacaktır. Dergi
nin bu'yılKl)'ı!.}'lD!>rogramında aynca iki piyes de yer almı~tır. 
İlhan Tarus, en az on yıldanberi edebiyat çevrelerinde şöhreti-

ni yapmıs bir hikAyecldir. •Doktor l\Ionro'nun Adası•, ·Ta
rus'un hikayeleri•, rApartıman• gibi hikAye kitaplannı okumus 
olanlar, Tarus'utı sanatını yakından bilirler. Kolay yazan, üsliı
buna ve diline fn1la önem vermeyen bu hikftyecimlzin özelliği 
yazdığı hikayelerin rahat okunması, insanı hiç sıkmamasıdır. 
Daha çok müş3hedeye, hayat tecrübelerine dayanan konuları 
bugünkü toplumumuzun çeşitli tiplerini, çeşitli yönlerini gö- , 
zUmUzUn önilnde c3nlandırır. HikAye tekniğinde biraz değişiklik 
yapsa, diline, ifadesine blrn1 daha itina gösterse, sanat eserinin 
konudan çok sanatcının kişiliğine, fislubuna dayandığını ka
bul etse İlhan Tarus'un daha üstün deferde eserler vereceğine 
eminim. Ama o bunu yaprr.ıyor, bir yazısında da dediği gibi •Ça-
la Tuş• yaııp gidiyor. Bir yazar, bir yaratıcı kendi eserine ne 
kadar değer ve önem verirse, okuyucudan bekleyebileceği ilgi 
de o kadar olur· bunu pe~inen kabul etmek gerektir. 

Kannca Y~vası, çok se\'fmli bir hiktıye. Kitabı elime alır al-
maz kendim! başka bir dünyada hissediverdim. Halbuki ko

nu o kadar yakıudan tanıdığım yerlerde, Ankaranın civar semt 
ve sokaklannda geçiyor. Yenişehir, Sıhhiye, Kızılay, Saraçoğ
lu evleri... in~an bu büyük hlkftyeyi okurken, bir filmin içinde 
yaşadığını sanıyc,r. 

•Karınca Yuvası• daha çok, güzel bir çocuk romanıdır. Daha 
doğrusu bazı değişlklikkrie edebiyatımızda eşine az rastlanır 
bir çocuk rom:ını olabilirdi. Bu haliyle bile ondan gUzel bir 
füm senaryos•ı çıkarılabilir. Tarusu, bu düşünce üzerinde dur
maya davet cdeıim. •Karınca Yuvası• nedir? •Ynrdımcı Göl
geler• adlı blr çocuk çetesinin İlhan Tarus'la birlikte yaşa
dıkları bir takım maccral:ınn hlkftyesi... Kendi tabiriyle •hikli
~·eler, tastirinrfo yekta \'e gerçeğin peşinde koşmakta rüveyda•, 
ilhan Tarus, bir gece \'aktı. bir çocuk çetesi ile tanışır. Onla
rın ilgi çekici bir çok maceralanna karısır. Çocukluk Aleminin 
renkli dünyasmda onlarla beraber yasar. Bu maceraların hi
kliyesinde yer )·er Ankaradaki yüksek sosyete muhitinin, Ba
kanlık yUkse!t memurlarının keskin bir mizah dıliyle hicYi de 
)"apılmakta, bu çevTclcr ve insanlar bir çok canlı tablolar ha- , 
!inde gözümUzUrı önünde c:ınlandırılmaktadır. Son olarak diye
bilirim ki ilhan Tarus'un cKarınen Yuvası•, hem ol.-ı.ıyanı sık· 
mayan, tatlı ve ~ürükleylci bir eserdir, hem de yazannın barıı 
özelliklet'ini ta~ımaktadır. 

v üs'at Bencr adını bu .) aıılarımızda bir kere daha anmı~tık. 
Son bir iki yıl içinde tanınmaya başlıyan bu genç hıka

yccimizin ilk hikfıycsini ·Yeni istanbul'un hlkAyc müsabakasın
da okuduktan sonra değerli bir kabiliyetin daha yetişmiş oldu
ğunu anlamıştım. Dergilerde çıkan hikAyeleri de bu düşilncemi 
doğruladı. •Dost• kitabile okuvucu karşısına çıkan Vus'at Be
ner'i en iyi hikfıyecllerlmizdcn biri olarak gösterirsem buna hiç 
şaşmayınız ÇfinkU bu kit:ıptaki dokuz hlkiıycsile Bener bu öv
güyll hakediyo;. Beneı"in hikayelerinde, öteki hikliyecilerimiz· 
den ayrılan ö:t<'llikler ilk bakışta gôrülcbiliyor. Kendine has 
p ikolojik tahlilleri. cümle kurusu. dili, ifadesi var. Üslübu te-
5ckkiil etmek üzere. İkinci eseri ile karsımızda, birinci sınıf bir 
hlkAye sanatkiin bulacağımızı söyleyebilirim. Bu kitaptaki • ts
takoz•, ıDost •, • Hnvva •, • Kömür., ·Dam•. ıKibrih, •Sarhoş

lar•, •Korku•, rAkraba• hikAycleri ayrı ayrı üzerinde dunıla
cak kadar bas:ırılı .. Ama içlerinde en kuvvetlisi muhakkak ki 
•Havva• .. Dener, bu t.ikiiyeslndeki artistik başarıyı, bundan son 
rakl hikfıyelerınc!e de gösterirse edebiyat dünyamızda sağlam 
bir )'er tutar. Y11lnız hik~yclerindc konuşmalara daha az yer 
verirse bence, uygun bir is yapmış olur. Çünkü konuşmalar u
zadıkça, okuyurunuıt i'~isi de gev§iyor. Bir sUrU havadan sudan 
laflann kalab:ıiığı arasındıı hikfıyc, mAnasını, kuvvetini kaybe
diyor. Bir kücUk Nkliyedc doz meselesi gerçekten mühimdir. 
Bir küçük hil:!ıycnln ne fazlalığa, ne de eksikliğe tahammUlü 
)'oktur. Her yam ile hıkaycnin tam olma~ı ve sağlam kurulması 
gerektir. •Dost. u gut"k hikayenin, gerçek sanat eserinin dost
lanna ta\•sıye etır.rk iı;terim. 

VAZAS: 

ORHAN KEMAL 
•• 

A kliam yeme i ycnmi~. salona 
geçil misti. 

Ev sahibi: 
- Onu bunu bilmem. diye 

deYam etti, her şeyin baljı ah
laktır! Parasız, malsız, mülk
silz, batll1 aı; yaşanabilir, fakat 
ahlAksız? 

Geyirdi. 
Misafirlerden bir avukat: 
- Ahllkl sukut etmiş bir 

milletin payidar olduğunu ta
rih kaydetmemiştir, dedi. 

Öteki davetliler, bir doktor, 
bir eczacı ,.e bir mülkiye mü
fettişi, avukatın sözünü ciddi 
ciddi tasdik ettiler. 

Büyük bir ihracatçı olan ev 
sahibi kocaman göbeğini tuta 
tuta öksürdükten sonra: 

- Haa- diye devam etmek 
istedi, fakat aksi, gıcık bırak
madı. Uzun uzun ökıUrdO. Göz- ı 
leri ya5ardı, kıpkırmızı kesildi. 

- Bir eskl bı:onşlt, dedi, 
bronşit kronik.. 

Doktor, bron$il kronlğin ilmi 
izahını yaptı. 

Mülkiye müfettişi İspanyol 
nezlesi hakkında bilgi rica etti. 

Bahis döndü, dolaştı; tüber
külozun son tedavi şekilleri U
zerinde durdu. Doktor tavınday 
dı. Rujlu dudakları, ojeli tır
nakları. dekolte \'e bUtün ta
kım takl:ıvallarile, birer kenar
da oturan sayın bayanları göz
den geçirerek konu~uyordu. 
Avukatın karısı mülkiye mil· 

!ettişininkine: 
- Ne kültürlil adam değil 

mi? dedi. 
Doktorun. aan aaçlan per 

mananUı kansı: 
- olhtısasmı Evropada yaptı, 

diye gerdan kırdı. 

Bu sırada ev sahibinin oğulla
rile misafirlerin kızlan \'e o
ğulları, yan odalardan birinde 
raspa yapmaktaydılar. Pikabın 
sesi mUmklin olduğu kadar kı
sılmı~tı. Yan karanlık odadan 
arada kısık bir •AY Vedatı. ya
hut ihtiraslı bir fıkırtı yilkseli
yorsa da, tıbbın son harikalan 
üzerinde açıklamalarda bulu
nan doktorla eczacının en son 
ithal edilen Streptoınyclne, Did 
romycine, Terramyclne ve daha 
yığınla müstahzan sayıp dök
meleri ligiyle dinlendiği için, 
hiçbir §ey duyulmuyordu. 

Bir ara ev sahibinin tombul 
bayanı bir §CY babnne ederek 
kalktı. Yan odaya gitti. Pikap
taki raspa ağır ağır çalıyor, ka
ranlık odada yalnız bir çift dans 
ediyordu. Bayan elektrik düğ
mesini çevirince güneş görmüş 
kara böcekler gibi odada bir 
kaynaşma oldu. BüyUk oğlu Ve
dat yanağındaki ruju silerek 
sedirden atladı. Eczacının kızı 
sırtüstü uz:.ndığı yerden doğ- j 
ruldu, doktorun kızı kopuk ger
danlığı ile suçlu su~lu dikildi, 
ev sahibinin ikinci oğlu mülkiye 
müfettişinin kıııyla girdL'cleri 
dolaptan başını uzattı. 

Vedat: 
- Ne \'ar anneciğim? 
Diye gordu. 
- Hiç yu•rum.. Eğleniyor 

musunuz? 
Kızlarla oğlanlar hep bir a

ğızdan cevapladılar: 
- Eğleniyoruz efendim, d· 

leniyoruz teyze, eğleniyonız! 1 
Yanına gelen Vedada gü!üm

siyen annesi: 
- Yanağını sil! dedi, baban 

görmesin .•• 
Vedat: 
- BoşYer. diye elini salladı, 

görürse görsün ... 
- Amma yapıyorsun Vedat, 

aferin ... 
- Görürse görsiln yahu sen 

de ... 
Hanfendi: 
- PekAlA çocuklar. eğlenin! 

dedi, yalnı1. biraz yavaş ol11n' 
(Deumı 5 incide) 

Mci~6'1.~~ ... ~~~t'°'5rilla.·r:~ 
Rüstem Paşanm ra yollamıştı. Bu mutemet, bir 
- müddet sonra Rüstem Paşanın 
ikbali çamaşırları arasında bir bit 

K anunu Sultan Süleyman es-
ki baş mirahoru Diyarıbe

kir beylerbeyi (bilahare veı.i
ıiAzam olmuştur) Rilstcm Pa
şayı sevgili kızı l\lihrlmiıh Sul
tan ile evlendlrmcğe karar 
vermişti. Bu kararını açıkla
dığı zaman paşayı sevmiycnler 
ve kıskananlar: 

- Aman saadetlü padişa
hım, Rıistem kulunuz ciiızaın 
illetine müptelfıdır. 

Demişlerdi. Rüstem, Pasa i
ri yapılı, güçlü ku\'\·ctli biı' a
damdı. Sultan Süleyman buna 
pek ihtimal vermemişti, fakat 
ic;:ine de bir ~üpbe dUşmUştU. 
Saray heklmlerlno başvurmuş
lardı. Hekimler, cilzzam illeti
nin 1i.riızını analtırlarken cüz
zamlı bir kjınsede bit buluna
mıyacağını da söylemiljlerdi. 
Padişah, mutemet adamların
dan birini Rüstem Paşanın 
hizmetine koyarak Diyarbııkı-

bulmuş \'e padisahtan e~·eı 
müjdeyi valiye vermişti: 

- :Müjdeler olsun efendi
miz, temizliğiniz meydana çık
tı. Hazreti padişaha damat o
lacaksınız. 

Rüstem Paşa İstanbula da
vet edildi. \'ezirliğe tayin o
lundu. Mihrimah Sultanla ni
kAhları kıyıldı. Denin zarif 
ve nüklr.dan şairlerinden biri 
bu münasebetle şu be~1i yaz
mı~tı: 

Olacak bir kişinin bahtı kni, 
tam yar, 

Kehlesi dahi mahallinde anın 
i~ine yarar. 

Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında iki de.fa sadaret ma 
kamını işgal eden Rüstem Pa
şanın nanıı tarihlerimizde keh 
lei ikbal olarak geçer. 

H ünkôra bir şey 
Söyleme 

5 u1tan Abdüliızizin 1Si6 da 
A\'rupaya )'aptığı seyahat

te Jlarielye Nazırı Keçecizadc 
Fuad Palja da maiyetinde bu-
1 unuyordu. Padiljah Pariste bti 
yük merasimle karşılanmı~tı. 
Fuad Paşa Sultan A'tizin ya. 
nından ~ ayrılmıyor, tercü-

mantığını yapıyordu. Günler
den bir glin, Fransa kralı iiçün 
cü Napolyon, Fuat Paııayı hu
zuruna kabul etmişti. Zeki ve 
nüktedan vezir ile konuşuyor
du. Bu sırada içeriye mabeyin
ci girerek padişahın hazır ol
duğunu haber vermişti. Kral 
gayri ihtiyari: 

- Pekala, biraz beklesin 
!er. 

Demiş, fakat derhal yaptığı 
hatayı anlamıştı. Fuat Paşa· 
dan da şu ricada bulunmustu: 

- Sakın lıilnkiıra bir şe:, 
söylemeyiniz. 

Keçecizade Fuat Paşa, kra• 
lın önünde hürmetle eğilmişti 

- Merak buyurmayınız Hıı~ 
metmeap, sizi temin ederim ki 
bir şey soyleyecek değilim: 
Şimdiye kadar zatı şahfınrnin 
dediklerıni size söyledim mı? 

Fransa imparatoru bu nUk
teli cevaptan memnun kalmış· 

- Çok zeki insansınız. 
Demi§ ti. 

* 
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Yukarıdaki resimli bilmece tanınmı~ bir fiarkının ild mısraıdır. (Ce\'8bı b~incl sayfamuda) 
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Baytarın bekleme odasında 

•Şoförle konu~m:ık katlyen yasaktır.• 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ISAT HAMDUN 

(Çozum kolı)lığı fçlıı not: Soldan uJı 1 ıl T, 10, 13, 16, 19, %2, %5 numarılantakl biltin s5a-
ler ·B· ile baılamıktıdır>. ' ' 

Soldan sağa : ı Yukarıdan aıağıyo: 
l - Barbaros'un kardesı Okl k 

deniıle Aden ki! . elime); Kwl 1 - !Ur renk; ·Cennet taamı• denilen aebze; 
hizmetçi 2 B"rfezini bırleıUren bo~•z; Zenci Sa)lav; Muuliyet günahı; Uyku (farsça). 2 _ 
A'"ıl 3 · K- ır ılraat Aleti; Fasıla; Bir oyun; Bir dıl; Blr taeıt; üyUk çadır; Sl.nlrli. 3 - Hı· 

" · - ayıp · Donuk· G · 
karet aCiıU · 8. ' ' emı rınağı; Bir h:ı- nım; Bır \ illyetimlz:; Kıbrıs adasında bir liman 
nin bir Uç~a·· ~· soru ki. 4 - Samsun vilAyeti- ıelıri; hisabakı. 4 - Bir erkek adı; Gerçek; Bir 
5 _Dev d 

1
' ı~ çeıit yabanı örnek; Telli bir saz. erk"k :.dı; Alet veya makine ile yapma. 5 - Yer. 

sus Alet; eH:~~=~ ~~:~an ıe~; ~plk eğirmeğe mah- me; Bir me\·sim; Bir nota; Çocuk pudrası. S -
6nek. 6 _ Seslse· 1 ık urası, Ne!ıy ifade eden bir Uğraştırıcı dert; •At dayımdır· diyen; ŞattulU'abı 
·E~ekı adlı tuhafİ k 

1 
• 

7 
- Meşrutiyet devrinde meydana getiren ırmaklardan biri; Engel. '1 -

harrir (iki kelime;· ~a:~teslni çıkarının olan mu- İlletli e~: Kıtır kıtır; İslAmın tartlanndan biri; 
ıöremlyen· Bir m 'd eri Hğ!am olduğu halde l\IUctecir. 8 - Çivi; Nefesli bir saz; Modayı uy. 
ı ' a en. B - Bır bezelye çeşidi· 
nceeik kabuk; Geri. 9 _ Kesin· K tU· l ' gun giy!nen; Aı bulunan. 9 - Argo: para; Bir 

fatı• T lıl • o , ş:ıret ııı-
• opra aemıı kaya kırıntısı; Dolap katı; Bir itki, Tatlı bir madde; Yakın Doğuda bir ıehir; 

~o~~· ~O - At donlarından biri; Ru5 halk sazı· Su (farsça) . 10 - Bnr unvan; Sofra eşyasından 
u •nunu:ıra unvanını almış 1 · ' • 

vı ; Milrekk k b 0 an şaır. 11 - Sı- bırl; Hasret nidası; 'Bir kadın adı. 11 - İskambil 
ep a ı; Hububat tozu; İnsan nev'iııin k 

bellıbaslı ,.c devamlı ı:eşitlerlnden her biri. 
12 

_ Ağıtlarından biri; YUı (far~;a); Nezaket~iz: Dil; 
Kesici Alet kabı; Bir renk. 13 _ Sokrat'ın içtiği Ycınek. 12 - Yeklletln yensi; Anlam. 13 - Um· 
~::irın ı;ıkardığı bitki; Serseri. 14 _ Bir balık; ma; Susamcız simit; Defalarca (iki kelime). 14 -

.1~e. <arapçal; Bir edatın kısası. 15 - Manisa Biı)Uk; Zinde; Tasıtlk sözü; Bir nota. 15 - Bir 
vı Yetınin bir llçesi; Depl'('mden meydana gelen \'ilAyetimlı; Eski bir bakır para; Ha)'\'an yemle. 
yarık: Az (arapça). 16 - Karının kız kardeşi· Su 
kenarlarında ya , n un l> caklı, uıun bol~ıilu rinden biri; Çalısma memıu. 18 - Bir meyvı; 
ve,. uzun radlı bit lı:o ; • ıayıf, be de tombul BaMaş urup oturma durumunda..UstUne kilap.Jto. 17 

- Genle· Dalın en yüksek noktası· tth-e· BI · rup oktımakta kullanılın alçılı: mau; E#rl. 17 _,_ 
~;hı:ıv~n lılttl . 18 - İnsanda hareket 

0

ve gözİeri; İsim; İkide bir tekrarlanan söz; Sahip; Blr mi· 
arecısi. 19 - Mermilerin uzağa ve istenen he- d 

defe eıt~lması için alınması gerekli tedbirleri an. en. 18 - Kaba bir kumas: Zamanın ktsımların-
htan Uım; Bir spor; Z:ırla oynanan bir kumar o- dan; Bir sayı; Yassı lokma. 19 - p,]t aıalılık (a. 
Yunu. 20 - Bir oyun kAğıdı; Bir nota; İkamctgAh; rapça); Bir erkek adı; Düşürme (arapça); Su yo
~l~l:ıka Yarımadası veya Malezya adalannın yer- lu. 20 - Ayak (f4rsça); Bir meYsim; Mecu ob· 
11~ 1 • 21 

- Tibet ruhanisi: Terzi Aletlerinden biri' rak: 1enci; Aydınlatma v1Sıtalarından biri; BUyUk 
Bır nota; Bir nida. 22 - Pell Petro'yu esir etmek 
fımtını k:ıı;ırmış olan vezir <Uı: kelime); Bir spor. nehirlerden hirl. 21 - Bir İngiliz ölçllsU; Pusla 
23 - Sıfıra sıfır, elde sıfır: Abide: Kokulu bir iğnesi· Açıklık; Orman kibarı. 22 - Toplar top-

01l: 24 - Bır Cin mesafe ölı;UsU; Yalvarma nida- lulu~u; İlıl; Bir ıspor. 23 - Bir pamuk çeıidl; 
1 

• Sıcak iklim hayvanlarından biri; Bir renk· Bir mey\'anın henUz olmamısı; Çoğu haynn yemi 
!llnden bir Eey gelmiyen. 25 - Bir Yolun ortasın: olan bazı otlann gen'! adı. 24 - Günlerden biri; 
a ele geçen her şeyle meydana getirilen müd:ı. 

f Bir memleket; Bir haynn; Me\'kif. 25 - Huıret; aa s!perl; Ne eksik ne ziyade (iki kelime)· Bir 
taUı. • Aylardan bir!; Büyük eehirlerimlıden birinlıı hal· 

<Ba&ı C üncüde> 
Seş!nlz salona geliyor. 

\edat annesini dı$an itti: K Peki, peki, hadi ... 
•Pıyı ark1Sından örterken: 

- Bizim kocakarı da amma 
ırıatrak be! dedi. 

Elektrik düğmesini çevirdi. 
Oda gene kırardı. 

* }i•rnfendl utona döndüğü za-
k nıan gene kocası konus

ma taydı. Son ıamantarın mo
':tısına uyarak o da sünneti şe
r k titre simsiyah bir sakal bı
s:m mlışl, bıyık koyverm1$tl. Ak· 

1 nden döndü mU ·Bıktım 
~~l ktıfir icadından da!ı diye 
B dırıp bir kenara fırlııttıl!ı 
rlor alino marka ~apka~ının 'e
lp~~ IYice sınnmış takkeiİnı, 

pljıımaları yerine yandan 
~ırtmacıı Pafüka gereliğinl gi
,~r, 6ark Us!Obunca döşeli oda
b nıı köse minderine kendini 
t:~ ır, eline doksan dokuzluk 
la ihlnl alır, pıtırdayan dudak
k:~· Yan örtük göılerile mura
s eye ~arırdı. BUtUn :rorlama
l~~a {af.men kafasından gtlnlük 
İh:: nl aabil değıl ıtamaulı. 
rı ı: malları, ihracat lisansla-

velhAsıl ihracatla ilgili mr 
:vırla zihni meşgul olur, par
k ~klarlle dudaktan da tesbihi-

e ıınetullah isini görürdü 
lab ~encllğin Yüreğinden ·Al
dı korkusunu sökOp attılar! 
ti Ye Öpüre köpUre devam et
n~tzındıktarı Dini esasata istl
kork etmlyen, temellnde Allah 

usu bulunmıyan ah!Akın ... 
ca Sc •kYın bayanlardan biri usul-

1 esnedi. 
Doktor: 

iiu(0k doğruı dedi. 
dan kiye müfetUsl. doktor

gtıri kalmamak irin· 
- Elb - . 

dik etu ette elbette .. diye tas-

Ecuc; ve öt kil 
salladılar. e · er baslarını 

kından olan; Uyık (farısça). 

Beyefendi havasını tam bul
mu$tu. Nefesini toplayıp alize 
tekrar ba~lıyacaktı ki salonun 
kap!!ı aı;ıldı, nltı finc~n kahve 
ile hlımetçi Per\'ln iı;ert girdi. 
Zarif Prosteltısı, ince endamı, 
mefmer kadar beyaz ve sımsıkı 
:acaklarile, görmesini bilen er-

ek Yüreklerinde he)·ecanlar yı 
rata~ak, misafirlere doğru yü
rtldü. Kızı her zamandan daha 
gUzel ve olgun bulan Beyefen
di, gençliğin Yilreğlnden Allah 
korkusunu söküp atan ıındık
~~~ unuttu. Doktor göz ucuyla • 

1 
bakıyor, fakat bunu sak-

amıya çalışıyordu. Eczacı res
men bakmakta:,·dı. Kızın boy
n~ndakı, morartıyı farkedince, 
gozü ev sahibi bayana gitti: •Bu 
morart.ı dikkatiniz! çekmedi 
mi hanfendl! • demek istedi. 
Fakat hanfendl yanındaki dok
torun bayanına bir seyler anlat 
t~ğ:m içi~, eczacının baktığını 
g emıştı. Avukatın karısı so 
murtmus. kızın ince beli geniş 
kalı;alarından dolayı kah~olmuş 
tu Ade!a. Gözn kocasına gllU. 
Adam o~le bakıyordu ki kıza .. . 
Kocasının dikkatini ı:ekecek 
t~rzd~ )'erinde kımıldamayıp ök 
sürdukten sonra, onu tam ml
n~sile g~z hapsine aldı. Eve gl
dınce gortırdü o ... 

DürtUldü. Döndü. ?ıtOfettısln 
bayanıydı. Hizmetçi kızın ar-
kadan görllnen zarif endamını 
işaret ederek: 

- Ne mevzun vUcudu var de 
ğll mi? • 

Diye sordu. 

Avuk~t karıaı, kocasına tek
rardan öfkeyle baktıklln sonra 
dudak bOktU. ' 

- Nihayet bir hlzmetcl. .. 
Kıı kahveleri verip ıarlf 1 • 

dımlarla salondan tıkınca, Bey. 
fendi: 

- MeselA bu kız .. dedi. 
Bütiln gözler ev sahibine çev

rildi. 
- Eğer ben himaye etmesey. 

dlm ılmdi kim bilir ıavallı .. 
DıveUiler: 
- Ya ... dediler. zavallı ... 
- Ona ne &iiPhe. 
- Doğrusu a6n dtrecı 1ıı-

yırlı bir mildahale! 
Son söz a\'ukıtın ıtzından 

kaçmıstı. Karısile göz göze gel
dller. Kadın neredeyse patlıya. 
cak haldeydi. Kırdıtı potun far 
kına \'aran avukat önüne bAk· 
tı, parmaklarile oynamaya baş
ladı. 

1 

* 
M isafirler Yarımı dotru kalk 

tılar. 

\'edatla Sedat odalarını çe
kildiler. 

Beyefendi takkesile ıecell~i
ni giyerken, hınfendl yüz nu
maradan dönmii&til. 

- Doktor çok kUıtUrlU de
~ll mi'! diye sordu. 

Beyefendi: 
- Ya ben'! dedi, ben nasıl

dım'! o yalnız kendi meslctl u. 
zerinde konu~tu. Beni nasıl •· 
llkayla dinlediklerini ıöıme. 
din mi? Sen uten kocanı ıör
mezsin ki ... 

- Görmez olur mU)'Um ko-
cacığım, fevkaUdeydin ım• .. 

- Aması ne? 
- Doktor da iyiydi. 
- Mtoslekt bil&i klfi değil. 

BiltOn mesele ... 
Hanfendi U.mbayı sönrlürdU, 

gece lAmhasını yaktı. Karyolaya 
kocasile yınyana uzandılar. İki 
ağır vilcudun esnettlll yay!ar 
birkaç ıı'fer i5)•an 'ttilene de, 
çaresiı, kadere rıza ıösterip 
sustular. 

* G ecenin ileri bir sutında 
Pervinin oda kapısı füke-

Pervin 
lendi. Bütün tün koş oraya, 
koı buraya, deh5etli yorgun 
Pervin bir yandan bir yana dö
nerken, yorı:ın bacaklarından 
kaydı. 
Kapı tekrar, biraz da öfkeyle 

vuruldu. 
Pen·inln çıplak bacağı oda

nın alacakaranlığında sağdan 
sola geni~ bir kavis çizdikten 
sonra karyoladan sarktı. Tam 
sırtüstü dönmilstil. Sert göğüs
lerinden biri fazla dekolte ge. 
cellğlnin Ust kısmından fırla
mı5tı. 
Kapı tekrar vuruldu. Sabırsız 

bir ses: 

- Pervin! dedi. 
Pervin h!ll uykuda, kulak 

verdi. 
- Pervin, kız. Per\"inl 
Peninin göz tapakları hafif

ç, açıldı. Koyu siyah götleri o
danın alacakaranlığını farket
medi bile. 

- Pervilinll 
Birdenbire silkinen Pervin, 

herıeyl anladı. 
- Öf Yarabbi, diye söylendi, 

bıktım, usandım .. 
Karyoladan isteksizce indi, 

gitti kapıyı açtı. 
- ÖIU gibi yatıyorsun be! 
- Çok yorgunum, vallahi 

çok yorgunum. Olmaz, bu gece 
olmaz:. Hem hanım geliverir. 
İstemem .. 

- Gürilltil etme, 
- Hanım (eliverlr, vallahi 

ıellverir .. 
Gölge içeriye kaydı, kapıyı 

itti, sürgüledi. 
Pervin, karyolanın ayak ucu

na kaı:mıstı. 
- Olmazı dedi. Vallahi ol. 

maı. Bu gece çok yoreunum. 

Geri ıerl çekildi, duvara da-
yandı. 

- İstemem. vallahi istemem. 
Kolundan sertçe yakalandı. 
- Ay, \'allahi.. 
Birden karyolanın yayları 

tatlı tatlı gıcırdadı. 

* 
Beyfendl gözlerini ıı:tı.tı ıa-

man kar~ı duvardaki büyUk 
saatı gordU. Gecenin Uı;ünü ge
çiyordu. Kansına baktı. Y:ınüs
tU uzanmı~. kalın, çıplak kolu 
yUzUnU kapamıştı. Tırash kol
tukaltı gözükmekteydi. 

Beyfcndi yilzUnU burulitura
rak takkesini düzeltti. Sonra 
karyoladan usullacık indi. Bol 
geeellği \'e rugan terliklerilc o
dadan çıktı. Yüz numaraya git
mek için Peninin odası önün
den geçmek Uzımdı. 

DönUste kızın oda kaptsı ö
nünde durdu. Kulağına bir ta
kım mırıltılar, filftn gelmbti. 
Pencereye sokuldu, odanın içini 
görmlye çalıştı. Alacakaranlık
ta pek bir şey farkedilmiyordu 
ama .. Birdenbire oda kapısını:ı 
topuzu çevrildi. Beyefendi ııç
radı. Tam zamanında sorada:tl 
orta masasının gerisine kac;ıp 
çömelmişti. Yüreği çarpıyordu. 
Gözlerini kapıya dikti. Az &onra 
odadan pijamalı bir gölge çıktı. 
Ürkek adımlarla aalonu geçti, 
gitti. 

Beyfendl, büyük oğlunu. tanı
mı~tı. 

Pervinin kapısı kapandı. 
Peki ama bu kız utanmıyor 

muydu? Henüz bir lise öğren
cisi olan toy çocuğunu baştan 
çıkarmakla ... Çünkil oğlan böy 
le seylerle me~gul olursa, oku-

. ---
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yamat, IJI hayllzlığa wrur ... 
Binaenaleyh ... 
Masanın arkasından öfkeyle 

kalktı, gitti, Pen'inln kapısını 
vurdu. Ka_pı hemen açıldı. Be
yefendi öfkeyle girdi: 

- Vedat ne geziyordu ?>ura
da? 

Pervin ba§ını önüne eğdi. 
- Sana söylüyorum, ne gezi. 

yordu burda Vedat? 
Kız ıene cevap \'ermedi. 
Beyfendl çenesinden tutup 

başını kaldırdı. 
- Cevap \'ersene. Ne gezi

yordu burda Vedat? 
- ......... ? 
- Utanmıyor musun? O daha 

bir çocuk, bir mektep çocuğu .. 
Pervin hıçkırmağa başladı. 
- CC\ap ver! Utanmıyor mu

sun? 
- Ben, ben istemiyorum a

ma, basa ı;ıkamı.yorum ki. Gel
me diyorum geliyor. Fazla $ÖY· 
lesem döğüyor beni, anneme 
söyler koğdururum seni diyor, 
ne yapayım? 

Beyefendi sinirlendi. 

dolandı. Öteki el koltuk altın
dın geı;ertk göğse doğru ~ay. 
dı. Bu el titriyordu, yanıyordu 
sanki. Pervin birden: 

- Ayyy .. dedi, yapmayın) 
Beyt'ftndi ayakta durauk 

halde değildi. 

- Suss.. dedi, hiç te yalnız 
delilsin, karım, çocuklanm, diln 
ya bir tarafa, sen bir tarafa! 

Penin bir anda kocamın ge. 
celik entarislııin uzun kollan 
arasında kayboldu. 

* 
Kocasını Pervinin odasından 

çıkarken yakalıyan hanfen
dl, sofada dimdik dunzyordu. 

Beyefendi şaşırdı. Sonra lnf 
bir zeki oyunu) la: 

- Kaltak! dedi, edepsiz .. 
Hanfcndi ııastı: 

- Kimden bahsediyorsunuz? 
- su. eu hizmetçi kızd&n. 

Gel. anlatacaklarım \•ar sanal 
Karısını yatak odasına çekti. 
- Ya bu kızı bu evden sUrat

lc defet, ya da bu IUeri yatılı 
mektebe \"ereceğim, o kadarı 

Hanfendi hayretler içindeydi. 
- Ne var? Ne olmus? 
- \'edadı Pervinin odasın-

dan çıkarken gördllm! 
- Vedadı mı? 
- Evet, Vedadıl - Haltetml~. it, Koğdurur

mu:ı. Bu ev benim evim, bu e-
\'in tekmil umuru benden so- - Ne arıyormu~ Pervlnln O• 
rulur. Ben sana acıyorum asıl. dasında? 
Kimsesiz, zavallı bir kızcağız. - Bilir miyim? 
sın... - Kitapları filAn kalmıe ol· 

Pen·inln çıplak omuzları sar- mısın? 

sılıyordu. - Gecenin bu saatmda kiti· 
Beyfendinln sesi titremeğe ba ne ihtiyacı olabilir? Onu ~Y

ba~lamı~tı. Yarı açık lı:apıdan ]e, bil' bizmett""i parçasının oda
dı§arı baktı Sonra kızın çıplak ısından çıkarken görünce, eliın, 
kolunu tuttu. ayağım çözUldU, gebertecektim 

- Öyle değil mi? Klm•eslz. öteki kaltağı da. Bu işi sllr~tle 
ıavallı bir yavrucuk değil mi· hallet hanım, aksi halde clım-
5in., den bir kaza çıkacak• Su eli· 

Kızı kendine çekti. Kız hiç ınln ayağımın haline bak! 
itirazsız beye doğru gitti. Bt'yin Hanfendi: 
kıllı, kocaman eli kızın beline - Acaip! dedi, cok acalp, 

'\ 
Vedada ~akıstıramadım dotru· 
su. tnsın bir hiım,tçi parçuına 
tenezıuı eder mi? 

- Kaltak, köpek .. Bize ıtlin
ceye kadar kimbilir kaç kapı 
dola$h1 B~nlm kız gibi çocukla
nmı bostan çıkarıyor! 

- Ben onu çoktan defeder
dim ama_. sen tutuyorsun. 

- Bilir miyim hanım? Za· 
vıllı dedik, ortada kalıp ıiyan 
olmasın dedık .. :Bilir toiyim? 

- Ya aralarında tamirı im
Unaıı bir hal ıeçtiyse? 

- Geçebilir. 
- Ya mahkemeye müracaat 

eder de ... 
- O zaman ayıkla pirincin 

ta51nı. Ama zannetmem CUnkU 
hlzmetei kızlar. malOm ya ... 

- Yarın yarın, dedi hanfen· 
dl. yarın olsun, bilirim ben .• 

- Şu elime, ayııjıma ba\ Al· 
lahaşkına! HAIA tiril tiril titri
yorum. Nerden kalkıp &ittim. 
yüz numaraya! 

- İyi ki kalktın bey' Ya kalk 
masaydın? Bu bal silrllp &ide
cekti demek? 

* 
Erteai gi1n öğleyin okuldan 

dönen Vedat aşa)ıdan ses
lendi: 

- Pervin! 
Ann"'si ko~tu. 
- Ne vır Vedat, ne istiyor 

ıun7 

- Terliklerimi! 
Anne terlıklerinl f(StUr<iU. 
- Penin nerde? 
- Yol verdim evlldım . 
- Yol mu verdin? Niçin., 
- Hiç. Hımılıtını yakala 

dım d:ı ... 
Vedat merdivenleri d~llnceli 

dUşllnceli çıktı. 

- Yemek hazır mı? 
- · Haıır Yl\Tum. 
- Kamım zil 1:alıyor, cıhult 
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yun ço 
galibiyet 
Profesyonel ktime maçların

dan Bcşikta~ - Kasımp:ışa kar
şılaşması dUn uç bin seyirci 
önunde Mithatpaşa stadında 
1apıldı. 
Takımlar sahada şu kadro

larla yer aldı: 
Bcşıktnş: Mehmet - Knmil, 

Vcdıi - Eşref, Nusret, Fahrct
tın - l\Ictın, Recep, Şevket, ::ia
lilhattın, Faruk. 
Kasımpaşa: Mehmet • Re· 

nan, Alı - ismnil, Çetin, !\ce
dct - Tayyar, Nejat, Şaban, 
Dursun, Kayhan. 

Merkez muavin Ali İhsanın 
herhangi bir sebeple takımda 
bulunmaması, Fahrcttinin haf 
hattına alınarak .Nusretin mer
kez mua\in me\ kiine ge~ril
rnc ıni gcrcktir~li. 

Hakem: Tank Özcrengin. 

s rt c r ya tti. ıktaş ıl 

sonunda ya 

r 

n tı 
laştıramadı, Şevket çok çevık 
bir :ıtılışla Bcşıkta~ın üçüncü 
golıinfi yaptı. 

Otuz sekizinci dakikada Ka
sımpaşanın güıcl \'C sıkı bir 
şütünü l\lrhmet ancak korner
le önleyebildi. Geri kalan yedi 
dakika içinde Kasımpaşa, bii
tıin gayretine ragmcn gol çı
karamadı ve bir sayı farkla 
mağlüp oldu. 

Tecriıbcll ve soğukkanlı orta 
mua' inlt'ri Ali İhsandan mah
rum olan Beşiktaşlılar epey 
güçliiklcrlc karşılaşblar. Bu
nunla beraber Kıı.sımpa5a Jl:?k 
enerjik. Zaman zaman da ger
çekten güzel oynadılar. En iyi 
oyuncuları kalecileri l\Iehmct, 
solaçıkları Kayhan ve bilhas a 
merkez muavinleri Çetinle "af!
açıkları Ta~")arçlı. Fakat Tay
yarın çok kolay bir golü kaçır
ması affedilir gibi değildir. 

A. Rahti)ar 

• 

İlk de\ re; otuzuncu dakika
da; sağlçe deplBse olmuş bu
lunan Kayhan'ın Be;iiktaş mü
dafaasının bir hatası yfizündcn 
aldığı iyi bir pası yandan bit 
~ute çevirerek Kasımpaşa he
sabına, on dakika sonra da l?a. 
ı uğun, kendisine verllcn ;ıasta 
Kcnanın topu ayağının altın
dan kaçırması neticesinde mey 
elana gelen müsait vazi)'cttcn 
!a)dalanarak çektiği ştille Bc
tilktaş hesabına )aptıkları gol
lcı le berabere neticelendi. 

-1 K-oc.-ael-ind-e -, ~ 
Sporcular şeref ine] 
Yapılan foplanfl 

Bu devrede o:ı un yavaş bir 
tempo ıle başladıktan sonra 
çok geçmeden sıkı ~e haylı hc
l ccanlı bır cereyan aldı. İlk 
on dakika içinde Mehmet Fa
ı uğun bir şütüniı muvaffakiyct
le onledi. On dördüncü dakika
da Kasımpasa kalesinin önü 
·ha gol oldu, ha oluyor• şek· 
!inde bir karışıklığa uğradı, 
faknt bu tehlike Beşiktasıııarın 
yaptıkları Iavulle ortadan l:alk 
tı. On yedinci dakikada Şaba
nın Beşiktaş kalesine çektigi 
güzel bir şilt lılehmct tanıfın
dan önlendi. Yirmi üçüneil da
kıkada Faruğun soldan ortala
dığı topu Mehmet karşıladı) sa 
da bloke edemedi, Eşrefin boş 
kale) c çektiği ştit üst dlrcği 
sıyırarak ıwuUa neticelendi. 
Yırmi altıncı dakikada F:ıru
i:un sıkı bir şülUnü Mehmet 
)erınde bir plonjonla önleoi. 

Bu duruma göre maçın mu 
kadderatı ikinci devreCle belli 
olacaktı. Bunun için iki taraf 
da sıkı oynamağa başladılar. 
Uçüneü dakikada çok müaait 

~ \'auycte girerek Be~ktaş l:alc-

ci b le kıırşı karşıya kalan rııy
yar yüzde yüz dcpilebilecek l>ir 
gol kaçırdı. On birinci dakika
da Recebin soliç yerinde çek
tiği çok guzcl bir şilt kaleye 
pek kı a mesafeden S\ utla ne
tccelcndi. On be inci dakik.ıda 
Knsımpaşa kalecisi Mehmet 
u tüste iki kurtarış ~aptı. Otu
zuncu dakikada Mehmet ı.::src
fın bir şütünü daha muvafı:ı 
kıyetlc onlcdi. Mehmet yırmi 
beşinci dakikada fcdakAr hır 
atılısla Beşiktaşın bir golü:tc 
mlini oldu. Fakat sakatlanarak 
o~undan çıktı, onun yerjne füıy 
han kaleye geçti. Otuz birıııd 
dakikada Esrcfin çektiği bir 
şüt bir Kasımpasalının sırtına 
değerek Kayhanın müdahalesi
ne meydan kalmadan kale) c 

girdi ye bu suretle Beşiktaş 
2 • 1 galip duruma geçti. 

hmit, 11 (A.A.) - Kocaeli l 
b6lgcsinin yetıştirdiği sporcu. 
lar şerefine dün şehrimizde biı' 
toplantı ~apılmıştır. 

Vali Ethem Yetkiner, Olimpi 
yad şampi) onu gurecçi Hasan 
Gemici ile. bu yıl Türkiye l'Cl
kcn, kürek 'e grupl:ır arası •· 
tıcılık hirinciliklcrini kazanan I 
sporcuları kabul ederek ayrı 
ayrı tebrik etmiş ve spor saha· ı 
sındn elde ettikleri bu b:ışarı
Jarı hususi hayatlarında da dc
wm elUrnıelerini temenni et· 
miştir. 

Otuı üçiincU dakikada Be
şiktaş akyhınc çekilen çok gü- Bıından sonra şampiyonlara 
zcl bir kornerde Çetın nefıs bir Beden Terbiyesi Genel Müdür. 
kafa 'urusı) le Kasımpaşanın lilğü tarafından gondcrilcn mn 
beraberlik sa)ısını sağladı. Bu <\ lya ve miikAfalları vcrilmis· 
golle D) ni zamanda l\l<'hmet tir. 
oyuna gırcrek kaleye, K:ılh:ın Bu münasebetle Kocaelinin 
da solaçı a geçti. eski senelerde yetiştirdiği spor 

Otuz ikinci dakikada, esasen cular ,e bu arada 1928 Amslcl' 
favut!U O) nayan F:ıhrcttın, ınıı dam Olimpiyadına !ştirfık eden 
v:ıffakiyclli bir kurtarış yapan bi !kletçi Yunus Niizhet Unat, 
Kasımpaşa kalecısinin bıısınn l!J36 Rcrlin \e 19'18 Londra 0-
knsdi bir tekme 'iUrdu. Hakem limpiyatlanna iştirak eden Tür 
pek haklı ol:ırak bu oyuncuyu kiye şampiyonlarından Orhan 
sahadan çıkardı. Suda ile atletizm, giircş ve su 

Otuz be ıncl dakikada ~ıch- sporlarında tcferrllt ederek; 
met kaleye ~elen topu tutama- ~ampiyonluklar kazanan sporcu 
dan ancak on le) cbıldl, fakat Jarımız anılmıştır. 
mudafaa arkada51 topu uza!c- - - -----

.,.c\ket, Kasımpaşa bekinin topu uzaklaııtıramaması lÜzilnclen Bc5ikt~ın galibiyet golünü böyle attı. 

ne~iktas for oyunculan Kasımpaşa lı:ale~ine gol atmak için uğraııyorlar. 

\. : • 4'ı-

--..,... 

ı 
t 

~ ... 
Kasımpaşa kalecisinin bir kurtarı~ı 

l 
Dolmabahçe'de, G. Saray - Beykoz; Fener'de, 
Emniyet - Fener; Şeref'de, Adalet - 1. Spor; Ve

fa'da, B. Spor - Vefa karşılaşacaklar 

profesyonel \'c amatör birin· 
ri küme lig maçlarına bu

gün dört stadda da de\am e· 
dilecektir. 

Galata,aray - lleyko1. 
Bugün Dolmabahçe stadında 

saat 15 de Galatasaray ile Bey 
koz. karşılaşacaklardır. Geçen 
harta f stanbulspora ck~ik bir 
kadro ile oldukça ağır bir mağ· 
h"ıblyele uğrayan Galatasaray 
için bugünkü maç çok mühim· 
dlr. 

Adalet - İstanbul por 
~r cf stadında saat 15 de A· 

da ı • fstanbulspor karşılaşa
cak.ır. İki haftadır karşılaştığı 
kuvvetli rakiplere yenilen Ada 
!etin bugün tstanbulspor kar· 
şısında bir şeyler yapacağı tah 
min edllebilir. 

:'ilaç. çok çekişmeli cereyan 
edecek ve netice, Adaletin pro 
fcsyoncl ligdeki kuvvet duru
munun bir ölçüsU olacaktır. 

Vefa - Bcyoğluspor 
Vefa stadında saat 15 de ya

Yazan : GÜNDÜZ KIU 
1'ÜREKLER ACISI 

Galata aray klubünün 'on zamanlarda geçirmekte oldU~ 
sarsıntı haklı olarak biıtün taraftarlarını da sarsıvercl 

Bu durumdan Ülülen, şa5ıran Galatasara~·hlar birblrlerlue 60' 

rup duruyorlar. ·Klübümüzü bu valiycle dü§üren kim? sıır 
lu kim? Kim? Kim? Kim? ... • Süphcler, :zanlar, ba1.1 kimsel~ 
ı·in üzerinde toplanıyor, münaka~alar, hücumlar, temennllt 
~ürdükçe . ürüyor. Fakat neticede •Biraz_ ~aha _bekli)·cli~; 
belki düıelir. Bozgunculuk yapmıyalım • dusuncesı)·le ıucse . 
kapanmağa 'üt tutuyor. Böylece de tabiidir ki suçlu, kPbll . . . r 
hatıl de meydana çıkmıyor da çıkmıyor. Hep Sarıyer cıtl 
,·etlerinin failleri meçhul kalacak değil a. i§tc şerefli JIOS' 

koca Galatasaravı da bugıinkü nzh·ete sokanlar da bult111r 
mı,·or bir türlü: Fakat durun b:ıkaİım pek de acele et[llf)e' 
li~. B~kın bugünlerde biri çıktı •Sarıyer c~na\·a.n belli~ 
artık 'ıcdaıı azabına dayanamadım, asın benı!• llıye gel,ıı 
teslim oluverdi. Belki bizim o:arı • kırmızılı failin tle 'iccl 
a~abı ergcç depreşip .uata ettim. yanhs )'aptım, beni ıııı ,.,. 
zlfcden artedin arkadaslar• diyerek ortaya çıkıverir. O ~ 
man biılere ele bu muhterem suçlunun iki ellerini öpmckttti 
b:ı$ka yaparak bir iş kalmaz. Gelgelclim vicdan denen bcşe1, m:ınomctrcnin drrunı ve harici ne miktar taıyiklc lıareıce 1 
geçeceği henüz insan oğluııca malum olmadığından, daha 
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liadar bekliyeceğimizi de Allah bilir. 
CİMLERl '\"OK EnIEK USULÜ 

ıııı· 
Futboldan uzak kaldım kalalı, her teraziye çıkısıuıda lr t' 

de bir korkudur ba§lıyor. Giindcn güne artan bu l\iJOl~' 
la bilim ıteye nracak diye üzülüyorum doğrusu ••. Geçen glf' 
han pek güzeldi. Bahçemizde bozulan çimleri söküp )·eJtl _., 
rini dikmek l:lzım geldiğinden ·haydi şu işi ben )'apıvere)I j 
hP.m de biraz kilo atarım• deyip toprağı bellemcğe gir~, 
,·erdim. Giriştim amma biraz onra <la belime giren ağrılıı,,. 
hn i in alışmıyanlar için bir azap olduğunu da anlayı~erdl ,t 
\'elba~ıl 7 . 8 metrelik bir yerin çimlerini sökünceye kııd,. 
akla l\arayı ~cçtiın. O akşam ilzrri yorgun argın evde ol~ 
rıırl\en ı;porcu bir arkada ıiyarctime geldi. Beni öyle ~· 
biikük, bitik görünce meraklandı. Başıma kendi isteği , 
gl'leni anlattım ve •Herhalde bugün sabahtan akşama ı.ııcl~ 
toprakla, bP.lle uğraşan bahçıunlar filan işin bir 'kolıı>1 1 

biliyorlar• diye de kendimi biraz olsun hanım evlatlığınd' J 
kurtarmağa çalı5tım. Epeyce nüktedan olan arlı.ada& giilereıl 
•Orasını bilmem amma. Ben senin :yerinde olsaydım çiıUl~ 
kolayra yok etmenin usulünü öğrenmek için blr kere de 
zim &tadyomculara bnsvururılum• dedi de, misafirdir ı1i1' 
gülmf'ğc mecbur kaldım doğrusu. 

Eğer sarı • kırmızılılar bu· 
gün Beykoz karşısında da kö· 
til bir netice alırlarsa klasman 
da hayli snrsılmış olacaklardır. 

pılacak olan Vefa · Beyoğlu- ~;;i~~-:~~~'!'""7~!:!!1!!"::-'""'.'-.~~r~ 
spor maçı da enteresandır. r 

Fakat öyle tahmin ediyoruz 
ki, Galatasaray bugün derli 
toplu bir takımla sahaya çıka· 
rak, kazanmak için bütün gay· 
retini ortaya koyacaktır. 
Diğer taraftan Beykoz da bu 

ı::ünkti maçı kazanmak azmin· 
dedir \'C bu neticeye ulaşabil· 
mek için bütün enerjisini or
taya koyacaktır. 

HU!nsa Galatasaray Beykoz 
maçı, haftar..n en mühim kar· 
şılaşmasıdır. 

Fenerbahçe - Emniyet 
.... ugün Fener st~dında saat 

15 de Fenerbahçc Emniyet ile 
oynıyacaktır. Her bakımdan 
zevkli bir cereyan takip ede· 
eek maçı Fencrbahçeliler nor
mal tempolarını tutturmak 
şartile rahatça kazanabilirler . 

Bir müddet evvel yapılan hu 
susi bir maçta Beyoğluspora 
yenilen Vefanın bugün bu hu
susi maçın da acısını çıkaraca· 
ğı tahmin edilebilir. 

KuvvetlJ bir m:ınzara arze. 
den yeşil • beyazlıların bugün 
kii maçı kazanmaları normal 
bır netice olacaktır. 

SED,\T TA\'LLS 

Amatör birinci lı;üme maçları 
Bugün Şeref stadında Ada· 

let • 1stanbulspor, Fener sta
dında Emniyet · l"enerbah~e. 
Vefa stadında Beyoğluspor • 
Vefa amatör takımla;-ı karc:ıJa. 
ş:ıcııklardır. Maçlar saat 13 de 
baclıyacaktır. 

Bu maçların en enteres:ını 

Vefa • Beyoğluspor arasınd;ıkl 
karşılaşmadır. ' Ş~\lı;ctin bo~a giden bir hllcumu 


