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iktisadi 
1 Yolumuz 

~go-"tiİ:~i-le•:,"-:r~il~~·-·, IAdnan Menderes; seyahatini 
\'AZAN: 

Ahmet Emin ~ALMA~ 1 
lktısadl bakımdan gcrı, ç~k gerı 1 

kalmı bir mcmlekrtimız ur. 
lh.ll..ım11J normal bir 'a~ati ge-ı 
tim sc\ in ine erl~tinnek. i5lrn
rnenılş rn d ka) naklarıoıııı frıı-
111 bir ddldc i~lcımrk ~olunda 
h~dutsuı i . bili bekli) nr. (.'ok 1 
eukür Önİlmuztle geniş fır at \e 
lınkinlar açılmı tır. Sathı dr i~-
11ıi • içi donmuş gıbi bir balde 
blmış bir memll'kct toplu ola
rak mıınmı tır. Harekete gcç
tııek, • alısı, mahalli. milli 'e in
aanı sahalarda kaderini i il~tir
hlek hasret , e aı:mini belirtmegc 

dün kabiney~ izah etti 

b15lamı~tır. 
fto)le muauam bir kalkınma 

dıh·a ·ı karşısında ne yapacağır.'.' 
nerşcyl ktndi haline mi terkc
decr İ7'.' Totaliter mcmlcketlcr
d., olıluğu gibi, rlnr bir 'ıısilik 
Jihni) clhlc bir takı 111 indi tefrr

İngiltere' deki görüşmelerde, mllşterek 
anlayışın hakim bulunduğu, Ortadoğu'nun 
nüfuz bölgesi olmac:Iı{iı bilhassa l:ielirtildi 

ılııkıtı•ııılnki Aı•ap devle ıleı• eleileı•iııi11, ilı%ari 
.» 

tııat ııla~ları mı hazırlayacağız'.' İngiUucnin Dojlu Afrika söı~ıiirgelerindcn Kcn)ada .'1au • ;\l:ıu ccmiyrti ml'nsuplan beyazlan 
ıe11ıffswı· • • 

lÇlll lıtı~ıı•la ııdıkları hildiı•iliy~r 
~·e hiri, ne digcri ... Ana he· Afril>~da.n. çıkarmak m.~ksadıle h.arekete ccçmi 'tir:. ~':ırpı~malarda Ölen \e yaralananlar olmuş· 

ddleri ve takip edilccr.k umumi tur. Inıılı7Jer bunun uzcrlne Kcnya)a ı.uvlet gondermi$ \e anıta C<Kl'n\'a• hminrlcki zırhlı 
Pren ipleri çizmczı.ek ,., devam- da llfombasa limanında demMemistir. Yerliler yi,yeceklerinl biriktirmiş olduktan daglardaki 
lı bir milli sh-aset kuramazsak, m~aralara 3erle mcğe ha. l~mı tardır. Da~lan çıkanların çoğu Kikuyk kabilr i erkanındandır. 
1 lcrfmizi ıe ;düflrrin keyrinc ncsımde Mau • lUau te kılatın~ mensup_ bır ~P J'liairohide sorıutan yapılmak füere tel bir 

------------------------ Huru61 .llul.ııbirfmftıhn 

l Ankara 23 - Başbakan Ad· neticeleri, elde edılen miısbet 
nan Menderesle Dı.i lerl Baka· ba~anları anlatmı§tır. 

terketmiş olurıır.. İ tikbal hcsa: kafrs lçınd~~~sine getirilirken ıöriilmekterllr. 
hına l'mnİ\ et 'kuramayır.. e<'nebı E 8 h 
~:r~·~~~~ ·;~:;:e;·~7~'e\~~~~~~~ ısen ower serı·ı,·rsem 
hayatta genış nsk pa)~~~ına me~-1 J 'T' 
dan bırak mu:, pckula53 on "' K 
~~u~~. :ıihnb~etini leti\İ~ ct~İI oreye gı·deceg'°' ı·m dedı· 

Digcr tararıan istil.:balın geJıs
meterini bir takım ll'ferruat' 
Plinlıırının c•endere ine sokmak; 1 
~ nlıımurnn uıl'rine un'i bir ta- ı 
kım cnı;f'ller ;) ığmak olur. 'l'ur-
1.ire (ı, ıe bir iklısarlı i !ikbale ı' 
na.mlctlir ki bunun hmnı hiç 
kim~e iptidaılln i nbetle tahmin 
eıh~mn. en nikbin bir hl'sabı bile 

General, Nevyork muhabirimize, Türkiye partiler 
srndaki mücadelenin tadını 

ara
bi lir, dedi. Eisenhower, yeni 
son vermek olacağını söyledi hükumetin ilk işinin savasa 

hadi elc.-r pek çabuk ,·atanla) a- Nft\\' • York, 2 .. _ ~ knsımd~ 
" ,, .,. " :A"trv~Jt Ruruıl JluAırb ri ia b • t k k O bilir. Nitekim ~alnız birkaç ~ol yapılacak olan Birlcsik Amerika gene ır nu u verme· zere 

dam:annın açılma ı 'c bar.ı im- Cumhurbac:ka 111 • 
1 

. . . Sıra Ertuğrul otomobille kalabalığı yarmak 
Unlann ı:eni lemesl saH•sindc " n 1

ti
1 seçım en ıçın BUdirl;;ıor üzere uzaklaştı. 

hün) cml7de il) anan ,., kabaran ı De~okrat ve Cum~uriyetçl parti Eisrnho\\er Kore me l'lesinl 
t~;ı adi harekrtler bunu imdi- ada~ları ara ındakı nutuk ~arış- ederek, bir Türk gazetecisi oldu- halledeceğim di)or 
den belli cdhor · lı-rı hararetle dl'\am ediyor. gumu söyledim. Bunu ögrenince, NC\)'Ork, 25 (A.P.) - General 

Dr.mt'k J.:i biz:. bir oıt~ , 0 1 ı _ Ncw - York'la Cumhuri~etçilerin dt'rhal yuzü sıüldü ve Tıirkçc ı;ı rnhower dlin gece \·erdiiti nu 
• ada ı General lı:ııenhower le ke- olarak M h " cı· "-1•-ıımdır. ""c orınlılı ba ıho~ hıra- ıf bır kalabalık arasında bir ın • • er aua• ı.ı;e ıı ... p et- tukta cumhurbaşkanı ı;cçiUliğl 

kalım, ne de kırta i)ecillgc has goruşmcğe rnuvnflak oldum. Her li ve sonra, •Görüyorsunuz çok takdırdc Kore harbine nıha)cl 
alan , en.derr.t.erle kt'ndi 3 olumu- dak'ıkası, hat'" san·ı~ esi dolu o- meşgulüm. Seçimi kazanmak için \•ermek ı;:ayesıylc bizzat Korcye 

f .., ,, mücadele kolay olnıuvor. Çok "lderftk .... ahallıııdc ... a~Tctler r.u kc elını. ailece. umum. ml"c- lan General Eı'senho"eı·, b'ır mild " ., " ' "' "' " 
1 .. partili sisteme giren Türki~·c de s:ırfcdcec~inı· bı.ldı'rmı'c:tir r.l'ları açalım_• tanıım ı-delım ••• ~- dcttenbcri Amcrı'ka ı'"cr;~ı·ndc " • 6 ~ • 

d k " .., bunun tadını tatmı~tır.• dedi. Detroit'claki nutkunda Geno.-tıkhıılr. rmnıyet ııy.a~ ırma. !çın ~aptığı seçim propaganda se,a- General daha sonra ancak bn5- ral Eist'nhowcr yeni hükumeti· 
n.•Jer IBumsa hep ını elbhlıgıyll' halinden bir hay][ yorulmus İıö· ka bir zaman uzun göriişınenin niıı ilk Yazireslııin Kore harbine 
3apalını. rüniiyordu. Bir lı.rsattan istifade mümkün olabileceğini söyledi \C <De\·anıı Sa: 5 SU: lde> 

--~------..:._ __________________ ,_;_ __ ....:._ __________ _:_~.:...::..:...:.....:._:_:.._:..:.:_ .M. T. 'J'. :n. nin açtıfı nıiisahilkada, jiirinin ikinci l'~er 
ı.eçtiii .\tat ürk he) keli 

Atatürk heykeli için bifinciliğe 
layık eser bulunamadı 

Bir lktısadi akide taa~ ubuna 
kapılmatlan umumi 1stikamf!

timizi tavin rtmek bakımından 
çok mü ~it. çok mes'ut bir ml'V· 

lide~·iz. Sınır müradclPsinin dnr 
\e ~l'nfi nılıu ("Ok ül.'lir hr.nüz 
hum r.mize sokulmıımı~tır. Pıırtl-

leri~hin iktı adi programlarını .t ııı-.ıro Afnn" , /stanbul Üniversitesi bahc.esine dikilecek heykel tahlil cdt'rsek, harir dl'rr.ee fark- Ankara, 25 - Savcı vr HAkim 

Adliyede 
Tayinler 

nı Profesör Fuat KöprUlü Lon· Bu arada gerek Menderes. -'e 
dradaki başarılı temaslarını mil· rek Köprülü bilhassa Ortadogu 
teakip kabine bu sabah ilk top· hakkında etraflı izahat vermi~· 
lantısını yapmıştır. Adnan Men lerdir. Bu kohuşmalar sırasında 
deresin baskanh~ındaki bu top. artık hıısust bir nüfuz mıntaka· 
Jantı saat 10 dan 14 de kadar ı olmaktan tıktığı, bütün dün
dört saat siirmU~tilr. yanın mukadderatının bağlı ol· 

Kabinenin bu içtimaında bil· duğu, bu bayatt strateji. nokta· 
hassa Londra temastan görü· sının müşt~ck . bir em~ıyet ve 
şülmüştür. Eweia Dışişlerl Ba· müdafaa sıstemıne ~agl~ndığı, 
kanı Profe~ör FıJat Köprülü gc· bu suretle memleketimizın ve 
ni~ iıahat vermiştir. Müteakiben h.ür d~nyanı~ müdafa~ çe~be
Başbakan Adnan Menderes Lon- rındekı en muhlm delik_ nok~ası-
dra müıakerelerinde \'arılan mcvarnı Sa: ~ Su: '7 .e) 

«Fransa yorgun bir 
devlet deiildir» 

Fransa Cumhurbaşkanı Auriol, Fransomn Bir
leşmiş Milletlere verilme teşebbüsünün, mem

leketi için ağır bir hakaret olduğunu söyledi 
.iu ı:ıahd P'u' 

Mondra"on (Fransa) 25 
Cumhurbaşkanı Vinccnt Aurlol 
bu"ün Rlione nehri üzerinde ku 

1 
rulan büyük baraj ve kanal tc· 
islerini i~lt.tmiyc açarken ver

ı diği demeçte; l''ran ayı kuzey 
Afrika halkmn baskı yapmaktan 
sanık olarak Birleşmiş Millet
ler hu'lurunda muhakeme edil· 
mek teşebbiı~ünün memleketi i· 
çin ağır bir hakaret ıc,kil etti· 
ğinl söylemi.tir. Auriol. Fransa· 
nın •rorgun \'e ihtiyar bir dev 
lct olduğu merkezindeki iddia· 
lan da kuv\·etle reddetmiştir. 

Bunun i lelmeyc açılan ba· 

rııj , .. k:mal t isleri Fransız 
\C Amerikan parası ıle inşa & 

dılml~tir. Törende Birleşik A· 
mcrika ve İngiltere eltileri de 
hazır bulunmu~lardır. 

Auriol beyanatı sırasında ~un 
ları söyll'mi~tir: Bazı mahfiller 
Fransa için yorgun ve ihtiyar 
bir devlet diyorlar. Buna cen
bımız ııudur: Fransa asır can \"e 
mal kaybına uğramış bir mem
lekettir. Ft"ansa h,ürriyet da\'ası 
u • unda llll4 - 1018 haı:binde 
1.357,000 \e 1939 • 45 harbinôe 
635 ooo C\'ladını feda etmiştir. 

larıylr. aşağı :-.ukarı ayni "ala- !er arasında yapılan nakil ,e IA- ' müsabakastnda ikinciliği, Yavuz Görey ile 
t'a tr.ı;adiif rderiz. Hepsi. bir ta- yinlerc ait listenin dc\·amı ıısa- Hakkı Atamulu'nun müşterek eserı' kazandı kıın iktısadi i lrı i dc,·lr.tin yap. ğ:dadır: 

ına~ını le dM lctin umumi mc_n- j Çine Yargıcı Galip Onursal Ed l\lılll T"!rk TalclıC' Birliği ta· l ın için ancak, Heykcltraş Ya\'UZ k . I h .. 
halin bekçi i sıtalı3 lf' nazım bir remit Hukuk Yargıçlığına. Mccİ· r:ıfınclJn J lanbul LnıHr llc~i Görey ile Hııkkı tamulunun Reşat Şemsettin Sirer, verdiği bir ta "' e, o-
tnl 0~ nama~ını lıo~ giinıyor. Jlc~- tözü Yargıcı Ömer Kemal ÖZbck 1 bahr;esıne dıkılccrk olan Atatürk miisterckcn hnzırlııdı~ı. rseı, ikin d ~ I 1 

Balıkesir lıadiseleri 
Meclise iııtikal etti 

~ı. eah~i le f'bhüse kı)ntl't \'Crı- Sındırgı Hukuk Yargıçlığına, hc)keli ınüs bııkası rllın netice •• ci: ~lehmct Şadi Çalık'ın eseri diseyi ve Alakant'm sözlerinin og~u-~ Uf ô ma-
~or ,e hnııun tr~,ikini istiyor, Keskin c. sa~cı Yardımcısı Mil· lenmiştir. de üçuncü scçilıniştir. Bu arıda dıgwmı Bacbakantn izah etmesmı ıstıyor 
hepsi l'fnl'bi ı;rrnıa\f') i memlıı- fit Berkl'r Nazilli C. Savcılığı· Mıllt Eğitım Bakanlığı tara. diğer bes eser sahibine de be~er ,. lr 
kıotP. cr.lbe taraftardır. Gene h~;P· na. Çalcuma Yargıcı .Emin Ar· tından seçılen jlıri~ı. Teknik l·uz lira miıkafat verllmi§lir. c. H. P. Sh·as milletvekili Re· nü Balıkesirde ~a~larında b -
ki, knnperatifçilik nıhunun Tur- da Tefenni Ceza Yargıçlığına, De Ünh-cr~itcdeıı; llektor Ord. Prof. Jüri heyeti ikinciligi kazanan ~at Şem~ettin 5.irer, İnönOnün kaç mllletvekntnın de bulundu-
kjH'de lııkl ıfına ha ret duyu. veli C. Savcısı Hüst'yin Yücel Y. l\!Uhendıs • :\tımar Emin Q. eserin yaptırılması veya diğer Ege gezisinde. Balıkesirde ','il· ğu bir kalabalılın kanun \'e nl· 
~or. Bafra C. Sa\·cılığına, Suşehri C. __.. nat; Prof. Y. Mühendis :Mukbil derece alanlar :ırasında bir ay kua gelen hidisel~r. dolayı ılc zam dairesinde bir açıtha\•a to}) 

Ru takdirdr 'riirkiJ r.de milli Savcısı Fahri Akın Foça C. Sav· Gökdogan, )linıal'i 1''akültcı.1 De- müddetle yeni bir müsabaka a- Büyiik l\till~t Meclısıne ııu tak· lantısı yapan Balıkesirli C.H.P. 
bir iktı adi ı;h aselin de\'ııınlıh- eıhğına, Gole C. Sa\'cısı Ali Rı- Semiha Eren bey, YÜlİiniı kapı) ar:ık fotografının kanı Pror Y. Mühendis _ l\lımar çılması husu unda M. T. T. B. riri \'ermiştır: mensuplarına tecavüzlerde bu-
itnı teminat aİtına almak, birinin za Ender Ürgüp C. Sa\·eılığına. ~ekilmesine m~nl oluyor Orhan Sefa; Güzel Sanatlar Aka nin salahiyetli olduğunu da ka. •Aşağıdaki soruları Başbııka· lunm:ılannı, bu suretle bir \'l-

laptıgını di~eıin bo1m:ı\ııcağına GazıantC'P Sulh Yargıcı_ Hurşit demi inden Hc\'kcllras Hadi Ba- rarlaştırmıştır. Birliğin bu hu- nın sözlü olarak ce\'&plan~ırma- Uındaş zümresinin siyasi hürri-
"ıtıni~et ı;l'tirebilmck bakımın- mevamı Sa: 5 "u: 3 de) Bir kız, arkadasıııı ra lle\kcllraş Zühtü l\luridoğlu sustakl kararı yakında açıklana- sını sağlamanızı rica ederım; . yetinin (~~:~m~I~~~;~~~·, ~=~ı-daıı çok müsait bir Taziyet ~·ar R~ss:ırı"t Hatıl Dikmen; istanbuİ caktır. 1 - 8 ekim 1952 çarşamba gU· 
deırı!'ktir. Jliıde si)ısi partıler D p l h r t b ) )...., d :C'ninrsitc inden Tıp Pakültesi 
• l:l'çid ah t kinleri bir tarafa ı •ı a ey e a aııcay a '• rara a ) Dek:ını Prof. Ekrem Şerif Egeli; flSkeJ•e. (ır•ideıı. 61 e11çleı•i1JIİZ bırakmak ıırtl\·J" - ndrcl 'e hu- el Milli Egitinı Uakanlığından; I~ski 'I ~ 
kUnırır. \r~a ~ınır miic:ıdrk ine 6o"nderecea"'"ı F b "k d I s b I E erler ve l\lilzclcr ıınıum müdü ıla,anıın kın~a ~ruplan drgil. l ' l ı O fi O a Ça IŞOn emiho ~renbey, ta onca İ e rii Cahit J\'.onil~: İçl~lcri Bakan. 
ll\'nl 111111i htikııınl'tt~ ~üıü)l'n.I n J 1 • • • oynarken çıkan kurşun lsmai/e İsabet etti lığından: Haluk Xıhat Pepeyi, lr~;ı \l' murakahr \'aiifrlt'rinll ,rO A(IP, enm seçh Bayındırlık Baknnlığııırlan: Yiik- 1 
lnılJ.,tin irade ine göre arııtann· Dun şehrimizde, 18 yaşındn ta fabrikasında çalışan Semiha ~ek Mimar Şc\ kı l\ıı) a ve l\Y, T. 
tla ııa ·taşan, gen" hu iradenin n• ıu•I 'Jf• •o\;rlmi:ı!•" Semiha isminde bir kız, İsmail :Ercnbcy, tabanca ile o~ncrkcn, T. B. den de BJrlık Bnşkanı Ki.

1 

trh ·· vakit adında birisini tabanca ile a~r silah atl'ş almı \'e kur,,un. fah-" t trzahiırlınc ıorr. I Ankara, 25 - 27 ekimde La- t>• • mur:ın f;vli~aoğlu teşkil ediyor-
\akit ka' gnmu niıbr.t dr~H~tl- hey'de toplanacak Dünya Genç- surette yaralamıştır. rikanın holünde bulunan Ismall du. 
~ ı n Hadise ~öyle olmustur: ismindeki işçinın çenesine isabet ~· blrbirlrrini tamam a~·a Jik Sıyast T~kiliıtı kongresine A 28 eser üzerinde Ü" "Ündenbe. I ~kı ı Dün saat 13 sıralarında slr- ederek ağır ~ekildc yaralanma- ... ., 

P erdir. istirak cdeerk gençler Demok- d · .._. 1 ri "alışmakta olan ju"rı· du"n 9 dan · efendi cad esı nasımköprülU so- sına sebebiyet \Crrgiştir. ~ 
rat Parti \l' Halk Partisi tara- d k' B 1 · 1 ,.. ld ) 14.20 ye kadar fa~ıla ız olarak •

1 ılit ·ı i i C p d kak 3 numara a · ı es er çıko a- c n~,·amı Sa: 5 ıı.: "-~ •eli 3 olunıum arahatle 
1~- rından sccı m şt r. · H. · en. - mesaisine dc\'am ctmış ve mü-

l '~n etmenin zamanı gplmistır. İstanbul Sam·er ilçe baskanı anı Akıl hastaıı esu· ıde abaka hııkkındaki kararını \'er-lllıknı drnine malı~us olan kn'- kat Oğuz Boran ve Ankaralı :ı"U- ~ mişt.ır. Bu karara gört', birinci 1 

~ltı~!~;;~~ü ~il~:~!iı ~~~~:ı;~ı~ kabc~~~~~t ~~~;ı~a~~~:~~~~i~a hı ı·r eu· ıaye~ ··~ .. lendı· ırd:rccc)i alacak eser bu. lunma,dı., 
tıısfi)l'\f: \e Tiiık lıtlnnsr.\·erligi- ı:unlar cr:ilmistir: . -
~:~ mü tr.rrk diliyle birbirimize ~ıuazzcz Tarakçıoğlu. Orhan 

ap «'trnr.~e ınrtburu74 ı:sa~ıa Çandııılı. Mm·arrak Kerli. Ah· Hastalardan Dr. Bedrettin iplikçi, aym koğuştc GAZETEMiZ ~Urııtıarı hir olan h asi partile· met Bılgc. Safa Kckyalıban. Ca- M h k 
~nıiı, mıııı ar:ıhıl\ı ·a,ni istika- hit Yılmaz. Necmi inanç. bulunan e met Toprak'm başma vurara · 
;·•tı,. ıl!'ğil. sıl'f ihlir;s \C inoıt Geneler bu akşamki trt-nlr fs. ölümüne sebep oldu BUGu·· N tıı~ııııı1P11 11t istikanırtleı.r. ~l'k· tanbula hıırckct ctmi lcıdir. 
t' ~e ıle\'anı rdr.ılrr r., bırbırle· AYDO(iA~ <t~oı, 
~nın ''olunu kr f'rlf'r e millt.IC k d 867 Adli)·o ,.e Poll llluhablrl 

hatıl; olur. ,.llilli biinler.ıizi 1orla Cu urova a Bakırköy akıl hastanesinde te !ine geçirdiği bır sopayı, ayni 1 ı SAYFA lıu sta edr.t1>k yerrle. bugiin o da\ i edilmekte olan bır doktor, koğu§ta bulunan hastalardan ı 
t 11 

11

~.cdc huküm üren sıhhıttcn '~t( i ar. ı kta kald 1 a~ni koğuşta bulunan bir hasta- Mehmet Toprağın b:tşına vura-
Rabı~nd~U~ten milli inldşd he· •• nın ba~ına so~~ n.~ ~:ıırarak fe· rak. ağ.ı.r surette :. aral~~ış, vazi· ı 
311 a 

1 lıfode ctmeğe bakmalı- I f 1 ·" B .... k5nlıi!ının dün \11· ci şekilde öldurmuştur. yetı goren hastane mustahdem-
i, . ç ~~1h. at blığde bildlril ~ Yaptıgımız tahkikata göre hl· teri Bedrinin ikinci taarruzuna Pazar i/ôvemizi latdllktınıeı mali \f' nıillı "aha· \'!nlad~?;. ır ~rQ\a ha\Bll!)nde· dı söyle olmuştur: • mani olmuııtardır. 1 . d 

ları a \'ok nıııhim J>rı~n İll k;ırar- ı rıne g~<'. _9' d p ki•i ölmüi-~ <rkırköy akıl ha~tanesınin Bu suretle yaralanan Meh· mÜvezzİtnİZ en 
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1 GÜNÜN YAZISI 
1 

Atatürk ne yaptı? Vali qöçınen 
evlerini övüyor 

Arabacılar karan 
Protesto edecek 

Ramide Tııslıderede insa edilen göçmen evleri hakkında ya

A t:~:ıl.~: r~s~ r--------- YAZAN:---------' !ereceği y ol pılan neşriyat dolayısıyle dün kendishle görüşen gazetecilere 
ml elyauları, 

0 
1 ' hangisidir? Göz Vali ve Belediye Reisi Gökay eunları söylemistir: 

devrin siyasi ve- Reşat KB ı lerimiıi 1923 yı •- Bu ~abah ~·anımda Fen, Bayındırlık, İskAn ve Emniyet 

Sualine cevabım 
Ye•llköy :!\letf'oroloji t~tas 

yonunun tahminlerine ıore 
bughn &ehrimiz \'e rh arın da 
hava uhahleyln puslu, ıon. 
ralan umumi)etle bulutlu 
geçcct'k; rıızgirlar ı;iineyden 
hafif olarak esecek; hna sı· 
raklığında mühim bir değl&
me olmıyaı:aktır. 

Atlı arabalann kaldırılması 
hakkında Shir meclisinde yapı. 
lan müzakereler arabacılar ara
sında inhalle karşılanmaktadır. 
Bu hususta diln kendisiyle gö. 
rü5lUğümilz cemiyet baskını Ya
ear Ermez &unları göyltmiştir: 

ıik•l•n. olbeıte ynar hnd• luniıtekl 6 "" Şube rnüdil•lorl olduğu halde Ramideki gOçmon ov!edne 
bir gün devlet • AVUKAT • bir toplantıya gittim. Çok gt.iç 5lırtlar icert~in~c dokuz ay ,ıbi kısa bir zamıında Dün &ehrlmlıde hB\'I ııa

bahleyln sisli, güniın de\'B· 
mınca aı. bulutlu geçmie: ıü 
nıin azami suhuneti 22, as· 
garı 13.ri santigrat olarak 
kaydedllmlstlr. 

•- Bu kararı vermek yalnız 
arabacıları değil bu işle allkılı 
binlerce esnafı dı allkadır eder. 
Yalnız arabacılar ve aileleri bu
gün üzerinde dU~Unülecek bir 
yekılna maliktir . 

arsivlerinde il· çevirelim Ata. meydana getirilrn bu mahalle i bastan aşağıya dolaşarak her 
mi usullerle tasnif edilecek, AtatUrkten başka hiç bir ku· türk İsta b 1 . t "t • tb _ semtindeltı evleri Hızat tctkık rttim \'e oturanlarla gorUştüm. 
tarih usullerinin ısığı altında mandan, Bıdnci Cihan Harbin· ıtıyle tz~t~e ~eı:ı~~etm~cs~- İki bin on dört evden eski bir gôl mıntakısı olan semtteki kırk 
tetkikten geı;irilecek .... Bu sa- de kıymetlerini belli eden ve lelerini görüşüyor. Bir muhar· sekiz ev ~apıldıktan sonra kontrol milhendislerl tarafından ba
hada sabırsızlıkla beklenen mücadeleye hazır olan diğer rirle arasında şu konuşma ce- zılannda Çatlamalar görulmlis ve keyfiyet bir heyetçe teshil 
t!erlerden mahrumiyetimiz, o kumandanlar tarafından baş reyen ediyor. Bu satırları Bil- edilerek bunlardan yirmi ikisi yıktırılmış, diğerlerinin de esaslı 
umana kadar devam edecek- diye kabul edilmesine mti'8lt, yük Nutuktan alıyoruz: surette tamirine baslanmıstır. • 
tir. Yerli ve yabancı siyaset ilstUn bir mevkie sahip değil- •İzmlttt, İstanbul ve hmit :Muvakkat kabulleri yapılan \'e kat'l kabulleri henUz yapıl· 

KUCUK HABERLER 

Böyle bir karara varıldığı ve 
arabalar kaldırıldığı takdirde 
asgari altJ bin işsiz adam ve bun· 
ların ailelerinin durumu ne ola
caktır. 

01,GUNJ,AŞMA Biz heniiz birinci maddesi kı· 
ENSTİTÜSÜNDE YENİ bul edılmlş olan hakkımızdıkl 
DERS 1' iLi tutanağın lehimize tecelli etme-

adamlarının Atatürk devriyle di. :rııurteciler tarafından: •1ıhl· tb t ı b' ""tak atlkalı siyasi hAtıralarını ince- let, Atatürke borçlu dtğildir. ~a ua ıy e uzun ır mu at mamış olan evlercleki y!ızde hir nisbetindekl hu Ar~:ı:alar tama-

ıeme>ı-e de •aruret •·ardır. Bu x· ı 
1 

k \e konu~malanmız esnasında mıyle dUzeltilccektir. Gıir;menler tcsekkUrlerinl \'e Se\'l?İl"'rlni 
6 .. • ım o sa mem e eti kurtarır. muhataplarımdan bir zatın ~u t · · 

suretle haıırlanacAk, kaynak dı. • diye ileri gfirillen iddia, sualine maruz kaldım: • Yeni izhar ~ttller. stanhuld.a oturan vatandaşları!?1ı, ~n kilelik un:ın 
vesika kitaplarının neşrinden gaflet ve cehalet mahsulıidür. bil._... t" d' 1 1 k 7 dan sahıp ve başmuh:ırrırlerıne karl:ır basın aılemı7.1 lnşaııtı gor-

Yeni yıl ı;alısmalarını baslı· Bini Şehir meclisi azalarından 
mış bulunan Olgunla5ma Ensli· bekliyoruz.• 
tUsü bu mUnasebetle bir 'ugl Ev sahibine taarruza 
hazırlamıştır. 

ı. ..... me ın ın o aea mı 11 >ı. d t d" y 1 ift"h · 'd" · !Onradır k (Atatıirk devri) Bu nokta tarihi bakımdan hal· Efendiler ... Gazeteci muha· me5c ave e ıyorum. apı an eser ı ar vcrıcı ır \'e sevın-
hakkında gerı;ek hükümler ve- ]edilmiş sayılabilir. tabımın sualine: •llükıim"tin diricidir. HızmeU geçenlere teşekkür ederim.• 

rilecektir. Bugfin için yapılabl· Atatürk ,.e yenilik dini olamaz• diyemedim. Aksi-
ltcek ıey nedir? İsbata muhtaç taraftarlın , ni ı;öyledim. 
olmıyacak duecede, aşikAr vAkı • Vardır, efendim, Isıtım dini· 

1 t bit t k 
· B k T !lrk tarihinin son yüz elli a an es e me ·tır. u no • dir.• dedim. Fakat der'akap: 

taları göz5nUnde tuttum. kendi yıllık devrinde, iki cereyan .tsUm dini fikir hürriyetine 

kendim d At muhtelif fasılalarla h"kim ol-e şunu sor um: • a- " maliktir.• cümlesiyle cevabımı 
tilrkiln ne yaptığını bir adam muş ve memleketin bünyesini tavzih ,.e tE'fsir ltiıumunu his· 

ba k ıl ğı d za'fa göttirmüctfir. Bunlardan na sorsa ve ·aq ı nı er· " settim. Demek istedim ki, hli-
hal istese, hemen vereceğimlı biri. yenilik ve ilerilik, diğeri kılmrt, hertürlil i"tihat ve fi· 

1 kt ., • de elkillk \'e geri'"·e dönme ce- " • cevap ne o aca ır . • ~ kirlere ve vicdan hürriyetine 
B b b d k t reyanlarıdır. Yenilik •·e ilerı"l"ık u ceva a en e mera • e • • riayetle mukayyet \'e mükellef 

tim ve kendi kendimi dene- taraftarlarının görüşleri şu idi: ohır. 1 

dim. Sual soran hayall şahsa •Bu vatan: dilnyanın en gil. 
cevabım aşağıdadır. zel yerindedir. İktısadf, içtimai Geriliğin ıynl 

ve askeri faaliyetlere son dere- ıbtemde hücumlan 
1 Kurtulus Savaıı ce müsaittir. Bu derece müs-

Te Atatürk tesna bir yeri \'atan seten bir Tanzimatın başı olan Büyllk 

H
akikat ıudur: 1919 genesi- milletin, komşular ilme daya. Reşit Paşa da, muhaliflerine 

nin ortalarına doğru, bir narak yeni keşUlerle ta biati hl· ka"ı: • İ&lAm dini fikir hürri· 
takım kumandanlarımız, istill· kim!ycUerine alırlar ve cemi· yetine hürmet eder• diyerek 
etlara katJı vatanı r;iltıhla kur- yette idare usullerini yaratır- bu uM, bu mlibeccel dinin 
tarmaktan baeka ı;are olmadı· larken, yani teknik sahada ileri azametini, ayni imanla ilAn et· 
ltna iman etmişlerdi. Harekete hamleler yaparlarken, bu hım- mişti. Merak edilecek nokta 
ıeçen ıarktaki asker ve ku· lelerden mahrum kalması, onun ıudur: 
mandanların başında Ktııım olumU seçmesi demektir, Gerek Reşit Pa~aya, gerekse 
Kırabeklr merhum, garpta ise Ttirk milleti; ecdadın ka· Atatürke, gerilik ve geri kalma 
General Ali Fuat Cebesoy bu· nıyle, göznuruyla beslediği bu taraftarlarının hUcumları, ayni 
lunuyordu. Bu imanda birleşe· \'atan parçası üzerinde, ya~a- sistem dahilinde olmuştur. Re
rek. fiilen Anadolu hareketine mak hakkına maliktir. ıit Paşanın gerilik kuvvetlerl
katılan yegAne devlet adamı: Su halde: .A\TUPI teknillnl nin karşısına çektiği sed, vic
ıonralın Bilyük Millet Meclisi öğrenmek ve memlekete kabul dan ve din hürriyeti olmuştu. 
huk

" i etmek gerektı"r . . Gerilık ku\'vetinin temsilcisi 
umetinin lk Başvekili olan, 

muhterem Rauf Orbay'dır. Eskilik ve gerilik taraftarla· yobazlar, vicdan hürriyetine 
Millf 1ıIUcadelenin başlangı- rının da düşünceleri ıu yolda (dinsWik) lekesi vurmak iste. 

tında vatanı kurtarma :rotun- ifade edilebilir: •Bu milletin dıler, memleketi muhakkak bir 
da, hayatlınnı istihkar eden dayanacağı ebedi kıymet din· olilmden kurtarmağa çalışan 
bu zevata \"e beraberce dövüş- dir. İs1Am1yet, kAfirlerin icadı- ReEi~ Paşay~, halk nazarında, 
tükleri kahraman asker ve ku- nı kabul edemez. Bunu iste· • kA.fırdlr• dıye karalamaita ça-

mek klıfırlere katılmak deme'"'· <Devamı Sa. fi. Sil 8 de) 
mandanlara, bu millet var ol· " 
dukça m.ınnettar kalacaktır. tlr. 'l'abfaU yenece,k kuweUer\ r ~ 
Fakat blr noktanın, gözden bitlm diı'ıifnhde vati!fı'. Dual1r, f 
katmuıa.sı Uzımdır. o da ıu- muskalar, eşref saatler; kAflr· 
dur: Her glyasl ve askerl hare- lerını te'knii dediğı eyden dı· 
ketin bir nAıımı, bir başı var· ha tesirlidir. Cemiyeti idare 
dır. Hedefe \•arılması: o başın eden kaideler asırlzrdanberi 
tam bir feragat ,.e cesaretle akıp geliyor, bunlar deği~emez. 
doAru kararlar almasına ve bu ler. SeriaU olduğu gibi muha. 
kararları icra etmesine bağlı· faza etmek asıldır. • 
dır. Aksl takdirde er, geı: par· Yenilık taraftarlarının din 
çalınmak mukadderdir. mevzuıındaki diişUncelerl de 

İ~te Milli :MUcadele hareke· ı;unlardı: ·İslAmiyet terakkiye 
tlnin başı ve ntızımı, Atatürk müsaittir. Dinin ib!det, itikat 
olmu~tur. Karabekir merhum ve ahlAk kalde?erl değişmez. 
ve Ali Fuat Cebesoy'la diğer Fakat şeriat denilen, dinin 
kumandanlar, AtatUrkiln baş dünyaya alt esaslan, Peygam· 
olmak vasıflarını daha Birinci ber Hazretlerinin devrinde da. 
Cihan Savası sıralarında takdir hi değişmişti. Devrin icaplarına 
ederek ona bağlanmışlardı. Ali ve umanın ihtiyaçlarına göre 
Fuat Paşanın (Vatın) gazete· dilnyaya ait kaideleri değiştir· 
sindeki hUıralarından anlaşı. mek, hatU bu kaideleri gere
lan sudur: Eğ"r, Atatürk ol· kirse başka dinlere menstu> 
masaydı, istılAcılann vatanı olanlardan da almak caizdir, 
muhtelif parı;alara bölerek yok hattA islAm dini bunu emre- ' 
etme politikaları tahakkuk ede- der.• 

Dalebln 
elimizd en 

çıkışı 

3t )'11 evvel bugUn, 26 e· 
kim 1918 de Halep tll· 

mizden çıkmıstı. Halep dört 
asırdan faıl a bir Tiirk &eh· 
rl olarak )'aşamı tı. 1516 
de l\lercldahık meydan mu· 
harebc ini kuanarak l\lısır 
ordusunu yere 11eren Yavu-ı 
Sultan Selim Han, cenuba 
doğru sUratle yiırfımilş ve 
dürt gUn sonra bil)ilk me· 
·, ··mıe tl'hre girmişti. 

,_ ıız Sultan Selim, Ha· 

Yarın 6aat 16 da açılacak olan kalkııan misafir 

Dünyada sigara Denizcilik Bankası bu serginin rağbet goreceği &öy Geçen ıün Mustafa Kocı l!· 
, lenmektedir. minde biri. Ramide Tışlıtarlıda-

lst.lhl a" kı" artıyor To" ren ı" z açılıyor nf~ 1 fl\IA1''DA KESİF ki ı;öemen evlerinde oturan Gül BlR ~ıs YARDI büş Ate~çi ismindeki akrabası· 

. . . . •. Denizcilik Bankası, y:ı".ndan Diln ı;abah da sh yilzilnden na misafir gltmie ve ıece ya. 
DUn;>a sıgara ıstıhtakı son yıl it 'b K k . d k" şehir hatları vapur seferleri sa tısına kalmıştır. 

lard C". 5-6 · h ti d b" ı aren ııra ·oy e ı yerıı res· . • G a .,., nıs e n e ır ar- t d"l b" d f ı· t ı at 8 15 e kadar ya ... ılamamı•tır ece saııt 3 sıralarında he· 
. . . . ore c ı en ınasın a aa ıye e 1 " • · tı& dg~sterme.~[tedır. Bu ytıkselı· ı ger;ecektir. Rı!r~s~:ı }falirte daha kesif hlr Uya kalkan Mustafa Kocıı. dri· 

şe, un~a nu usu~~n artı~ı. r?. Banka bu münasebetle hiç bir 1 ' 2baka te~kll eden sis sebebiyle, nii~te ev sahibinin ' '11t2t ' ":! ti 
ıah sevıyesinln yUksE.'liSi \e bıl r· . 

1 
k 1 1 tıa hatta t<C"ferlPre ancak g 30 da rert>k, blçim~iı hareketlerde bu 

hassa kadınlarla gençlerin siga· lorrenınb ~lapı makmt adsını arar as· 1
1 
h •'anabilmiştir · lunmaya baslamıştır. 

i 
ı ınıs u unma a ır. · · ra ı:meye rağbet etmeleri se y d .

1
.h B ka 1 Bıı vüzdPn birçok kimseler ı'• Ev sahibinin feryadı üzE"rine 

b ı k Öst 
•
1 

k d" arın an 1 ı aren an ya ıs , · ~- 1 ep o ara .g erı me te ır. garı 
50 

lira yatıranlar ikramiye ,rrı .. ~ ı,:er kalmıs1ardır. ya ınayak tıencerPden atlavar.ıık 
Memleketımlzde de ,kara is· kuralarına t&tirAk edebilecekler· 1 TlE1'ii7; JlARP KOLEJt~DE kaçan Mustafa, bAıfüenin duyul. 

til:IAki her yı! bir mlkdar artıs dlr. ! YEDEK su~.~ n .RIN mıım~sı ic;in ~~ıını gıkı tutı:'la~ı-
kaydetmektedır. 1kramiveler arasında Doğu ve ı DJPJ.Ol\IA TORENİ m. Gülb~şe hır. m!'ktupla bıldır-

1050 yılın:ı nazaran '!.O'Jl &e· Batı Akdeniz seyahatleri. Kıb-' Deniz Yrdek Subaylarının dirı mış, a~sı tadkd~r.~e bıçak1111 doğ· 
ne•ı"nd h t C! 6" 39-1 e B t ı· k d · 1 t · . ravaca"ım a ı d\'e etm ..+ r ,, e u ar ış " .... : ~ rıs - eyru -- s en erıye -- 1 oma evzı torenl yarın saat 16 I B kt 1 bl ı· ,. · · 
nazaran 1952 nin ilk 8 ayı zar· Pıre gezileri bılhassa enteresan , da Heybelicıdadaki Deniz Harp 0 u m~ ~P a r ~~ G81°~~e 
fında bu nisbet % 7,d olmuş dır. 1 Okulu \•e Kolejinde yapılacak· ı :kr:~c:s~ ~la~n ~~t~acavi~ ıhl .. ~k. 
bulunmaktadır. S k 1 tır " " Sigara istihlAkindekl bu nrh· ucu v e pastırma ar B il b ı . diişkününden dlıvacı olduğunu . . u rn nase et e zengın bir s7.ylemiştir 
~ı. alAkalılar bir refah u:ısuru k o ntro l edı lıyor pro~ram haı.ırlanmıG bulunmak T·k:bata· d d'l kt dl 
olarak görmektedirler. tadır • • evam e ı me e r. 

Kış mevsiminin ba~laması do· • . t D p Haysiy t o· Kadıköy y e ni a d ale t layısıyle kaymakamlıklar mınta· ı KH\1'! l ' t OYl''"T, !\R • • 
8 ıvanı 

kalarında satılcın sucuk, pastır- ':E FOLKLOR GECESİ başkanının açıklaması 
dairesi açılıyor . 1. .• dd 1 · · ı' !\PIT,m ma 'e eınsa ı gıua ma e erının Sedat Kumbaracılar h~dicP~i 

Hazineye intikal ettirilen hıl· 
kevlerinin muhtelif ihtiyaclara 
tahsisine devam edılmcktedir. 

Du arada eski Kadıköy Halke 
vi de Kadıkoy Mahkeme ve Ada. 
let Dairelerine ~ahsis edllml5 bu 
lunmaktadır. 

Bu münasebeUe 1 kasım cu
martesi günü saat 16 da bir tö· 
ren terli~ edilml~lr, 

f sveclilerin Amerikan 
q (, 

üzümlerine rağbetinin 

1 

seb ebi 

t svee ticaret ataşeliğimizden 
gelen bir mektupta bilhassa il · 

1 zümclilerlmizi al~kadar eden bır 
havarlis \"erilmektcdir. 

Bu' mektupta bildirildiğine gö 
rP: İsvece Kanada ~oluyla gelen 
Amerikan ilzlimleri kalite ve nP,. 
faset itibariyle Türk malların
dan daha aş3ğ1 bulunmasına r~ ğ 
men gerek ambal~j ı;:ilzelliği ve 
gerekse ucuzlu~u sebebiyle ls
' ·eçte bfiyük rağbet görmekte
dir. 

İsveç ticaret ataseliğlmiz, Q. 
zUmcülerimizin dikkatlerini bu 
noktalara ı;ekmek kasdble bu 
mektubu yolladığını da ayrıca 
llAve etmektedir. 

kontroHınü yapmakta \'e nümu· Kırım Tilr~ Kül~{Jr nemıı~i ta d"!ayısıyle dün kendisiyle ıörüş. 
neler almaktadırlar. ra!ında!1 tertıp rdılrn fürım mil tü~ümül hayııiyet divanı ba~ka· 
Bu cümleden olarak Eminönü it oyunlar ve folklor gece~i diln nı Me~met Kuran 6Unlan so;le
Kaymakamlığı mıntakasındaki bu gece Taksim Belediye Gaılnosun miştir: 
ı;eşit gıda maddesi .~atan dük· ~a yapılmış ve eğlenceler saat ,_ Tak6lm gulnosunda \·eri 
kAnlardan yetmiş numune ala· .9. d_an sabaha kadar devam et· len zlyafett• Ş•hir meclisi ar.a
rak Hı~zı~sıhha müessesesine mıst•r. . ]arından Sedat K•ımbararılıırl11 
göndermıştır. Şehrıml~dc bulunan Kınmlı fminönii llçr başlı:anı aras:ndl1'i 

1 

V ali lik Hüdavendigôr T_Urklcr, bu mUnuebetle güzel htıdisrden dolayı İl İdare Kurulu ıl 
• • • bır gece gl'~lr. 20 ekimde Sedat Kumbaracılar 

abıdcsının yıkılmadı§ını arkadaşımıu haysiyet divanını 

bildiriyor 953 r· .. ~tanbu 1 ~evketti. Ay.ni gece biz de dos-
' yayı tetkik ederek hakkında ta. 

İstanbul Vilftyetinden hildlril- kibat yapılmasını ittifakla karar-
dlğlne gôre bir miı.ddet ewel SP.O' t: ·_, h:.z f ~!.f ..... ~ laştırdık. Kı;oadislne de bir dev,.. 
memleketimizi t.lyaret etmiş bu· ~ L • • ı' tiye göndererek 23 ekl~de divı . 1 

lu11an Yugoslav Belediye reisle· 953 İstanbul sers:lsl hazırlıkla- na gelm,.sini bildirdik. Anrak 
riyle ~ehrinılze gelen Yugoslav rına başlanmıştır. FE'thin heşyü - 1 S~dat Kumb~_racılar Uı; günlük 
gazeteciler Kot-ovarla Muradı Hii· züncli yıldönıimline tesadüf ede-1 bır rapor gl\Jldflrerflk mueret 
da\'endigAr Abidesinin yıkılrlı ğı ceği itin önümüzdeki yıl r;ergt . l b~ya~ ett.i. Bu~u~ ~zerine k.en· 
yolundaki haberlerin tamamen nln daha mlikemml'l olmnsına dı~!nın dınlenmesını 30 ekıme 
asılsız olduğunu bildirmişlerdir. Belediye itina etmr.ktedir. İmar bıraktık. 
Heyet cıyrıca Abidenin Yugoslav mUsavere heyt'ti yarın toplana- ! Sedat Kumbaracılar hakkında 
hilk<ımeti tarafından hassasiyet- rak sergi çalı$mal!ırının ne fe· yı.:karıda da r;oy~ediğim veçhile 
le muhafaıa edildiğini ve hu ise kit~e olacı~ını tesbit edecektir. 1 ~ıvanımızea takıbata &ecllmi~ · 
bir de Ttirk bekı;i verildiğini onUmüzdeki sene İstanbul r;er· tır.". _ . 
söylemi~lerdlr. gisinde büyük fiers:i 'binası miln- Dığer taraftan o:rendiğımlze 

hasıran spor mUsabııkalarına tah göre sıhhi durumu dolıymyle 
,,...- TA V J l\t - , sis edllC'cektlr. haysiyet divanının davetine ieı-

Ayrıca pavlyonların yerlerinin bet etmey~n .?oktor Kumbaracı. 
ve vaziyetlerinin tcsbltl için mi· !ar ewe.lk~ gun A\Tupaya hare
marlar ırasında da bir müuba. ket etmıstır. 

26 EKl!II 19SZ 1 
PAZAR 

AY 111-GÜI\ 31-lllZIR 17-l 
RUMi 1368 - EKİllI 13 
u tc Rt 1371 - SAFEıt' 6 

ka açılacaktır. Teknik Üniversitede 

lstanbul liselilerin in 

•ıt1;lıti·JJ 
Fark 
İstanbul Gazeteciler Srncll· 

kası ldarer llerinden bel 
klşntk bir h eyet halinde A• 
karaya &ittik. Bu l·olculu1'· 
tan mak11dımız hem fikir 
iılçlerl kanununun ~·uriirlil· 
le ıirmiı olması dolayısil• 
f ikir iMlsl uyılan ıaıetecl· 
l erin teıekkürlerlni hükd• 
mete lblll etmek, hem ete 
sendlka~·ı alakılandıran ba· 
zı hususlar etrafında diJe)· 
ltrde bulunmak i di. 
Ankarayı varısımırla or•· 

dan aynlışıın ız ara!!ında ge
çen l aman 33 saattir. J\uD· 
dan uykuya verdiğimiz 8 sa· 
ati çıkaracak olursak yaptı· 
lımız d)·aretlere kalan müd· 
det 25 saatten ibarettir. 
Heyetimiı ayrı ayrı ll)'ıD 

Cıımhıırbatkanı, Baıbakall• 
Ba&babn yardımcıaı, Çalıa· 
mı Bakanı, Çalııma Baun· 
lıtı mustrıarı tarafındın ki 
bul edildi. Ben de a~ rıtı 
ıazrtecilik bakımından öl· 
renmek istf'd iğim bir i& bak· 
kında M11rif Vekilini ıi~·a· 
r tt ettim. Bu şıhsiyetlerill 
her birinin yanında en aı 
yarım saat. en çok bir buçuk 
111t olmak üzere muhtetlf 
muddet!Pr kal dık. Hepsinde 
&üler yıiz görduk, ta tlı dll 
bulduk. Yapılabilecek ıer· 
lere •Olmaz• demediler, o
lamıyacak ıeylerin de niçin 
yapıl amıyacağını seb! pterl· 
le izahtan yorulmadıl ar, ]tal· 
ti olamayacak ıeylerdrn ba· 
zıları yer ine ba~kı yoıtar 
tavsiyesinde bulundular . 

Belki •bütün bunlardan 
blıe ne~ ... diyecekslnb. Bun 
ları yazmamın asıl sebebini 
ılmdl anlatacajım : 

İktidar değlsikllllğlndetı· 
bHl Ankarayı ilk df' fa ıtt· 
tim. Eskiden olsaydı, :.5 
nat gihl çok kı•a uyılıbl· 
terek bir ıaman içinde il)' • 

dığım 5ıhslyetlerin hf'psiııl 
dtğil, birini bile görıip kl'll" 
dlslle gÖrü$mek mUmkiin o· 
l:amuıh, ~ilnlerce Ankara· 
da kalmak, nya tekrar ıit· 
mek irap edrrdl. Kıldı ki 
bah~ettfğlm 1lyaretler , bil· 
h as•a Rilyilk "itlrt Mertısl· 
nin yakı nda açılarak olnı•· 
11 dolayı~lle devlet erklnt· 
nın hummalı bir fullyel 
devresine tesadüf etti. 

On diirt ııenr f'VVel devle• 
t e bağlı bü ·ük bir müeue· 
f'r.ln t emsilcisi olarak Aıt· 

karada bulunuvordum. !!• 
hemmlyf'tli ve ;ıdukça ace· 
le bir mesele h akktnda biz· 
nıt Ba;anı görüp ken~lsln· 
den talimat almıklıtım mil· 

f'S5eun in en yuk!ek Amiri 
tırafınıh ıı h tanbuldan te
lefonla bildirildi. Bu~ün ar· 
tık ya$ıyanlar arasında bil· 
lunmıyan Bal<anla ancak üe 
ıun sonra ıörüşmek müııı· 
ktin olabildi. RP~mi bir klıtt 
ge nlmırarak 'ahsi bir il 
hakkında Bakanla görü&· 
mf'm l bım ıtel ~eydi bu, ya 
kabil olmıvacak, yahut dJ 
üç ııinıin tistiınde daha bir 
ı;ok üç günler geçecekti. 

Bu yaııyı o gnnlerlt btı· 
ıünler arasınd aki farklar· 
dan ufak birini gösterıntİ 
için yazdım. • 

Sadun G. SA \!CI 
OS KELİMEYLE 

• 18.noo liralık eroin yak•· 
lan mı, ... 

Kuyumcu dükkAnında ıııı 
cek ve memleket (tavaif - i 
millftk) haline dilsecekti. Ka· 
rabekir merhumun hAtıratında 
da, bu hakikati tekzip eden bir 
vesika &örillmüyor. Gerek Ali 
Fuat P•Ea gerekse Karabekir 
Paşa, bu nokta üzerinde mev· 
cut, (BUyUk Nutuktaki) vesi· 
kalan teyit ediyorlar. Yani 

Bu fikirlerin yarattığı 
dkıalar 

• .. ., . .. 1>n nkm: .ı;iin kııl mtı· 

tı. Camii Kebirde cuma na· 
mazını t dl ederken hııllhln 
kendlslnl • Hl dlmülhare· 
meyn • ünvanlle yAd etme· 
sinden memnun olduğu 
ve yüzlerce altın değerinde· 

Çocuğunuz için 
güzel bir istikbal 

İstanbul Teknik tln!vtrsitui bulunmu$ bu mile!\ h f'r !!. 
nin 1952 • 953 öğretim yılını bas TATU !'F.tt1 

Vıutt Ezani 
06.22 01.07 

tanı,ma çayı 

TEŞEK KÜ R! 
Kıymetli aile bUyüğUmUt Sım 

Dıy'ın aramızdan ufulll münase 
betiyle cenaze merasimine iştl
dk etmek, ı;elenk gondermek ve 
ya telefon, telgraf ve mektupla 
taziyette bulunmak suretiyle sa
miınl ıUkalarını esirgemiyen bU 
y(lklerimiıe müesseıselere, dost· 
larımıza ve akrabalarımıza ayrı 
ayn mukabelede bulunmaya bil· 
yflk ıcımu; mAni olduğundan min 
net ve ıuı.-ranlarımızın lblAğına 
uyın ıuetenizin delAletini rica 
edtriı. 

Day, Ayanoğlu, LO· 
Jeclollu Aileleri. 

B u fikirlerin Türk tarihinde 
yarattığı vAkıalan şu yolda 

sıralayabiliriz: Yenilik taraf. 
tarlarının ilk resmi hareketi 
Tanzimatla ba~lar. Meyvılarını 
vennek üzere iken, AbdUltııil 
istibdadı bUtün çalışmaları de· 
ğersizle$tirir. Fakat yenilik ta
raftarları bu gefer de (Genç 
Türkler) adıyle yeniden canla
nır. Bunun getirdiği eser, bl· 
rinci meşruUyettlr. Abdülha
mit istibdadı ise, bu hamleleri 
otuz yıl durdurur. İkinci meş
rutiyet ve gonra da birinci el· 
han savaşı \"e işgal faciaları 
nıemleketi tlll haline getirir. 

Vak'aları kısaca gözden ge. 
ı;irdikten gonra, Kurtulu& zafe
rini kaıanan devre gelmiş bu
lunu)·oruz. YUz elli yıl müddet 
ileriye, geriye gitmek suretiyle 
kuvvetini kaybeden, geri bir 
cemiyete, ruhunda bir damla 
vatan muhabbeti ve bir zerre 
idrak ta~ıyan bir lnsa~ın gös· 

DENİZCİLİK BANKASI 
Bankacılık kıımı Karaköydeki binasında: 

Yar1n Sabah A~ıltyor. 
Banka her tUrlU tasarruf ve ticari mevduatı 
kabul eder. Senedat, Havale, Kambiyo, Akre· 
ditif muameleleri yapar, Banka. ticari l~le· 
rlniz için ıWere yardıma, hizmete Amadedir. 
Denizcilik Bankasının ikramiyeli KüeUk Cart 
hesaplarına 50 lira yatırmakla 15 Arahk'dıki 

ke$ideye i$tirlk edebilirsiniz. 
Bankamız mü~terilerine bUtün kolaylıklan 
göştrrecek ve holumUzde bulunan Waıon·Lits 
• Cook gi~eleri de se~ahatinlz için emri· 
nizde bulunacaktır. 
DENiZC İ LİK BANKASI sizin ve 

der:izcilerin BAN KASI Dl R. 

•ıı ,.•nı çıkarıp hatibe 
verd!Jl rlva3'et olunur. 

TtJLBENTÇt 

hazırlayınız. Garanti Bankasının 
1952 bUyiık lkr3miye kesidesin
de bir talihli, yüz bin lira kazana 
caktır. Bu servet ı;ocuğunuıun 
olabilir. Onu talihinden mahrum 
etmeyiniz. 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

11.58 06.43 
14 52 09.38 
17.14 12.00 
18.45 01.31 
0445 11.30 

İstanbul Erkek Lisesi Merun 
ve ~lensupları Cemiyeti 8 kasım 
cumntesi gUnü uat 1~-19.30 
arasında Kervansaray .salonların
da bir tan15ma çayı tertip etmiş-
tir. . 

Guıı. .. ıu r&..uriı ... .,_ " ~· Bu toplantının d3veti •elerlnin 
11...ı.. ..,.,.,..., •...ı- "" 25596 numaralı telefondan temin 

·"-•"'-n...:..· ________ .._edileceği h3ber alınmıştır. 

laması dolayı~iyle yarınki paur- .....,,_......,....,....,,.....,_ ___ _,_ 

tesi ~nü saat 11 de G!lmils.rn· 
yu binasındaki spor Mlonunda 
bir merasım tertip edilmiştir. 

Talebe, öğretim üyesi \'e da
vetlilerin hatır bulunacağı bu 
toplantıyı müteakıp derslere baş 
!anacaktır. 

Yalanlanan bir hober 

Ankara, 25 <Hususi) - ~W 
murlara ikramiye vrrilece~i 1~ 
tunda çıkarılan bazı haberle 
saUhlyttli makamlar tekzip et• 
m~ktedirler. 

nkalılara söylemek daha kO' 
laydı. 

Ya hep ya hiçt Fakat l\!1 
olmt'!~i ı;oze alabılir. bıı düşiln 
dilğü şeyleri yapamudı. Buna 
imk!n yoktu. 

LV 

YAZAN~ FANNV NUllST ÇEvtRFN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 
Menhus' Anatole! Artık o· 

nun yfü:ünu bil~ görmek ıste· 
miyordu, Satıca(! eS)·aı~rı 
Anatole'in karısı Anna ıle rıa· 
zarlık ediyordu . Fakat ne d9 

olsa yine bu isın içine Anatole 
\4arışıyordu. DantP.lA sofra ı;r
tilsü, firuze kol dil~melerl, ın· 
cili iğne, gümüş çanta. taşlı l.U

0
• 

ziık, bir sürü ufak tefek su~ı 
eşya , ince makas "e otuz sene 
evvel satın alıp ara sıra vaıi· 
~!ti muhafaza icin ıra sıra talc· 
tıtı ni:an halkası da hep a)1l1 

~ekilıie f'lden cıktı. 

di kendi yaumağa mecbur kal. 
mıştı: cSofradan daima aç 
kalkmak sıhhat için faydalı. 

Un çorbası da karın doyuru. dır. t'atla yemek yemek, mi· 
yordu. Hele bayat ekme~in desin! ei ıJınnck hem vücut gil. 
parçalarını yalda kızartıp i· zelliğini bozar hem de sıhhati, 
ı;ine atınca adam akıllı bir ye· ah bö\'lc hareket etmeğe bir 
mek olu)•ordu. Fakat Bebeyi atıssa~ız Walter ne kadar iyi 
do),ırmak daha ı:Uı;til. O hiç olacak ıı derdi. Fakat ) ine de 
olmana ı:ünde bir defa et isti· en seçkın eUeri, en srmiz ta. 
yordu. Onu kandırmak imkAnı \'Ukları, en turfanda scbzclf'ri 
olmuyordu. Sade ekmek papa· Walter'e kendi rlile piairip 
ruı ıle kanaat etmiyordu. Hiç yedirirdi. 
olmaua papara) ı tavuk ayağı Blililn yediği sillelere rağ. 
ile pi$irmek Uı.ımdı. men Ray hayatta daıma kendı· 

Ray kendi nefsini her ~eyden ni toparlamasını bilmisti. Ha. 
mahrum ediyordu. Fakat lo· yat onu param parı;a etmeğe 
kantı mutfaklarından Bebe f. çabaladığı halde o yine kendi. 
ı;in kemik ve tavuk ayağı 151· ni toplıyabilmiŞtl. Roma da ha
tın alıyordu . Kendisi ise suda rap oldu~u z.aman, bir günde 
pi~mi5 salı;ılı !Ahana \'e un ı;or· imar edılmemişti ki. Her şe. 
bısı ile iktifa ediyord\l. yi tamir ir; in bir zaman lfızım. 

Bu yfizden adam akıllı incel dı. insan vaziyetini bilin ona 
mıf U~'lflamıştı. Sen,lerce ı;öre hareket ederse t edbir bul. 
Waltere sö ledıği eyleri ~im. mak imk!nsız değildi. 

106 
Şu Bebe de ne acaip ne iç 

sıkıcı bir mahlCıktu. Kucağın· 
dan inmek istemivordu. Hay· 
'ana durmadan: cln kucağım
dan Bebe canımı sıkıyorsun, 
beni rahatsız edıyorsun in ku. 
cağımdan• derdi. 

Fakat bUtiln bu iikAyetlere 
ra ıtmen Bebenin sıcak varlığı· 
nı kucağında duymak•tatlı ge
lıyordu. 

llaıı gün öğleden grup vak. 
tine kadar boylece bir sandal
~ e üzerinde oturup dustinüyor
du. Fakat o~ le bir çıkmaza gir· 
mlşti ki nasıl çıkahileceğini bir 
türlu kP.stlremiyordu. 
Ak~am olunca bir ata takı

lün koşum gıbl o da sırtına ge. 
ce clbisl'sini giyi ·ordu. Lazım 
ı;el'n ~ekilde sUslenip boyanı. 
yor. \"e gazinoya gltmeğe ha· 
zırlanıyordu. Bu hareketler on
da biraz olsun yasamak şevkini 
uyandırıyordu . Vücudünün M . 

lA çevik olduğunu gôğsilnün 
fazla sarkmamı5 olduğunu gör 
mekle teselli bulu:.·ordu. 

Kumarda kavbetmiştı. Orası 
muhakkaktı' Fakat bunu ka· 
zanmak içın yapmıştı . Bu ona 
bir ders olmulitu. Artık bir da· 
ha varını yoğunu bir tek kA. 
ğıda bağlamıyacaktı. Fakat e. 
linde z1tcn fazla bir $ey yok· 

tu ki.. Kim bılir belki de çok 
kazanan cı.ımert bir oyuncu o-
na yuz frank veı ebilirdi. O za. 
man rahatça o~'tlıyabıllrdl. Fa. 
kat her zaman milmkün olamaz 
dı ki.. 

Ray'ın sadece yinni iki fran· 
gı vardı, Artık satılacak eşya 
da kalm3mıştı. Ancak on frank 
ile oynama~ ı gôze alahillrrli. 
Paranın ht!'sini tehl ıkeye ko· 
yamazdı. Bu halde oyun oyna. 
mak da insanın asabını mah
vederdi O •un lı:in cesaret lA· 
ıımdı. Halbuki kıt para \le ce· 

sur bir tarzda oyun oynanamaz 
dı ki.. Bunun için btklemek, 
vakit kazanmak icap ediyordu. 

Yaz tatilini ı:eçirmPk iein 
bir silrü genç Amerikalı gel. 
misti. Bunların ı;oğu talebe 
idi. Yahut da yeni terhis edil. 
mlş askerlrrdi. Büyük oyuncu
ların taklidini yaparak onar 
frankla keyifli keyifli oynuyor· 
lardı. Ray bunlardırn bırlslne 
ya'.;laşarak eakıcı bir tavırlı: 
aBenım için de on frank koy. 
sanu:aıı di~·ebilirdi. Y;ıkat bu. 
nu yapmağa bir türlü cesaret 
edemiyordu. Edemiyecefine 
de emindi. Ba§ka bir çare dı· 
ha vardı. Vııktile hir iki frank 
ödünç verdiği ihtiyar kumar· 
baz kadınlara baş vurmak~ Fa. 
kat bunu duşünmek bile saçma 
idi. Hic ,·erırler miydı'! 

İnsan muhakkak llzım olur. 
u imklnsıı buldufu :eyleri 
hile vapar Yine o gene Ame· 

Butiın bunları niçin aatrnıf
tı? Ancak ıününü gün eııne1'• 
ev kirasını ödemtk için.. . 

A6ıi et;tS bunlardı. öteki 
murafürrlan kaçınmak nıOJ1\' 
kunoiiı. Hele bogazından ıce~· 
mek. en kolay yaptığı t"l'di· 
Kuru mercimek, un •çorbası. 
biraz peynir ekmek ile gül\le1' 
ce yoıyabilirdi. Pek nadir oJI· 
rak ııığır eti yi;;ebiliyordu. Bf!• 
b~ için de tavuk avağı ' 'e tıor· 
nu utın alıyor. ar; sıra da bif 
dıliın ciğer tedarik edebilb·ot · 
du. Afacan konek ne de ıstıh1' 
lı idi! Sanki · bu yediklerile 

(Op,·ımı v11r l 
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Ajans Umum Müdürünün 
gönderdiği bir mektup 

Türkiye Kredi Bankası A. O. 
30 KASIM 1952 
Keşldesine hanrlanınız. 

b •. syadan kaçan uu•• yu•• k b• t f Anadolu Ajansı t:mum Müdü- y1n ve Ajansın uyanıklığı uye-
ftit ır ay Uft rü Saim Nuri Uray'ın ıaretpmb- sinde umum müdürün hakikate 

de tıkan bir habere Jıı111 &ön- uymayın bu haberi \e gafı rad-

Mu"5r f K k' Filipin'e yaklas_ ıyor derdiği mPklubu yayınhyor111: yo ve ~ızetelere aksetmemiştlr.• 
b man aza iir ::,.. ı 17 ekim 1952 tarihli gazete- Halbuki, ne ben Londradan 

T .. k • • . . . nizin, 3 iınctl sayfasının 6 n~ muhabirinizin bahsettiği şekild~ 

' 

l\lf iyeye gelı'yor Şımdıye kadar 444 kışmm ö/düğü Ve 460 kişinin 7 nci siitununda çıkan Ankara bir telgraf çektim ve ne de Rcu-
,. k b f ' h J /d "' b J hu usi muhabirınızin \'ermiş ol-ı ter Ajansı doğrudan doğruya 

Auocltıltd 1"rt11 * C'umhurba kanı CclAI Ra· O I e inin meç U O ugu j diri/İyor duğu ha\·adis tamamen asılsız- böyle bir haberi Ajansımıza ver-
e Srinagar (Keşmir), 25 - Ge- 'ar 27 Kasımdı 1'unı· Amdııtıd Prm ldır. A§ağıdaki ş<'kilde Matbuat miştir. GazetenWn muhabiri sırf 
e~n Yıl Kız.ıl Çinin Sing Yıng ~lshna ıı:tdP.crktlr. Manfüı 25 ~ ilgili mak!lmlar gUney LUzon adasını kasıp kanununun hükUmlerlne daya. beni batırmak için bö~le bir ya. 

nletınden kaçıp Keşmirc sığın-1 * Çin Hindinde savaıtar kavu~an son t~) funun yol açtı~ı can ve mal kaybını henüz U· 1 narak ayni sayfa ve sütunda \"e lan h<ıbPrl ortaya atmıştır. 
mı, olan 101 müslüman Kazak- devam etmektedir. f!lamıyle tesbıte fırsat bulma dan bugiin yeni bir kasırga Fi- ayni puntola~a lPkzibinl rica Görüyorsunuz ki. ''erdiği iki 
~~ 'nıliteşekkU bir kafile önll- * Türkiye Rlrlcşmlş 11111· lıpin takım ~dalarına ~önelmıştır. 50 yıldır ~rlilmemiş şid- ederim. ha,·adis de doğru değıldir. P.uartesı ak~amına kadar 
ki zdeki hafta Bombaydan Tür- Jetırr iktisat komisyonu· dette son tropıkal kasırga, geçen salı ve çarşamba glınü LUzon 1 - Hususi muhabiriniz •A- Saygılarımla.• 
rJdeye hareket edecektir. Bildi- na üye seçilmiştir. adasında a~ı.r. ins~n k~~bına sebebiyet , ermiştir. Şimdiye ka- jans umum mlidilrliniln yakında [Ajans l'mum l\lıiılıirü Saim t s T A N B u L : Büyük Postane karşısı 
d lğınc göre. Türltiye halen * Flllpl• adalarını yılda· ldar 44.4 k_ışının olduğu teshil edilebilmiştir. ı\ynca 460 kişi- değistirilccl'!~ını slıylüyor \'e bu l'\url Uray'ın gazptemiıe gôn- B E y o ~ L u : İrtiklAI Caddesi No. 339. 
b u~ranın muhtelif kısımlarında ıın bir ka!ırganın bU)ilk nln Akıbrtı mechuld.ur. A~ır ve hafı! birçok yaralı ,·ardır. Fili· zat hir seneye ~·ıkın müddettir derdlll mf'ktuptı tera\.iiılli b\r t z M i R : Büylık Kadirtalı Han. 
bu unan 1850 Kazak göçmeni ka- huar yaptıjı bUdirllmek· plnlcr Kmlhaç teşkılfıtı ö!Oler sayısının 600 u a~mesından bulundu~u bu işde matbuatta en lis.n kullanıldılt için kanunun A D A N A : Öı.ler Caddesi. 
kJuı etnıeği kararlaştırmıştır. Tilr tedlr. k~rkma~tadır. Bildirildli;!ıne söre yeni tayfun saati~ 150 mili kiiçiik bir ~empati yapamamıştır vrrtliğl sa1'hlyt.tlP. bunu mıı'hke- ıso liralık bir hesap ac;makta acele ediniz. 

1 O KASIM ·1952 

Bu kestdede 

PARA • AL TIN ve KtYMETLI EŞYA 

İlaamiyeleriıı~en maada 

1952 modeli MERCEDES • DENZ Markah 

OTOMOBİL de vardır. 

bir 

1 ~eye haıtekl't edecek olan kafi- a~a~ •. hır h.ız~a Fılıpln adalarına yaklaşmaktadır. htıkametlni diyor.• meye bildirdik. Emlnl:ınıl UçUn· Hesabınız vana arttırınız. ia0enk başka halen Srinagarda •s--·-·,------- fe~ıştırmedıgı takdir~c. s;:ılı akşamına doğru kasırı,:anın Mani· Gızrte mııhahirlnlzin arzusu cU ~ulh Ceıa hAklmllJinln (ıkı- :=====~:~:::~:-:::::~&•! -.:::::~ 
2dar Kazak mUltecl bulun- ovyet erı'n a~a çarpma<ıı beklenılmektedır. Bundan evvelki tayfun )'Üıiln· benim ıief:istirilmem merkeıin- nlmaqnı tensip rttlğl fıkreJınn ;--- ~ayın Doktor ,.8 Erzacılanmııa ." 

~klkta olup bunlar Hlndistanda den lakım~dalarında en az 500 bin kişinin e\'Siz barksız kal· de olduğu anlaşılıyQr. T:ıbli bu- hantlndeki kıı;ımtarı a 'Den yu. 
An edilecektir. dığı tahmın edılmektedir. na bır diyeceğim olamaz. Yalnız karıya ge~rdlk. Saim ·urt İkUdamılık. bel gevseklığl, tenıısüli z.aaf \'e erken 

YefİŞfİrdİğİ gazetenize ta'·~lyem. uzun sene- Uray'ı şuuı;ını hatırlatalım ki ibtiyarlamada muvaffakıyetle l'11llanılan 
Tu" rkl . R 1 k 1 !erdir Ankara muhabirliğiniti hakkındaki haberin doğnı olup B E K 

Koret:ler ere esu us ar f ep i i yapmakta olan bu zatın. hemen olmadığını tekdp nya tf')it et-- Q( • değiştirilme~idir. Sebebi basit, mek ı.rndfslne değil, hilkQmete 
llaıfııe 1-ul......._ muş 18 lng'ılı'z y ' b" iki klıçUk sütunda \•ermiş oldu- dil$Pr. Ankara muhablrlmiı Sa-

AY1n~n feshini 
• 

lran ~hı 
Ttblctlerl 

Londra 23 - Birle•ik Amerl· · em lr av ğu iki noktaya ait ha,·adisin ikisi hıhattln l'ionmcr,'e gelince, dü. Piyasaya anedilmiftir. 
~ :r.. ......... S.amtmİİİaMFm••nnı!iiiıaB•i~·lieiPik•Lii~bo~~ra~tu~a~n~~~~~~ ·Jisdi': etti 

ka Dışlşleri Bakanı Dean At'h., Ha"f r d 1 de ( ......... ) ve yanlıştır. ( ......... rüstlü!ii Te ciddiyetiyle memlf!· I!!! 
son dün Birleşmış Mill~ler ko· Jra annı an 1 ar 1 ~ag"' ı yapmıslar ................................. ) kd öl(üsilnde fnhret \'e itibar ·---------··--m!IW!!I_ .. 
mltcslnde yaptığı konuşmada ,.,·nı,.,, 0 ,.., y~ , Güya hen Ajans umum müdO- knanftlı$, ldulist \'e rlcılanlı bir Jj ' 

Aıınıfntu Afa,... 

' Tabr.\11, 25 - Ayanın feshi 
hakJQndak~Ueclis kararının Sah 
tarafuıdan. t4 ' bi üzerine Baş. 
bakan Mu~~iık bugün ikinci 
bir zafer kawnımıştır. 

Sovyetlerın ikınci dilny:ı harbi· L d Aımlatıd T'rm rU sıfatıylf', mayısta toplanııeak garetecidir. Kendl~inln yaıı aJlp. BU SALI l\1ATİNELERİNDDE~ 
. b' on ra, 25 - 1Jirincl Cihan I d 1 E k d ıo. ld k nın ıttl~I tarihten beri Siblryıı. Hıırbi rcnasınd T'I k ,on ra. 25 - • Daı y xpress• bir kon~rcyc, ongre &6 ı ı tan nıiıd,. bulunmısıyle lrtihllr ede- İTİBAREN 

Bu lıAdıse ' u~addıka k;rşı 
son mubalcfe ~hareketlerini de 
!ılerek Başbalm\'ln zaten çok 
bUYfik olan ılttıdl rını takviye et 
rnıstır. 
. Bugün parlamcn toya glrmele 
tıne mAni olunan .'ı~'lln li) el('ri 
Metl.sin bu karann ı protesto 
ederek ana a a)a ay'K ırı olm.1kla 
itham etmiştir. 

VE~AT ' 

da 10 bin kuıcy Koret.i askeri düşen 18 İngll? .:.ır !ere c ır bugıinklı bır hahrrinde Rusyanın sonra bu kongreyi bahane ede. riı. Saim 1'uri Ura)'ın ken•fül 
talim ve terbiyeye ttıbl tutmuş nihayrt bug.. ı~. · s~ne son.ra roketlerle mül'ehlıez ve dikine rek, idare meclisinden kırar aJ. hakkında ifade rttiği menfi hük
oldıığunu \'e bunlara tank ve ye ler bir to~I~ t~r arma ı::~lmış- İn[p kalkabilen trpkill bir av rnış, fakat vaıiyf'ti FOnradan öğ- mil de, arlıada.ımmn U}il ve 
nl harbin blitün ıdlllhlar.ı hakkın Tü~klerin Kedn 't {· p~ış ardır. uçağı ile denemeler yaptıı.tını rencn idııre medi~i ile büyük itimada u~,ıı: olduğunun bir te. 
da kArl miktardıı bilgi verdiği· bulunmuş olan °~ua lngi~i~P~:~a I yazmıştır. . _ • bir lhtilfıfa düşmüşüm. ~idi diye telakki ederiı.) 
nl söylemiştir. esirleri hı'itıral 

1 1 
d Jl Gazetenın havacılık muhahlrı Halbuki ben, 1ngiliz Reuter --

Amerlkanı.n )aptığı lardıı Bu ka~~ ~: c:n ~n ır~ış ı filo komutanı Hugh Dundas'a gö Ajansının da\ etlisi olarak bu c h b k 
teşebbfüler gti mc.vcul değildı ~=·~~r~: ~~:-,re bu av' Uta 1, uzun hareket ajan in ihtillflı bazı noktaları dil um ur aş anı 

Nevyork 25 (A.P.) - Birleş. komutıınına vc diki 
1 

ö 
1 

. t> menzili av - bombardıman uçak görüşmek üıcre, idare meclisi 
mis l'rfılleUer nezdlndcki Amc- gillz subayla r k er s dz e I:ı- !arının bnünü kestirmek maksa- k~rarıyle 15 ağusto~ta Londıaya Yunanı'stana 
rıkan delegelerinin son 8 ay zar da rahal,.a dorlı b~lmpk ışında dıylc grliştirilmiş ohm harekatı gıttım. Gıderken itab·a \e Fran-
fında Korede bir mütareke "er ~ aşa ı me teydilcr. l · h ı 1 ·ht" k · ı · bil ı · · d .. B.unlar bu Tilrk kampında "C"ir- çın ava a an arına ı ıyacı ~o sa RJlln~ arının ıt nye erını e 27 K d 
tekleştirmek imUn \'e ihtimal- ., ~ t h h · b. h d h "d J' . k . asım a terini So'"-'ct del""""lcrl"le mUza dı~lerf iyi günleri anmı~lardır. ur \e er anı::ı ır sa a an a- ı ı::cne ı are mcc ısı ararı cum-

., "'..... J llA v rekct edebilmektedir. IJesinden olarak tetkik ettim. Bl-
kere etmiş oldukları bugUn A . ~e edildiğine ı::öre, Kedos- , . d' nacnalc) h, ne gidilmiş bir ajans- G'd ' [.. 
merikan kaynaklarıı tarafından takı kamptan ayrılırken İngiliz Hın ııtan Cumhurbaşka- lar kongresi \'ardır ,.e ne de git- 1 eC~:\ 
'~ıklanmıştır. Bu görüşmeler- suba)ları, kamp komutanına bu 

ı Yenişehir eşrafından meı:hum den herhangi bir netice çıkma- ayrılıştan duydukları üzlintfiyU nı telif haklarını mi11etine memdKe 1~r ~ahh,ur t•1
ki oAljmuş-

brnhım Turhan damadı. doktor mıştır. ifade etmişler \'C aralarında top- tur, a 1 1• ~na 0 u ansı 
İbrahim Kıray, Dr. GUI en Kır- llinıll tanın ı aracılıı<ı ladıkları para ile satın aldıkları bağıiladı ıdarc mecfüi üyeleri muhabiri- Atına. 25 - Türkiye Cumlıur-
a • t • a b. it nizin de pek yakından tanıdığı lıa~l\qnı Cr>lAJ Bayar'ın 17 kasım-
Y ın babaları \'e Eşref } ıray ın Nevyork 25 (A..P.) !... Birleş· ır a ın saati kendisine hediye Yeni Uclhi, 25 (A.A.) - Jlin· kimselc-rrllr \"ıı uyurken karar da Yunanistana yapacağı ziyaret 

eşı, Erma Ktray'ın kOrdcş[\top~u mlş Milletler genel kurıılu top. etmişlerdir. Bunların arasınrl:ı 11 b k . d"' d 16 k:ı~ımda cereyan ede~ek rrenel 
eınekli Albay ıantılarına jştıriık etml'kte olan tanınmış ingiliz arkcoloı::u .Sir ı stıın Cumhur aş anı Ra1cndra alıp, uyan 15 1 zaman ne amel .. 

SAl>'UI l.AH KIRAY Hind b d 1 1 Leonartl Woolley de bulunmak- Prasad, milrlllfi olcluıtıı altı ki- etmezler. seçimler dolayısıyle 27 kasıma 
, . aş e eges Madam V. L. t b t k' 1 ki k. 3 .. , h b' i bırakılmı ... ır. 25/10/952 akşamı, Hakkınft rah· Pandıt gazete muhabirleri klü- tadır. • a ın ı:eçmtş e ·ı ve ge ece r. ·ı - ,.,u a ırın ı yausına şıı .,, 

nı U k t bü d teli[ hııklarını llınt halkına ba- şekilde devam <'diyor: •Ajansın Ayni sebep dola)'lSıyle, kasım 
e ne &\'Ul$111Ui ur. n e verilen bir ziyafette hrı· Birlecık Amerı'ka ı'Je d·ı'"'r mut ,, 1 t J> d h l tidl. " f l lk. l' b d · ' 1 Cenazesi bugUn ikindi nam.ız.ı- len Nevyorkta •gizli \'e çok na t f'k v ,.,.. ı-ıs amış ır. ,u paranın er a m ıru sı atıy e ı g ın e\'\'el ayı asın a Atmayı uyaret erı 

nı milteakıp Be)az.ıt ~amlitJden z.Jk müzakerelerin· ya ılmakt e 1 mcmlek.etlerlnln Kore har kullanıl:ıbiJPcrk vaz.iyrtte olan bir haber \ererek Mr.ndere~'in beklenr>n General Ridgway, Ma- 1 
kaldırılarak; Edlrnekapı aile olduğunu söylemiş \'e :u h b a "~.1sona erdırmek üzere ne ya. 60 bin Tiirk lir:ı~ı kadar olan Çorr;il'ı Tlirkı~ e~e davet ettiğini. re~al Montgomery ve Lord İsmay 
kabrjstanına def.nedılecekUr. birçok tahminlere yol at er ''l •1 eceğın.ı anlamak .üzere Ilın kı -mı muhtelif hayır islerine ve fakat Çorçil'in huna icabet etmi- de seyahatlerini daha 6onraya I 

Mevla rahmet e)lıye Bu habe 1 d bl açmı~ ır. "3 rn!ıracaat e'tıklerl söy. bilha~ a s:enç kızların terbiyesi yeceğini bildirmiştir. Basın - Ya· bırakmı~ bulunmaktadırlar. 
· r er en raz sonra lentlleri dolaşm~ğa bas~ıımıstır. isine? tahsis edilecektir. ~-.. •••••••••••-••••••• 

Yvonne Rlchard 
Da CARLO · GREENE 

1001 Gecenin bütiln maceralarını 

tasvir eden 

RES'KI.t StlPER FİLM 

ŞEHRAZAD' ın 

KIZI 
Orijinal Kopyası: 

SÜMER 

veAZAK 
Türkçe Kopyası: 

FERAH 
Sinemalarında başlıyor. 

ÖZES Film Sekrr\('rinin bildirildiğine ıtÖ· 
(l RaJcndra Prasad, qerl~rinln 

tclil haklarına hiç bir ıaman ,.ı 
1 ~urmeı ve bu paralar blr banka
daki hesabına yatırılarak orada 

Sistematik Türk İş Hukuku Mevzuatı 
kitabının ncsrinden l!onra dkl değişiklik \"e ilA,•elere ılt 
<EK: l) hazırlanarak. kitap içincleki kartı iade f!denlere gön 
dcrılmlşlir. Almamı, olanların kitabe\·imize müracaatları rica 
olunur. 

r ' 

DUVAR KAG.ITLARI 
DEkO.RASYON MAGAZASI 
BEYO GLU~ 3 53 r.s TEL., 40345 - - . 

SÜTUNLAR ~r:ı~~oro@~ 
~ 

AKŞAM -
POLİTİKADA 
AHLAK 

llalkçı politlkadı ahtAk 
ınenuundan bahl•le diyar ki: 

N/J(ON 

birikirdi. 

• HAK K1TAflF.Vİ: Ünlversıte caddesi 38/1 - Beyuıt. 
iSMAiL AKGÜN KİTABEVİ: Ankara caddesi 4 - İstanbul. 

Bursa ve İzmir H.avelerimizin 2000 altın sahibi 
olabilirsiniz 

Garanti Bankasının 19!\2 bil· :~=================~=====~ vük ikramiye keşidesinde viiı r . 

ikinci tab'ı hazırlandı 
Nfishası tııkenml5 olan yurt ill\-elerimlzl yeniden 

bastırmab bulııdıtımm haber ,·erm! Uk. 1 numaralı 
Bursa \I! 2 nu-marıılı lımir llh·elttlmlıJn l!dnrl tabı 
hazır1anmıstır. Knllr'kslynnlannda bu iki llAH~ eksik 
olan okuyuculaı ıinız hunları m tbaamııdan tedarik ede
bilirler. Jlırlçten her flhe itin on bes lmnıs üzerinden 
posta pulu glinderıml,.rin adresine ila\·eler ~ollanır. 
Meveudu kalmayın diğer lllu:lerlmlıtn ikinci tabı ta
mamlandıkça, okuyucularımııt haberdar etmekte devam 
eılereaıı. 

bin lire kazanabilir ııe en az. ·iki 
~bin altın satın alabilirsiniz. A· 
cclc ediniz. 

TEŞEKKÜR 

Kıymetll bllyü~üml1z İstanbul 
Baroı:u A \•ukatl:ırından 

l'\l'RULT,All KOR.\Tltn 
15 ekim cuma glinti yapılan ce
naze törenine iştirak eden, hlzzat 
gelerek, mektup, telgraf, telefon 
la t:ız!yc lfıtfıınoa bulunan aziz 
\"C vefa dostlarımıza avrı ıvrı 
minnet ''c ~ükranlarımı~ı arza ·dE' 
rın acımız imkan vermediğinden 
nıahzun kalplerimizin tahassü~ii
nil gal!~lenbdr bu satırlarla ira
de <'der, kendilerinden bizi mah 
zur 1:örmrlrrinl dileri1~ 

l\lerhumıın Ciğlu: Dr, Ribl 
Knral. Kardeşt: A\ ukat 
Sf'lim Mansur TosunPl'. -' .. 
Küsük Sahnede 

'l'anınmış \'irtUoı 

ELİSA CLERC 

1 

1 
Eserin sahıbi kıymetli Romancımız 

AKA GüNDOZ . 
Atlas F1lme yazdığı m•ktupla ~öyle diyor: 

cfKt StiNGÜ ARASINDA filmlndfn iftıharınıza en başta trmsil 
!den un'atk&rlar müstahaktır. Bunlar arasında en önde R.ejısör 
gelır, ne ya:ıık ki, hic birini tanımıyordum. Rejısö.r, artıst ve 

teknlsytnl!rlnizle, hakkiyle iftihar edebılırsinız .• 

İKİ SÜNGÜ 
ARASINDA 

Filmi ile yalnız 

ATLAS FiLM değil 

•Politikada ahltık ne demek 
tir., Yalan •öylememck, sözU: 
ne sadık kalmak. karşısındakı 
nl, aldatmamak. bıııı prenslp
lrre ba~lı olrnak, bir gun bir 
lurıu. llhllr glin başka t!irlU 
konu•mamak, ı:ôınlck dr~ışti
rlr gibi parti dc~i~tirmemek, 
başka kanaatte olanlara kin 
\e dUfmanlık be lcmemek. H· 
tlrayı hır sıHıh olarak kullan
nıaın~k. hasmına kUfretme
lnt>k ve saire ...• 
Halkçı yazısına şu suretle 

•on \'erivor: 
•Mesela ı;:rne blr Bakan vır 

kı C. Halt- P<ırtisinden yeni 
tıkmıs. Demokrat Partiye 
r~nı ı:irm·ş Simdi. eski par
bl tnden cok ağır bir lısenla 
b lhsedh·or. Bu zatın yarın 
o•§ka bir 'partiye girip de 
r eınol.-rat Partiye a~nı kU
lturlerı reva ı:örmi~ eccğinl 
ııh~ temin r.der? Siyasette 
•k 

1
k ~e fazllet bunun tam 

~~(/ BOM8ALI A'AAriL 6ÖNÜt tİJ lt'AAr:ı il r tJSrAO.Sc.u 
- -$A8RI ((H~ ll)FAT VAHAP 

1 
ı 

Amerlkada \'e bbıle günün meşhurları ... 
(DC~;rA) --- ------

.Alın cize y~pyenl (1) bir de iskan davası yalnız bir göç 

3 

Viyolonsel resitali 

Kasım Pazartesi 
Saat 18,30 da 

. 

takdirklr halkımız da fılmcilili mildeki bu gelişme ile iftihar 
edecektir. 

Bı~lıca 'Rollerde: HÜMASAH BİCAN - SADRİ ALlSIK - KE-
• MAL TÖZEM - MÜRÜVVET SİM -ATIF KAPTA~ 

Reji: SADAN KAMİL - Miltik: NEDİM OTYAM. 
Cumhuriyet Bayramı münasebethle 27 Ekım 1952 Ankara'da: 

~dır. 

ra~:kat politıkada ahlfık \'e 
'İr ete ne zaman. hangı de
lllı de d:ıvandık? Jliç hatırlıı
k Yı:ıruz. RiYa, tabıı~bus. dal
&i~~kluk, iki yUzltilUk. mlif-

n hcın J(Cter akçe eldu. 
\e ~lll~krasl. temeli ıhlAk 
f\ik kazılPte rıa,anmadıkca çil 
!• alır Hilkömet ,.,. partl
~r tir C:U 12 davranmalıdırlar.• 

MHURIYET 

~ S~ FA LAıt ,.E 
c.SLER 
l>obn .... 

,,adı yazıyor: 

meselemiz daha: Ekmekler ne men işi değil fakat, bundan 
den siyahtır? sonraki hayatımıı ve kUlliırU-

Toprak Ofis - Ben bembe- milz ile a16kalı başlı ba~ına 
yaz ekmek yapılacak buğday bir meseledir .. Zengin Türk 
\'eri)orum. toprakları Uzerinde yıışıyan va 

Fırıncı - Ben nasıl un &· tandaşların artık insanca ya. 
Jırsıım ona göre ekmek yapı- şamaya hakları olmalıdır. O

nun için ş~hirlerimizin imarı 
kadar kB\ !erimizi ı baştan ba
şa yenid;n yapılması zarureti 
karşısında da bıılıınuvoruz. Bu 

~onım. 

Değirmenci - Ben de ge
len buğdava göre un öğUtil· 

yorum. 
Belcdi)e - Vaziyeti tetkik nu ~imdi"P kadar b:ığlandıJ.!ı· 

ettirinırum. 
aaieteler - Bu ısı hallede

cek makam yok mu? 
Abdi!clz - Var: Rufailer!• 

YENi ISTANBUL 

YENl BİR 
BAKA 'LIK 

Habip Edip Törehan bkln 
lıinden bahisle diyor ki: 

cıBize kalırsa memleketimiz-

mıı metod'ar ve bilha~~a bil
rokrasi ile çözmeye imkfın yok 
tur. 

Onun için devlet tc>şklllıtı-
mız içinde, biitün medeni 
memlekf'llerde olduğu gibi. 
bl·de de )'eni bir bakanlı~ın. 
l•ktın bakanlı~ının kurulması· 
na siddeUe lllz.um görüyoruz. 
Bu husustaki dUşUncelerlmizl 
sırası ile bildirmeye çalışaca
ğız., 

Piyanoda: Gazarosyan 

HOŞ MEMO· 

. 
\ 

PARK ve SUS - hmir'de: İNCİ ve TAYYARE, 13 Kasımdan 
itibaren Beyo~lu Sınemalannda. 

• 

~: .. 
r: 
~ i 

l!TliılN ~4. 
()iNiN '61.1NN 
il~ '~,ıp.WÇA 
V~RIJI-

• 
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BiR- GEZINiN NOTLAR! . 1 laa'al .... ı.... . . 
Lav al Universilesinin 100 üncü Mesut cemil için bir 'ENER~LI FUAT CEBESOY(de 

K!:'!~~nümü asll kufi~~!~~:;!~ jübile h~~oın~·:R~~~~G:U Umumi müdafaa plGfll 
!':!us~:e~:~ 1 üniversitedeki merasimde Türkiye- ı ~n cmes:i~: tar~ İstanbul Radyosunda geçen pa an uzun yıllar sanatla başbasa Diğer . cephelerdeki durumun mahiyeti ne olursa ols( 
~ehri b u k b"• .. k h"" t l('m ılınc davet zar günku dlüziksevcrle ba6ba. kaldıkca onun azameti ve engin- b I b" b I I I I k t" "h t t "ıc 1 
m (' 'm J e • ı ye a. r~ı uyu urme ve li bulunuyorlar 5aa Saatinden çıkarken mlidür 0· lıği karşısında cuceliğini \e ac- un ara lr çare U ma 11 ası mem e e 1 1 a a e nı :S J 

~~;ıe ;~~~ olôka gösterildi ı ~:iı~~cbe~e-~~~ ~:~~~ı~~~k ~~~~ud~· ~~er~~t c~~:~ un;e~:~~. i~ia;;~;Y~~~at adam- harekete geçmiş en kuvvetli düşmana karşı, en kuv~erı 
\e nüfuıu 

0
_ tıyatrosu tara- ~alışıyor. Tatil güııı.i.nde olsun !arının a)·ıncı \Jasfıdır. ~lesut Ce 

lan bir yerdır. 1 l '.\ ZAN: ..1 fından ha, rıku~ıl. ıiyaretcllerden halAs olmus da milin her halinde sanki değerin- yıg- ınag- ımızı yapmalıydık 
Bahusus yliz '- de mu\nffakı- mühim işlerini çıkarmaya bakı - elen bihaber bir insanın alçak gö 
)ıldanberl 51• H R f •k E t ""' 'elle. oyn_anan yor her haldc ... llal hatır sor- nülliı lüğü var. Bir misa l: 
nesinde lasat flSft,Jl e • r ııg bıı pıyes, ~ana- mak için odaya ~irdim. Bu U· Becthovcn·m 125. inci yıldönii. 
makta oldugu . . .. d:ıdakl tıya~~o mulmadık pazar ziyaretçisine de miınü anmak için Istanbul Bele. 
Lava! üniversitesi Qucbec içın İlk tanışma toplantısını müle- .anatı sevıyesının n~. kadar yuk her vakitk i nezaketiyle yer gös- diyesinin geçen mevsim tcrliple-

ba,tıca i(tıhar ka)naklarından bi akıp a)nı gece, Qucbec'in selmış _olduğunu go~tcrıyordu. tereli. eliği dört konserd<'n üçüncli ü: 
rı ini teşkıl etmektedir. Kana. muhteşem Capıtol tbatrosunda 21 E~lul pazar gunlı, sa.bahlc- Önümüzcleki mev inırle radyo oda mu ikisine ayrılmıştı. .\lc-ı 
dıılıların bu kadar iftıhar ıle şehır orkestrası tar fından pek .> ın, bır kı:.ım tcmsılcllenn hu- programlarında bir def:isiklik, ut Cemili konser salonunda ilk 
andıkları bu unİ\er ıteııin llİ· mmaffakı)ellı bır konser \e. zurile bır dini alın yapıldı. bir )enilik olup olmadığını Öğ· defa o ı:ırcc dinll'miştim. Bect-
zuncu \ ıldonünııi mtina cbctılo rıldı. Kon erde temsilcilerle Oğleden onra Montcalm sara· renmck istiyordum. Uf lafı ac· ho\'enin Op. 18 Fa .\lajor kuar-
bütun dum a Kanada ılım mu- bırlıkte memlcketın bır çok ıle ~ ında kutlama törrnıne .~atılan tı. söz dönüp dolaşıp sanııt ''e ıetınde, onun dyolonseli, dort sli 
c e elenne olan hıirme~ \e rı gelcnlcrı aılclerı.>le Jıazıı bu bazı tcnı ilcılere Lu:ıl Unı\er. mu ıki bahsinde karar kıldı. Bu tun üstunde <luran bu ses yapı-
muhabbeUcrını belırtmek fırsa lunu;>orlardı. site ının fahri doktorluğu un- arada kulağıma gelen .-.Mesut Ce sının en sağlam desteğiydi. Ce-
tını buldu. Asıl bilyilk torenler, 20 Ey. \anı \erıldı. mil itin hır jıibıle haurlanı)or- mal Reşitle birlikte yine o büyıik 

Okurlarımı, bu l'llılletlerara. lul Cumartesi günü )apıldı. Sa. 22 Eylül Pazartesı gunü .>a· muşıı )ollu bir ağüız müjdesin· bestecinin Op. 5. No. 2 Sol l\linör 
sı ilmi toren 'e tezahürlerin bahlel ın, temsılcilcr kendi miı- pılan torenlerden ilkı dünya den de söı açtım. zgUn bir la-

60nalını çalarken viyolonsclisli 
arasından g('tırmek için, gôz- csseselcrıne mahsus ilmi kıya- üniversiteleri için dikkate :a· Hrla bu haberi tasdik etti. Ha-
lerımizı biraı daha genlere çe. fctlerlnı lııbıs olarak tJnhersi. ;>an bir mtına taşıyordu: kiki sanat adamları için hazır- ır.ilans paletinde zcn~in renkler 
Yirmenizı rica edeceğim, tede toplandılar 'e ikişer iki- ı.aval Ünh ersitesl, Qucbcc l:ınan böyle birkaç merasim is- bulunan bir ses ressamma11 ben-

• şer sıra~a gırip Quebee'in ID('Ş- ~ehrinin tam orta yerinde mu- tisna edilecek olur~a, son yıllar. zelmiştim. O başanlı konserin 

Daha geçen yıl içinde, Kana- hur La Rochc Katcdr:ıline git. aızaın binalaı a :>er leşmiş bu- sonunda salondan el ayak çekil-
. t t R k k Jb ı ı l da öyle bir jübile furyası aldı dada yüksek öğrenım mu· ı er. en ren· e ıse crı e lunmasına rağmen yeni açı an dikten sonra :ı.tcsut Cemili ara. 

e seselcrinın başlangıcı sayı- temsilcılerın 'ücude getirdıği fakültelel'ile okulları için bu yürüdü ki. mesut Ct'milin lizlin· 
· b h t" · h.ak kt ' k ma,_·a .,"itmiştim. Bir köşede vi-lan La\ al t:niversitcsinın ~ u. u i tışamlı alay sokaklardan binalar kiıfi gelmediğındeıı şeh usune · verme · e gecı me-

d. k Id k" f' ld' · k ı · d yolonsclini _vcrle,tirmekle meş-zuncti ~ ıldonlimü merasimleri geçerken halkın go tcrılıği rın dışında, fevkalade .:Uzel ım ·a ı ·ı, o ı ışı ·u esın e " 
k d. ~ı · d ı · "h k gulclü. Elini sıktım. Bcetho\·en \ e bu merasimler münascbctiy- hürmet 'e rıa:et, goM ~a" rta- lıır pllıto üzerınde, yemyeEil ·en ı d emın ec ır; es ve a en · 
1 h · dl o ı i musikisinin ateci.vle bulün var-le yapılacak ilmi hareketler cak derecede bu)iıktil. 'ol ke· çayıı.ar arasında .>cniden iki c aşır nesır r. nu nz vasın· ., 
d k t kd. kıi h' ı lıl!ı hfü .Yanı.,orııu. Tcbrıkleri-ıçin .. eniş bir program te bit narınd:ıkıler. kadın. erkek, ço- m aızam hına inşa e) lem iş, dı- an a) ırma • ve a · ır r ıs er 

,, 1 d J ı k dis' ı me cö.Yle karşılık verdi: olunmuş 'e hemen hemen her luk. çocuk dunı)orlıır. b:ı~lar ğcricr nln de tcmelinı atmış- e e sanı o sa, ·en ın se- " 
mcmleketın ünh·ersıtclerine. c.i:ılı)or, şapk:ılal' çıkı)or, a • tır .• unnersılc ?ılahallesııı a- \enlerin ort:ısına atl\'Prmek. ÖY- «l:emal Reşit, arka. ına taktı~ı 
En titülerıııe, Hım eemQ etlerı. krr•cr 'e polı lcr ala~ı. (hazır. dını 'erclıklcri bu sahada, Or- le sanıyorum ki. sanatkarı te· her insanı sürüklcven harıku13-
ne daveti~eler gonderilmişti. oll \azı. et•c c!Amlı~orlardı. man Fakülte ı ıle Uni\·rrsıte· rlirgin eder. Fakat ne yapalım de dınamlk bir \'arlık ... O olma-

~ Bu arada İstanbul Ünl\cr ile· Kıli edrkı nutulkan 'ie kı a ~e bağlı olan Yüksek İktisat ki, sevgi \'e takdirimizi önüne saydı bu akşam karşınıza çıkma· 
~ sı de )eni dünyadaki bu ılmi hır duayı mute:ıkıp, da.,:etJılcr, \e Tıcaret Okulunun hlnııları sermek için başka çaremız de ya cürct edebilir mıydim?• 
~ harekete katılmağa çağrılmış, otomobıllerle otcllerıne gotu- tamamlanmış \'e içinde tedrisa )Ok.. . Pazar günil sanatkarın birk~ç 
)~ hilkümetimiz Türk ilım mile • rulduler. ta başlanmış bulunu) ordu. Bu Sanatkar anlatıyor: aGenc iken dakikasını işı:aı edip odasından 
~ se elerinin burada temsilini Ö •leden sonra, .>ine ünher· binalarla yeniden ~apılacak o- daha girgindlm. Hele musiki çıkarken bu jübile müjdesini O· 

uyıun bulmuş ve teş,ik ey- sitede toplanan tem ilcılcr, sa. )anların tam orta yerindeki bir mevzuunda daha gözil pektim. kuyucularıma duyurmayı tasarlı 
leml~ti. bahki ı:ıbı alay halındc Capıtol meydanlığa, Lava! Üniversite. Kendime güvenen, hatta kendi- yordum. Bu yazı. bu haberi yay-

~ Yüzlincıi ~ ıldönümü törenle- tıyatro una gıtlılcr. Burada La. sınin ilk kurucu.su •;e ilk rek- mi bcğencn hallrrim de \'ardı maktan çrkincn Mc ııt Cemllın 

l
\ ri. 19 :Eylül akşam uzcri. J,a. \al l'nh'ersıtc:.i Heklorü misa- toni olan Kardınalin lıir biıs- belki ... Şimdi y:ışland ıkça -Mc- i te~inc hrlki aykırı c\iişecck a-

ul Üniversite inın bıi~iık sa- tunu clikınışlcr. istr Pazartesi sut Cemilin miısaadcsi••lf! hen• ma. ıstrdim ki. bıı aşta. hiç ol· fırlerine teşekkur etti ve llnı- , 
!onlarında \'erilen bir kabul ver. ite ınc karşı l\Iılletlerarası günü, da\ ctlılerın huzudlc bu buna •Ol ı:?unla tıkçaD diyece· ı ıııazsa hcnim ılc bir tutam tuzum 
re mi He ba tadı. Burada, dun ilim .ıleminın go tcrdıgi yakın bü tun açılış tôrcni ~apıldı \le gim;- daha çekingen oldum. in olsun ... 
~anın dort bır bucagından gel- alakaya karşı şukr:ınlarını be- bu \'csılc ile ehcmmi.}etlı nu-
mıs 43 memleketin tenısılcısi tuklar oylcndı. Üniversitenın lırtti. Nutkunda, halkla ünner. 
olarak 400-450 da.,:etlinın ha- sıtenın muna cbctlerıne de te· en kıdemli dört mezununa ma 
:zır bulunduğunu gördük. A\. ma eden Hektor. ) uksek 0 re- dab alar \Crıldı. Oı man F<'a. 
rıca Kanada Malı~e Nazırı, .Ka. tım mUes t'Sl.'ll'rının, kendi kultesi ile lkti.sat \:C Tıcaret 
nada re mı sah İ.} etlerınden okulu bınaları geıdirıldi. 

nırm ekeUerine kar.ı ~üklcn. 
\e Katolık kılıscsın n ~uk ek dıklerı \nzı(e ,c me 'ul ~elleri 
rutbelı dın adamlarından bır b~ Qk bır , uzuh ılc anlattı. 
ço u ml!:ıfırler arasında bulu· 
nu}orlarddı. İl:ıl)an ünh·er;i. Bu nut~klarÇ:ın sonra tcm-
tclerınin hepsı a)Tı &Fi tem- silcllcr; ünh er lteleı'ınden ge
• il edildıktcn başka, Papa On tıdıklcri tebnıe mes:ıjlarını, 
İkincı Pıu , kendisini tem ıl sıra ılr takclıme başladılar. 
etmek uıere Kardinallerinden Her iıni' ersitc, Kollej ve) a 
bırı ini )bnderınişti. ilirıt cemı~eti; bu )ıldönlimü 

Toplantı,ı;a gelenlerle )aplı· H' ilcsile du)dullu hisleri bir 
ğım ılk tema , blltıln dtin) n- nıe j halındc hazırlatmış bu
nın, bıı ml'rasını , e tezahürlere lunuyordu. Kimisi z:ırfl:ırda, 
ne kadar bü~ük bir ehemmı- k1mi i ince uzun 'e )U\arlak 
;>et ,ermış olduı::unu açıkça zarif kutularda, kııni i guzel 
gö terı~o,du Bırlcşık Amcrı. cıldbendler lemde olarak, La
kadakı bU)Uklil ktiçükhi [mı- \:ıl'ın Cnl\crsite sansol~esıne 
'ersi le \ e kolleJlerlc ilım cc- sunuluyordu. 
mıyetlerı aJrı ayrı mumes ıller Adı okunan hrr temsilci, 
göndermıljler, Orta 'e Güney sahne}e da,et ohınuHır, ıhtı. 
Amcrıka memlekcUerı de bu rnm mevkimde bulunanların 
harekete u)muşlardı. Amerı- orta ında :ı)akta duran şan ol
kalıların Kaııada)a kar~ı lap. )CSc ,ı;akla51)or, mesajını tak
mak ıstedıklcrı şu ccmilC'kar dım cdıyor ve şan olye ile el 
hareketi bir dereceye kadar ıkı.c:tıktan onra btcki t:ıraC-

Turkı~cdc, butün muc esc
Jc-rımız gıbı, ilnhers t~lc.r .de 
henuz kuruluş dC\ rcsınde ol
dukları halde bunlara ~eni bi. 
nalar ) apılma mı sık sık ) :ı. 
dırgadıgımız olur. Halbuki bir 
tarafta koca binalara sahıp bu
lunan bir iinıversıtc bile, za· 
manın zarurı kıldığı inkiş;ıf ih· 
tiyaç!Jı ıııı kanıılamak üzere 
) enı inşaata girişmek mecburi. 
)elinde kalıyor. 

SUSAN PETERS 

1 
Amerıkan !nema sana~iinin 

en tanınmış artıstlerınd('n bırı 
hal ine gelmek uz:ere ıken, 1946 

~ 
da bir aı; kaıa ı netice ınde. vti
cudü felce uğrayan Susan Petet , 
California'da vefat etmiştir. 

l\liss Petcrs uzun bir neka
hat devr(',inden sonra «The Sign 
of the Ramıı adlı bir Cilmde bır 
kclturiim kıldın rolii oynamıştı. 
Son yıllarda Amel'ikad:ı, hic ~c
rind;n kalknıaılan oyn:ı~ abi!l'rc· 
gi • \\' inıpole Sokagınclakl Bar
ıc.tt Ailesi• ,.e Camdan II~yva-

~ 
nat Rahçe:.iıı pİ)'l' !erinin bas 
rollrrini oynayarak urnn tıyatro 

, turnelerine iıstirak edi~ordu. 
1 ~---

\ 'ent Ses Opereti 
Her akşam 21 de 
\'avuılar Ailesi 
Operet 3 Perde 
Çarşamba ha lka 

Cumartesi talebe· 
gUnU 

öLDü 

:'\ e i ter eniz 
< What You \\'ıll). 
Komedi 2 Böliıın 
faıan: W. Sbatu· 
ı"or• Cnlreo: Ur
han llıırlıo Sahn• 

1• lı:onn: Mııtı>ın 

Ertn~nl l'arıamba· 

~ın bas~a btr alı:· 
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l'unan ordusu ın,llterenin 
llarp si) asetlnin 
Aleti olmuştu. 

Diişmanlanmızın Yunan or-
dusunu Anadolu içerileri· 

ne doğı u geçirtmek suretile 
en son müracaat ettikleri ha· 
ı cket ve tcşebblhleri de di~er
Jeri "lbi akamete uğrayacaktı. 
Anadolu:mn geniş yaylAlarında 
mahrumiyetler içerisinde ka· 
lacak olan Yunan ordusu, tngi· 

değildi. VekAlelin , Yun~1ı, 
ruzu ile T ürk iyen in in ~ 
demiyeceğini ispat icln 
arruzu herhangi bir hal~ 
durmak ve bu suretle 
l ıların Anadoluyu istılı\r' 
!ayet edeml;yeeeğini gösl~ 
gibi bir noktai nauırı 0 

11 nu anlamıştık. Fakat bil d 
cin de geriden ileriye • 
bir hazırlık yapılmıs dC• 

Cephe kumandanlıtırıı • 
nında :ı--ukarıda esas bJ ı;; 
dan bah ettiğim pt§nın \'f 
mile tatbikine ne uma~ 
de mekan milsaade etıll1~ t 
kat bu esaslar ileride Jl1 
larını \'erecekti. 1" 

<Del'aJJ11 

liz: hükumetinin ha'rp siyase
tine alet edildiğini anlayınca, 
askeri kabiliyet ve mukaveme
tinin derecesi ne olursa olsun 
yıpranacak ,.e yorulacaktı. So
nıında vuracağımız kat'i dar· ' 
belerin altıntla mahv ve peri· 
~an olacaktı. 

Yunan ordusu. kendi m il· 
Jetinin 'e memleketinin meşru 
mcııraatlerini gözeten bir harp 
sıyasetinin vasıtıısı değildi. 
Bilıikl ı lngiltcrenin cihanşü
mul harp siyasetinin aleti ol· 
muş, hareketlerinde serbest bı· 
rakılmamıs bir ordu halin i al
mıştı. Yunan hükumeti, d3ha 
başlangıçta İzmir Ye Trakya
da ciddl bir mukavemetle kar 
şılaşacağını tahmin edebilse i
tli, acaba böyle bir maceraya 
atılmağa cesaret edebilir mi 
idi".' 

~~~--~----~ 
~TA:SBUL BELEDİl'rı 
1 -SEHiR TIYA'I'ROL.4

4
, 

Saat 21 "' 
DRAt\I ~tı 

ii F1R11,# 

Ben, Yunan ordusunun, kuv 
\et Ye Üstünlüğünden tam mfl. 
ıı sile isliCade edeceğine ihti· 
ın:ıl \'et mi) ordum. Çünkü hiç 
bir 'akit askeri makSatlarJ;ı 
hareket edcmlyecekti. Siyasi 
~ayclerln e 

0

iri olacaktı. Bu İ· 
tibarla Yunan ordusunun üs· 
tıinlugiı bızl ümitsizliğe dUşti· 
rememişti. 

ı: nellselrrl hir t arafa 
Bırııl\mak lfııımdı. 

DU manlarımızın takıp et-
likleri harp gaye i her· 

hangi bir mcvıii mesele ol
n : . ,. )( llı~tı. 0 ı' ı , VC!li 
milli idareyı dağıt:ırak aletleri 
h3lıne getirclikleri İ tanbul hıi· 
kfımetine her arzularını kabul 
cttırmck suretılc müstakil b ir 

Müdafa.ai l\lilllye Vekili 
Feul Pa~a 

topyek~ dü~iinmek ,.e hallet· 
mek lfzımdı. O günlerin en 
mühim meselesi de bu idi. 

F.n 1..unetli dü mana 

Kılikya, cenup ''e sark cep· 
helerindeki durumun ma· 

hiyetl ne olursa olsun bunlara 
bir çare bulup asıl mem!eketi 
ihata etmıs \'C harekete geç· 
miş düşmanlarımızdan en kuv· 
ve!lisine kar ı en b'l •ti": • ıf!ı· 
nağımızı yapmalı idik. Geçe
cek zaman z:ırfında bu !w' vt>t· ı 
li dU$manın alacağı vaziyete 
görr, ya müteferrik kısımlıırını 
ayrı ayrı ynkalıyarak mağlup 
etmeği iyire he·apl:ımak veva· 
hıı t daha fazla içeriye çekerek 
yıpratt ı ktan sonra birkaç cl ar· 
be ile nıahv \'e peri aıı etıncğe 
çalışmalı lelik. Bu dıişiınceler 
müdafaa pJfınımızııı esasını tes 
kil etmeli idi. En ku\•velli diı -
man hiç şliphesiz Yunan or
dusu leli. 

Erkanı Harbi) ei Umunıi) e 
\ 'ekiletinin nokta! naurı 

!'azan: Shl~ 
Turkcul: Haldıı' s1 

Telefon ı ,~ı 

KO~JEDi KISl\fl f 
DONJUA N'A Otıl 

raıan: Caııde Andre ~ 
Tilrkcm: 1'ılmu 1ııal 

Ttlefon: 4.0, 00 

Paur slinlerl 15,110 da aı.I 
Gleeler aaat 18 te a,ıJıl' 

Paurtesl ı kıamları Draın kl'.JI 
Salı ak:amlan Komedi tııı=ıı'" 

teııısll 10ıctıır 

~IUAl'lll.\IERKAR-4c.& 
MAKSÜl Sn aı.~a lll g# 

• RELSİ~'J\f 
CnmtrW.I, ravt ıı 
ael•r 111 da, ıııatt' 
do. Car11mb.1 ' f 
rı ttnzll&tlı !ıJlr 
Pıurlrıl akıınıl•fl 

1oktur. Pınembe akaam!arı ~ 
tul matiııtde 1&lebe7e ti~ 

T•'efon ı 4.3\I' ,A 

,_ ıı 1\ T O R ;;;il 
Raif Ferit Si~ 

\'erem •e Dahlll uastJ 
la rı l\Jüttha~sısı ıJ! 

Muavcnehane Bcştı° si 
ı ramv~y Cad ı-: mniyet ft 

•I 141 ,·a nında No t .ı. f,1 

1 
tı4:m5. Muayene 17 J9.6 ~ 
\ alı Konağı Cad f'\O. ~ 
Başaran Ap. Kat 1 reıef .J 
't{61l4 ~ 

" ~ IJa~·ati Kimya \'C 

Dahiliye IütehassıSI 

Dr. SELiM BERK~ 

~ 
anlamak mUmkündu. Fakat tan ınip ycrıne oturuyordu. 
Fran ız Unıve itelcrı. baıila· f.lı mleketlerın \'e iınıversi. 

ı, rında Sorbon Un!\ ersılcsı nek· tclcrın ııdları okunup da tem
~ torünU tem ilen Parıs 'l'ıp Fa. sılci sahne kenarında gorumir 
~ kCilte ı Dekanı l.eon Bine o!. görünmez, tiyatro) u doldıırıın 
~ du~u halde on beş, ~ irnıi kişı muazzam kalııbalıktan hazan 
,• lık bir hej etle temsil edili)or· kı a, b:ız:ın da de' amlı alkış
~ J rdı. H<'ycte, bütün Fransız lar ~uk cli,ordu. Turk temsil-

\ynı gunu ak :ım üze,ı·i, İn· 
gıltcrcnın Kanada Umumi Va
lısı La Citadcl'de misafirler 
şcrcfıne bır rcsmı kabul tertip 
e) lemisti. lngilız imparatorlu. 
ğunun butün ha metıle kendi. 
sıni göslcrdıği bu kabul resmi 
cıdden parlak bir surette ce
re) an etu. On yedinci asırdan· 
berı çc itlı bu) iık hadiceJere 
~:ıhne olan sarayın s:ılonlarını, ı 
hepımız buyuk hır alaka ve me 
rakla gezdık. 

t:rtesi gün, kutlama törenle- ı 
rının sona ermesi ve Hml ça. 
Iışmalann baElanıası munase
bcti3 le, Qucbcc Şehir Meclisi 
tarafınd:ın Frontönak Şatosun
da muhteşem bir kabul resmi 
tcrtiplcnmi ti. Knbul rumini 
a~nı şatonun diğer bir salo. 
nunda 1500 ki ilik bir akşam 

re tenzilatlı ve Pa131 
.Matineler 15 de 

Tel: 49369. • •m aaaı ~ı de Cuma, puar ma• 

tine aut ıaı:ıı ı 1 de Te:eron ı •02711 

'l'iirkbcııiıı kıırulıııasınıı mani 
olmak l olunu tııtmuşlard ı. D:ı· 
ha açıkçası emri \'aki haline 
ı:clcıı harbe, kal'i bir harp ~ek· 
li 'ererek Türkiyenin büsbii· 
tün yıkılmasın ı islenıişlerdl. 
Haıp hu şekil alınca, artık fi
rnn şehri kayhettik \'e edece· 
ğız. ş:ırk cephesindeki f ı rkala-
1 ımızı tanıamıle serbest bir ha 
le sıetirebllmek için şimdi mi, 
~oksa daha onr:ı mı Ermeni 
ordu ile muharebeye girmeli. 
) iz? gıbl endiselerl nazarı iti
bara alnııyarak i tiklalimizi 
kurlarm:ık için memleket m ü
dafaa ı meselc~inl u mumt \'e 

'C'ı·kfmı llarb iyei Umumiye 
,._. Vekfıleti böyle umumi bir 
planın esaslarını tesbit ederek 
diğer cephelerden ku \ vet ta
sarrufu suretile garp cephesi· 
nl takviye teşebbüsüne geçmiş liil•• 

~
~ tnh er ıtelerının mümessılleri cılrrındcn l tan bul Üniversite. 

dahıldı. sı Rektorti Ord. Prof. Kazım 
İngıllere, İngıliz milleUeri ca- İ maıl Gurkan, pek şıddetlı al· 

mıasına dahıl bulunan Ka. kı !arla karsılandı •ı gıbi, me a
nad:na kar ı, Amerikalılarla Jımızı teşekkürle kabul eden 
Fransızlardan a ağı kalmamak ~an ol~e de uzun uzun elini 
ıçln olacak, gayet buyuk bir a. sıktı 'c kendı ine hararetle te
Jı\ka gô termiş, Londra Oks· şekkur etti.. Türk tcmsılci i 
ford. Kcmbriç, Edimburg \e sahneden ayrılınca'a kadar 
Gln•kO\ unhersitelcri mümes- alkışlar hiç kesilmedi. Turkıyc 
siller ııôndcrmı ti hakkında hcmrn hemen hiç 

Böy!ece da\ etlıler araqnda hir hilı::iyc sahip olmı:;an bir 
Bırle~ık Amerika Jllikumetlrrı muhitle, 43 meml<'kclin en 
ıle Orta \C Güney Amerika mumtaz şahslsrllcri huzurnnda 
memlekctll'rl. f'ran~a. İngiJtc. \ :ıtanımıza \ e millelinıize kar. 
re 'e İtalva C nivcr itelcri tem. 51 göslcrılcn bu hararetli ala· 
.sılcılerı ehemmıyctli bir ~ekfın ka, bu )ilksek itıbar, göğslimu
teşkil edıo~Tlardı. Hindistan, ıu kabarttı, gcizlerimızi ~:ışart 
Paki5tan, Avustralya, Yeni ıe. tı. 
Janda, Endone~ a, Fılıpin, Ja· Amerıka Harp Akadcmısı 
pon~a. Hint Çinı. İskandinav komutanı, general unıforması 
memleketleri, Yunanistan. Yu- 'e elindeki asası ıle sah:ıedc 
gosla\ya ılr adlan rı hatırlı)&- sert adımlarla c;ınsôl.}cye doğ
madığım diğer ulkelcrin ilım ru )lırurkeıı biltiın alon alkış. 
müessc clerıni tcmsıl maksadi· tan ınlcdi. Buna yakın bir te· 
le gbndenlmiş -bır tok mlımtaz zahur de, Fransa Harp Akadc· 
şah~ı) etler de bu re mi kabule mlsı kumandanı olan genera
iştlrak r.l,yorlardı. lın, muc esesi adına hazırla-

Gerl'k ünhcr~ıte binaların· nan mc ajı şansol~l'yc .takdimı 
da. gerl'k~e çeşitli toronlerin sıra ında vukua geldi 
tertiplendiği otekı binalarda Kapısında sanlı bavrağımı. 
dalgalanan :\ııbancı ba)rnkları zın d:ı dalgalıındı~ı tl\alro bı· 
arannda Ttirk ba)rağının da na ın(!akı hu b ırnk tcırcn, ıı • 
bulunmıı~ı. ı!tihar l'ercn bir şam ı:et vakte kadar devam et 
hldise t('şkil edı~ ordu. ti. 

~ emegı takip etti. Bir ucun
dan ötekıne ~uz; metreden faz. 

la uzunluğu olan bu geniş sa
londa sıralanmış masalarda her 
kes önceden tcsbit edilip da. 
'elı~ csınde yazılı olan ycrıni 
aldıktan sonra Kanada llaşvc. 

kılının bir nutku 'e Kn:ıada 
arşo\·ekinin Kraliçe n'mına ka
deh kaldırılmıı ına daveti ile 
haşlıyan zlvafrt geç \akte ka· 
rlar avııı ihtıcam ıcınde devııın 
cttı. Bu k;ıdar kalabıılık bir 
davetli kutlesıne, ma a başın. 
da oturmuş olarıık ziyafot ve. 
rl'bilccck kadar ~etişmış gar
sonumuz 'e buna mü~ait bir 
salonumuz bulunabılceeğini 
sanmıyorum. 

* • Rutün okaklarında adım ba· 
şında 'Ünth·cr ıtemizc hürmet 
\e tazım• .. ,. le,haları okunan 
hu tarıhl Quebcc şehrinde, )C· 

nl dUnvanın en e ki llnn·ersitc 
lerınden bırlsınin 'ilzlıncü yıl. 
doniımfı törenleri böj lece niba 
3 l'•lendi. 

ıtmi toplantılarla kongreler· 
rirn başka bir yaıımda bahse· 
clrcrgını. 

~ 
~ 
1 
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Bir eroinci yakalandı 

Tabi !iO!örlüğü yapan Bur
d urlu Veli Kurtoğlu, 250 gram 

eroin utmak isterken sutOstil 

,-üalanmışlır. Veli Kurtoğluna 

bu i~e l'ardım eden Burdurlu 
,Hu nü ile teni cavit Yağcı da 
de geçirilerek haklarında takı
hata ba~lanmı~tır. 

Ziya Gökalp Ankarada 
• 

anıldı 

Ankara. 25 <Hususi) Zı~ a 

Goknlpın olilm ),ldonumu rruna
ı;ebctı) le bugun Dıl, Tarıh • Coğ 
raf)a FakultesındC' bır ıhtıfal ya 

pılmış, bıffilk fıkır adamının ha
tırası anılmı§tır. 

Bartında çimento 
fabrikası kuruluyor 

Barlın 25 (ANKA) - İlçemiz 
de bır sıcmento fabrikası kur 
mak uzere teşebbüse geçllmls 
bulunmaktadır. Bartının ileri 
gelen tüccarlarının girı tiği bu 
tecebbus ~onunda kurulacak fab 
rıka 10 milyon llra)a malolacak 
tır. 

Gılniin iç n~ dı~ politika hi· 
dbelcr i d15ınela en hara· 

r ttli müna· 
ka a meHuu 
sa rho s· 
larm kustu· 
nılın ası nıc· 
ı;e le id ir. Hu 
kukçuların \:O 
ğu bunun a· 
le) hlnde bu· 
lunu)·or; dok· 

torlar isr. · i~ i bir tedlıir:• di· 
· ) orlar. noı.torlara ıtöre ıı:ırhoş 

bir hastadı r; her haııt:ı gibi hu· 
nun da ttda,·i t.ılilmc i Jıiıını · 
ıl ı r. Kıı<;ftırm ıık . onu tcda\ i tt• 
nıeı. , hasta h a linılen kıırt a r· 
mak demektir. Hu!..ııl..çııla ra 
J!ore ise ku~tıırmak trıhn 1 ılı" 
g il iskencedir: kim.,enin l.iın · 
be' e işkrnce etmeğe hakkı ) ok 
tur. 

Hangi tııı ar halilıd ı r?.. r.u 
hıı su<;ta karar> ,·enne i ııı iı t c· 
ha sulara b ı rakarak ııadet e ar 
ho luktan b:ıh~ec1tceği1. Sıır. 
lıo luk, herkesin bildi~i gibi, 
fa1la alkol alma neticesi ~Un· 
ı unu kaybetmektir. 8unu.1 ur 
derece~i \ardır: ' 

1 - Fu la ne ' ı-. Bu ıle\ Hıle 
sarhoşluk )·Pni baslamıstır. Rir 
kaç karlfoh lçntl6 olan mıiter!IR · 
dhen konuşur, diin} ayı foı 
pembe gıiriir, herkbc flo,ııııı.. 
!tÖ~trrir, sık <oık k;ılıkahalar .t· 

ta r. ;? - ;\fuhakeme , .,. irade 
dl' ho11ılma dc\·rr<;f, Bu deu r.· 
de arho' n e )lptığıııı bilnıe· 
meite başla r. Fakat ı;uurıınu 
henüz t amamile kaybetmemiş· 
ti r. Yalnız eski neş'ell hali kal 
mamış, yerinto bi r durgunluk, 
bir kötumserlik gt.lmlştlr. 3 -
Suurunu tamamen kaybe.ierek 
ı>ızma denesi. Bu deuede ııar· 
hos ekseriya bir kalıp halinde 
olıiuğıı yere ) ı kılı r; gözlı>r ram 
gibi bir hal alır, lcntffüs lnti · 
:zammı kaybeder. 

~ 
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PAZARDAN PAZARA 
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Sarho$luğa sarhoşlara dair 
Hukukçularla doktorlar arasındaki münakaşa - Sarhoşluğun 
üç derecesi - işkembe çorbası, limonlu rakı ! - Bekri Mustafa 

ve bir kaç fıkra - lsveç'in tedbirleri 

E n tehlikr li sarho~hık ikin r i 
flf'\ reılir. En çok lı ad isrl rr hu 
ılencde olııı . Sutınınu tama· 
milr. kaybrtnırıniş olan sa ılıo 'ı 
h eı ~ t'~ e mli na Hrir, ka\ ga('ı 
hi r hal a ltı . 

İSKEMBJ-; ('ORRM•I, 
J,htOM.U R.\KI 

5 arho hık umumiyetle 8 • 10 
sıı;ı l ~iırrr. :u :ıamafih ~ira· 

ku1a hakimi 
nen} s'in 24 
giin saıhoş 
kald ığı rha· 
' ı-t edili r. 
s arhos e rte· 
.,i ııunü has· 
agrıq ilt knl· 
kar. Ağıt. kıııı 
kurudur, İS· 

tiharl an rM•r yoktur. 
sarhoşlugun tesirini slıler· 

mr k için rk~eriya lııkrmbe , çor 
ha ı n a miirar aat edilir. :'\ha· 
mafih •çh i çiviyi ökcr • d iye· 
r f'k flabahle3 in limonlu bir iki 
kadeh içmek surı>tile kend ini 
tnpl amağa çalışanlar da \ 'ar 
d ır. Ru tt>hlikeli b ir SPYdir. 
Cnk defa limonlu bir iki ka 
dehin denm l'tti ğl \'e yr.nldf'n 
hir lcki !aslının başladığı gö. 
rulmüatü r. 

Sarhoşl a rın ayı lma~ını temin 

l'azaıı: E.T. --------
r tm için muhtelif trelhire 
ha u rıılıır. Hunların pn te,ir· 
li~i ade kah\ e ' e aıııonraktı r. 

Uirkaç ,ı :ımıa a~<'t l1 t \ ' C amon
) ngı n sarho§luğu izale ettiği 

sôylcnir. 

nı: trnt il' TAFANI~ 
RlR l'IKR.\ 1 

Biu lP. en mc~hur sarhoş tipi 
Rr kri l\f•ı tafa dır. Bu a· 

dam Dordün. 
rıi l\turat dev 
rinde yetis· 
mis, rindmeş
repliği ile pa· 
dişah tara· 
rınılan takdir 
t'dilerek ne· 
dirnler ~ır:ı. 
sına geçiril· 

mişti. Rir gıın bir <· enaı.~de Ö· 
luniin kıı lagın a doğru bir ~ey
in siiylPdiğl gôı;iilürıre' )anın
dakller mer ak ederr.k: -~e 
iiylr elin'... di r e sormuşlar, o 

da şu renhı \C rmla: 
- Gittiğin n rde • dıinyadan 

ne haber ur?• diye 5orarlarsa 
· Bekri ıustara padişaha ne· 
dim oldu. yakında Şeybuli~ 
tamlığa gttirilccekml511 dersin . 
dün) an ı n halini anlarlar! .. 

Sarho~Juğa nit hiUyelı>r 

çoktur. Run !ardan bir t anesi 
5111lur: iki ahbap bir ak~am 
kafayı çekıni5, meyhaneden tat 
lı ~arhoş halinde çıkmı~. bir· 
birlerilr. nr.zakf't yarışına ba'· 
Jamış. Biri!.! ötekine: •Seni 
ben davet ettim , e\'ine kadar 
götürr.rdim!• demiş \e, bütün 
ı rarlarına raımen, arkadı$ı · 
n ın e\ ine bdar birlikte git· 
miş. Burada a~· rılacalı zaman 
arkadası: · Zahmet edip bura· 
~ a kadar gr.ldin, ben de eni 
yalnıı bırakamam. ç,·ine kıl· 
dar götiireceğlm • diyerek h lr · 
ilkte arkadaşının C\·inf' gitmiş. 
Bu defa arkadaşı kt.ndbini 
Yaln11 bırakmamı ; akılları baş 

l arına l(tlinci! e !.adar bu su· 
retle gidip geltni lrr: ... 

SU DÖKl\IE 
BITJ\11\'0R! 

Bir başka hikb e de ı;udur: 
Sarho. un biri geceleyin 

y at ıJ ın · 
dan kalkmı,, 

tuvalete Jıa. 
dar gitmeğe 
ü enerek pen 
tere~ 1 açmıe, 
bahçeye ı;u 
dnkerken ya~ 
mur başla· 
mı6. \'ağmu. 

~ 
run stsiııl su dökmesınıltJI t 
tevellit zanneden sarJtoŞ A~ 
hayl i beklemiş. Karısı ur 1 
rak ne yaptığını sorurırll t 
rt.\'abı nrmis: •Su dökJJlt9 
sonu gelmh·or, onun bitJ11 
hrkliyorum:... ıt" 

l\leşhur bir sarhoş da 1)1' f 
ğiııi anl~~·ınra bir bard• 1çJ 
i temiş. Omründe alkollil it ı 
den ba5ka bir şry lçnıe111 fOı' 
lan adama bunun sebebi ti 
lunra ~u tevabı vermis: ' , 
4iliım l a tağın el a düşmarıl•'~ 
barışmalıdır. n r n ele bll , 
man ıml:ı barı~mak fstedifll·: 

Ilirçok lıadiselerin ı;arıı~, 
yülünclen çıktığı , buna. 

1 
f 

trdbir almak lıizım gctdıJ V 
hakkaktır. Bu tt'dbir ııer~ı f 
kusturmaktan daha t.s•5 11~ 
malıdır. Eskiden tsve~te ,_1 
sarCiyatı çok büyükmilS· aı 
açıkta çalışanlar veya Y01

1 • 
denler ısınmak için bir 1"4/ 
deh içki içerlermiş. J1iil:" 
n belediyeler, sallık ba1'~-1 
dan zararını düşiinerelc• b f 
önı.i.ne geçmek üzere ye\ 1 
fe\·kalade uruı rıatıa 51r' ~ 
satan küçük dükkanlar ~1,,ı 
laı"! alkol c;3r(iı;afını ııtll si 
diğer bazı tedbirlere ~t / 
muşlar; ni!lbeten kı~• .,.ıf' 
manda mühim mu~ııff'~ 
elde ~tmlşler. Simdi t:ıf 
alkol ~arflyatı esktsıne 

le pek azmı&. 1 ,.cı 

Bizde hük ıimd ,.e bt. ,"I.. 
ler alkolizmin önilrıc g~ı • 
için şimdiye kadar es• 1,. ~ 
bir şeı; dü "iünmemfslt.~d •'',I 
\·l'çi ıtö1iinünde tuta1'11 11 t 
blı de bünyemize ın·gıl 
birler :ılam a 1 mı vıı? 
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Akıl hastanesinde 
bir cinay e t işlendi 

ra_rut htıle getirilmiştir. HAdi&e Hastanede Bedri de diğerleri 
< Bası ı incide> 1 dum. 

&:ünUndenberı sıhhi vaziyeti ıı- gıbi serbest gezmektedir.• 
tırlıun yaralı Mehmet Toprak 

1 

Dr. Bedretıln İplıkçi orta boy 
nfhtyet dün saat 14.40 da öl· ıu. yuvarlakça ~ilzlU bir adam. 
tnU •ur. Gayet sakin \e normal konueu-

l\ntıl doktor Bedrettin aslen yor. Hıh ı) eti tesbit .edildik.ten 
Af) onlu dur ve kendısi çok teh· ı;onra sa\"cının suallerıni şöyle 
lı1eli bir hastalık olan Şizofre· cevaplandırdı: 
lnlye müpteladır. Dr. Bedrcttin - Bu hfıdıse nasıl oldu? 
28/111950 tarihindenberi Akıl - O gUn bahçeye çıkmıştım. 
hastanesinde bulunmaktadır. Oradaki in~aattan bir sopa ka-

1316 doğumlu olan •maktul parak Mehmcdin ksfa!ına vurmu 
Mehmet Toprak ise excıtation ~um. Farkında değlllm. Sonra
PSJchıque hastalığından 28/11/ dan da, elımden hır kaza çıktı, 
1951 tarıhindenberi hastanede demı~ım • 
ted.a\i olunmakta idi. Dun Akıl .hnstanesln~e _nö-

HAdhe)e ellroyan sa\•cı l\I. betçi olan asıstan Dr. K. Dı~ç-
4li CUre diln Akıl hastanesıne men de bu hususta 1Unlan ıoy
liderek tahkikata başlamı~tır. ledi: 
Sahıt olarak ifadesi alınan has- •- HAdi e gOnil ben nöbetçi 
tanenin 14 üncti akliye servisi değildim Dr. Bcdrcttın gibi 
kotu§ mubassırı Nihat Yılmaz eizofremi olanlar ''e diğer hasta
ıorıu•unda, htıdıse gUnU hasta- lar bir arada bulunabilırler. Yal 
!arı dı§arı çıkarıp koğUsu yı- nız sabahleyın ha,taları muaye
ltattıklarını söyledi. ne eden dok1or eğer hı tada 

Ayni koğu•un hastabakıcıla· suç işl yecck bir hlll görilrse o 
rırıdan olan Sakir de ftınları an zaman luzumlu tedbir alınır. 
letrnıftır: Herhalde o gUn kendisinde böy 

·- Bedriyi ilk defa vurur- le bir şey görtilmemış olacak ki, 
ken görmedım'. Ancık lkincı se· Ani bir tehev' Urlet i_nşaattan so 
!er \"\Irmak isterken farkına \'ar payı kapıp Mehmedın kafasına 
dıııı ve yakalıyarak mtıni ol- \ıırmus. • 

~---

Eisenhower, seçilirsem Kore'ye 
gideceğim, dedi 

l "aralanan İsmail 

Bir kil, arkadaşmı 
Tabancayla 
Yaraladı 

rnası l lnr ldel 
d gernlha Ercınbey \erdiği ifade· 
e §Unları soylemi§tir: 

111 ·- Saat 13 te işimiz bitti. Çık
ıt ak için hazırlanmı§tık. Fahri· 
4~1n zcımin katında fabrika bek

~t 1 lTAmidc rastlsdım Elindeki 
Jllak tabancayı gostererek; 

b. •13unu 200 lirava •aldım, içinde 
ır · trıa ıcy. ~·ok.• dedi. Ben de . bak-

i> it ıtın elime aldım. Bırden 
~ atııaı ~e yanımda duran l&maili 
t araıadı. Bunun iltcırine HAmit 
k•ban~yı elımden aldı Ben de 
0fkuından yukarı kaı;tım • 

de· abancanın sahibi bekçi HAmlt 

ta~- tiı; sene evvel aldığım bu 
t ancayı dün n;ağıdaki biskUit 
enekcı , . 

t erının lizcrine koymu$-
lllll :s 

d · ır tabanca sesi ve çığlık 
llYarak 

~er tabancayı bıraktığım 
l' e ko&tuın. Bu sırada İ&mıııl 
lratı 1 

'?' o ırak yerde yatıyordu. 
aba ne 

''•t ayı aldım \'e \'Ukarıdakl ....... 1 • 
tlli ~ ının listUne koydum.• de

itır. 

l'ar•rıılan aramada, 
tikın~ıantın altından iki 

ır. 

\'aralı 
dıtllarak isrnan hastaneye kıl· 

tabkıkata ba~lanmı~tır. 

Cekoslovakya 
Ekonomisi 
T !ikcd 

V A T .l N -----------------

Cııı11huı·başkaııııı1ıı kabul ettiği heyet 

Ce,·at }'ehml Baı;kutun riyasclinrle ı-:c,·et Giiresin, S. Galip Sanı, İzzf't AkJ ol, l\ecmi Erkmendne 
müteşekkil gazeteciler sendikası heyetinin Ankarada Cumhurbaşkanı CelAl Bayır t arafından ka. 

bul edildiğini yazmıştık. Re mimiz he)etl Cumhurba§kanı ile birlikte göstermektedir ------

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
~____..,._ 

Çanakkale abidesine 

yardım 
ı ıo3a so 

Ahmet Tan7oti 
Xararın Yardım Eom ttıl 
rauh h Baııkuı Memulan 
Tat.il l'lulntıntı ta'bi'bl Zahit 

Ener ... Hilmi ArıctUıı 
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200 

Bir kadııı 

Atlaııtiği 

Geçt i 

Las Palmas, 25 - Kazablan
kadan uzun 2.1mandanberi tura
ya gelmesi beklenen l'e artık ha
yatından ~a\as ya\·a5 ümit kesi
len Da\'ison isımli İngiliz kadını 
dün beklenmedık bir anda •Feli
city Ann ısimli kUçUk teknesiyle 
bura) a '~~ıı olmuştur. 

Ann Davıson bu oyuncak gibi 
tekne ıle 25 eyltilde Kazablanka
dan Atlantıği trk basına geçmek 
üzere yola çıl.mıs \'C kendisin
den o tarihtenberı haber alınma 
mıştı. 

Kendisini karşılayan sahsiyet
lerle kucaklaşan Ann Daviso. gay 
ri mUsalt rilzgarıar ytiz!inden 
biraz •rötar• yaptığını gülerek 
söylemiştir. 

Günün yazısı 

Atatürk ne yaptı ? 
sualine cevabım 

(Rası 2 ncide) 
Iıştılar. 

Atatilrkün, herkesi kendi iti
kadı} lrı başbasa bırakan laiklik 
ıistemınc de, gerilik kuvvetle
rt: ·Dınslılik• damgasını vur
mağa ''e halkın Ataturke karşı 
duyduğu sc\•gi ve saygıyı din
sizlık isnadıyle baltalamağa 
uğraştılar. 

Aşağıdaki satırları Büyüle 
Nutuktan aldım; dikkat edılir
se, bugün söylenmiş gibi ne 
kadar taze \'C ne kadar canlı
dır: 

•Bugün dahi milletlerin ceh
linden \C taassubundan istüa
de ederek hinbir tilrlü siyasi 
ve şahsi maksat ve menfaat te
mini için dini lilet ve vasıta 
olarak kullanmak teşebbüsünde 
bulunanlar, dahil 'e hariçte 
vardır. Bunlar mevcut olduğu 
icindir kı asağıdaki sözleri söy
lemekten henUz müstağni bu
lunamıyoruz· 

·İnsanlıkta din hakkındaki 
lhtısas 'e vukuf hertiirlti hu
rafelerden sıyrılıp hakiki ilmin 
ve fennin nurlarıyle temizlen
miş, safla$mıs ve mlikemm~l 
bir hale gelinceye kadar, dın 
oyun•Jnun aktörlerine her yer
de tesadUf olunacaktır • 

A tatUrk devrindeki IAikliğin 
mAnıısını bovl0 ce belirttik-ten 
sonra, bundan sonraki )'enılik 
hamlelerını tcsbit itin bir iki 
makale daha yazmak lsterdım. 
(Vatan) gazetesinin Cumhuri
yet bayramında cıkararağı ili
vede (Tilrk inkı!Abında Tanı.l
mıt ve Birinci Meşrutiyet) kı
sımlarının tarafımdıın yazılma
sı istendi~indcn bu mevz:ua bay
ramdan sonra tcl.ıar dönece
ğim. 
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Kullanılmasını· H O OV E R 

mağazalarında veya evınız· 

de gostcrebılırız 

AYDA 

25 
LiRA 
TAKSiTLE 

HOOV~u'"~ 

Sokakları C\ ııııze taşı.dı~ıııız 
loz \ c luprak halılar milin 
<"il derırı elyafırıa kadar mı· 
luı ederek. çabuk ) ıpr elli• 

ıııasııın sebebıyct verır. l la 
lılarıııızı korumak ve teııııı 
tut nıak ıçırı nıuhak kak su· 
rette "Dovucü lcrt ıba t lı lıır 
tlektrık Supurgcsırıc .. ılılı· 

• yaç \ ardır.i 

H O O V E R ELEKTR1KL1 
_ SÜPÜRGELERi 

Döver . .
1 

....-r Süpürür .... - • Temizler· ..• 

Tcıı:ıtıı n Sal ıt yer ı. MATA$ Eski Yolcu Salonu karşısı 215 - Telefon: 44996 

BORS. 
h t Rorııası nın 25.1 0.1952 fiatlan 

.A cıl11 I' &pı• f 

• n ~ 50 'TDI 

n ,. 2 o ::~o ao 
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Tarlada T raktörünüzün, 
YOlDA DiZELLi KAMYONUNUZUN 

kar ) akı ıkmaJ.nl, 

STREAM 
Liııe Fil ter 

'Mazot Fıltrelcrı~ le ') apınız. 
Bu1fın enjektor 'e por.ı~a a ı alarınd n kurtulur unuz. Kalalo 

., e ı .ı! ı ı l nız:. 

TurldJc Um\Jm Mfımc~ ilı: 

Kemal s·· ..... , L d O un etc ıoa.tı t . rt. . .... 
Fcrmenccılcr sokak 143 GALATA. 

BOl.GE MÜ:\!ESSİLLERiMlZ: 
Ankara Doganlar Kol. Ort. Çankırı Cad. 

.No 40. 
Ege \'\bdullah KaHa Oğullan, Halit 

7.1\a Bul. İzmir. 
Trak) a Rrmzi Akglin, Park kar~ısı, 

Çorlu. 
Çukuro'a • : Mustafa Anlar. Adana. 

••• l O L rot H 110 U .80 

1 O 1 .. r.ro fran.ı IH O• CH 03 

100 Florin 73.&S 40 73.&S'.40 

lC'O Bt r. a tnnn 5&0 g 50 
1 ~ SEN BENUA LİSELİLER DERNEGİNDEN -

SIHHAT ve KUVVET 
YiiZDE YiiZ SAF 

Şehir Tiyatroları 
Eminönü bölümü 

Eminönü Öğrenci lokalinde ceski Halkev i» 
ı Ka•ım Cumarı , sı ı:~cf. inden itibaren 

TEHLİKE Öl\EJIE(; 
Ya:z:an : PriHtley 

Çeviren : Tunç Yalman 
Sa!.""eye koyan : 1. Galıp Arcan 

Per~embe: •Talebe~. Paz r: cHalk ı;ece~i · 
Cumartesi ak~amı ,.,. P;ıtal' matine. 
Temsiller saat 21 de ba,lar 

Bılctler hCJ"'Ün saat 13 d en itıbaren EmınonU ö,Çrenıci 
lokalınde salılmaktadır. 

Temsil sonunda her istikamete otobüs temin 

edilmi4tir. 17104 

GO DEN ÇiKOLATA FABR KASINltJ 

~ayı" mfi!terilerine mujdesi: 
Fabrıkamızııı bıliınıum mımüllerıni: 

Piri11c r-e bakır f'IJ 'OJ, 
par/almak içi11 

I ~/ 
: /' 

ı ı . En iyi 

DiKiŞ ~ NAKIŞ 
makineleri 

Satıı Depoıu : 

DEKALO ve ORT. 
lıtanbul : Taht&kale 

YATAKLI VAGONLAR 
Türkiye Temsilciliğinden 

VAGON - 11 - C O OK GALATA 
Seyahat actntcmız, Dcnızcılık Bankası. Banka kısmıı:ıırı 

tı~elennı halka açık bulunduracağını 27 Ekım sabahından 
itibaren mezkur banka holiıncic faallyctıne devam edeccğırıl 
muhterem miı~terılerimize sa}gı ile arzcdeı'ız. 

Ttltfoıı : 44063. 

Emııiyet Sııııdığı' nm 
Altın ikramiyelerinin 

ÇiKOLATA 
KAKAO 

ÇiKLET ftladen Cilası 
25. Ekim. 952 Keşidesinde 

ve ŞEKERLEMELERiNi 

Pek yakında a çılacak olan 
İS'l'A~BUL SATIŞ ~F.RKEZÜIİZDE : 

Fabrika satış fiyatı ile almak imkanını sıığ l adığımızı bil· Teknik bürolarda 
' dlrlr yeni mağazamızın da sayın müsterilcrımizin emirlerine 1 

daima lmade olduğunu arıederiz. Ş arıyor 
GOLDEN ÇİKOLAT • .\ FABRİKASI İstanbul Satış Merkezi. Teknik tah it ı;:örmüş bir 

EminönU Çicek Pazarı Tahm's sol.:ak KurukahHci Mehmet genç (lmclc üç saatlik za
manını teknik büroların 

·~-~~ E!endinin )'akınında 2/:l. Tel: 2:ırn bil'unıunı teknik işlerine 
Bu sayıda ,azı ı~lerın1 fii~;;-;d;;. mes'ul mudur: ha~retınck ıstemcktedir. 

tu Ihtiyacı olanların o<Vıı-
MEL \'F.~ER t t • an'. ;ıızc csı ıdarehanesın 

(\'ATA~> Gazetecilik •e Matbaacılık T. A. Ş. - İstanbul d6 ı. ı, rumuzuna yazı ile 

100 ALTIN :'ılerkcz ~d. 107989 f\o. lu Bn. Şaı.ı~e 
100 ALTIN Fatih Şb. 2138 No. lu Bn. Saime 
100 ALTIN Pangaltı Şb. 2366 No. Ju B. Ali 
100 ALTrn Kadıköy Şb. 13372 No. lu Bn. Şadan 
100 ALTrn Eminönü Şb. ~268 No. lu 'B. Emin 
100 ıALTIN Beşiktaş Şb. 1806 No. lu Bn. Bahriye 
100 ALT IN Bursa Şb. 586 ~o. lu Bn. l\luazzcz 
100 ALl' I:\' Ankara Şb. 3377 No. lu B. Vecihi. 

Kazaomı~lır. . . . . 
TILSONU iKRAMiYESi 75.000 URA 

TUTARINDADIR ı !75 1.17' 

l o c.ı.: • ou'l: kar. 5 50 5.50 
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ESii \'.\I VE T.\11\' İ I..\T 
•o ': FAİZLİ TAll\"İl.l.ER 

1952-1953 kış me\ iminin başladığı şu sırada. Derneğimiz 
Azalarının tekrar hır ara)n toplı:rmalarının ve görlişmclcrinin 
temini mak adıyle 28 ckım 195l salı günü saat 18.00 de Der
nek lokalınde bir Koktc~ 1 Partı tertip cdılmi tir. Bütün nrkı· 
dasların, eşleri~ le bırlıkte, bu toplantıya ~erer 'ermeleri sn~·gı 

İmtiyar sahibi: 6İSAN ltORLF. muracaatları. 
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Sevin Apart. No. t . Tıl: 
ıı:t4:t:t 

VATAN 
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ZAYİ 

* Tt l! " Ararı 

ar • t & To ar 

Pa omu kaybettim. Yenısinl a. 
lacağımdan cskisl hüklimsüzdür. 

'fıp l'a\;üıte· i talt'beleıiniteıı 
i909 Se,·im ~Ö:\~EZ.\LI' 

ZAYİ . 
ı:ar- 23.l.19S2 tarih 2G705 sa) ılı de 

ı:; 

1 

kont mucı~lnce ingiltere)e hına. 
arı le eltığım 1167 tık ~terlıng ~ün 

0 • mensucata ait imrarı)e~i kay. 
'~ 1 bcltım. ~ cnısıııi alaca hundan Cs· I 

• •' 1 kı ının hukmıi ) o~Lur. .. 
Mahmut H lımıil Oıu3ııır 1 

250ct. 
350cc. 
500~ 

ÇEKOS OVAK 

MOT.OSIKLETLERI 

1-
~~----:t>'ll-' • • EN M.OTEKAMIL TEKNİK 

e zARIF "YAPI 

~--=e tNSANI YORMIYAN YOLCULUK 

125 ec. 
150 cc 

YAKITTA EKONOMi 
RAKiPSIZ _ FtAT 

IU $AHAN[ MOTOSiKLETLERiN 

U$ltCA VASIFLAllOIR 

fUIKIYC fıllJJılHASlll ITHALATCISI 

ut.ıra l~TAlllUl T(L '04,.~ 



QAZET'E İLE BETlA'llEP 'PATlASIZ 

sakallını i tirak etti"' i mUs :bak yı 

2 y ında bir delikanlı kazanClı 

Sakal güzclljğine husus! bir değer vcnn mcraJ.lıların tcrlip etıi;i ·Dün'a sa•· ı .... 11 - -
b k " 1 d • 1 .,., d bi ~ • ...a ın.ra ıı;ı• mıı· 

aa a ası v manya 
1
a ~apı .~ı: 'c, ~~d~-a ın ~ r genç, ·Dun~a Sakal Kralı. cçilmiştir. l'ulı.arıki 

res m c, 1ur ) e a ım cdılcn nbllılar bir arada gorülüyor. 

H
er sene kadınlar arasında 
tcrtıp cdılen musabaka· miı ~ey, l ine kral olmakla be· 

tarda ~11zellık kı alıçesi, plaj r~~r dı~erlerinden bambaşka 
kraliçcsı \C) a bıılo kralıçc,,ı bır _kraldır. Bu da ötekiler gibi 
~.bi çeşıt çc,it kralıçelcr seç.!- sec;ımle tahta çıkarılır. Böyle 
dığını bilı) oııız. Fakat ~imdi bit· müsabaka dört scncdenberı 
('rkeklcrın de bu hirlil musa· .\lmanyada yapılmaktadır. Gu· 
bakalarn r gbct ('ltıklerinı, a· zellik müsabakalarına benze· 
nlarından tin Hı krallar S<'Çtık- ) en bu müsabakanın ilk fiartı 
lcrlnı gormcktc~ ı. Bır tarar ~kallı olmaktır. Genç, ıhtiyar 
tan a ıl krallar tahttan duş~r- bırçok sakallı erkeklerın i ·~ ·. 
kt-n ote ~ ndan ~ enı yeni kıal· ı ak etlıği bo) le bır ~eçimde 
lar peyda oluyor. ı-; ki adetler bu "enenın •Sakal kralı, ıHın 
artık dcğı mi tır. E kiden b.ı· cdilmı~tır. 
b d n okula inlı ;ıl cd{:n kral 
lık bugun heı· C) dl'! oldu u ~· 
bı scçımlc elde edılı)or. Şımdı 
enle krallar \tıl'dır kı bılhassıı. 
leni dün) a bu husu ta rekor 
kıracak duııımdadır. Iktı adı ha 
) at "eli ip de, iş saha ında ge
nış ımkanlar bclırdıkçe turlu 
krallıklnnn kuruldugu grJ ılu
) or. 

Celık kralı. P<'lı ol kralı, otel 
kralı gıbi isımlcr çoktan alı~· 
tıgımıı tabırleı dır. Burada an 
latmak istedıgımıı bunlar de· 
i:ildır. E kidcnbcri de,·letlerın 
ba(ında bulunan krallardan da 
hah et mı~ ecef;iı. 

1952 3 ılı rlünyn sakal kralı 
:t·ranz ~la~ er 

Geçenlerde erkekler arasın· 
dan seçılen guzellik kıalı H· 

la moda fi lemının sn rilttıgi 
moda kralları ·artık bilmen \ e
ya alısılan umanlar oldu. Bu· 
J:un üzerinde durmak istediği· 

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

1 - Bu kalın dııılal\lı 1cnci, 
Jıanr,i memlelı:ettcndiı? 

~lale1jalı 
Habe~ıstanlı 
Konı:olu 
Orta Amerıkalı 

.. 
"' - Bu cadde~ i acaba tanı· 
t labllecek misiniz? 
,\~irdc Güzclyalı caddesi 
t nada Studyo caddesi 
p tanbulda htikrnl caddesi 
arıs'dc Sen Jermen buharı 

3 - Bu acaiı, ~ m arlak, iur. 
ne olabilir? 

Ha ır Japon feınsı.>e~l 
Yazlık kadın şapka ı 
Bir menek~e çelengi 
Kadife kö~e )astığı 

<& - Bu artisti bir çırpıda ta· 
nıyabilecck misiniz? 

Cahide Sonku 
Perihan Yar.al 
:\ese Yulaç 
Gulistan Güzey 

1952 "akal 
Kralı 

F ranz llıı) er adında 22 ~·aşın· 
da bir genç. bu sene ·Sa· 

kal kralı· olmuştur. Yaslı \C· 

) a genç erkekler arasında en 

ı;uzel sakallı adam djse orla)a 
çıkarılan delikanlı, 80 sakallın 
ı;:eride bırakmış, muhte em s'a. 
kalıyle jürinin sempalisıni kcn 
di Uzerıne toplamış 'l'e musaba· 
ka sonunda ittifakla kl'allı:. 
tahtına oturtulmuştur. Bu s~
Ierki seçım o derece alaka top 
lamıştır ki Almanyanın her 
tarafından ı;erek mü abılı:' oı~. 

5 - Ru uııın suratlı köpek 
hangi l'in~t,.ndiı'! 

Çoh:ın kopcgi 
Senbernar kopeği 
Kurt köpeği 
.Uı;an kopeği 

6 - Bu .\uupa l:jChrini tah· 
min edebilecek mi~tniı? 

Frankfurt 
Brüksel 
Glaskov 

nk 'e gerek~e se~ irci ~ıfatıy
le kalabalık bır kiıtle, seçimin 
:;apıldığı immenstadt şehrıne 
akın etmiştır. Hatta se~ ircılcr ı 
ara ında, ömüılerinde <>Jkallı 
erkek nedir bılme) en Amerı· 
kalı kadın \"e kızlar da \ardı. 
Bu kadar sakallı eı ke~ı bır a 
rada ;;örmek onlar iç.n hem 
şa~ırtıcı \ e hem de cglenceli 
olmu tur. Guzcllık miısabakı 
larınd:ı oldugu gıbi ~öğüsle· 
ı ınde numara le\ haları ta~ı 
yan mü abıklar, Jurinin kar~ı
~ına çıkıp da bır arada toplan 
dıkları zaman, manzara sej iı·· 
rıler üzerinde ha) 1i tesir y:ıp· 
mış Ye alaka u:andırını~tır 
~akalhların j·ao;lannı tahmin 
etmek güçtür. Top sakal, uzun 
ı;akal. tutam sakal, hulao;a tıir
lü sakal bıçimleriyle adamla· 1 
rın boy,ınlnrındıın yukarısı san 
ki ince çalılarla kaplanmıştır. I 
Saçı akalı b·rbıl'ine karı an 
lar, itina ile taranmış, tel tel, 
ipek gıbi tarazlanmış siyah, 
kumral \C kızıl sakallılar jüri· 
nin kar ısında kcndilcrıne pek 
naz:eninc·e pozlar veriyorlardı . 

:'ıtü abıklar elcme~e tabi tutul· ı 
duktan sonra içlerinden birka· 
çı en giızel sakalın sahibı dıye 
a.) rılmısrır. 

Uzun zaman dcnm eden se· 
çimin, sonu hayli heyecanlı ol· 
mu~tur. Finale kalanlar arasın· 

ela muhtc~cın sakalı, bo~u po

su. erkek duru~ıyle güzr.J bir 
drlikanlı herkesin dik~atini 

çekmekte idi. ::\ih.ıyet jüd, 

diinyaııın en glizel sakallı er· 
kegıni ılan eltigi zantan ·Sakal 
kralı • , halkın url'kli alkı~ları 

'e coskun tezahürleri arasında 

krallık tacını başına geçirmiş 1 
ltr. 

Sakal kı alı belli olduktan 
sonra hemen kadınlar tara,fın· 
dan etrafı çcpcçc\Tc kuşatıl· 
mış \ e kralla bir defacık dans 

Polis - Hey Bayan siz .. Durun arama ta rama ( 1 } yapacağım. 
-------

<' me • ıçın .. deta butün kadın· ' t k . . .. r ···························, 1 
lar birbiri) le yanşa girmırııır. • * 
Bu kadar kadının arasında ka· : : NC\ ııın sakal kralının. sakalı eıc B U G u·· N : l ~ 
'rrip Hrıııedıği bilinmemekte. : ! 'i~ 
clir. Ancak seçimden sonra mu- : İl.inridr.: Kaflııı ,.,. moda : 
tad mlinaka atar alıp yüri.imüş, : f'çıınriidr: R~imli fonteıi ~:: \ 
hır kı~ım sakallılar, juı ınin ~a- j ! nörılüncıırlr.: mı.ıh ıı 
raı ını protesto etmek iızere he- : Re incirle: Ta nan • 
men oracıkta sak, lhırını tı atı 1: ,\ltınrııla: ~ımr : 
ettirmı~lcrdir. • ı ! ,._ : 

l. \. : : ............................... : 

m 

7 - nu .\ ınir;ıl. il.inli niin· 
'a llaıhiııe katılını tı. 

JJönıtı 
:IIountbalten 
llarlan 
Carney 

8 - Bu tarihi bina ııizlrre ta
mamen ~abancı olmasa gerek. 

Rayştag bınası 
Kremlin sarayi 
Jngilıt parlamento3u 
\ ·enedik şato~u 

~ - fhı ıihiılr~e hiç ı.ıstlarlı· 
n11 nıı? 

\rlaııcıcla Atatuı k • bıdcsı 
~lenem('nde Kubılay abıdesi 
\nk:ırada Zafer abidcsı 
Vumlupın:ır abidesi 

111 - Hu ta~tan hf') kel size 
ne) i hatırlatır? 

Dara kabartması 
Mısırdaki Sfenks 
Buda heykeli 
Eti ilAhı 

Gö~ıneıı evleriııin hareı 
İı.tanh~ılda yapılan göçmen l!.''leri, aradnn birkaç nın mutlaka ~eni harflerle ~azılma"ı hu~U.!iunda, 

ay bılc gcçmedcn, ) ıkılıp çökmcğe başlamı~tır. muh:ılefet çe\'releri ısrar göstermektedir. Gfilek 
Havadı~in tazctclerde yayınlanması füerinc İs- l lla('a rattığı ıaman, başucuna altın sırma ile 
tanbul Valisi, ajans \a ıtasıyle bir tekzip yolla- i5lenmlş bir le\'ha asılacaktır. Bu levhadaki yazı· 
mı • hnber \·e fotoı:rafların tamamen u,·dıırma nın ne olduğu şimdilik gizli tutulmakla beraber, 
olduğunu sö\Jemıştir. Bununla b~raber 

0

tekzibc gü\·enilir bir ka~nak, şu ibar!'nin ~aıılı oldui!unu 
rağmcıı yürr.gi hır turlıi rahat etmeyen \'ali, iki teyit etmistir· 
güıı önre ntomobılınc hiııer('k Göçmen mahalle- •\'esin onu ninP.sİ• 

1 
dnc <;ıtır>i 1 ır. Yrni )apılaıı e\'l!'riıı rlöküldüğiiııü, * 

, duvarlıırın yıkılrlıgını gören Vali, hu müş:ıhedc İnsan hal.larını kullu) orıız 
•ınıı.1 •gala.~ı riı) et ten ileri geldiğine kanaat' İt:.tanbul Emniyet müdürlUğüniın son zamanlar· 
clmı hr. Goçmrn \ atandaşlardan hirisi \'ali~·e larda, pıyasadan fazla miktıırda alçı topladığı 
sokularak: göriilıniis ,.c bu müşahede hazı yorumlara )·ol 

- Sayın ba) ını, rlemi~tir. ııçmıştır. Bu ci.inıleden olarak, insan haklarının 
ı /, J ;/ Binaların harrında bozukluk tam minası) le gerçeklrşıncsinin yıldönümUne 

~ J; !lf 1 \'ar. Sizdtn istirham edlyo- rastlJ~·an 24 ekım gıinii Emnıyel mUdürlü~ünün 
' ~ı 

1 
l rum. Vilayetle Belcdi~·eye bli)lık a\'lusuna in.an hnklarının sembolü olarak 

/ 

1 

sizin attığınız temelin har- alçıcl::n bir heykel rlıkilcceği de rh·ayet cdilmls· 
7);.~ ' cından biraz da bizim inşa- tir. Bununla beraber tahkikat derinleştirilince. 
f)-#~rı atta kullanmak knbıl değil i~in hamha ka bir nıahıyet gö~lerdiği anlaşılmış· 
t.· ı { • )'/ ~ mi'.' Sarhoşları kusturmak 

1 

tır. Pb asadan toplanan alçıl:ırın. karakollarda 
-.i1 ::-\ L1"- • iç!~ bir iğne ke fetm.şsınız da):ı" ,•iyen \C şura~_ı _b~ırası kırılan \at~.nda3l_•· 

....., : Rızım c\•)erimizi ~apanlara rPJ ta mır \ e tec\ ıycsı ıçın kullanılacaı;(ı o~renıl· 
'- ·-- L da bu iı:nc~ i batırırsanız. ! mi~tir, 

briki onlar da kusarlar. Hıı kaç giln oııce Kasım· 
.. . Vııli ışın ıı;arpa sardığını ı ı-----\-,--· pıı~ada, KulakFJZ• karako· 

~nı 11 nrt'. ornrl~ıı ıızaklnşnıakt:ın ha~ka çare bula- ,, \' • lıuıda clin ulerck barağı kı-
ına.~ı"tır Vılil\etııı ~on ,rrıli~i hir karara göre 1 •• ) \\ rılan \atanda ın. ~·atak çar· 
• ;;oçınf!n• e\ lcı inin adı rll'ğiştiril<'C'ek. bunlara 

1 

A 'i:Jfı içinde Sın cılığa ı;etiril· 
.ı.:oçmem <'\ lcri denecek \'c bo) klikle c\·Jcrin 1 ı.. ·\'f me 1 hfıcli " i .ı:azt'te sütun· 

göçmesi de tinlenccektir \ ,.. ;' ~ ı' larıncla ~er nlınc.1, mcsl'le tc * 1 .....,., / <.. #, ,,/f'ı lşlerı Bakanlığı tarafından 
Hitan c~miycti •J,}~'r,11\ t- •• '-:!' J tahkıkat me\ZUU yapılmış-

Hüki'ımct, partıler arasındaki gerginli~i gıdcr- _!/'\:;,~ (~\\~ tır. İç işlen Bakanlığından 
mck \"e saınımf bir ha\·a yaratmak mak~a- "'~ o;:ılahı~ctli bir ı:at telefona 

dı) le. muhalefet partbindrn Kasım Gülek'in ~iin- L ___ -
1
.< rnpıştığı gibi istanbuldaki 

net ettirılmesi içın. ) eni yıl büt~sine tahsi at Kulaksız karakolunun ba~· 
koymuştur Sunnet diiğtlnunün programı Anka· konu l ı ını t.ıulınu tur. Komi err· 
racla tcşekkııl eden hu u. l bir komitt' tarafındım ı \ahu, nrclır bu ~an:ıı;ınız'.' İncan hdkla· 
lı.ızıı !anmaktadır. Düğiinclc meşhur bir l\leht\'.'r ı ını:ı kullandt.lil hır gUn,lc 'ntandaş döHi1ur mü? 
takımı t1 ak fa llndaıı icrayı aht'nk edecek. sun I Dün"anın gidı melen hıç mi haberiniz ~ok? 14 
nrt duası Sam~un ınillel\·eklli U:;tao~lu tarafın· nıa) ıs inkılllbırıı hiç mi clıı) nıaclınız~ • dı~c sor· 
cia•ı Tcr\'irl • Uzrc okunacaktır. Ortaoyunu için 111uş, komiser de şu cc\'abı \ ermıstır: 
lıuı;ıısi hir ekip hazırlanmıştır. Kavuklu \'e Zen· - Duymadık hc~efcndicığim. !llallımualiniz. 
ne kın Iiizıımlu çarşa!ln kavuğun temini komite- hiıim karakolun adı • Klılaksızdır . 
Y• hınız cliı ünrlurnıiişse de. haber duyulur ı:hı- Hl• ce\·np karşısınıla salahiyet ~ ıat da ~aşı. 
yutmaz yalnız Çorumdan 18,700 çarşafla 2.192 rıp kalmış \C •Carıı• dl~c. trhıwnu kapatmıştır. 
kavıık "Önderilmlştır. Hokkabaı oynatılırken ){i. <K 
zumlu olan ~akşakç-ılık vaziftsine, 142.367 kişi \ ·eni tedbirler 
talip c:ıkm15tır. Bunların arası:ıdan hır kişi kur·a İstanbulda kadınlnrz 'e genç kı'ılara karşı gir{. 
ile seçilecektir. ellen sarkıntılık \e lec:ıvüz hareketlerinin Ç(). 

nera im pro~amının azami dereccdc zen- ı;alması. nlAkalıl:ırı ~·eni tedbirlere sevkctmiştir. 
;:in olmasına çalışılmaktadır. Dıiğün teferruatı. ilk l .. olarıık ·Kııkulesı nın muhafaza altını 
Ankara \'C İstanbul rad~olan tarafından yayın alınması kararlastırılmıştır. 
lanacaktır. Yalnız Kasım Gülek'in giyeceği sün· (\'ulı;:ındal..i haudl~lc.r'.İıı bir kısmı cloıre, 

.._ll!:!ılı_,,e.,~o:-.--------eeıı-=-~-----!!!!l_,,'l!"!!l!!!l!~ııs~ııs~-~~~-~~--ı=ıı==ıı=-=~-==•ı:=~~-!!ll!:!!=ıı!llme ______ l"lll!~-_: net takkesinın ustundekl •Ma~~şcşall:>h• Yl71>1 · bir ı.1smı da tanamen u•ilnrm:ı~ıT.) 

Mtlnih 
mu soruların doiru olan cevap luını bugünkü ili' em izin bc~inci a) fasında bıılaraksınır.) 
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Dünyanın en meşhur kadın terzilerin den : 

Pierre Balmain'in 
yarattığı modeller 
<Plern Balmala kollekılyonuna ıll olan bu ralm ve llavadbler acık paıtuile 1aıote1111ı!n 
kadın va moda aayfuına Putslea lımusl ıurettı ıöı4trllmilllr.) 

poriıte yeni oynanmalı baıh
yaıı iki ue tiyatro piyesi t

ela Pi•rr• Balmaiıı modeller 
ciımiftir. 

Bu modtllorin arasında ıe
ceıı kıı menlınl t•hrimlıde 
ternsiller verl'n Yunın Jtumpın 
11.ıı ırtistltrindtn Melina Mtr· 
euri lelıı tlıilmlı elbiu model
leri vardır. 

G••• Titrııy, Claudelte Col
bert ıibl ıinema yıldızlan ve 
meıhur bale artisti Jlenee Jeaa
ınıirı icin ciıilmiı olan elbiJe, 
maalo ve tayyör modelleri bU
haıu ıi!:e tarpmıktadır. Bu 
rııiınlırin hepsini •l~nı ıayfıyı 
aıtdırırıık lmklnı olanuyacaıı 
leiıı bir kumı da ıelecek haf
taki paıar illvemiz itin aynl
mııtır. 

Balınaln'e ıöro &Undüz elbl
ıeltri dar ,., Yücudu. sıkı &öı· 
tueeek ı•kıld•dir. Ettklor ıe
ceıı mtvı!ıne ıöre ha!ilte uza
lnlfhr. 

Tayyörltrlıı bHkları daha yu
mutaktır. C•plorln altı dolu 
de&ıldit. Cekttl•rin önü Çok 
ı.a,alt clmayıp etekleri de ha-

fifte uıuqdur. 
Maııtolar fazla bol drtUdir. 

Düıdilr. Gece e!Mı•ltri bUyilk 
ve fazla ttsml balolar hariç, kı
sadır. Bunlara •Dını etm•I• 
mahsus elbi!e• iımi \'triti)·or. 

Gerek e!biıelerde, ıerek tay
yör ve mantolarda kürk vardır. 
Tayyör ve elbiselerin üzerine 
ekose veya dilı yün!U kumaı
tan, hazan tayyör ve elbisenin 
kendi kumaıından, baıan da 
ayn bir renkten, eıarp kullan
mak t•k modadır. Bu e1arplar111 
utlan pilskilllüdUr. 

Gilndilı elbiseleri ı,11ı 
lle~kler 

$ iyab, koyu ve açık Jı:urtun!, 
kum renıinl andıran bej

den bıılıyarak koyulaıan renk
ler, tıılınn Uıerinde 11JrWe11 
yosun rengi yeıil .. 

Gece elbiseleri leln: Slyab, 
beyaz, yakut roncı. mor, ponl
be ve gök yakut rtnli .. V•lht
ııl mücevher taıtannı ı:rıdırııı 
tatlı ve &Jcak renldet'-

Şapkalar: KUçOk va kenonız
dır. Ya düz giyiliyor' veya yana 

Balmaln kollekslyonunclan: SJr{ping ismini taşıyan ~o mınto 
kırmu.ı yünludtndlr. Uem kemrrli, bom de kemenlz Jiyllebl

lir. Şapka &iyıh !otrdür. 

Bılmaln kollekolyonundan~ Bu e!blsro'n eteği k•h'e rengi ile 
mavi eko5'e kuma)tan yapılmıştır. t~st kı«.mı '' etcıo&iı arkı ta
nfı siyah, lnco mu:llndendir. Şapk• ise siyah kadlftdlr ... 

•ilk oluyor. 
Her türlü kürk modadır. 

Bu uyfadakl resimlerde ıörU-
len modellerin hepsi Bal

malıı'ı aittir. 3 numaralı resim 
balo artiitl Renee Jeanmıira 
itin huıusl ıuretıe ç!zilmiıtır. 
İ•ınl Allegro'dur. Siyah yUnlU
d•n üzeri çok dekolte bir kok
teyl elbisesidir. Ctketin kenar. 
!arı kürkle ıUılUdUr. 

4 numaralı ruim Claudette 
Colbert'in ıiyditl modeldir, Si
yah yünlilden bir etek içinde 
muslin bir bluz. siyah boncuk 
ile iılenmiş ipekli fay bir ce
ketten ibaret olan bu modelin 
ismi Duodur. 

5 numaralı model Gene Tior
ny itin tiıilmlf bir kadife man
todur. İsmi :restival olan bu 
mıntonun bütUn Dıtu siyah 
boacuk lılemelidlr. Yakasında 
ve kollarında kUrk vardır. 

il. E. Y. 

\ 
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VATANIN iLAVESi -----------------------------28 -11 - 1952 ----
~---~~---------------------------------------------~ 

•Kapatma. romanının ilk filmi 1934 de çevrildlJI ıaman baş rolleri Irone Dunne Ye John 
Boles oynamıılardı. Yukardakl reslmdş ·Kapatma• nın 1940 da meydana ıetirllen ikinci 
ver&lyonuada Ray'! oynayan Marıaret SuUavan görü!Uyor. Bu filmde Walter'I Charleı Boyer 

oynamııtı. (Resimde görülen erkek Robert 1·ouaı'dır.) 

F. Durst'ün <<Kapatma>> 
adlı romanına dair 

Ökuyucularımdan ıınk sık 
mektup ıelir. Kimisi ad· 

res ö·~renmek ister. Kimiıı;i mC!· 

rak etüklerl bazı ıeylor hak
kında sual sorar. Ba!J.n da ter· 
elime ettiğim romanlar hakkın· 

da fikir beyın edeııl•r olur. 
Bundan bir kaç senıe evvel ter. 
etime ettiğim bir romının kah· 

ra_mınını sonunda öldürrru~meı:n 
için bir çokları mektup yaınııl
tı. l\fııJesef elimde olnnyan bir 
şeyi yapmaya lmklo bulams· 
dım. Tercüme bir rom:ının esa# 
&ını tahrif •tmele hakkım yok
tur. Bu ınulınnı ycrıne geti' 
remedim. 

Bu defa tefrikı edilmekte o· 
lan ıKıpıtm.ı• hakkında aldı· 
&ım bir mektubun l'ıazı kısım· 
ıar1n1 nakledecetim. Oknyucun1 
B. E. bu satırlarda ıur.~Jrı )'az, 
mı~tır: 

·Beı senedenberi devamlı o· 
larık okuyueunuz:um. Bugün· 
!erde en tok beğendiğim bir 
tefrikanızı okuyorum. FannY 
Hur~t'dan tercüme ettiğiniz . Kı 
patma• adlı romanı, baht~ıı ,·e 
iyi kalbli kahramanı Ray'ı o de# 
recede beğendim ki hissiyatını 
\'e minnettarlılımı ifade iı;in 
sizi bir kaç satırla rahatsız et· 
mek istedim. 

Bu roman hakikatte bu kadar 
güz~l midir? Yokıı onu böyle 
yapın sizin tercümeniz midir" 
Bilmiyorum ... Çok çok beleni
yorum. Dahası var, ben Ray'• 
Aıık oldum. inanın ki doğrıl 
söylüyorum. Bütün hayatımca 
böyle fedaklr, böyle udık, böY· 
le ruhın ull bir kadın audırıı 
Hakikaten yerytizUnde böyle bir 
kadın mevcut mudur? Eter var· 
11 ona kul köle olur, perestll 
eder, tapınırım. Fakat heyhat.-· 
Nertde böylesi? 

Kadınlar egoist, kadınl>r tür· 
lU kaprislerin oyuncatı. kadın
lar hain, kadınlar nankör, k•# 
dınlar madd! ... Kadınlarca sa
dakat bilinmiyen fty ... 

Halbuki Jlay öyle mi ya? O· 
nun ıstırabını tımamile hisse# 
diyor, &özlerim dolu dolu, kal
bim Adeta mlayarak ona acı
yor, ona ıstırap çektiren Wal
ter'd•n ldeta nefret ediyorum 
Çok muhafaıaklr, mutaarnp. 
kııkanç bir erkek olduğum hal
de Jlay'ın her tUrlU hıyanetini 
m1.ıur ıorilrüm. Ray'ın bü!ild 
hissiyatına ralmen Kurt'a faıla 
ytiı vermesini temenni ediyor, 
Walter'den ancak o ıaman in· 
!ikam alablleceJinl zannediyo
rum. Böyle bir kadın ihmal •· 
dilir üzülür mil? Valter her ıe· 
yi bak etti. 

<Devamı 4 ilnl'tidel , 

Parbin •Fontalne• tiyatrosunda 2 yıldır oynanan •Back Street• 
(Kapatma piyesinin son perdesln de Suzy Prim, Jlay rolüntle 

Parlsle ·Kapatma• romanından alınan piyeste Walter'I ol"'• 
yan Sımson Falmllbtr. 

\lft.P 'H \ ~ 
/---.._ IN/11~ , ;,~--"! 
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-Qkuyucularımızıı, umumi bil- Kıymalı ıspanak yeme~ı-
I cılrrıni kontrol clmclcri dlr. 
çln 2U sual soruyoruı. nu su: 'Afganlstanın Londra el-
:ııe_rın CC\•nplarını kendi kcn- çisidir. 
ınıze bulmaya çalışınız. Doğ- 1 O - Taverna: 

ru olarak bulduğunuz her ce- Endillüste tarihi bir çcş-
lap itin beş pU\an kazanacak- mcdir. 
sınız. Eğer } lrmi sunlın kar- Bır çeşit goril tuuığıdır. 
ıılığı olarak buldu#unuz s:ıyı- Yeraltı meyhanesiair. 
!arın tutarı 75 ile ıoo ara 10• 11 - Uuhter-1 HlndCı: 
da i e umumi kültUrUnilz kuv- Hındının far ta adıdır. 
~ellidtr. YekOn 45 ile 70 ara- Bir Arap §Biridir. 
sında ise bilginiz orta derece- Abdillhak HAmıd'in cseri-
~~dır. 45 ten aşağı ise bol bol dlr. 
ıtap okumanızı tnvsıye ede- 12 - Dala~lama: 

riı: Bir inşaat demiridir. 
Bir çe~it kaşıntı iUıcıdır. 

} - Santur: Tıbetlılcrin ruhani reisidir. 
İran ıınlnnın mangalıdır. 1\3 - Nabokodonıisar: · 
Nizamı cedıd askeridir. Nasırın )'Cni br tcda\i u-
Bir musiki Aletidir. ımlüdUr. 

2 - Helyum: / Birleşmiş l\Ulll'tlerln kUrt 
Komedi Fransczln bir akt6- çc tellıffuzudur. 
rUdUr. ı Bir Asur hUkUmdandır. 
LAic de'.Tlndckl kaplumba- J 4 - JIB\ it can: 
ll~dır. Bir kocakarı ildcıdır. 
Bır. çrşlt uçucu gazdır. Kırağı çalmıs patlıcandır. 

3 •- Pınay: 1 Tanınmış bir ha\'lu tUcca-
Demir tele,·lzyon direğidir. ı rıdır. 
Fransıı başbakanıdır. l 5 - Cokcakarta: 
Şif~sız kemik hastaıı:ıdır. Bir pasta kalıbıdır. 

4 - Kosinfis: Endonezyanın idare mcr-
Arş.lmedin )•aptığı bUyfik kezidir. 

aynadır. Bir Japon bUyUsUdilr. 
Bır matematik terimidir. l S _ Pagllacd· 
Hınatistanda bir ııellledir. S d b'' · dl 

5 
_ lllantı • • on mo a ır emprıme r. 

B. h • :ıı'd' f BrUksclde çıkan bir gaze. 
Tır omur yemeı.ı ır. ' tcdir. 
_emntn bir Ayettir. Bi.r İtalyan operasıdır. 
Kud!ıs imamının sarığıdır. l 7 _ Topaz: 

6 ı-_ Sı rmıı~cş: Bir scşlt taştır. 
Kanunlnın kuşağıdır. ı Katırın toıxıl cinsidir 
1ı"srark c-in kurdu:ııu ha••al- · ~· e.,. e1 ~ Bir gemici feneridir. 

T:~ınmı~ bir memba su- 18 ;--- Karides: 
yU\1ur. JS\•içrede bir da~ ~telidir. 

7 - ıınika: I Bır denız tekl'sldır. 
Bır ,ispanyol o 11ınudur. 1 Japo'ly,rrın lhrac:ıt Jma 
Geım lerdekı hava borusu- J nıdJDör.. 

1 
d 19 - nge: 

ur. A • ld' el Marik~ nm erkek karde:I- . tl!'aya g ıp g me bU -
dir • f tıda. 

8 _ Tagor..; [ Bır cins kundura derisidir 
Bır çejl~Bursa\takunyası- Bir k~ Y"Cmlşldlr. 
dır. 20 - Clket.atay 
Tanınmışlblr Hint yaıarı- Falih Rt!kının ceketidir. 
dır 1 Bir mcr.aslm elbisesidir. 
Af~Ikada yapılan tblr pllA- Bir gUınrtık muayenesidir. 
kidir. 

9 - Piiblıik: 
Bir çe5it jskambll oyunu
dur. 

(l'ukand:akl zn sualin cev~
bını bugilrıkü llhemiıln be
ılncl aayfannda bulıbillrslnlı.) 

:················· ... ····•····•·············· .... ••·•·······•··•••··· . . 
~ Egleneeli satırlar i 
• • : ı L Acı.ı ...........• doyar, gözu doymaz. : • • 
: 2 - Herkes kendı .... _ ...... bakar. : 
: 3 - ............... Senenin altıncı ırldır i 
: 4 - Kurb:ın bayramında ...... gUn tatil urdır. : 
: 5 - .Muı:l .. .......... ıs ık vermez. : . . 
: 6 - Blnıı.oliln merketl ,_ ......... dur. : 
: 7 - l.'IIlsafırin akılsızı ... - .......... a~ırlar. ; 
i e - ............... ile insan, insan olmaz. i 
: sı - Manganez. bir ............ dir. j 
: ılı - fr;tanbuldn ııaat 12 iken, Romada ............... dlr. • • • 
: 11 - Sıvnı::: kongresi ............ tarihinde olmustur. ! 
: 12 - ............... Kocayınca, gayret dayıya dU&~r. : 

~ ~! = :~~~~~aa .~~~ . .'.'.'.'.'.'.'.' ... ~·~~d~ dd~~·ilir. i 
: 15 - Her~ es edebi •..•....... .. .. den H~renlr. i 
: 16 - ......... İş bu) ur ki sana aktı öğretsin. : 
• • : 17 - Bakmakla oğrenilse ••....•••••• kasap olur. : 
: l~ - Re;ko bir ............... dır. i 
: 19 - t tanbulda ............ tane mllze vardır. : 
: 20 - İstanbul ile &ilrne arası •.......•.•• kilometredir. i . . • • : <Ce\8plan 112, emlzln hestncl sayfasında) : 
• • • • . ........................... .... ................................... ~ 
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~ESİMLİ F ANTEZt 

!umurcağın 

1 - ?na, •parli~er arasındaki 
munascbcllcrın seyrinden 

ho~ı.ut musunuz?, di)e sordum 
Gozlerini derinlere doğr~ 

dikerek: 

- Hımmm! dedi. ÜzUlmiye
c~k gıbi değil ... Hiç bir 7.aman 
bo) le olmasını gönill ıstemi
~ or. Ben de çok dµşünUp taşın
dım. Menderesle Inönü arasın-

4 - İstanbul valisinin snrhos
ları kusturmak Jçin iğne 

yapmasına bir diyeceğinlı \'er 
mıT 

Kaşlarını çatarak ağzını açtı: 
- Protesto ederim, dedi, ŞJrl. 

detle protesto ederim. Bu da ne 
demek oluyormuş'.' Duyulmuş, 

g6rülm0~ ıey değil. .. Sağa Bola 

da ne ynpıp yapıp bir uyuşma 
zemini hazırlamalı bcne<!l. Yok
sa demokrasimizi cümle Alem 
ayıplayacak.. Doğrusuhu ister
seniz geceleri yatağıma yalın
ca, •memleketin ııu hali ne o
lneak? diye bir dü~üncedir •· 
lıyor. Bir zulmettir ıçlmi kap
lıyor. Ne etmeli, bilmem!. 

snta5anı kanun yakalayıp ccıa· ı 
!andırır ama, demokrasi, vatan· 
dasın midesine girip de orasını 
allak bullak edemez. Elendim 
zaten insan ya doktor olmalı, 
ya da vali ... Yani, ya deve ol
malı, yahut da ku~ ... Deveku~u 
olunca l~tc böyle, gölUrür ba
ııını kuma sokar. 

Yukardakl katlkaturlln altı sizce nasıl yatılmalı? 
(Ce\'abı llhemizın beşinci ı;ayfnsında) 

Garip yusaklar 
* Roderfield (Virglnia) da: 
Kütük çocuklardan mnad:ı 

bUylik insanlnrın çocuk araba· 
sındn uyumaları yasaktır. * San Benlto (Texas) da: 

Arıların, §ehir dahilinde bir 
saatten fazla d'lrmaları yasaktır. * Spring eld <Massachu-
sctts) de: 

itfaiye neferlerinin, halı sat
ması yasaktır. * Louıs,'ille (Kentuc1..")') de: 

Boynuna ip takmadan kedllc· 
ri sokakta gezdirmek )'a~aktır * Mexlco Ulontana) d:ı: 

Mahkeme ıınlonunda kadınla
rın örgU örmesi yasaktır. * Arkansas'da: 

•Arkansııs. kelimesinin yan
lış tellıffuı. edilmesi yasaktır. * Detroit (.Michigıın) da: 

Banyo ha\•uzunun içinde u
} umak yasaktır. * North Dakotı'da: 

Ayakkabı ile yatağa y:ıtmak 
yasaktır. * İstanbul (T\lrklye) de: 

Tramvaylara asılmak yasak· 
tır. (Her halde bu"~ hepsinden 
çok şa~acaksınıı.) 

2 - Ya okaklarda, kadınlara, 
kızlara kar~ı ~ıpılan sarkın 

tılık hadiselerine ne buyurur-

sunuz? 
Parmağını a z.ına 'ötürerek: 
- Suı, kardeş ıus! .. dedi. o. 

lacak iş değil .. Blı eskiden böy
le §eyler görmemiştik. Bu çe
şit uygunsuzluklara alıımamı§-

5 - Şu Samsun Millehekill 
Ustaoğlunun Atatilrk aley-

hindeki sözleri Bizi de UzdU ta
bii ... 

Kaflarını çatıp, dudaklarını 

Lıüzerek: 

- Bunun lAfını hiç açma. de· 
dl. Şa5manıak kabil değil .. Ona 
kalsa Arap harfleri geri &'"ime-

tık. DUnyanın gidişi mi değiş
ti nedir? Zamane inEanlarınıı 
hiç guvcn olmu) or. Kız.larımıı, 

kadınlarımız hava karardıktan 

sonra sokağa ı;ıkamaz oldular 
gayri... Ne biçim istir, nasıl 

devirdir, anlayamıyorum. O es
ki zamanın nezaketi, ıaygısı 

elmdi neredeee?. 

li, çarlinfla fes geri gelmeli. Me 
celle geri gelmeli. Belki de ha· 
life geri gelmeli ... 

İyi ama biz, koskoca lnkıll· 
bı neye yaptık? Geriliğin ve y0• 
baılığın ki:ıtü!Uklerinrlen kur
tulmak iı;in değıl ml? 

Ben her §eye tehammUl e. 
derim, ama inkıllıbımııa dün
yada toz kondurmam. 

5 

3 - Peki, Sarıyer cln:ıyeUnln 
faili sızce kimdir? Niye ilm 

diye kadar yakalanmadı? 
Bunu sorar sormaı. makara 

lan koyu\'erdi. 
- 11Ahl kardeş! dedi. Ne ka 

dar da acelecisın.. Dur baka
lım, hele biı evlenelim, çoluk 
çocuğa karışalım. İhti)•arlıya
lım. O vakte kadar elbet katıl 

6 - •Yeni Şiir• hakkınıinki 
dilşilncelerinlıi oğrenmek 

mumkUn müdür? 
Birdenbire ciddllesti: 
- Bendeniz, bu hususta fü;

rlml söylersem, biz yastaki ih 
Uyarlar yine kızıp köpürecek 
ler. dedi. Ama kabul etmelisi
niz ki her yenilik fikri daima 

JAQQ&Jb 1 J& :a sı 

meydana çıkar. Hem Eimdl, du~ 
duğuma göre, cinayetlerde kul 
!anılmak 1lıere, Avrupadan ga. 
yet akıllı polis köpekleri getir 
tillyormuş. Hay\'anlar cinayet 

yerini koklaya koklaya failin 
saklandığı yere kadar gidıp &UÇ· 

luyu yakalıyacakmış.. Onun J-1 
çln biraz sabırlı ol. .. 

itirazlarla kar§ılanır. Eskinin 
elden gitmesile, bir çok şeylerin 
de beraber g!deceğini bildiklerı 
için, yaşlılar her yeni şeye kar
şı gelmıye çalışırlar. Ben de ya
&ımı basımı aldım ama, yenilıği 
her zaman se\'erim. Artık bi· 
ıim çağımız geı;ti. Bununla be -
raber gönlum her dem tazedir 

\'esse!Am ... 
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Yukanda gördillilnüı tkl resim birblrlnln t amamen ayıı.1 değildir. ikisi arasında tam )'edi ~e~lt fark \ardır. Bunları bııl&
mıısanız, beılncl 11yfanıııdıld cevaplar luamuıı bakını&. 
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"Sahipsiz evin insanları .. ,, 
Yazan TURAN BAKIR 

Ev o kadar haraptı ki, sokaga 
bakar. tarafını sırna~ık bir 

asma. gözlerden saklamasaydı, 
beledıyc, belki yıktırırdı. Böy
le ruzgarlı ve ı:okyuzünün sim
sı~ah oldu~u bunaltıcı temmuz 
günlerinde, belki de, o sokak
tan geçmeğe korkanlar bulu
nur. Evın arka tarafındaki )'an
gın )erinde, üst kat pencerele
rinin hemen altına yaslanan pa 
yandalar, yıllardanberl karayel 
rüıglrlarına, ağaç kurtlarına, 
güneıe ''e ) ağmura mukavemet 
etmekten harap binaya bir fay
da tenun edememişti. Çatı ara
sında kumruların iç çekip, gU
\ercinltrin kanat çırptığı, bu 
e\in sakinlerine öyle geliyordu 
ki, her lll biraz daha, yangın 
) erine doğru yakla~maktadır
la r. 

Ust kattaki odalardan ancak 

birincle oturuhıblllrdi. Ya~mur
lu gecelerde; odanın her tara
fını gezip dolaşmaktan pal'ça
lanmış illenın içindeki kırpın
'tıları dokmcmck için, ana - kız, 
beraberce ) attı klan 'c güııdut 
birinin çamaşırda, eli •erinin Ye 
mişteki çikolata imalathancsın
de yorularak sızlayan ayakları
nın ucuna basmak suretiyle ku
cakladıkları yatağı öylesine bir 
&dkaUe odanın akmıyan taraf
larına götüril~leri \'ardı ki ...... 

• 
yazın, çok serin olurdu. Par-

lak \e aydınlık gecelerde, 
daha rahat ve ferah olsun di;·c, 
enlemesine yattıkları yataktan, 
ayaklan döşemelerin üzerin<lc, 
la\•anın kısın akan \'e l azın içe
riye güneş dolan ara1ıklarından 
yıldızlara bakarlardı: Haliç \'a
purunun, sıgara dumanı, nefes 

,-~---------------------~ 

Saııat Dertlileri 
Yazan. OKTAY AKSAL 

sonbaharın geJmesi!e S~nat \'e edebi) at dergileri tle bir can-
lılık kazandı. •Beraber• adlı yeni bir dergi çıkmaya basla

dı. •Küçük Dergi• ile ·Seçilmiş Hik5yeler•, boylarını değiş
tirdiler. cTürk Tiyatrosu., kaliteli bir sanat dergisi olarak or
taya çıktı. Yeni edebiyat \'e sanat dergilerinin de yayın haya
tına atılacağı söyleniyor. Kültür dünyamızdaki bu hayırlı can
lıltlın gün geçtikte artmasını dileriz. 

Küçiık Dergi, ze\ kli bir ı:örünilşle )'en iden karşımıza çıkıyor. 
Bu derginin kendine mahsus imzalan \'ar. Kendilerine bir 

de yazı kurul~ seçmişler. Ciddf, güvenilir bir sanat dergisi kur
mak istiyorlar. Bu sayısında A. 11. Tanpınar, :KAmuran Yüce, 
Özdemir Asar, ·Turhan Doyran'ın ~iirleri ile Haldun Taner'in 
sürükle~ici bir hik5yt'si dikkati çekiyor. Sabahattin Eyübo:lu
nun, Başaranın, Bilge Karasunun yazıları ilgi verici. Ama beni 
en çok düşıindtlrcn Semih Tuğrul'un •Gazetelerin Sorumlulu
ğu• adlı yıı1.1sı oldu. Bu konu üzerinde Vatan'da ben de dur
muştum . .Bu bakımdan yazarın, :Fransız romancısı Fr. Ambriere'
den aldığı ŞU sozlerı tekrarlamak istiyorum: • 1930 sıralarında 
idi. Gazeteye l azı yazmak istediğimi, gece sekreterinin masa
ınnda oturan ~e\'imli ihtiyara anlattım. ·Oğlum, dedi. Kitap yaz 
mak nlyetındc isen, gazeteye girme ... Ya gazeteci ol, )ahut ya
zar, iki inden birini kati olarak seç. Bunların birinin digerini 
muhakkak öldiırecei;ıni unutma.• 

şehir Tbatrosunun 23 l'lldır çıkartmakta olduğu oTüık Ti-
yatrosu• dergisi Orhan Hançerlioğlu ile Burhan Arpad'ın 

eliyle değerli bir sanat dergisi haline geldi. Yaz aylarında da 
yayınına ara ''ermeyen ·Tilrk Tiyatrosu• artık yalnız tiyatro 
ıçinde de:n. dısarda da satılmaktadır. Derginin son savısıncla 
Orhan Hançerlio~lu, Sabahattin Kudret. }:rcümcnt Beh~at, ·A
fif Yesari, Burhan Arpad, l\lclnecke, Turhan Doyran'm çesitli 
sanat konularında yazılarını okuyabiliyoruz. Melnecke •Fırtına
dan•, Han~erlıoglu •Bir Ttlrk Tiyatrosu• nu yaratmaktan b:ıh
sedi)or. Öteki yazılar da tiyatro ısanatına ilgi duyanlar için 
hayli istifadeli .. llançerlioğlu'nun baS) azısında niçin bir Tiirk 
tiyatro edebiyatı olmadığı sorusuna şu cevap \'eriliyor: •BU· 
gOn bir Türk tiyatrosu yoksa, bunun açık sebebi ilk denemeleri 
hızlandıran Rcsat Nuri'ler \'e Halit Fahri'lerin ardından' yürü
mek istlyen genç yazarlara esasen sayılan pek nz olan tiyatro 
kapılarının kapatılmış bulunmasıöır.• •Turk Tı.}atrosu• der
güıi ıerek muhtc\8, gerek baskı bakımından tatmin edici bir 
kuv\'ettedir. 

y editepe, •Varlık • , ·Turk Dılio, •Hisar , •Ka)'11ak• gibi ta-
nınmış dergilerimizin ıson sayılarında yeni me\:simo gi

rildiğini gösteren belirtiler var. Varlık'ta Reşat Nuri'nin :ın. 
kf't cevabını okumal3rınt bütfin aydınlara tavsıyc ederim. •Se
çilmiş Hikiı~e!er• bir defa daha boyunu drjfütirdi. Bence bu 
sd:ll daha hl. yalnız muhtevayı biraz daha kuvvetlendirmek 
gerekb or. Bunun da ilerk! sayılarda yerine getiirleceğine e
minim. Yeni çıkan ·Beraber. dergisinin dördüncO sayısında 

bir çok ilgi (ekici yazılar nr. Beni konusu bakımından en 
çok ilgilendiren .Neden böyle yazıyorsunuz?• diye açılmış bir 
anket sorusu oldu. Reşat Enis ve Yaşar Kemal bu ısoruyu ce
vaplandınyorlar. Bu bahis biraz uzunca .. Fırsat bulursam a~n 
bir )azıda bir yazarın sanatı üzerinde bu çe~!t sorgulara çekilip 
çe!dlnıb·eccği meselesi üzerinde durmak isterim. Zaten Yaşar 
Kemal' de bu soruyu ha3Tetle karşılıyor: •Bir )azara, azıcık 
aklı ba~ında bir ~azara, devrimizde böyle bir sual sorulur mu?• 
d•yor. Galiba hakSlz değil! • 

j 

\'e U)ku kokan ikinci me-.ki sa
lonunda, tahtakurusu ''e pire· 
lcrle başlıyacak olan yeni (Ün ı 
için ümit' e l1ayaller... • 

Annesi mırıldandı: 
- Daha uyumadın mı, kız 

Hatçc .. ? 
- Yeni dalıyordum, anne. 
Halbuki, yaslı kadın horulda: 

mağa ba~ladıktan ısonra bile u
yumaz, hep dü~ünfirdü; on yedi 
yaşındaydı \'e şarısındı. Güzel· 
di de ... Kirli ısarı bukleleri al
nına düşer, hayal içinde geçen 
gecelerin sonunda, uykulu ve ı 
deniz mavisi gözleri kapanırdı. 

- •Annemin çama51ra gitti. 
fi yerlerden getirdigi, rengi at
mış, lıavı dökülmüş elbi eleri 
gh'mekle mi ömrüm geçecek?. 

Kapı karşı komsuıarı evkaf 
memurluğundan emekli Hııydar 
efendinin dul kızı Lemanın, es
ki \e boı.uk makinesinde gece
krdenberi uğraşıp dilze1tti~i. 
cılız 'üeucluna uydurduğu em
prime~ i diijündil. Yarından ıeu 
yok, bu hayattan kurtulacaktı. 
Onun, bunun eskisini giymek
ten usanç getiriyordu. 

Tavanın araltklanndan gökyU-
züne baktı. Yıldız fi!An gö

rünmüyordu. Yavaşça, kalktı. 
Pencereye yUrüdü. Sokak lam. 
basının kirli - sarı ışığı etrafın
da toplanan. zirirl karanlık :e
ceden \'e uzaklarda boğulur gi
bi ses veren vapur düdük!erln
den irkildi. 

- •Yarın, hava gUzel olma
lıydı. Yeni bir hayata atılırken, 
her ~ey, halli gökyüzil bile, fo-. 
sana cesaret vermeli. f ç!mdeki 
sıkıntı \'e korku neden acaba? .• 
Annem ne derdi: Lodos hava
larda insan bunalırmış, içi sıkı
lırmış. Sahi, bak, hava lodos; ı 
tren düdükleri duyuluyor.• - ---

Kedi, oda kapısım tırmalı
yordu. 

- •Kararım karar, bu sefer 
dönmece yok. Yarın sabah ... • 

1\IescfoYi arkadaşlarına açtığı 
zaman, dal1a ne istiyorsun, ap
tal, demişlerdi. 

- Yüz altmış kuruı gUndc
likle çalıştığımız patrona met
res olmak her kıza nasip olmaz. 
Başına konan devlet kuşunu ür
kütUp tepme. 
Anasının, karanlıkta pırılda

yan beyaz saçlarına baktı. Elini 
uzatıp, bu, ışık ve nur demetini 
okşamak istedi ama, uyanırsa, 
diye, çekindi. Bir yanda, mu
kaddes bilinen her ~ey, öte ta
rafta ... 

- •Bu kadar hassas olmama
lıyım. Ömrümün sonuna kıidar 
sefalete mahkum olmamak için, 
böyle Hizım. Annem affetmese 
bile, Allah affeder. Ne yapa
yım, o izbt', karanlık, kuytu l'er
den usandım artık ... • 

Sonra, uyuyakaldı. 

Alt kattaki, iki odadan birin-
de oturan •Karadeniz Çay

e\f. nin ocakçısı, gözlerini ta
vana dikmiş, hemen üsttlndeki 
odada uyuyan genç kızı düşü
nüyordu. Asma. yapraklarınaa 
parıldayan sokak lambasının sö 
nük ışığı, döşemelerde:O.i, nn za
mandan kaldığı belirsiz )'ağ le
keleri üzerinde oynaşıyor, son
ra. duvardaki sinema ilanlarını, 
Qzerinde etine dolgun gen~ bir 
kadının uzandığı sabu!.l ıeklam . 
tarını aydınlatı~ ordu. 

- • E\•lcnmek IAı.ım, bu çc. 
kılır hayat değil ... • 
Dışarıdan bir şarkı işitildi: 
•Ren de ,\ilah kuJnyum• 
•:\loriye de fosforlum• 
Ve sarhoş kahkahaları, küfür 

ve naraları bekçi dildUğüne ka· 
rışıp, kayboldu. Yukarıda ya. 

, an kız, hem gençti, hem de 
qüzel ... 

Diğer odada ise, tam altı kişi 
yatıyordu; kan, koca \'e 

dort çocuk. Adam, tram,•aylar
da biletçi idi. Çantasında dalma 
kuruş bulundurduğu ve bilet 

paralarının üstunil vermeği u
nutnıadığı için, zorlukla geçini
yorlardı. Aylığını alır almaz, 
borçlarını öder, birkaç gün ~on
ra, ekseriya ayın sekizinde, bak 
kala, fırına, her alış - veri:J et
tikleri yere: 

- Ay baliını'la lnsallah, ne 
kadar tuttu, yazılım da borcu
muzu bilelim, filan diye, yeni
den veresiyeye başlarlardı. Ve 
bu, her ay böyle olurdu. 
Yalnız kasaba borçları yok

tu. Çünkü, kurban bayramında 
iki mahalle öteden et gönderen 
iyi insanlar olmasaydı, etin lez
zetini çoktan unutmuş olacak
lardı. Bazan da, ögle yemekle
rinde idarenin verdiği kuru fa
sul~ enin içindeki yağlı etleri 
ayıklayıp çocuklarına getirir. 
fakat karısı yedırmez, lezzetlı 
olsun dıye, onları, kendi pişir
dıği yemeklerin içine atardı. 

On üç yaşındaki kıt felçlı ıdi, 
idarenin doktonı öliJr demlştı 
ama, ölmüyordu işte ... 

On yaşındaki oğlan. akşama 
kadar sokaklarda · hayat• satar, 
karanlık basınca da. tir sokak 
ötede, elektrik direğinin dıbin
de, arkadaşları ile barbut atar. 
gündüz kazandıklarını gece \'e: 
rirdi. Çok sıcak günlerde, Sa
ltpazarında \'eyahut Unkapanın
da denize girer, o SÜ!l, para ka. 
zanmadığı için, bir iki arkada
şını yanına alarak, backa ma
hallelere giderler, za~·ır 'e çc. 
!imsiz çocuklıırı dÖ\'~ttk, <'ile
rindeki 3-!l kunışu alırlardı. 

Sekiz yasındaki oğlan, iki:ı<'i 
sınıfa yeni geçmiş, sessiz, ısakın, 
kara - kuru bir çocuktu. Mek
tepte, ·Solucan• derlerdi. Te
reyağ ve reçel ile beslenen ar
kadaşlarının tekme, tokat ''e 
alaylarına hiçbir zaman muka
bele etmemişti. 

En küçükleri ise, babasının 
ne iş yaptığını, kardeşlerinin 
ne halt ettiğini bilecek c:ağda 
değildi. Bütiln kuvvetini du
daklarına \ 'ererek. ana!ının mc 
mesini emiyor, Tanrının daha 
sonraki yıllara sakladığı ıstırap 

\'e sefalet gunlerine yetişmek 
için. şlmdilık gullıyor 'e biı~ ü· 
yordu. 

vapırlan girince, ~oldaki kii-
ciik ve kilıtlı odada bir zıı 

nıanlar ev sahihi otururdu. E\ -
elen aldıgı kira He geçinen kim 
se iz ve ıhllyar bir kadındı. 1\ı
racılar son zamanlarda para 
vcremcı olunca, yüzii tutmadığı 
için isteyememiş, bir müddl"t 
kışla kapısından aldığı tayınla 
geçinmiş, bina vergi i için oda
sındaki loaryolayı haczettikler i 
gün de, çıkıp gitmiş Ye ondan 
sonra hiç görünmemişti. 

ihl kattaki ihtiyar kadın, a} a-
~ının ağrısından uyandığı 

zaman, ortalık henüz karanlık
tı . Odanın bir kiışesinrle yığılı 
<luran çamaşırlardan. kollarına 
ı;ığılırabıldiı;i k:ıdıırını kuc:ık
lı~ arak aşağıya ineli. 

- •llaftarla bir gün istirahat 
t'rlrccğiz, guya... O da, bekiır 
çamaşırı yıkamakla geçiyor. Bi· 
:ı:lm kız, erken kalksa da yardım 
etse bari .. . • 

Ocağı ateşledi. Sokak kapısı 
nı açarnk dışarı baktı. Siyah bu
lutlar dağılmıştı ; gece, yıldızlı 
\C pırıl pırıldı. 

- • Kah\·ede çalışan genç bi
zim kızı alsa ne iyi olur•. 

Eu sırada, iri bir yılnız ışık
tan hir çizgi çekerek ,düştü. 

- Olacak, dedi. Bu iş olacak. 
Oh, Allahım, sen büyüksün. B:ı · 
;ıına bir kaza gelmeden... S:ı· 
hahtan akşama kadar, o kadar 
herifin içinde çalışıyor. Gerçi, 
kazancı az anıa iyi delikanlı ... 
Kimsesi de yok, tam bize goıc, 
çöpsüz üziiın. 

Kazandaki su ılınmıstı. Oduıı. 
!ar çıtırdadıkça, mutfağı tatlı 
bir kızıllığa boyuyordu. Horoz 
sesle~inden sonra, hava aydın
lanmağa başladı. İki mahalle 
öteden siltçü beygirlerinin nal 
sesi duyuluyordu. Sokağın ba
şında çömelip duran bekçi. uy
kusunu, be1ki de mahallenin 
uykusunu dağıtmak istiyormuş 
gibi, düdüğünü öttUrdU, taban-

MAı:'TAL.11( 

rasını dıizelterek köseyi döndfl. 
nııctçınin küçuk kızı ağladı. 

Biiylık oğlan onun sesine 
uyanarak, •Yeni Hayat• kutu
sıııııı kapınca lırladı . Biraz son
r:ı. hılctçi de iş ınc gitti. 

<iiıniiıı , o b ılliır renkli s:ıati 
sona ermiş. ayclın1ıkla karanlığı 
bağlı)' atı, ~iı mı dört saatin en 
uykulu zamanı, en hayalperest, 
<'n huı.ünllı vakti, o, karanlığln 
üzerindeki gümus renkli ümıt 
anı bitmişti. 

- •Ha\'a iyice a)dınlandı. Ne 
ı edcyse, izınli askerler sokak 
aralarında dolaşmağa başlarlar. 
Bizim oğlan busun gitmiyecek 
galiba ... Yoksa, bu zamana kal
mazdı . • 

Bir murldettenberi, müstak
hel damadı olaı ak tahayyül P.t
tıl!ı ocakçıya artık ; ·bızim oğ
lan• rliyorr.J 

- •Gidip kırli çamaşırlarını 
istr.scm ... Ama, uyusun biraz, 
sonra yıkarım . Ne kadar yor. 
gundur, kim bilir .•• • 
- 'l\A'erlıaba anne, kolay gel

sin! 
- Ey\•allah, oğul. Nasılsın? 
- Allaha bin şükür, uğra~ı-

) oruz işte ... 
- Hep öyle, düm·a gailesi 

bitmıyor ki. .. 
- Hemşiranım nasıl? 
- h i çok !iÜkür. Ne yapsın 

ya\'rucak. Ekmek parası için, 
didiniyor. Bugün pazar da ... Bi
raz uyuyor. 

- Demincek, Ust kattan ses
lrr gliyorclu, uyanmııı herhalde. 

- Ah, hııızır kedi, ah. Kapıyı 
çıkarken açık bıraktım zAr ... 
Bende de kabahat var ya ... Ne 
ise ... Her zaman böyle, kapıyı 
açık bulunca doğru Ha~enin 
koynuna girer; yüzünü, ıözilnü 
yalar, uyandırır. 

- Anne. seninle bir ıey ko
nuşmak istiyorum. 

- ............... ? 
- Bak ,anne ... Sizin erJı:eti-

niz yok, benim de kimsem. Ben 
ne düşündtlm. biliyor musun'! 
Şey ... Yani, Hatçeyl bana ve. 
rirsen ... Onunla evlenmek ilti-

yorum da... Bılmcm, sen ne 
dersin, ha? 

İhtiyar kadın, memnuniyeti
ni saklamak için, bir an konus· 
madı. Elinde tuttuğu ve fare 
ölüsü gibi kokan kirden simsi
yah olmu~ fanilaya baktı. Sırt 
tarafı kalbur gibi, delik delik 
olmu§tu. 

Heyec:uı, korku ve ümit için
de bocalayan delikanlı: 

- Yoksa, beni beğenmiyor 
musunuz? 

- Aaa, o nasıl stil e\'ladım~ 
Bunu ben de düşünüyorum. Hat 
çe de razı olursa, neden olmı:
sın7 

Delikanlı, ihtiyarın elini öpe
rek: 

- Oh: annecim, dedi. Ne O· 
!ur, hemeıt sor. hadi ne olur .. 

Kadıncağız, o SC\'İnçle yukarı 
fırlayıp, odayı bomboş ı::örün
ce şaşırdı. Hatçe, ondan izinsiz 
bir yere gitmez, hele pazar gün
leri hiç sokağa çıkmazdı . Etra
fına, boş gözlerle bakınırken, 
Hatçenin baıı eşyalarını göre
meyince, her şeyi anladı \'e or:ı
ya yığıldı. 

İki mahalle öteden, sebze,•:ıt. 
çılar, yoğurtçular geçmeğe baş. 
ladıfı halde, kah\'ede çalışan 
delikanlı elleri cebinde. ihtiyar 
kadını ve ıetireceği·ce,·abı bek
liyordu. 

- •Acaba, razı olmuyor mu?• 
Ellerini cebinden çıkararak, 

pencereden, semiyı doğru u
ıattı: 

- Allahım, sana sığındım, 
sen büyüksün. 

GökyUzüne, istimdat ettiği 
yere bakmak için başını kaldır
dığı z~man, ancak, kartıkl pen
cerede rüzgarla sallanan ağı ya. 
malı bir kadın külotu ile kena
rının danteli söi<Ulmilş bir ıDt
yen gördü. 

Ocaktaki odunlar, bir yenisi 
atılmadığı için parlamadan, i~in 
için yanıyor ve Hatçenin kedisi, 
kirli çamaşırların lizPrine uzan. 
mış, tırtıaklannı ve avucunu 
yalıyordu. 

«Kapatma>) 
Romamna dair 

(Başı ! incide) 
Yemek yerkEın lokmalar bO' 

ğazıma diziliyor. Çünkü bilb1"' 
rum ki Ray çok aç ve her Jıl' 
yal ettiğini yiyecek maddesi t 
çin yutkunuyor. Onu doyurın• 
için bütün bir ömür peynir ~= 
mek yemeğe razı olurdum. Aı;d 
böyle bir kadın yok ki. H~' 
bir kadına işık olmak ta ferı,... 
Bari Kurt hasislik yapmayıp r 
na beraber yiyecekleri lokaP':; 
da güzel şeyler ikram else, bO 
!arını ödese ... 

Ray bilmiyor ki, ııidcn urı; 
tur. Walter öyle oldıı. Ah 
olurdu, bu kadar miikıımmel b: 
karım olsaydı. Ama ben ona 1 • 
yık olur mu idim ncal:a? • 

B. E. in mektubunu iki ay e~ 
\'el almıştım. O zamandan~, 
Ray hala çile çekiyor, daha 
çok çekecek. 

Dünva yÜzünde fedak5r (1 
vt'falı ·kadınlar da nrdır. jıı• 
şallah bayatta böylesine r•S:: 
lar da kadınlar hakkındaki ~ 
tU fikirlerini deği$tirlr. B•~ 
okuyucularım da Ray·ın f P"" 

çile çektiğinden şikiyetçl (lı~; 
yorlar. Kitabın muharriri bOY 
olmasını münasip görmüş. ~ıı· 
alesef bunu değiştirmek e!iıtl' 
de delildir. tt4 

Back Street'in iki defa fil 
çevrilmistir. Tiyatro piyesi . ol~: 
rak da Pariste Fontaine tıY1 f. 
rosunda hala ovnanmaktad1 • 

Susy Prim cok icli ve mUJ<cıfl' 
mel bir şekilde Ray rolilnU ~ 
namaktadır. Samson Fainsil I• 
de yakışıklı ve hodbin bir VI• • 
ter'dir. Piyes aylardanberi ~f 
nanıyor. hi!A da oynanmağa ~ 
vam ediyor. Sahneye konuş tı 
zı ve temsil ediliş her bııkırO' 
dan güzel ve kusursuzdur. 

dl' Okuyucularıma bir ker~ r4 
ha teşekkür eder, gösferdıkl• • 
samiml alakadan dolayı rO 
mütehassıis olduğumu iJAve r 
derim. - R.E.Y. 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMOUN 

(Çözüm kolaylığı için not: Sold•n ula 1, '· '7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 numaralardaki bUtUn 
liıler •G• ile baılamaktadır). 

Soldan sağa : 
1 - Balkanlarda ve daha ıh·ade Besarabya. 

da Yaşıyan Hıristiyan Türkler: Astronomi, fızJk 
'e matematikte birçok kefilleri) le me&hur İtal. 
~·arı Uim; Bır harp gemlsL 2 - Bır sayı; Bir uz. 
'ııınuı; Yilz.sliı!er (arapça, cemi). 3 - İncecik 
kabuk; Ayak (farsça); Akdenlıde karasularımız. 
da küçük bir ada; Dağ kırlangıcı. 4 - Hindistan. 
da bir ırmak; Bir bahçe veya parkta yapılan eğ. 
lence veya z.i~;afet; İEtlfrağ. 5 - Kurucu; A)lıır
dan bıri; Nımetler (arapça, cemi); Fena kimsele
rin Yapamıyaca~ı ~ey. 6 - Cefa; Su (arapça); 
RUtbesiı asJ.'rr. 7 - İtalyan birliğini meydana ge
tirenlerden meşhur vatansever; Gôzônünde bulun-

ınayış (arapça); Buyük kızgınlık. R - Dini tören; 

L!nete müstahak; Temenni; Afrika memleketle

rinden biri. 9 - Bir nota; Eski bir ölçU; Başla 
ıırt aruı. ıo - Çiçf'klerl gündüzleri kapalı dur

duğu halde akı;ama doğru aı;ılan bir bitki; Fel
le.ftde •anıneviye. demlen mesleği ifade edm 
Yeni terim. 11 - Zarf edatı; Dili Hind - Avrupa 
dil ailesindt'n olan; 'Üye; Endişe; Bır edatın kı
s~sıı-Jıluellif mahsulleri (arapı;a, cemi). 12 - Va
~Jt geçirtmek için meşgul etmek. 13 __ Orduda ve 

onanmada temclU kalan erbaş; Koyun yatafı: 

Yukarıdan aşağıya: 
1 - Sır; ZaU enası; Tevellüt; Alafranga mU

zlk Aletlerinden biri; De\•ir. 2 - Zenci olmıyan 
haremağası; Arıın peyld; Pek (arapı;a); Sarfiyat; 
Bir tavla sayısı, 3 - A~ır (farsça); Bir \•ilAyctl
miz; İsim: Varidat; Midesi boş. 4 - Bir soru eda
tı; Yapmacık (arapta); Bir renk; Bir i~ için ba$
vurulacak yer. 5 - Bir edat; Tecessüs; Uyuşuk 
Hı tcnbel; Bir çe~lt resim cedveli. 6 - Buyilk· 
MeUn; Hindistanda bir 6ehir; Rey; Hububatta~ 
biri. 7 - Petrol stirmc; Raci; 1ki kutsal şehrin 
bulundu~u illke. 8 - Tiyatronun en ucuz ve en 
yüksek yeri; Tuuık; Gelenek; İplik eğirme tılctl. 
9 - Geri; Bir emir Ycya bir hükmü yerine getir
me; Kocaeli 'llayclinin bir ilçesi; Bir işde henüz 
bilgili \'le tccriıbcli olmıyan, 10 - Bir nota: Soy. 
luluk; Bir renk; Çiğnenen sakıza katılan madde. 
11 - Bir unvıın; Mesleğinin yıldızı; Bir içecek; 
Bayram öncesi. 12 - Afganistanda Kabil'in Gü
ney Batısında eski bir şehir; Askeri birlikler. 
13 - Cüz'i; Akraba karısı; Bir erkek adı; Yilz 
(farsça). 14 - Gemi barınağı; Kapı (farsça); Ka
ba bir nida; Lezzet. 15 - Mü rakki; Akıllılık 
taslayan; Pek güzel; Bir \1lAyetimi:ı:. 16 - Verme 
(ara~a).; Üstün akıllılık; Scrvigillerden bir ağaı;
çık; iıaret verm!'ye .lti'rayan bir !:C'§ll davulcuk. 
17 - GllmU:s (far,.ça); ingıllerc Dışlşlcri Bnkanı; 
Acayip; Hücum. 18 - Tarihi bir devlet; Pek ge
rekli; İlletli şi~. 19 - Şayet; Kirli iz; Etli bir seb
ze yemeği. 20 - Bir üstsubay; İhtiyarlamağa he
niız vakti olan; Pek çok; .Zehir. 21 - Serkeş; Ters: 
Hayat cc\•heri; Deveyi çökerllllP-k itin kullanılan 
nida. 22 - Dııhçıvan tıletlerinilcn biri: Bir göz 
rengi; Türk musikisi makamlarından biri; Şöhret. 
23 - Fenalıkla alA.kası olmıyan; Bağışlama; Yağlı 

kara; Baldan pek hoşlanan blr hayvan; Tehlike 
işareti. 24 - Boşama veya bo~anma; Bir yortu; 
Garip; Dahili. 25 - Bir kuma:ı; hay\·an yemlerin
den biri. 

Seb~t. 14 - Bir :musiki ileti: Bir 'POrcu; noy 
bos; Anadolu Ajansı. 15 - Musikide kalından in
reye doğru sekiz nota dizisi; Mihver; Su l olu. 
16 - Denizın hafif dıılgalı ve çırpıntılı olması ha
li, Kalıhı kıyafeti yrrinde olduğu halde hiçbir işe 
Yaramıyan adam (iki kelime). 17 - Sıcak iklim 
h~yvanlarından biri: 1fimlze yarııyan hayvanlar
dan hirı; Tutamak; Umumi yardım; Hasret nıdası. 
18 - Ba~ağı; Buyuk; Zamanın kısımlarından; 
Sancı (arapça). 19 - Konya Selçuk devletinin 
batmasından sonra istik!Alini ilAn eden Anadolu 
Beyliklerinden birinin adı (iki k lime): Hafifmes
tep Japon dansözü ve şarkıcısı. 20 - Ordunun kı
ıaıtrnası: Bir ~e:yln iki kenar aracı; Son harf: ıu
teaıııı.: Zamanın kısımlarından. 21 - Tuttuturıu bulunma~'l5 (arapça). 23 - Bir meyva; iç çama
koparır: Yağmur ytlıü gormemi~: Eski Yunanlıla- ~ırlanndan biri; ÇM. 24 - l\Iu&a'nın arkada§ı; 
rın telll bir çal~ısı . 22 - Yepyeni (iki kelime); Ekıersiz; Hububat tozu; Umu. 25 - Mürur; Bir 
SuYU un a71r döken süzgeçli testi; Gözönfinde villyetiml.t; Fransız.lann idam bıı;ağı. 
~praı kelimelerin hılledllml~ ~eklllerlnl, bugilnkll gueteml ıln 5. d !a)iasında bulacaksınız( 

Soruların cevapları 
İlh·emlıln birinci 68} fasında, 

·~ınılan bulabilecek misiniz~• 
hı&lıtı altında sorduğumuı so
!'\ıllrın doğru ce\'aplan &unlar-

d~ 1 1 - Orta Amerikalı 
2 - J:)eyoğlunda İltlklAI cad· 
3 - Kadın sapka&ı ! - Gulıstan Güz:ey 

- Afgan köpeği 
6 - lünih 
7 - Mountbatten 
8 - İn::iliz parlAmentosu 
~ - Adanada Atatürk Abidesi 
O - Buda heykeli. 

•'bt.Ihtrrılıin n!ncü sayfasında, 
, 

1lıhıb1 lokll~ınız• siıtununda 
l Ortluğunıuz %0 50nınun lıa~ılık· 
•rı IUnlanhr: 
~ - Bir musiki Aletidir. 

3 - Bir çesit uçucu gazdır. 

4 - ~ransıı Baiba)>an.ıdı.r. 

5 - Bır matematik terımıdir. 

6 - Bir hamur yemeğidir. 
hıd - Tanınmış blr memba su

ur. 

du
7 

- Gemilerdeki hava bonısıır. 
a 

dır. - Tanınmı~ bir Hint )'azan-

du~ - Bir çeslt iskambil oyunu

~~ - Yeraltı meyhanesidir. 
?idi - Abdülhak Il4midln eser. 

aıd\!. - Tıbetliterin ruhani rel

li B' 1, - ~r Agur hUkUmdarıdır. 
lg - !ıır kocakarı illcıdır. 

ke11d:- tndonezyanın idare mer-
ır. 

18 - B' t 17 ır talyan operasıdır. 
18 - IHr ~e~lt taştır. 
ıo - Bir deniz teknesidir. 
2o - B~r kış ~·emişldlr. 

- Bır merasim elbisesiı!lr. 

llbe1111 • ~ 
•'ttı lln üçüncil uyfısında 
~akf ei~eeıı ~atırtar. haslıfl altın

are1erın bos kalan yerle· 

rl ıu surttle doldurulacaktır: 
ı - Kanu 
2 - Çıkarına 
3 - Haıiran 
4 - Dort 
5 - Dibine 
6 - Çapakçur 
7 - Ev sahibini 
8 - Mal 
9 - Maden 
10 - On bir 
11 - 4 EylCıl 1919 
12 - Kıı 
13 - Yortu 
14 - EylQl 
15 - Edep!iz 
16 - Tembel 
17 - İt 
18 - Da~ 
19 - On 
20 - 243 

* İll\·emlzJn üçüncü sayfa, bi-
rinci ''e ikinci c':tununda bulu--

Jllft karikatürlerin anlattığı ear
ktlar 5unlardır: 

Üstteki: 
•Manda yuva yapmıs söğüt da

lına• 
Alttaki: 
•Adalar sahilinde bekliyorum• 

* İllnmlıln üçiıncü sayfasının, 
üı;iıncü ,., dördüncü siltunlann
dakl karikatürün altı: 

•1'AZISIZ• olmalı .. ,,.. 
İIA~emiz.in iıı;üncü sayfasındıı

kf. birbirine benzeyen iki rc&im 
arasındaki farklar şunlardır: 

1 - Le\ hada ki E harfi 
2 - Annenin küpesi 
3 - Çiçeğin uç kısmı 
4 - Kiıçük kızın yakası 
5 - Babanın pantalon paçası 
6 - Resmin sol asıığısındaki 

siyah mustatil 
7 - BU) ilk kızın ı:orabı. 

_ l:'ok yok ıeterlm .. Ayna bu tarafta ••• O senin baktığın 
televizyon ... 

f®VWIJ4td~ 
Bu herif meşhur ııarhoşlardan Bekri Mu 

tafanın kayığına binml&lerdi. 
Beni kand1rdı Hava çok güzeldi. Kayık iskele-

den biraz ayrıldıktan sonra Mus 
Kallgula 37 )'llında Roma im- tafa, haş altında bulunan dcs-

paratoru olmuştu. Bidayet- tiyi çıkararak tasına şarap ~ai
te halkın tcvecciıhünü kazan- durmuş ,.e içmi§ti. İkinı~i defa 
mış, i~ 1 işlrr yapmıştı. Fakat doldurduğu zaman karşısındı:
bir muddrt sonra akli mu\'aze- kılcre ikram etml~ti. Padl:a 
nesi bozulmuo. yapmadıS:ı reıa- ile \'etirl her ne kadar: 
lct kalmamıştı. Selefinden ka-
lan buyUk serveti ye)ip bitır
mıştl. Kendisine varidat mem
baları aramış ''e bulmu~tu. Zen 
glnleri idam ettiriyor, malları
nı alıyordu. Kumarda fazla pa
ra kaybettiği ıaman bir ıengin 
hayatından oluyordu. Baıan da
ha ileri gıdiyor: 

- Ne olurdu, bütün Roma 

- Biz içmeyiz, &en keyfin 
bak .• 
Demişlerse de Bekrinin fazl:ı 

urarı karıısında dıyınım3rnış. 
lar, onlar da içmislerdi. Fakat 
Mustafa bu kaduını klfl aör
mü) or, tas boşaldıkça dolduru
yor ve uz.atıyordu. Nihayet ta
hammülü kalmıyan Yez:ir ı;ıkış-
mıştı: 

halkının bir ba&ı olsaydı, bir - . Sen .bil.İm kim olduğumu. 
kılıç darbesi ile bu başı alsa i- ı~ . ~;llyor musun, bu ne lAuba. 
dim. lılık . 

Dıyordu. Bir gün idam ettir- Must_afa ce,·a~ \"t~ml~tl: 
diği ıcngınlerden birinden bek - Sız de benım gıbl Allahın 
1 d ıı · • kulusunuz. 
e ıt>ı kadar servet çıkmadığını V . h dd ti . t'• 

gorimce müteessir olmuş: eıır 1 e enmış ı. 
- Bu herif beni kandırdı - Hey dikkat et, kar&ındaki. 

deml§ti, keşke öldürtmese i~ !erden biri uadetlQ padi~ahı
'1im. mız Sultan Muradı RAbl Haıret

Üçüncü 
Tastan sonra 

Günlerden bir i:Ün, Sultan 
Murat ile ~ezirihamı soka

ğa tebdil çıkmı~lardı. tl'sküdara 
t!eemrk kin tarihin ku·dettii!i 

leridlr. Ben de lalasıyım. 
Bekri :Mustafa kahkahalarla 

gülmc~e başlamıstı: 
- Ha gayret arslanlarım, e· 

ğer bir tas şarap daha iterek 
olursanız biriniı Allahlığınm. 
oteklniı de peygamberliğinlzi 
iddiaya kalkacaksınız. 

* 

• 

• 

--------------~--·-------------------, 

Beyaz perdeden resimler: 

. 

Lanı Tumer ·Kötü Bfr Adama l\lenlyeo filminde giydiği kostümle, filmdeki partoneıi Dick 
Poweıre ve Powell'in kansı June Allyson'a bir lieylcr anlatı)or .• 
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Al'JAM~4~ Çt:lf:'il.;~ C/''"'-~-R k-41? ;-,::,o:!F7/N/ 
A~T"TNi>/Y()~bb . l>G.t. / 6''-' S.d~~.S ;•·,,;..,, >'vZv~ol'4i?A/ 
TARrAN'/ 1trOte.lt"~' "/"' ~U1of '9EAr',~M~,·c- ~~/. 
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BeJİkfaJ: 3 
K. Pa,:a_· : 5 
Beıiktaı - Beykoz kar

şılaıması sok çetin geç

ti. Siyahbeyazlılar gol

lerini ikinci devrede 
yaptıla'r 

o un öoımabahçe \e şerct 
stadlannda lıg maçlarına 

de\ m edıldı. 

-Beykoz • • 
- Emni et: 

• 

lngiltere 
Lig 

1 Maçları 

o 
o 

Dolm:ıbahçe stadında beş bi· 
rıı a an bır sc) ırci kütlesi ö
nundc Be~ıktaş\.a Beykoz kar· 
~ılastılar. 

I,ondra, 25 - in::ilterenin bi 
rint'i küme futbol takmların- !Sl~~"'i~ 

Takımlar. şu kadrolarla !a· 

ha) a çık mı lard·· 
Re3iktas: ı:rgun - Kamil. 

'cdii - 1-: rd •• \li ih an, Nus 
ret - < o kun, Recep, . C\ ket, 
l';ıhrcttin, l'aruk. 

flc} koz: Halil - Hilmi, İs· 
ınet - Ha an, ı.eon, }'ikri -
Ha an, Zi} a, Xu ret, Mehmet, 
Teli in. 

Hakem: Cihat Ergün 
Suratli ba lı)an deHentn ilk 

on bes dakıka ında Be~iktash· 
br. Be}koz kale mi hayli zor
ladılarsa d.ı neUcc alamadılar. 

On bcşıncı dakikadan sonra 
1lc-~ kozlular, oyuna müvazenr-
11 bir şekil 'crmcğe muvaffak 
oldular 'r zaman zaman hü
rum tc ebbıi Unu dahi ele al· 
dılar. 

Son dakık hırda Se\ketln 
3 ııptığı bır hucum Be3 koz kale 
~ı ıç n lehli_!\cli oldu. Beyko
rnn ıı açığı lla anın bir şutu 
k le dııel;ınr. ça ptı. 

Bılha sa on on beş dakl· 
ka 1 çok çckı meli neçcn de\'· 
re O • O bıttı. 

fk nci de\ e daha sür:ı!ll 

bacladı. Be ıkta51ılar ılk daki· "''··'-ııuı.o~~~~~;iji' 
kalaıd n ilıbaren hucum le· it 
febbu urıli ele almışlardı. Mu· 
doıfaada tatbık ettıklcri orsa~t 
taktiğı ıle de dık~ t iz oynıyan 
Br3 koz mııh. cimlcrini kolay. 
l.kla a\ lı) abıli3 orlardı. 

On he~inci d kıkada kaçır· 
dı~ı mukemmel bır rırs.ıltan 
~on a, \o irmincı dakikada sa~
d n 3 apıl:ın ortaH ufak bir 
plase ıle tamamlı) an Fahret
t n, nıha\ et Bcşıktaşa bir gol 
kazandırdı. 

Bu golden sonra Bcşiktaclı· 
lıır tc ebbli J hemen tama· 
men ele aldılar. Otuz ikind 
dakık.ıda Fanık. 'ole bir şutla 
Rc~ıkta ın ikınci golünü y:optı 'l' sı.Hıh • Beyazlılar bu golle 
ı;alıbi) eti garantiledıler. 

Otuz ~dinci dakikada Beşik· 
ta~. Be\ koz on ekiıi uzcrincle 
b r C ikık kazandı. Fahrelll· 
nın çektiğı bu frıkiktP. top ka· 
le dıı egınc çarparak içeri ı:.r· 
d ' e de, hakem bu golU göre· 
medı. 

Kırk ıkincl dakik da Recep, 
bomba "ıhı hır utla Beşikta· 
• ın uçıincu gol unu ) aptı. 

Bı az onra da maç 3/0 Be-
~ ktaşın 0alıb) eti ı'e sona 
erd •. 

Kasımp:ı a - Emni\'et 
Se er stadında 3apıla~ K:ı· 

~ımpa a • Emni)et maçını, ta 
kıml. r Ô) le bırer kadro ile 
o' nadılar: 

ile} koz kaleci inin bir lmı1arı51. 

Kasımpaşa: l\fehmrt - Ke
nan, Ali - :1 mail, Çetin, Nec
det - Ta3 ar, Dursun, .l\lls· 
balı, Jlir.jat, Kn~ ban. 

ı:mni.)cl: Orhan - C('mll. 
:'>ir.c·ati - \ziz. C'clal, Celal -
('ahit, Meral, Necdet, l\lustafa, 
İbrahim. 

Rakıplerinden daha kuvvet- • 
li olan ve daha derli toplu 
O} nıyan K:ısımpaşalılar, bas· 
kılı bir tempo ile iki gol çı. 

kararak de\ reyi 2 • O galip bi
tıı dılcr. 
Kasımpa alılar ikinci de\ re· 

de de b:ı<;kılarını de\·aın etti
rerek Uç gol dah:ı ) aptılar \ e 
maçı 5 • O kıııandılar. 

J>erıcnlar - Emni)et 
amatörleri 

Seref stadında .ııapılan ner
terdar • Emni) et amatörleri a· 
ra ındaki maçı 4 • 1 Defter· 
dar kazanını tır. 

ikinci kıinte ıımafor maçları 

Fener stadında· Elektrik 
3 - E) Up l, Hılal 3 Halıç 1 

Vefa stadında: Demirspor 
1 - Unk:ıpanı O. 

dan :'.\liddle.-ıbrou::h bugün sh 
ratli ve ze,•kli bir maçın son 
90 • anı~e i zarfında ilst üste 
çıkardığı iki :;ollc liı: lideri •'W'l!l~ıii'!'' 
Woherhampton Wanderers ile 
3--3 berabere kalmıştır. 

Birinci kümenin profesyonel 
takımları arasında yapılan maç 
!arın teknik neticeleri: 

Arsenal 3 - ~·. C. Cnitcd O., 
Astan Villar O - Manehe:.ter O. 
Blackbool O - S. \Vidne~day 1. 
B. Wanderer~ 2 - Stokc City 1. 
Charlton O - W. B. Albion O. 
C'hclsea 2 - 'fottcnham R. 1. 
.\lerby County 1 - Cardiff C. 1. 
.\lanchester U. 1 - Bürnley 3. 
rortsmouth - 2: - Preston 5 
Sundcrland 3 - Livcrp~ol 1. 
Woher - Hampton Wandereı•s 
3 - .\liddelsbrou:h 3. 

-o-
Scrbe t Giireş l\lusatıa"lı;alırı 

bugün ba&lıl or 

Ankara, 25 <Hususi) - Bıı· 

ı::un saat 14 de Halkevinde ser
best güreş takım birincili i mü 
sa bakası ~ apılacaktır. Tartıya 

saat 10 da çalışma salonunda 
ba5lanacaktır. 

Lisanslı olan müsabakalar so 
ııuncla 1. 2 v e3 üncü ıclcn 

takımlara kupa. gürcsçilcre de 1 
mad:ılya \·erilecektir .. 

ne~ koz kaleci 1 to ını ~ umnıkla önlüyor 
-o-

Ezıard 
Charles 
Galip 

... ,, il '" rr~ll 

NC\)Ork 25 - Ezzaıd Ch.ı r
lc:. dıin gece buradaki .Madson 
Sqııarc Gardcn s'pnr sarayında 
Arjantinli bok ör Ce ar Brion'u 
mağlüp etmiştir. 

Ezzard Charıe,, rakibıni her 
ne kadar ilk dakikada yere ~e· 
rcccgini zaııııctml e de bunda 
tahmini k;ıılıır çabuk ınunıCCak 
olnnıanıış, fakat maçı yine de 
kolaylıkhı kıızannııstır, . 

J::ızard Charıe~ müsabakatlan 
sonra ~öyle demı~lir: 

• :'\'eticcden pek memnun de· 
ğılım. 1 tcdi:im ';'!ıbi sac direkt 
ı:ıkartamadım. imdi ,arzum Re.x 
La~ ne 'e ağır siklet sam piyonu 
Rocky Maciano ile tekrar çar· 
pışmaktır. Mardano·~ u yere se· 
ıcb lceegimı zaımcdborum ım· 

m;ı bellı olmaz O da muı..emmtl 
bır bok•fıı dür.• 

Beşikta,, birinri ~olu kalecinin müda.halesiae meydan \ermeden atarken. 

Futbo\ sezonunun ikinci mühim maçı 

Galatasareay ile Vefa 
bugün karşılaşıyor 
ieııer da et, Şerefte : . 

BeJroğluspor • Istaıı hulspor oyııı,, acal\ 
Bc~inci harta Iıg maçlarının 

bugunku karşılaşmalaı·ı 
Dolmabahçe, Fcnerbahçe \'e 
Seref stadlarında yapılacaktır. 

Dolmabahçe stadında <aat 
15 de Gıılala~arav • \'c!" ı·' 
nerbahçe stadında saat l:> de 
Fenerbahçe . Adalet. ~e .... 
stadında sıtat J0.15 (le l. Spor · 
Beyoğlu por kar~ııa.acaklar
dır. 

C.alatasany - ,·,.ra 
Oolm:ıbahce stadında yapıla

cak olan Galatasarav • Vefa 
maçı tabiatile hartanı~ en mü
him kar.ılaşm:ısıdır. Bilhassa 
geçen hafta Vefanın Beşiktaşı 
~ • 3 yenmiş olma>ı, bu maçın 
ehenınıb~lıni hemen hemen 
bir k;,ıt daha arttıı·mış buluıı
tnaktadır. 

Bu maçın muhtenıP.l netire· 
, ine gelince: \'cfalıl:ır, bilhas
sa hücum hattında geçen haf· 
ta Beşikta a çıkardıkları o
l unu tekrarlı) abilirlersc, Ga· 
lata aray defansının bu kuv . 
,·etli tempo kar ısında tutun
ma ı ha) li nüç olacaktır. 

Geçen hart~ \'efanın «ali· 
bi)etinde imll iki nokta mli· 
blm rol 03 namıştır: Bırınci 1 
hücum haltının nctire alma-
mı bilnıe:.i, ikıncisl defansın 

rakip hücum hattının O} ununu 
bozması. 

Eğer Galatasaraylılar. geçen 
haftaki oyuıın ;özönünde tu
tarak Vefa hiicum hattının o· 
yununu boımağ:ı çalı~ır le bun 
da muyaffak olurlar~a. maç 
çok ıniicadeleli ·bir rereyaııa 
sLirliklenebilir, 

Yazan: SEDAT TAYLAN tempo ile kabildir. 

Şurasını da kabul etmek li· 'e b ı bir taktık tatbiki ile 
ıımdır kı, \'efa Beşiktaşa kar-ı desteklenme.si lbımdır. 

.\mahir küme ma(!arı 
Bugun Serer stadında Gal" 

tasııray . tstanbulspor, Fener· 
bahçe stadında da Fenerbahce
Beyogluspor amatörleri kar:• 
la~acaktır. 

~i.ızel bir oyun çıkarmış \'e .;;ı. 
libiyeti hak etmiş olrna:>rna 
rağmen, Beşikta ın ak'sak \'C 

hozuk tempo unun da bu sa· 
lıbiyctte rolil olmu~tur. 

Bugün \'efanın kazanacağı 
etrafında bir mütalaa ileri sür 

Nitekim sarı • Ucivertliler 
geçen hafta istanbıılspora kar. 
~ı ilZ kaldı bir takım te~kili "We 
aksak bir taktik yüı:.tinden ma. 
çı ~alibiyetle bitircmiyeeekler
di. 

Galatasaray • İstanbul~pot 
Tnıatörleri arasındaki maç haf 
li sıkı olacaktır. 

mek, i abetli bir tahmin ola- · Fenerbahçe • Adalet maçı 
rak kabul edilebilir. sıkı ve mücadeleli olacaktır. Fenerbahçe • Beyoğluspor 

maçına gelince sarı • lAcive~ 
lilcrin bu maçı hayıf rahat le" 
zanacaklarını tahmin ediyoruJ. 

Fakat s:ırı • kırmızılıların da ı.·cnerbahçe maçı kaunabilir. 
en ümitsiz maçlarda nasıl bir Fakat bu galibiyet anc·ak nor-
o~ un çıkardıkl:ın m:ıliımdur. mal bir takım \C normal bir 

İst. Sııor - R. Spcır ____ _ 
Sabah 11 de Serer stadında r -------~ 

~apılacak lstanbulspor • Bey. 
oğlu por nıaçı da hayli çekiş· G(J' NDOZ GOZ(J'YLE] 
meli ,.e ıııütadeleli olııt•aktır. ~====-~ 

Kuv,·ctlerde hır telaLıin ;;ö.:c A 
çarpmaktadır. · A ç • 

!:;ıırasını belirtelim ki, derli s r 1 'çe ro n ve 
toplu o.)nama ını bılen Beyo~· 
Ju por, eğcı· 'cıı mli bir o~ uıi 
tutturabilir e, sahadan iyı bir s f ı ı 
netice ile cıkabilir. -.............. nor a cı arı 

J.'enerbahçe - AdaJ,t ' ........... · , ~. .. 
Fener stadında saat ı;; de y GU N DU C )apılacak Fenerbah~t'I. Adalet azan : z Kili .. 

maçı da enteresan bir kar~ı
laşmadır. 

Fenerb:ıhçe rakibinden U~
t!in ve kll\'\ ellidir. Bu husus
J:ır gözönünde tutulunca gali· 
biyelin 1-'enerbahçe.)e daha ya. 
kın oldııg !'leticcsine urılabi· 
lir. 

Fakat üstünlük \C 
lıiı: bir wman ::ılibiyeı için hır 
garanti olamaz. Bu ku\ \'et ,.e 
üstünlüğün iyl takım IG'<ıli 

Me,:lnır t;ıı·ıhı h11tip Çiçcron hitabete merak sardıgı ılk ııı· 
manl.ırda esinin kekcliğini gidermek ,.e bfü;blitün gur· 

buıle;ıtirınek için ıozgın dalgaların homurdandıj?ı denız sahıl· 
Jerine gidip ) üksek sesle nutuklar vererek idm:ııı edermiş .... ·· 
Geçen hafta da hıı hakemimiz Şeref stadında kendi kararla· 
rına itiraz c·drrek, co an, dalg:.ılamın açık trihiııı halkının ) an· 
!arına :::idiµ onlara hılap ctmeğr. kalkıştı. J<'akat bu trljebbU· 
sıinün ınıkiın•·ıılıı:ını hemcncrcık anlayıp \az.Ç::cçh crrli. Akıl· 
lılık da cttı. Zira lııılkın gazabı Allah göstcrmcsııı dcnımı ga· 
z-oıbına tilan hiç ele benzemez. Hem benze~c bılc herkes de bir 
Çiçeron olntaı ki ..... Zaten Çiçeronlıığa ozenmektcn c i~ ı ha· 
lfomliğc özenmek daha kolay değıl mi? 

* Ö yle spor muhaıııminlcrimiz. mlinekkidleı~mız \ar ki aşkol· 
sun doğrıısu .... :'.\[açların tahminlerini atılacak sol adet· 

Yerine kad:.ır kestirmek zekfn·etınl gö-teriyorlar. Bence lıU 
spor muhaınminli~i değil de bir ne' i spor Calcıhgı gibi bir5c' · 
Zira falcılar da •S<'nin basına bir kısmet konacak, :? zamanda 
mı desem, :{ zamanda mı?• di) e pckarn. rakamlı hikmetler ~a· 
'uruı·lar. Hatta ııiyttçi kuşcagızlaı ın bile gagaladıkları kagıt· 
çıklal"lda: 

•Ru ~ıl t·ebin para ilr. riola<"ak. 
Sabnl yakında ikiı c\·liidın olarak.• 

gibilerden kat'I i!tikbalinizl de ol..-ııyabilirs.iniz. Gelge)Plım in· 
san ciddi, ağırbulı gazet~lerde hir etüde, bir esasa dayanan 
daha rabıta~ı tahminler görmek istiyor. LU açılmışken sizlere 
geçen glin okuyup şa~akaldığım bir zırva tahmin şahcc:crini 
a~ nen naklf'!di\'ereyım. Sayın spor muhammini bu sene kiıtl 
~ampiyo:ı olacak" bahsinde fıkir yürütürken bakın neler de· 
miyor ki .... 

•Eler ( ......... ) lılar her önlerine gelen rakiplerini bödC 
açık farklarl.ı yenerlerse kendilerine şimdiden şampiyon na· 
zarıyle b:tkabiliriz-.• 

Göı·dünıiz mıl ilr.ri görü~ü .... Bö~ lesini de ne !alcı so} ıcr 
nç de ni) elçi lrn~ çeker dogı usu. 


