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Bu yıl savunma bütçesi 
750 milron lira 

ödeneği kabul ederse hava 
deniz kuvvetlerimiz takviye edilecek 

Ankara'daki g~it törenine 4 9 tepkili 
u~a~ın iştiraki bir s~priz oldu 

Meclis bu 
ve 

lyilig"" e 1 ~=:--- !:~:~:~~;;~~~:.:·1~ 
~cneki bütçesi 750 milyon lira 

1 m . n 
_. - olarak teklif edilmiştir . .Bu mik· 

l'AZAN: 
Ahmet Emin YALMAN 

A okara, 30 - Stadyum sabasın- , 
dayıı. BlnlerlCt ntandaı, ge

tlt ttmıini bekliyor. Göılerln ö
nünde serilen dekor ne de gü
zel. .. l\la mu ı bir kubbe, munb; 
bir güneı, geride eski kale, bu
ııun üzerinde gölge halinde ay, 
her tarafta dalgalanan ay yıldızlı 
'ba~raktar ... 

lıcller geçbor, mektepliler 
ıeçl)or, in anlardan ııpı1mış, ba
reketıı çrlik kaleler hissini vr.re.n 
askeri birlikler geçi)or. Gökler
de lanare birlikleri iftihar verl
d bir intizamla birbirini takip 
ediyor. 

Onblnlerle \atanda$. bütün 
bunlan ıunırla, he)ecanla ı;ey
~dbor. Eter kalblcrde .,,ncı 
hlılrr, ktıı;künlıılder una bun
~ •. he1>5I l'rimiıtir. Ortada )alnıı 
Tur1ıı,r \Br, birllklrrini dayan, 
bunun huıunı ,c bani içinde 
bıyrıın eden Turkler .. 
Reıe bir tınare blrlill, nok

talarını bile unutmadan T. C. Te 
ay ıldıı ı11aretlerlnl ha\-alarda 

~--~~ bir iiled 
blyük bir Tlhtt .. ~ --ı 
gln bir halde tutmak sumtyle, 
gi>kl•rde 1teı.dlr:lnce, binlerle , ... 
tanda~ coşu)or, in an biltln kalb 
lenlen kabaran tatlı htyecanla
nn, göklere 3 ukseJdiğini göıiyle 
&eyrcder gibi olu)or. 

---
-

_.. ..... tar şimdiye 'kadar kabul edilen 
_ milli savunma bütçelerinin en 

._ ~·ükscğidir. 

..... 
--- -

-

• 

----
-- -

Söylendiğine göre, teklif etli· 
len bu miktar Meclisçe kabul e· 
dildiği takdirde tahsisatın mü
him bir kısmı hava ve deniz 
kUV\'ellerimizln tak\iyeı:i için 
sar!edllecektir. Bu meyanda, 
bilhassa tepkili uçak persone. 
linin ) eliştirilmestne büyük c· 
bemmiyet verilecek \'e pilot kurs 
lan açıl:ıcaklır. 

Böylece bu seneden itibaren 
memleketimi ;de teşkil oluna
cak tepkili uçak filolarını kul
lanacak personel çok kısa za. 
manda azami hadde ~ıkarıla· 
caktır. 
Diğer taraftan, dünkü resmi 

geçitte İngiliz mamulatı 49 tep
kili uçağın geçmesi büyük bir 
ı;ıırpriz olarak karGılanmıştır. Bu 
ise Türkiycdeki tepkilı uçak ade
dinin tahminden çok daha !azla 

Aııkarada yapılan CUmburi)·et Ba)Tamı geçit 1örenindc uçak. olduğu neticesine vardırmakla· 
Jann ıemada , .. ptıldarı T.C. harflerile Ay yı1dııımız dır. 

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

Kahire' de, Sudan • • 
ıçın 

anlaflllara 
olacak, dış 

idare edilecek 
Buna göre, Sudan iç idaresinde müstakil 

siyaseti lngiltere ve Mısır tarafından 
la ifade etmektedirler. 

Sudanda seçimle. ( 
siyasi partiler ve teşekkilllcr ise, geri bıraluldı 
bu anlaşmanın yapılması ile Mı. Kahire, 30 (A.A.) - Sudanda· 

Ga%ete111i% b11gü11 ~1 

8 
sayfadıı• 

--
Eisenhover'in yeni bir 

taktiği bekleniyor 
- Buııun, Başkaıı secilirse sıaliıı'le 

/ 
I 

General Ridg" ay 

~ 

• • •• 
goruşıııe vaadi olacağı 

Truman, Kore savaşına son 

lıal • olduğunu suretı 

.lrıdolu t/Ullt ı-= 

Ne\'york, 30 - Başkanlık se·ı .~~ .. --.-... 
çimlerine beş gün kalmış bulun. 
maktadır. Eisenhower Ue Steven 
son, New \'ork ve Pensylvania le 
mel sınai \'ilh•etlerinde bugün 
de mücadelelerine devam etmiş 
lcrdir. 

Demokrat Parti baskan nam
zedi Stevenson buGiln :raptığı 
bir seçim konusmasında eıcUm
lc ~öyle demiştir. 

1 
u- Birleşik Amerika, millet· 

lerarası !~birliğini temin ile ve 
iç ,.e dışta fakirliği yenerek dUn 

1 
)"a stılhünü elde edeblllr. Sulh 
bir harb kazanır gibi kU\'\'etli 

1 tek hır hamle ile kaz.anılmaz. 
Sulh, dllnyayı daha lyl ya5ana· 
cak bir yer haline getirmek için 
diğer hür milletlerle birlikte ça
lışacağımız bir şeydir. ıı 

Stalinle görüımek 

sanılıyor 

verecek •• .uç 

söyledi .. 

Ridgway 
Pazartesi 
Geliyor 

Vaşington ,30 (A.A.) - Ame
rikan siyast mahfilleri Cumhu
riyetçi Partinin başkanlık adayı 
General Eisenhower'in 4 kasım 
tarihine birkaç gün kala seç
menler coğunluğunun desteğini 
uğlamak maksadiyle son bir dar 
iıe haıırlamak Uzere bulunduğu 
ihtimalini bertaraf etmektedir· 
!er. N'e\•yorkta 8lrleımls Milletler Kunılunun )eni binası (ortada ku-

(Devamı Sa: 7: Sü: ı de) tııya benzelen en )Ükse.k bina> gece ı ıklar içerisinde gorulliyor A ııoelaleı! Pruı 

Parı , 30 - AUantık Paktı 
mOltcfiklcrinln A\TUpa bölgcsın 
deki sıllhlı kuwetlcri ba5komu. 1 

tanı General Mathcw Ridg\)ay, 

1 Tilrkı~·c ve Yunanlstana 5 guıı
t lu • hır :&rette \>ulunµı:ılc We· 

re pazarteai bundan ~reket et
mektedir. MOttefik Baıkomulan 
İstanbulu, Trakyanın Türkiye ve 
Yunanlstana alt kesimlerini ve 
Güney - Doğu A\TUpadaki müt
tefik kuvvetlerin 1ımir gcm~l ka 
rargfıhını ziyaret edecek, 7 ka
ı;ımda Parise dönmüs olacak· 
tır. 

--o-

Kızılay'ın 

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

D. P. Meclis Grupu 
llupün toplanıyor 

Meclis başkanlığı için aday yok. Başkan 
vekillikleri için mücadele oluyor 

Buıu.t Mul\cılıırinıi:4ııı 

Ankara, 30 - D. P. Meclis gandası yapıldığından aı bir ek. 
Stıd) um me) danında gP.çen he

) ecanlt, gururlu dakikalan~ 
ham içinde dilşıinü)onım: Millı 
ba3 ram münasebeti) le bu m~Y: 
danda ifade bulan Türk mıllı 
birligl· urlığımmn en baı ffr
htaye İ. dun) anın emniyet 'e ıe
limctinin en gÜ\ enllir bekçile
tlndcn biri... ıuenılr.ketln her ta
tahnı bo) una dolaşan bir gaı.c;
tecl ıfatıyle biliyonım: Ru blrlı
iln !iUUnı ,•urdun her kii5esine, 
bütün büni·eye hakimdir. Sınıf 
ka,·ga~ından a) ıncı imlllerden 
bu kadar pı;k \e ur.ak bir millet, 
dünyanın başka hiçbir )·erinde 
l'oktur. Hiçbir millet muayyen 
hir hareket noktasına nlsbetle 
bizim slir'atlmille yol almıyor, 
hiçbiri urına biıim kadar huzur 
\'e 6mllİe bakamıyor. A)T1lık, ih· 
tlras, kin, nefret diye ne '-ana 
ıathidlr, anzJdlr. Hrpslnln deva-
51 \-ardır, hem de bu de\'a ~lı: 
ha ittir. Sb asi ihtilif halinde 
lıulunan tararlardan herhangi bi
ti, mlUi birliğin, memleket m~~
hıtlnin dincısı \P. bekçisi dı)t 
0rtı)a çıkı;a samimiyetini, ,-atan 
•ıkını belli 'et e, diğerleri daya
ııamaz, mutlaka onun arlı:astn

Kahire, 30 - Mısır hükumeti 
ile Sudan istiklAl Partisi tem
silcileri arasında dlin gece Su
danın mukadderatı hakkında im
zalanan anlaşma, Mısır partileri 
ni ve siyasi mahfilleriai ikiye 
a.} ırmıştır. 

Mısır hukQmctini destekllyen 
&iyui parti ,.e te~kküller bu 
anlaımayı Mısır ve Sudanın is· 
Ukbali için iyi görmektedir
ler. 

Bunlar, böylece İniilh • Mısır 
ihlilA!ına da ıon 'erilcccği ka
naatini ileri sünnektedirlcr. 

sırın ana dAvasına ihanet edildi ki umuml seçimler 1954 senesi 
ğini ileri sürmektedirler. 1 ocak ayına talik edilmiştir. Bu 
Anlasmayı ~ok tehlikeli bir bir senelik mühlet içinde umu. 

adım olarak \'3sı!landıran bu mi seçimler hazırlanacaktır. 
mahiillcr, anlaşmanın Mısırlılar Bu i.e memur komite, 2 Su. 
dan ziyade in;:lliz.ler ' 'e İngiliz danlı, l Mısırlı, ı İngilizden 
taraftan Sudan siyasi partileri müteşekkil olup Sudan Genci va 
lehine olduğunu belirtmektedir- lisinın başkanlığında bulunacak. 
lcr. tır. 

75. yıldönümü 
Grupu yarın sabah toplanacak seriyctle dahi olsa Koraltanın 
ve bu teşrii devrenin Meclis seçileceği anla~ılmaktadır. Bu 
Reisi, Reis \'ekilleri, idareci il- ihbarla Meclis Reisi seçimi ha
yt'ler \'e kAtip namzetlerini sc- raretli .olmıyacaktır. 
çeeektir. Fakat Heıs \ekıllikleri seçimi 

Milletvcklllcri bugün Meclis için günlerdenbcri geniş ölçüde 
koridorlarında ve Anadolu kUl· çalışılmaktadır. Reis vckllliklc· 
bündc yarınki seçimler için ge. rine namzet olarak Fikri Apay
niş faaliyet &ar!etml~lerdir. Mec dın, Bahadır Dülger ,.e Esat Bu 
lis Reisliğine grup içinde kuvvet dakoğlunun seçilmeleri kuvvetle 
li olan şahsiyetlerden kimse muhtemeldir. 

Amerikalıyı so)maktan sanık 
olarak Merı.ifonda )'akalanan 

Ömer ÖZtürk 

Soyulan Amerikalı 
Maiyetindekini 
Öldürdü Hlik\ımete muhalil bulunan 

A~Tıca bunlar, bu anlaşma Mı. Sudan isteri Bakan l"ardınmlığı 
Slr milletinin reyine arzedilsey. Kahire, 30 (A A.} - Sudanlı 
di reddedileceği kanaatini ısrar- <Dc\amı Sa: 7; Sii: ı de) 

-~aaa 

Kini.Kazanacak?. ........ __. --
teveııson'un kazanma 

ih-imali artıyor 
dın gider. Bizi yoldan a1tko1·an ---------
Jııhi rngeller Vt': ihtlraılar brp Eisenhower'in Kore'ye dair sözleri rok fena tesir yaptl . 
'birden kolayca t":rir. ~ 

st':ssiı hir mıııı birlik mi ıstiyo- Ayandan 'Morse Cumhuriyetçi partiden istifa etti 
ruz'.' Elbette hayır .•. i çtihat 

ihtilafı halinde olacağız, Jı:onuşa- Amerika hususi muhabirimiz 
tıjız, blrblnmiıl ikaı edeceJiı. • ..... 
'Üriikıeyeceğız. rekabetten )lav- Sara Ertugrul 
\'et alacağız. hizmet l"artıı halin
de bulunaratıı. nemokraıl çer
t~': i içindeki ideal milli birlik 
lônuk, U) uşuk dc-ğil, hareketli 
~ heyecanlıdır Fakat aramızda
ki ~anı; küfu; yansı. dedikodu 
l•rı&ı. birbirimizi kötülemek , ... 
tı3ı, ı rr diğeri kötü oldaJu için 
'bizıın daha iyi olduğumuzu iddia 
~olunda menfi bir gayret olmt
Yıeaktır. Diğerinin mlllet 1·oluıt· 
dıkı hizmetlerine açık kalble 
)(~dl ''ermtk, hununla vatandaş 
~fatıyJe iftihar etmrk, fakat ha· 

bildiriyor 

!arını, noksanlarını. hareket 
IOt vamt Sa: 7: Sil: 6 da> 

İmzasız 
Mektuplar 
Yakında neşre 

başlıyoruz ltennson Zenci bir aeçmenin elini sıkıyor. {\'um 5 inci sa;>famızda) 

Bir kadın 
Odasında .. 
Olü bulundu 
Emine Birolun cesedınin gö· 

rülmcsinc ruhsat ,·erilmişkcn 
kardeıinın müracaatı uzerine 
Morga kaldırıldı. 

(l'ar,ı ı 7 lnri sayfada> 

Fenerde dün 
Gece bir adam .. 
Oldürüldü 

namıeUiğinl koymamı~tır. Dev- Diğer bir grup da reis vekillik 
Jet Reisi ile llükümet Reisinin !erine Fikri Apaydın, Muzaffer 
ele, kurucu Koraltanın riyasetten Kurbanoğlu \ e Celal Yardımcı
a)Tılmasını arzu etmedikleri yo- nın seçilmesi lehine propaganda 
hında uzun ıamandanbcri propa· <Devamı Sa. '7 Sil. il de> 

Anknrn, 30 - Bir hafta ewel 
otomobille Mcrzıfondan Samsu
na giderken yolda ilç kişi tara· 
fından soyulan Amerikalı Barton 
o gUndcnbcrl geçirmekte oldu. 

!Devamı Sa: 7; Sü: 5 de> 

Osman Delikanh 
Kıt' asma geri 
Gönderilecek 
Sarıyer cinayetinin faıli olmat 

tarı sanık tt Osman Delikanh 
hakkındakı tahkikat sona ermek 
Uıeredir. 

F.ldcki deliller kendisini mab
i\ilm etmeye kafi gclmediğindea 
Osmanın bugtin kıtasma iade •· 
dilmesi mulıtt'ıneldir. 

Dün gece saat 21 30 da Golcük 
askeri motörlerl shil kaptanı 
Yunus Karan ile Hasan Aydın, 
Mustafa Osman, KAşlf Ersoy ve 
Fenerde oturan kaptan llyas 
Sofa hep birlikte Kilçlikmusta· ı 
fapaıaya gitmektelerken Fener- ·Türkiln• l!lmU &n••U.•Uk laıanbulda. Geminin gell!jiııe dair muhımrlm1ı. Kemal A)da.,. A 

röportajı 5 inci sayfamııdadır. (Denmı : Sa. 7; Sil. 1 da) 
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jGüNüN YAZISI 

Cezaevleri faciası : 4 
l t:(i•ljlj!jl•JI 

Mucize 

Toplu siSiemin 
kötülükleri 

Kimsesiz çocuklar için 1 v!'x~~:.füi) Ye~i tip 
• Yaglar yakında 

yurt bınası aranıyor yo~:!~:·;.:~::~:~~~i ~!:! 1 Satışa çıkarılıyor 
bugun şehrimiz ve t'ivarında 

\'ali Gökay dün beraberinde Orhan Fyübo!lu old'.u~u halde ha\a sabahleyin sisH ''e az Kasım ayı sonunda satışa Çl-
Alaçlıya giderek buradaki Etib3n·k tesislerini gezmiştir. Ağaçlı bulutlu, sonraları açık ,·eya karılacak olan halk tipi yağın 
işletmelerinin IAğvından sonra metrük vaziyette bırakılan bura- az bulutlu geçecek, rüzgar. hazırlanmasına başlanmıştır. 

• daki tesis ve binalar Etibank j]e bir anlaşmaya varıldığı takdir- lar sabahleyin de.tişik yön- Bu harta içinde hazırlanan ya. 
de kimsesiz çocuklar yurdu oıa~ak kullanılacaktır !erden hafif, ö.tlf'dtn sonra- #ın ilk nümunesi Ilıfzıssıhha 

Bu hususta kendisile görüştüğümüz Vali Gökay şunları söy- ları gıiney - batıdan hafif o- Enstitüsündeki Belediye kimya-
ffilrriyeU bal --------- rın saklanması 

Iaııcı bır r ı'AZAN .---------, \e icabetti~; za 

tırıidıktan son 11kllkÇll sı miımkün o-
cezaya çarp- ı Bı•r H 1 man kullanılma 

ra, mahkılmun --------------------------1 lunca, cezaevı 
bu cezayı na. nizamnamesinin 

lemiştir: Jarak e~ecektir. ııa,·a sırakh hanesine gönderilecektir. Yeni 
•- Kimsesiz çocuklar için uzun zamandanberi bir bina ara- tı dl.ine nazaran biraz arta- tip yağ Belediyenin ev\•elki se-

makta idik. Bulunan bir ı;ok bin:ılar bizim aradı~ımız evsafı cakhr. ne çıkardığı ya~dan daha üstün 

sıl bir infaz mı.iessesesinde ta- dir. Artık bu şartlar içinde Ö· tehditleri de nazari sahada ka
mamlamak zorunda kaldı&ını mür süren mahkümun yeniden lır. l\(ahküm, kendi silAhıyle il
bundan öncekı yatımda. belirt- suç islemesini önleyecek se.. kin canını, sonra da malını ve 
miştim. bep kalmamış eibidir. Tekrar namusunu korumak zorundadır. 

haiz olmadığından bu işte müsbet bir faaliyet devresine gire- Dti.n Şt"hrimiıde havı u- kalitede olacaktır. Belediye ayrı 
memiştik. Bu kere Ağaçlıdaki E!ibank pavyonları üzerinde dur- mumlyetle açık geçmı~. rüz- ca halk tipi ya~dan baı;ka ü·tün 
duk, Bugün de bizzat giderek pavyonları ve binayı gezdim. g3rlar umumiyetle doğudan kalitede iki cins ;·a~ daha yap-
Etibank ile anlaştıj;ımız takdirde burası kimsesiz tocuklar için esmı,, güntin sıcaklığı göl- mak için çalı~maktadır. Bu yağ· 
iyi bir yurt binası olur. Ayrıca buradaki atölyelerde de yurda ıed" azami llt9, :l!igari 7.9 ıarın fiyatları da dört ile beş 

Toplu sistemi. bu çeşit bina- ıuç işlerse yakalanmak endişesi 
lar içinde tatbik. mecburiyetin- bir dereceye kadar onu frenli
de kalan ınfaı organları, bu İn· yen tek sebeptir. Fakat bu se
fazdan ıslah edici bir netice bep kendisi için fevkala.de müt
beklemenin faydasızlığına artık hiş \'e korkunç bir netice gibi 
kanaat getirmislerdir. 

Bugünkü ıslah maksatlarını 
kökiınden baltalayan sebeplerin 
birı, hapishanelerin koğuşları
na sinmış olan \'e bu şartlar ıü
rup gittikçe baıka türlü netice 
vermesi asla beklenmiyen ka
badayılık \'e fedailik psikoloji
sidir. Hapishanenin umumi ko
ğuşuna, suçluluğu mazur ve 
mübah &Osteren, cinayeti erkek
lik sayan, kız kaçırmayı, adam 
yaralamayı mertlik te!Akki eden 
bır hava, bır ruh hA!eti hiı.kim
dır. Bu havaya, bütan mahkfım. 

!ar er aeç intıbak ederler. Hep
sinin arasında bir kader ortak
lığı, bir lellket sırdaılıilı, bir 
matdurıyet iıtiraki teıekl<ül e
der. Devlet nııamına karşı her 
fırsatta daha cok baş kaldıran, 
nlrasıyle daha çok insanı sindi
ren, heybet "\'e azametini &ecer 
ak~e haline koyan suçlu, o psi· 
koloji içınde en muteber insa.n 
se"iyesine ulaşmış sayılır. 

a:orünmez. 

İlk defa suç işleyip de hapse 
düşen bir insan için, maruz 

kaldı!ı neticenin ruht zillet ta· 
rafı oldukça hırpalayıcıdır. Fa
kat hapishane ruhiyatına intı
bak etmiş olan suçlu için artık 
manevi bir üzüntü, hicap hissi
nin bir baskısı, cemiyete kartı 
küçi.tk düşmenin ağırlı~ı bahis 
me\zuu değildir. O yalnız ha. 
pishane hayatının maddi olan 
üzüntülerinden, rneselA açtık. 

tan, parasızlıktan \e soğuktan 
yılar. Ve bittabi yeniden işledi
ği suçun mane\'t ağırlığını ve 
vicda.ni yükünü katiyen hisse
demez. 

ırz meseleleri, toplu infaz ıis
alınacak çocuklara sanat dersleri de gösterilecektir.• l!lantlgrat olarak ka)"dedilmiıs Jira arasında olacaktır. 

.. l'sfanbul tir. Piyasada fiyatlar tekrar teminin en hazin tabloların. 
dan birini te ~kil eder. Para, 
tehdit, cebir 'eya silahın hapis· 
hanede yarattığı ahl<ik sukutu, 
cemiyetimiz için hakikaten yüz 
kara.sı olacak bir dereceye var
mıştır. Hapishanede bu <:eşit 
baskıların Aciz birer kurbanı 

Usküdarda - dü,meye başladı 
Bir yaralama Üniversitesi KÜÇÜK HABERLER 

Hadisesi oldu Yarın açılıyor SAGLIK MCDt'R , 
MUAViNi TERFİ ETTİ 

olan mahkOmlar, ahllkt suku· Evvelkl gece Üsküdarda yeni İstanbul Üniversitesine ba~lı Öğrendiğimize göre şeıhrimiz 
tun uçurumuna son hızla yu- ı bir tabanca ile yaralama h~di- Fakültelerde ve Yüksek Okullar Sallık ve sosyal \"ardım :\füdür 
varlanmaktadırlar. Hürriyetini esi olmustur. da güz devresi imtihanları sona ?ıtuavini Zeki Bih!in bir üst de· 
tahdit ederek cemiyetten ayır- Cihangir l\tatara Soka 1 22 nu ermiş bulunmaktadır. rece-ye terfi etmiştir. 
dığımız suc:lunun ırzına karşı, marada oturan Naımi Akbacı, 195~-1953 ders ;·ılına, yarın HAlen hasta bulunan Doktor 
Adeta hiçbir mesuliyet kaygusu ·anında Beşikta'!:lı Kemal ve eşi sabahleyin, Fen Fakültesi kon- Zeki Bilgini tebrik eder kendisi. 
taşımamak, ona pervasızca ta· oldu.Cu halde 6157 pl-'kalı husu 1 fpr~n~ sa~_onunda yapılacak me- ne Acil sifalar dileriz. 
sallut edilmesini önleyememek, sı otomobili ile Dolap solta~ın· ' rasımı muteakıp başlanacaktır. MÜRE,'Dİ~I ER BİRLİGISIN 
cemiyet olarak mahk\ım:l k:-ırşı dan gecl"rken, Hayri Ardel ida· Rektör, yarınki acı$ nutkunda TOPLAN"l'ISl 
işlr-diğimiz günahların en bil- resindeki 6851 pla.kah husu~t O· üniversitenin durumu hakkında Türk 'Yüksek l\lühendislrr Bir 
yüğü ve en utandırıcı olanırl.ır. tomobilP rastlamış ve her iki o- etraflı izahatta bulunacaktır. Ji.~inin İstanbul subesi yıllık u-
llu neticeleri hazırlayan &ebep- tomohilde bulunanlar yol wrme Atatürk heykeli sergisini 

k b 1 muml heyet toplantısının 1 ka· 
terin başında da, toplu infaz sis nıe~PlP~inden müna aşaya aş a- • t d 1 51 t • " il t 15 d 
temi yani bina meselesi gPimek mıslardır. zıyare e en er T~ c~mJr esı ~un k s~a e 
tedir. Bu bU:,.·ük dAva halledil- Bu arada Hayrinin otomobilin l\hlll Türk' Talebe Birlığininl 1 nıd nıve1rsı e11- honberans

1
sa. 

· N · ş· k t .. · l 1 Ü · · onun a yapı aca&ı a er a ın-medıkte mahkftmlar arastnda de bulunan • azmı ımşe a- teşebbusıyle stanbu nıversı· t 
yıldırım hızıyle yayılan ahJJk banca He 4 el ateş ederek '"az· tesi bahçesine dikilecek" olan 1 mış ır. 
redaeHni önlemek imkanı yok- ":Jİ Abba~ıyı y~raladıktan sonra :4-t~tilrk He)·k~li rnü!>a?a~a~ına ~ARH~Ş BİR 
tur. Btiyle olunca da muasır ce- fırar etmışlerdır. ıı;tırAk edenlerın eserlerı, unıver KADIN 
za anlayışını tam olarak btnim Sanıklar ~·akalanarak hakların sitenin Beıyazıttaki profesörler e- Beyo~lu Ferah Bar artistlerin 
sememizin hiçbir ameli faydası ·la takibata ba lanmıştır. vinde halka teşhir edilmekte- dPn Suat Acar i minde bir ka-
kalmaz. Vali Ankaraya gidiyor dir. dın, evvelki gece sarhoş olarak 

Cezaevi binası. her şeyden ön- Sergi, son derece ra~bet ıör· 
1 

ıımumt istirahati selbtdici hare. 
ce, infaz ile gözetilen gayeye Vali ve BPlediye Reisi Dr. mektedir. İki gündür seır2iyi zi- 1 ketlr-rdp bulunduktan başka gö -
mu ... ·azi bir vasıf taşımalıdır. Fahrettin Kerim Gökay bu haf. yartt edenlerin .sayısı 5 bini geç türüldUO:ü Alrmdar karakolunda 

Hükftmetin ithal rejimine yap· 
tı~ı müdahalenin piya~adaki a· 
kisleri ya\·as yavas zail olmak· 
ta, kalay, kahve, karabiber ~ibi 
ithal mallarındaki lnl yük!!:elme 
ler normale avdet etmektedir. 

Dünkü piya~a fiyatlarına ş;ıö
re. kalay (külçe) 11.50, çubuk 
11 lira; kahve 890 kuruş ve ka· 
rabiber 13.50 liraya inmi5 bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan gıda m•ddele
lerinin fiyatları da şöyledir: 

Tam yaf1ı beyaz pfl'ynir tene
ke.i 33-34 lira: yafülar 23-28, 
yarım yajtlılar 22-24 lira: ya~h 
kasar (Anadolu) 310-320 ku
ruş, Trakya malları 205 kuruş; 

Zeytinya~ı (ekstra-ekstra ı 230 
-::?35 kuruş; birinci vemrklik 
220 kuruş: Urfa ya~ı 670. Sive· 
rek 658, Diyarbakır 600 kuruı· 
tur. 

Barselona sergisi açılıyor 
İspan •ada Barselona şehrinde 

önümüzdtki A53 haziran ayı İ· 
çinde ·apılacak 21 inci Beynel
nıitel Fuar i<:in istirlk ~artları 
memlekctimıze de bildirilmiş bu 
Junmaktadır. 

Konya vil.iyetinin bu sene· 
ki hububat istihsali 

1.355.000 ton olarak tahmin 
edilmektedir. Bu miktarın, 
geçen senekinden UUOO 
ton fazla olduğu bellrtıliyor. 
Bu hale göre, ıecen seneki 
istihsalin 911.0-00 ton oldu· 
ğu anlaıılır. 

911.000 tona nisbetle 
40.000 ton, yüzde 48,73 dür . 
Bir seıne içinde aşağı yoka· 
rı lstihsalJn yüzde elli art. 
ma11 için Konya vlhiyetin· 
de ne gibi bir mucize ol· 
du? ... Havalar mı ziraate 
elveri$li &itti'!.. Toprağın 
,·erimlilik kudreti mi arttı

rıldı? ... 
istihsalin artmasında bel· 

ki hı,·aların elverişli git
mesi vesairenin dahJI ,·ar· 
dır. Fakat, K!>nya vil~yetin· 

deki mucizenin asıl sebebi, 
Kara sabanın hemen hemen 
ortadan kalkmıı ve onun ye· 
rinl traktörlerin ve modern 
zJraat lletıerinin almış ol· 
masıdır. 

Geri çiftçi1ikten ileri çiftçi 
llt:e geçi~imlze ne kadar se
\'inı;ek yeridir. Memlt"keti· 
mi1i ve milletimizi kalkındı· 
racak en kuvvetli Amiller· 
den biri topraklarımızdan 

fışkıracak berekettir. 
MEZB.\HALIKLAR 

Sovyet Dıti~lerl Bakını 
Vişinski, Birleşmiş Millet· 
ler ıtiyasi komisyonunda 
yaptıgı ıiç buçuk saatlik ko· 
nuşmada bir tek nokta üs· 
tunde durmuıtur: Kore har
bi esirleri, istesinler iste· 
meılnler, zorla memleketıe
rlne iade edilmelidirler. 

Ama bu ruh hlieti o derece 
slridir kI, bütün mahkümlar 
kendi kudretleri nisbetinde bu 
kabadayılık ve serkeşlik hava
sını kolayca benimserler .. 

cezanın terbiye edici gayf!4.. 
ni bir anda ııfıra indiren 

bu . ··bep, a;·nı zamanda o şah· 
sın yeniden suç islemesi için 
lüzumlu olan ruhi ~artları da 
hazırlar, Hapse girmenin i13ht 
bir kader neticesi olduğunu 
mahküma kabul ettiren te\'ek
kül ruhiyatı. ancak hapishane 
koğuşlarındaki toplu infaz ıa
ruretleriaden dol,3n hır netice .. 

Hapishanelere yıllardanberi 
!;!emiş olan bu psikoloji, mah
kümlar arasındaki ıırdaşlık ba
lını da kuvvetlendirdiği için 
yeni yeni tasavvurların ortak
lığı bu koğuşlarda başlar. Hür
riyet; bu çeıit mahkOmlar için 
;:eniden suç isleme imk3nlarını 
bahşetmesi bakımından değer· 
Iidir .. Bir ;·ılda mahkUmiyet ka
ran giyen ortalama 45 .. 50 bin 
kişinin coıunu mUkerrirlerin 
\'e sabıkalıların teşkil etmesi, 
sırf bu sebeplerdendir. 

Yıllardanberi Batıda yapılan ta icinde Ankaraya gidecektir. miştir. da rezaltt c:ıkarmıştır. 
tecrübete:, m~hkOmun tedrici Gökayın Ankara seyahati hü- Bir kavga sonunda Suat. dün ~uc üstü kanununa 
serbesti sıstemıne do~ru gider- kOmet t;ırafından verilme"i ka- gört :r;('vkrdildi~i Eminönü fkin-
ken, bidayette mutlaka tecrit rarlaştırılan 50 milyon liralık yaralama ci Sulh Ceza ~fahkeırnPsince ıo 

Hapishane koğuşlarında cari tdilmesi Iiizum ve şartını mey- istikraıln 1tlrclistcn c:ıkarılması Edirnekapı Sultan l\fahalle~i ~ün hap~e m~.hkQrn olmuştur. 
olan toplu sistem, ister Js- dana ı;ıkar~ıştır_. Ccz:ı .. kanı1nu 0 .ile -~litkalı görülmekt~dir. J\üçükçeşme ~okak 41 numara- RtR ~.\ND • .\L 

temez mahkômlar arasında men ~u~da de~pış e~ılen huc~e hap- . Goka~. ayr~.ca Bcledıye sarayı ela oturan Sel.lhattin Öztekin, Sa BATTI 
f3at tezatları da y:ıratır. Kü<;ücük ı;ının, yanı tecrıt \"e tefrıt usu- ını;a~ı ıc:ın luzumlu parayı da bahattin Kayna. Karabacak Sa· 
bir munakaşanın cinayete ka- tünün mutlaka tatbikı, tahak- İller Bankasından temin etmek lim ve Jlasan Jlalıcı isimli ea- Dün. Kadıköyden Haydarpaşa-

,~aınız ithal mallarına tahsis 
olunan bu srr~ide elektrik ma· 
kineleri, .lll"tler, lAboratuar es·: 
\'ıı.c:ı, menc:ucat ve ziraat m::ıkine ~ 
Itri. drnir motörleıri vt teçhb:atı. 
alknller, içkilET ve gıda madde· 
leri. i!Ac. kim~;e\'l mevarl. parfil· 
möri ve yazıhane levazımatı tes· 
hır olunacakhr. 

Bir seneyi aşın Kore mil· 
tarekeleri sırf bu nokta· 
dan bir netice \ltrmemekle· 
dlr. Kızıllar, blitün esirle· 
rin iadesini iıı;temektedir· 
ler. Halbuki kuzey Koreli, 
kızıl Çinli esirler arasında 
memleketlerine dönmek is· 
temiyenler pepk çoktur. Bu 
dönmek lste1T1.iyenler, ya 
ıorJa komünistleştirilmlş ve· 
ya komünist oldukları bal· 
de sonradan kıııt rejimin 
fecaatini anlamıı kimseler· 
dir. 

Sovyetıer Birliğinin ve kı· 
zıt ('inin blitün esirlerin la· 
desinl ısrarla istemelerinin 
tek sebebi ıudur: Kıııl re· 
jim, elinde olsa, blıtün dün· 
yada kendine uymıyan kim 
varsa onu temizlemek ister. 
Memleketlerine dOnmek Is· 
temlyen eılrlerin kimler ol· 
dukları kmllarca ına!Qm. 

dur. Bunlar, istekleri hlll· 
fına, zorla memlekttlerine 
iade edildlklori takdirde, U· 

muml temizli~• Ubi tutu· 
lacaklardır. Birleşmiş Mil· 
!etler de bunu bildikleri 
için bu esirleri, göz göre 
göre mezbahaya gönderme· 
ğe razt olmamaktadırlar. 

EMNİYET ı 
SANDIGI 

• 

75,000 
Lira tutarında Vill8 ve 

Çeşitli Para lkramiyelerı 

Şimdiden l!W liralık bir he· 
sap aı;tırmakla acele ediniz. 

Her 150 liraya bir kur'a 
numara ı. 

dar gotürüldüğil sık sık görü- kukunu beklediğimiz gayeler için t •m ,tarda bulunacaktır. hıstar aralarında tıkan bir mil- ya gitmPkte olan Hii:;evine ait 
len hallerdendir ve bu. mah- hakımından elzem ve zaruri- ihracatçı birlikleri naka~a sonunda kavj!aya tutuş- 39!13 numaralı ıandal. Davut Öz 
kUmda artık mcsuliyetsizlik his dir. muşlardır, j deniıin 12 tonluk Hatırlat mo· 
ıinin tamamen ıerazad bir ha.1 ı:: kaldırılmah mı ? Kavga esnasında. bıçalını ce- törU He c:arpı,arak devrilmi5. 
aldığına en mutlak delildir. Bu j f- "\ Bir müddet evvel Mersin Ti- ken Selahattin, Salimi yaralamış tir. 
çeıit menfaat tezarllorı mah- caret Odasının ortaı·a attığı eİh· tır. Kayıktaki ·olculardan Musta 
kUmları gruplara ayrılmaya ve J Yaralı. Cerrahpaşa Hastahane fa Çatan, F.li( Tüfekci ve sandal· 

racatı:ı birlikleri ilga olunmalı- k t ı k H d muhtelif mevzularda birleşme- ı sine kaldırılmıı ve sanık '-"aka· cı ur arı ara ay arpaşa Nü· 
dır• fikri etrafında tüccarlar zıt ~ '-·e se\·keder. Bu birleşmelerin lanmıstır, mune Ilastahancsi.ne kaldırılmış 

<1 ı kanaatler izhar etmrktedirler. 1 neticesi olarak da, ferdi masu-, Bu mevzuda görilşlerini ifade lngiltere memleketimiz- ardır. 
niyet ,.e emniyet duygusu orta- -.len bazı tüccarlar, ihracatcı bir d k I HAdise hakkında tahkikata 
d k ık H k k d .. · ~· en pamu a ocak b ı t an a ar. er es en ısını Harp liklerin fonk'-iyonlarının asla tU aş anmıı:- ır. 
bir kabadayının, bir kahrama- kenmiyoce ihrarolçı birlikle Harpten sonra ilk defa olarak RIR DOÇESTbılz 
nın avenesi yapmakla yaşamak; Akad em isi rin harp içinrW. teşkil olunma la- faaliyrto geçmev• başlayan Lan· A'IERİKADAN DÖSDÜ 
hakkını daha fazla teıminat altı·: · h ca~hire'deki fabrikalar, İngiliz 

106 yıl e\'Vel bugün. 31 E- rına ra~men bn zaruretın arp· 
na aldığını vehmeder. Bu şart-ı ten evvelki yıllarda duyuldut:u· mensucat sanayiindeki dureunlu-
lar itinde ister grup haHnde kJm 1816 da llarp Akade- nu·, ticarete ait i<:lerin yine tile ğu izale etmiş ve pamuk ihtiya-

t · t ı d ol n ı misi açılmı~tı. 18!5 de esbak ~ t t o sun, ıs er er en sun, r - car teşekkülleri tarafından ifa cını ar ırmış ır . 
· ··d ı 1 1· b ı· · Sadrazam Fuat Paşa, Şeyhul- t ·ıı · 'ht' ı sın mu a aas zarure ı e ırır. edı'lmr<ı'nin demokratik ıihnh.·e- nsı::ı trenın. ı ıyacı o an pa-

B · d b k 'l'h isi.im ~'\rif Hikmet Efendi ve ki rd h b' unun taresı e ıça ve sı a te uvgun dilştü~ünü ve buna ma mu a an mü im ır kısmını 
tedariki sureti)·le bulunur. !\lalı llarbi)·e I\teklebi raz.ırı Emin ni olunamayaca~ını söylemişler· Türkiyeden ithal edece~i habrri, 
kılın, muhatabının veya haı::mı- Paşadan mürekkep bir ko- pamuk piyasamızda ·eni ümitler 

·ı-hl ld • b b misyonda Jlarp Okulunun ıs- dir, d b ı kt d nın sı a ı o u...,unu ve u a- 4 kasımda Ticaret Odasında uyan ırmış u unma a ır. 
k d k d. h t · tabına dair kararlar alınmış- 1 d ım an en ı aya ının emnı- bir toplantı yapacak olan ya~lı Güney • Fe erasyonu 

t · · d b ı d • h' tı. Bu mtyanda Avrupada ol- " ye ıcın e u unm:ı ı,..ını ıs- tohum t~cirleri bu me\'z.uu mil· 
setti~i an, bir sil3h teminine duğu gibi bizde de Erkanı- nakaşa ve müzakere edecekler- baıkanının basın 
mecburdur. Bu silahın taşın~ harp zabiti yetiştirilmesi f('in I 
ma ı her ne kadar cezaevi ni· Ifarp Okuluna iki sınıflı bir dir. top antısı 

Bir müridet evvel. Enternasyo 
nal Cerrahi Kon~relPrine i;tirAk 
e!mek vP mrslekt trtkiklerde bu 
lunmak ü1f're Amerikaya gitmis 
bulunan. t~tanbul ilniversitesi 
Tıp Fakülte,i 1 inci CPrrahi Do~ 
tenti Dr. FevJ,"aı BPrkay mem
leketimize donmLi&tür. 

Dr. Feyyaz BPrkay, Amerika· 
da bulunduğu 2 aı,t zarfında mem 
leketimizi muvaffakıyelle temsıı 
etmiş ve bUyUk bir a!Aka top. 
lamıştır. 

zamlarıM aykırı i<e de, harap akademi tahsili Uavesl de Pakistan yeni elçisi Bir hAftadanberi Ankarada 

:====~=~=~- b. ı k ki d h ı nrdı bulunan Adana Güne.v İş federa. ına ar•n o\·u arın a un a· · bugün geliyor 
Bugün 106 ncı yıh'lı ldr3k yonu başkanı Hasan Öz;:iineş ve 

Ord. Prof Dr. SIDDIK SAJ\Iİ OXAR'ın il\ eden llarp Akademimizin Pakistanın Ankara Büyük El· Çukurova Tarım i~cileri :stndi-

BİR ELBİSE 
HIRSIZLIGI 

Arif isminde bir şahsın, Şeh. 
rrmini l\tevlAnekapı Caddeı;i 33 
numaralı evinin acık bulunan ka 
pısından giren bir hır ıı Arilin 
tlbise ve paltolarını c;ldıktan 
sonra :yerine eski pis !ötr şap
ka bırakıp kac:mıştır, 

1 DAR E HUKUKU'nun UMU Mi ESASLAR! 1 kurulu•u bcıyle olmustur. Fa- çiliğine tayin edilmiş olan Ek••- kası başkanı Lltil Şah bu mü
kat hakiki tarihçesi bu vata- ıans Gazanfer Ali Han bugün na.sebetle bir basın toplantısı 

Üç cildden mürekkep eseri yakında çıkıyor. nı kanlan \·e l'anlan ile mü- şehrimize gelrcektir. Pakistanı ·apmıslardır. Adana toprak is· 
İstanbul Tercüme ve ~ ·eşriyat Bürosu. dafaa eden şehit ve ga7 i kur- bundan evvel iranda temsil et. tisini alAkalandt"."ln muhteılif 

• may subaylarımııın kahra- miş olan G. Ali Han'ın Be)TUt· mevzular hakkında izahat veren 
•Galata Tersane (~Iahmudiye) Cad. No. 2 Telefon· 40332. manlık \'e fedakıirlıklarla do- tan bir Pan Amerikan uta~ı ile ıendikacılıı.r, haklarını kanun yo 

/" - '\ lu olan hayatlandır. saat ı~ de &elme!i beklenilmek· lu ile müdafaaya devam edecek· 
TlİT.RF'ITÇI tedir. !erini bilhassa belirtmiılerdir. 

1 Bursa ve İzmir il.avelerimizin 
ikinci tab'ı hazırlandı 

Hırsızın aranmasına başlanmı$ 
tır. 

Fuara iştir~k Pdeceklerin en 
,<teç 1 aralık 1952 tarihine ka· 
dar. İ!'\panya Ticaret Umum tü· 
dürlüğllne milra~aatları icap et
mtk'edir 

Maliye Bakanının otomo

bili bir çocu?ju çi§nedi 
Ankara, 30 CT.H.A.l - Maliye 

Bakanının otomobili bugün Ana. 
fartalar caddesinden geçerken 
8 yaslarında Gülseren Olşen is
nlinde bir kız çocuğunu çil;ne· 
miştir . 
Ağır yaralanan Gillstren ha.s· 

taneye kaldırılmış ve kazayı ya. 
pan solör hakkında lakibata 
baı;J •nmı<-lır. 

ACI BİR ÖLÜM 
t~trumca eşrahndan merhum 

Hacı Alim ağanın kerimtltri, 
M. Zekeriya Sertel, Yu•uf Ke
nan Sertel, Rukiye Özkaptan ve 
Belkis Halimin hem$ireleri, Ay
şe Akın'ın tE1yzezadesi 

ZEHRA SERTEL 
30 ekim perşembe günti saat on
da Taksimdeki Fransız hastaha
nesinde hayata ~özlerini yum
muitur. Cenazesi. bugün ö~le
dcn sonra hastahaneden kaldı
rılarak Teşvikiye camiinde ikin
di namazını müteakip cenaze na 
mazı kılındıktan sonra Feriköy 
mezarlı~ında ebedi medfenine 
t~vdi edilecektir. S:ılihatı nisvan
dan olan merhumeye c~nabı
haktan ma"firrt \'e aile~i efra..ı 
dına taziyet dileriz. 

:Sü haıı;ı tükrnmis olan yurt Jlivelf.!'rlmi71 yeniden 
baıı;hrmal:a bılJl:uhğımın habeır vermiıı;tik. 1 numarıh 
Bursa \'e 2 numaralı İzmir ilil\'tlerimizin ikinci t3bı 
ha11rlanmıştır. Kolleks1)·onlarında bu iki il.t\·e eksik 
olan okuyurular1mız bunlan matbaamırdan tedarik ede
bilirler. IJarir.trn hrr Ua\:e l('ln on be$ kuruı üıerinden 
po!lita pulu gonderenlrrin ıdreır.ine ila\:eler ~onanır. 

~levcudu k31m.:ıyan diğer il.i\eltrimizin ikinci tabı ta
mamlandıkça, okuyuculanmızı haberdar etmekte devam 
edtceğiz. 

YAZAN~ FANNV NUllST ÇEVİREN~ 1lEZZAN A.E. YALMAt'I 

Rantlımanı büyüklerinki kacla 
mükemmel olan 

MEDIATOR'un 292 moclelı 
kücük harika ratlyosu 

Harici •ekll mtYevh"'r k.utu
'lunu andıran. knl ... ylıldfl t~-, .. 
rıabat munt .. Jıf veu·ıfrtı., l&m· 
balı ve eynı tıptf"f'l rl•~~r ,..,....1\, 
ka radyole.rda b1..ıtunm,.yan. 
•esJ dml"'yıc::•nın rttvk.~e ç:y.>re 
ayar tıtdebılecek tertıbatla 
müeenM7 
O.O•' m~flJll .. rinı•ZI gOslerf!'n 
k•tl!lloQu .steyınız, 

ME.l..I S (lfl'TRlk n llM -· T l $ ıo.u .~ C.-4 ..,. 11.ı.111 

na ,·uramaz. Bunu kendim Ya
pacağım. Verin bana o sopayı .. 
Bebe, bak herkes bizi ~eyredi
)·or. Bir .. iki.. üç ... Haydi yav
rum, bitti, artık acı duymıya. 

c:ıksın 
LYll 

Pabuçlar bir fanill parçasına 
sarılı, cekrnenin hoş gözünde 
duruyordu. Bir insan ;yüzü gibi. 
kendılcrine mahsus bir ifade 
leri vardı. Sol a:a~ınki, buru . 
şuk bir yüz gibi. ötekinden da 
ha kırışıktı. (Of!) der gibi bir 
hali vardı. Bu do ru irli: Çün 
kil \Vaıter, çok )'orulduğu za 
m:ın, vücudunun bütün yüküniı 
sağ ayatı üzerine \'erir, roma 
tizmalı olan solunu hafifçe kal 
dırırdı. Eğer pabuçların böyle 
manalı bir ifadesi olmasa on
lardan ayrılmak i5den bile de 
ğildi. Butün öteki eşyalar, kol 
dil4meleri, saat, cüzdan: Ana
tole'un dükk.lnını boylamıştı. 
Fakat ayakkabıl:ırı götürmtk. 

ııı 
Ray'a çok acı aeliyordu. Onlar 
giderse, ·waıter'e ait olan eşya
larla son rabıta da kopacaktı. 
Onlarla beraber evden, odadan, 
velhasıl bütün hAtıralardan bo · 
plan ;·erlerden sanki her şey 
birden aidecektl. Halbuki bu 
eşyalar varken. Walter h-'13 o
rada imiş &ibi bir his duyuyor-
dq. . 

Bunları gOrse, Walter, kım 
bilir, ne kadar gülüp alay ede· 
cekti .• şu kadınlar. da ne s~ç 
ma &P'·ltre ehemmıyet verır
ler. Böyle fazla haı;;~asıyet _gos 
ıormek hiç de doğru değıl. .. • 
diyecekti. Belki de hakkı var 
dı. Bu drrecede hassas olmak, 
insanı eülünç ederdi. Fakat ne 
kadar mantıklı düıUnmeğe ça 
lışırsa <:ılış.sın, Ray, pabuçları 
bir türlü Anatolc'a &ötürmeğe 
kıyamıyordu. . 

Zaten R"iyilmiş pabuclar. daı 
ma tuhaf cirkin ve biraz baya· 
tı olur Ht"le bunl3rın -.of • di· 

yen öyle hazin bir edası vardı 
kl. .. Onları satamamak gülünç
tü. İki &ündenberi Ray'ın için
de bir sızı vardı. Bu; midesinin 
bombos kalmasından ileri gelen 
bir Şt"ydi. O kadar haJ.;;i.z: ve 
mecalsizdi ki her tarafı titri
yordu. Vücudu Adeta uyuımuı 
gibiydi. 

Büyük otellerdeki zengin A 
merikalılara basvurup halinı 
anlatmadan C\"\'el pabuçları sa 
tıp karnını do:,.·urması 13.ıımdı 
\'o"ksa ge\·$eyip gide('ekti. 

Bebe'nin ölümünden sonra 
tıir türlü krndini toplayamamış 
tı. Haftalarca o facianın bütün 
teferruatını düşünmüştü. Bunu 
ne kadar unutmağa calıştıysJ, 
muvaffak olamamıştı. Fakat 
her ne pahasına olursa olsun 
kendini toplama!liı l~zım geldi 
ğini biliyordu. llele pabucları 
satacak kadar kuvveti bulsa .. 
Sonra~ı kolaydı. Amerikalılar 
cOmPrt ve iyi kalhli inıı:anl;ırdır . 

Bir vatandaCia yardım etmekten 
çekinmezlerdi. 

Pabucun birini satıp (of) di· 
yenini saklamak mümkün ol
saydı! ... Bunu düşünmek bile 
gülünçtü. Bir tanesini sakla
mak .. •Onları bu sabah da \'e
remiyeceıim, bir ı daha dur
.sun• dı)·e düşünrlu Sonra buna 
da bir tevil buldu ·~\natole'u 
sabah karanlı~ında uyandırıp 
da pabuı; satamam yaı diye söy 
leındi. 

Açlıktan iı:inde bir şeyltrin 
düaümlendigini duyuyordu. ~tut 
laka bir &ey yemek lAzımdı. İki 
gündür, altı övün yemekte sa 
dece haşlanmış pirincin suyu. 
nu yemişti. Kaç giln evvel haş
ladı~:ı pirincin suyunu ne iyi 
etmiş de dökmemişti. Fakat ar· 
tık son günün akşamı bu, bo· 
ğazından teçmez olmuştu. Yal 
nız pirin<: ile beslenen Çinlile 
rin ı::özlerinin içi ve cildi sarı 
olurm•ıs Onunki rlP ö ·ı,. olmı-

Sadun G. SAVCI 
ON KELiMEYLE 

Manisadan gellriltn de 
Sartyer canl!lil delilmiş ... 
Olmadı plliv çevir llpa· 

ya! .• 
T. TLISERT 

(-TAK Vll\1-) 
31 EKiM 1952 

CUMA 
AY 10-GÜN 31-HIZIR li9 
RUMi 1368 - EKiM 18 
HiCRi 1371 - SAFER 11 

Vasati tı.:ıanı 

SABAH 06 28 01.20 
ÖGLE 11.58 06.50 
iKİNDi 14 47 09.39 
AKŞA1{ 17,07 12.00 
YATSI 18.39 01.32 
iMSAK 04.50 11.42 

Gaııt•"''" oıln4~nl•" .,.., •• r• 
ttl'lllft 011.11/lıft, tU"llf"l4"ft Yd:• 

•d:fl"'"· 

ğa başladı. 
Ne mAnasıılıktı bu ... Pabuç

lar çekmede duru)·or. Halbuki 
~atsa, bir sıcak torba ve peynir 
ekmek alabilecekti. Bu halini 
;:riren olsa, ona acımaz, güler· 
dı. 

DOrdüncü günün ak~ımı bir 
baygınlık sı:c~irdi. ~fasa basın
da oturuyordu. Kollarını masa
nın kenarına dayamı~. başını da 
oraya koymuştu. Öylece oturdu
ğu yeırdt bayılıveırdi. Kendine 
geldiQ:i zaman derhal yerindf.!'n 
kalktı ve pabuçları Anatole'a 
~ölürdü. Karıılı~ında altı frank 
aldı. Her bir pabuç için Ana
tole, ilçer frank vermişti. 

LVm 
Böyle bir 5ey ömründe ilk 

defa başına geliyordu. Allaha 
şükür bir daha da gelmiyeoek
ti. Anatole ile yaptığı pazarlık, 
Ray'ı çok sinirlendirdi. Altı 
frangı az bulduğunu söyleyin
ce terbiyesiz herif, Ray'ı dük. 
kAnından kovmağa kalkıştı. 
H~rn de oralarda dola:an insan
ların ,., bitişik kahvf!de oturan 
müşttrilerin duyacağı şekilde 

bunu sOyledi. 
Ba~ına gelen şeye sebep, yal

nız bu değildi. At karnına o a
A;ır, yağlı ve üzümlü pastaları 

yemek nereden aklına gelmiş

ti? O kadar açtı ki kendini tu
tamadı. O ağır pa5lalar midesi
ne oturdu. 
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ÇJn Hindinde 
Fransızlar 

Y unanistanda 

Seçim 

• 

lngiltere parlamentosu 
f') Taarruza geçti 

tatil devresine girdi 
Hazırlıkları 

* Tahranda Sıkıyönetim ı. Kralire ikinci Elizabeth kapanıc nutkunda Tür-
y E T lan edilmlitlr. 3 :1 

azan : . • * Natonun Güney Batı böl- kiye ve Yunonistonın Atlontik Paktına girmele-
y unanistanda seçim huu'lıkla. gesi kul'\'etlerinin yapa. rinin memnuniyetle karcılandıg"' ını söyledi 

cağı manevra pazartesi :t 
n ilerliyor. Seçime l Z par· günü b:ışlıyacaktır. ~ndolu Alım~ 

tinin iftirak edecetı aniaplmak.-tadır. Ba§bakan Kisopulos bu * General Mathev Ridgwny Londra 30 - fngilterede parlamentonun bu döneminin ni-
partilerin mlimessillerinl kabul Pazartesi günil Tilrkiyeye hayete ermesi mUnasebelile, lıer iki meclis başkanı Lord Si-
eclerek kendilerile seçim :mlicı· gelrttktir. monsun ba~kanlığında içtima eden Lordlar ve Avam Kamarası 
delesl hallında &öriişmü,tiil'. * i nglltere Dıslslerl Bakanı huzurunda kraliçe, Elizabeth'lıı nutku an'anevi ~ekilde okun-
Görüpııede ııeçimln tam ıükCbı Anthony Eden Amcrlka· ı muştur. 
içinde cereyanı ve muhtelif va- ya gidocrJctlr. _ Başbakan tarafından kaleme alınmıs olan \'e Bakanl.ı-
sıtalardan h er partinin ınüsad Kurulunun tasvibinden ~eçcn nutukta, parlamentonun geçen dö-

B• p k• f nemdeki faaliyeti ~özden ı:eçirilmiştir. 
der ttede faydalanması esaslan ır a IS an Mütevcfi• babasının hatırasını tazi7. etlikten sonra kra-
b~~~r;:.~•':f ;~k) , Venlıclo- ~ Jiçe ikinci Ellıabeth nutkunun büyük bir kısmında dış politi-

K• lfü" ı• kaya tema~ etmiş ,.e ınillellerarası bir i~birliğini temin mak-
run (Liberal> partileri seçimde U r eye 1 adile l}irleşmiş Milletlerin destekleneceğini ve bu teşkirntm 
birlikte hareket etmcle karar prensiplerine uygun bir barışa ka\'tlStnak için İngiltere camiası 
\ermJftlr. Bu münasebetle ha- Gelı'yor ve Birleşik Krallık ıhükıimelilerinin• fasılasız gayretler sarfet 
m la.nan beyanname Yargıtaya tiklerini dermeyan etmektedir. 
verllmi§lir. Dljer partiler de be· Karaşi, 30 (A.A.) - Karası Kraliçenin mesajı daha sonra, Türldyenin ve Yunanistanın 
:ramı.ame~~rini hmrlı~ mu. Üniversitesi Rektör Muavini iltihakile, Atlantik paktı teşkilatının geçirdiği istihaleye te
ayyen mudde~ urfmda ~argıta- P~esör Halimin idaresindeki mas etmektedir. 
1• vermişlerdır. Pakıstan kültür heyeti, Türk l'ıfesaj şöyle devam etmektedir: 

Biildbnet, ıetlm dairesinin dı. hükılmetinin davetlisi olarak l •Hilkıimetimle So\'yet hükümeti arasında Almanyanın bir 
IUld.aki bir yerde ~ulunanlann kasımda Basra Bağdat yoliyle leştirilmesi hususunda cereyan eden neticesiz müzakerelerle, 
nasıl tt'1 vereeeklerıni kararla~ Ankaraya hareket edecektir. Avusturya sulh andlaşması mevzuunun bir türlü gerçeklestiril-
tırmıştır. ~una ıöre 194~ sene- 30 kisilik Pakistan heyetinde memis olması teessüfe &ayandır. • 
il 28 ekimin~cn evvel At!na, P i· yarısı kız, yansı erkek olmak 
r• ve Seliniltte l·erlepnı.ş olan üzere 24: talebe bulunmaktadır. 
bu ıtbi kimseler bu ıehirlerde • O .• .. 
rey vereceklerdir. 1940 dan evvel Suat Hayrı rguplu 
bu tehirlerde yerleştikleri ta- Bonn'a vardı 
hallu.k edemiyenler rey verme 

İngilizlerin 
Falklandı 

hallmdan mahrum bırakılmıya- Donn, 30 (A.A.) - Türkiye-
eaklardır. Bunlar kayıtlı bwun- nln yeni Bonn BUyükelçW bu- Terki istendi 
duldan yerlerde reylerini kulla- gUn Frank!urt'a gelmiştir. lla-
1tacaklardır. Ba~bakan Kisopulos va meydanında Tiirkiyentn 
bu münasebetle deml~ir ki: Frankfurt Başkonsolosluğu men-

.c.~ A.Jaut 

Buenos - Aircs, 30 - Binler
ce Arjantinli genç kız ve erkek 
düdükler öttürüp davul ,.e tram
petler çalarak •Malivanas• 
(Falkland) adalarından vazgeç
mezse İngiıtereye artık et ver
meyeceğiz• diye bağıra bağıra 
caddelerden ge~miştir. 

Kenya' da 
SOO kişi daha 
Tevkif edildi 

A1111dııftıl Prt11 

.tıılara A/11nn 

Saygon 30 - Getcn harta ko-
münist birliklerinin taarruzu ,~ 
kar ısında Kara nehrin giıncy sa
hillerine kadar ricat eden ve bir 
iki müstahkem mevkii komünist-
lere terketmis olan Fransız bir
likleri bugiln mukabil taarruza 
kalkmışlardır. 

Diin buraya gelen Amerika 
Savunma Bakanı }"osler Dulles, 
Hanoy ve Kara nehir havalisin
de cereyan eden 5iddetli savaş
lar hakkında bir bl'yanat vermiş 
\'C demiştir ki: • II indiı;inide ce
reyan eden hadiseler, Amerika 
tarafından Koreden sonra gelen 
en mühim bir ihtilaf mevzuu 
olarak kabul edilmektedir. Ame
rika, bu mıntakalarda komünist
lerle çarpı5an hürriyetsever mil
letlere her türlü silah ~·ardımını 
yapmaktan çckinmiyecek ve mü
himmat gönderecektir.• 

Hind C. Başkan 
Yardımcısı 
Ve Stalin 

A11o~lıd l'ruı 

Londra, 30 - Dünyanın en 
ileri gelen idarecileri arasında 
bir konferans tertiplenmesi fik
rine kuvvetle taraftar olan Hin. 
distan Cumhurbaşkan Muavini 
Sarvapalli Radhakrişnan bugiln 
İngiliz Dışişleri Bakanı Ed6.D 
ile Kore llarbi Ye diğet" millet
lerarası meseleleri görü5mUştilr. 
Bildirildiğine göre Hintli lider 
Edene, seçen nisanda Moskova 
da başbakan Stalinle yaptığı bir 
görilsme hakkında bilgi vermiş 
tir. Hadhakrişnan o zaman Hin· 
distanın Mosko\•a büyük elçisi 
bulunmaktaydı. 

• 

cı- Seçimin tam intb:.am ve suplan t.arafından kar&ılanan 
t.ararsıı.Wc icinde yapılması IA- Ekselans Ürgüplü, Alman hUkıl
zımdır. Buıünkil kabine bunu meti. tarafın~an trende kendisine 
temin etmek üzere is bapna gel· tahsıs edılen kompartımanla 
bllştir. Seçimden sonra vazlfesi Bonn'a "6.sıl olmuş ve garda kcn
hltecetUr. Seçim da ireleri dı~n. disini Alman hUkıi_m~t~. namın~ 
da bulunanlann ne sureUe rey Protokol Umum Müduru, Türk 
\1ereceklerlnl bir mesele şeklin· Büyükelciliği erkanı ka11ılamıs
de tetkik etmeğe l üzum görmez. 1ardır. Karşılamada basın men
dik, Fakat eski kabinenin içi31eri supları da hazır bulunmu~lardır. 

Gençlerin gösterilere katılma
sını bilhaı: a temin için bütün 
mektepler kapatılmış bulunuyor
du. :&kanı 1nı husuırla bir tamim 

1öndennl1, bu tam.im bir çok de· 
dikodulAra se~p olmu!lfll. Bu 
itibarla vıdyeti kabinenin tetkik 
~derek bir karar vr.rmesl lizım 
geldi. Karann herbsi tatmin e. 

leşmiştir. Hunların çoiu tekrar Nümayi~çiler, bundan ba5ka, 
yurtlarına dönmrmiştir. n u mil· resmi Uruguay binalarının önün
yonlarca in anı rt?Y verme hak· de de •Uruguay'lılar memleketi 
kından mahrum lıırıı'kmamak ,_ tcrketmelidirler• diye haykır
çln bö) le bir tedbire lüzum gö. mı lardır. 

r-.•airobl 30 - 1ngilterenin 
Kenya müstemlekesinde bir ted 
hiş havası yaralan Mau ~fnu 
giz.il cemiyetine karşı girişilen 
harekAtta bugün 500 şüpheli ~a
hıs daha yakalanmıwtır. Böylece 
şimdiye kadar tedhişçi harekete 
mensup olmaktan sanık olarak 
tevkif edilen zencilerin sayısı 
3684 il bulmuştur. Bu sahıslar
dan takriben 1600 Ü hakkında 
kanuni t;ıl<ibala girişilmiştir. A
ısayişi temin için girisilen ha
rekata mahalli nhıta kuvvetle· 
rinden başka İngiliı askerl bir
likleri i~irAJc etmektedir. 

Hintli devlet adamı, siyaset is 
terinde gü\'enlllr ve iyi bir ara· 
bulucu olmak ~öbretinl haizdir. 
Stalinle yaptığı görüşmeyi mü 
leakıp Radhakrişnan devlet re· 
isleri arasında bir konferans ak
li projesini desteklemiş ve bir 
demecinde: 

·~Hizakere ve pa1.arlık yoluy
la hallcdi!emiyerek her hangi 
bir mesele yoktur. demiştir. 

B itlerin SS kıtalarına mensup dört bin kadar Alm:ın geçenlerde 1200 senelik Verılen fehrln· 
de harpten sonra ilk toplantılarııı ~apmışlardır. Uesimde c ki SS Icr bnslıırında ban generaller 
olduğu halılc \"crılen sokaklarından geçerlerken görülıncUe<lİı'. Sol tarafl görülen İnCiliz 

i5gnl kıl\'vetlcrinc mensup bir askcnlir. 

deceğfnl ümlt ederiı. 
Kabinenin Atfna P ire, SelAnl'k 

hakkında istisnai karar verme
&iııin ı;ebeblne gelince, Yunan 
nüfusunun yarısından faılası hu 
iiç şehirde oturmaktadır. iHarp 
Ytllıınn~JI. iç harp esnasında 
birkaç milyon insan bu üç &ehi
re hicrrt etmiş, buralarda yer-

rülmuştür. . Fa!kland 1832 den beri İngiliz 
Seçimi idare etml'k üzere fı; ı~galınde bulunmaktadır. 

başına taraf ız blr kabine gett· Sarre'de 30 Kasımda 
rllmesl 'e ahnan tedbirler &c- • 1 f k 
çimin siikün l"P. intizam itinde seçım er yapı aca 
cere)an edeceğini gôste.rmekte- Sarrebruck, 30 (A.A.)..:.. Sarre 
dJr. Jlı"eti~ hakkında henliz hiç hUkCımeti, genel seçimlerin 30 
kimse tahminde b ulunamamak- Kasımda yapılmasını kararlastır-
tadır. mı§tır. 

Bu arada İngiliz Sömürgeler 
Bakanı Oli\•er f,yttelton bıı_t::lin 
bu İngiliz ömüı;:esindeki buh
ranı ~ahsen incelemiye giriş
miştir. 

Mühim miktarda mühimmat 
Kenyada 

.Tohanncsburt 30 (A.A.) -
eJonassburg. gazele inin Nai
robi"ye gönderdiği hususi mu
habirinin ,·erdiği bir lıabcre gö. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r~ Mau ~au Ledhl~ilcrl ile 
çarpışmak üzere l"azüeJendiri
Ien kıtalara verilecek olan mil· 
him miktarda mühimmat Ken· 
yaya gelmeğe başlamıştır. 

AKŞAM 

DE~1zts üsTtl 
l'E DiBi 

h i lıaher ıılan diplomatik 
mahfiller Stalinln Hadhakri~nan 
ile mükaleme inde buna bl'nzcr 
bir şey söyledığıne kanidirler. 
Radhakrişnan ile Eden arasın 

da bugün cereyan t?den goril~· 
me, yarım saat sıirmüştür. 

Irak Krah 
Bağdaf'a döndü 

'Auodıztld l'rıu 

Bağdat, 30 - ı.ondrada tahsi· 
lini bitiren lrakın grnç kralı 
Faysal ll. bugün nağclata dön
müştür, i\'rallık ödevlerini gele
rek yıl 2 mayısta fiilen deruhte 
edecektir. Faysalı getiren uçak 
Bağdat ha\"ll alanına inerken 21 
pare top atımiyle ıelilmlnnmıs 
ve gt?nç Kral alanda dnyısı Kral 

Halkçı bu baslıklı yazısında 
diyor ki: 

cıBundan otuz )il önce bir 
rejim du\'ası vardL Yedi yıl 
evvel Otoriter Cumhuriyet, 
Demokratik Cumhuriyet oldu, 
fakat rejim davası, hflla de
vam ediyor. Bugün de rejim
den bahsedenler iktidarı kız
dırıyorlar ... 

Anthony Eden 
Amerikaya 
Gidecek 

Aııociııttd l'~uı 

'aibi, Kabine mensupları, kor
diplomatik ve Iraktaki siyasi 
partilerin lider1cri tarafından 
karsılanmıştır. Şehir bayraklar
la donalılm15tı. 

geçen hafta büyuk bir fa) fun ol mu 'e takriben 450 ki:ii öimüstü. 
Resim<le tayfunun yaptığı ha ar görüluyor 

Bu dAva bltmiyccektlr. Çüıı 
kü bu tekamül me5elesldlr. A
nayasa belki değişecek. ihti
mal ki demokrasi daha i)i bir 
şekil alacak, fakat eminiz ki 
Cumhuriyetin ellinci yı1dönfi
:ınU kutlanırken gene mcmlc· 
kette bir rejim dfıvası olacak
tır. Fransa, CumhuriyeU bir 
buçuk asır önce tatmış. Bu· 
gün hAli rejim dAvası içinde
dir. Elverir ki biz de Fran· 
sa gibi olalım. Yani parli, hll
kfimet, politika, rejim tartış. 
maları memleket işlerinin 
hiç tınmadan yürümesine en
gel olmasın. Politika, deniı 
yüzündeki azgın dalgalar gi· Bursadan ilhamlar: 2 
bi kalsın, derindeki esas dur- ı Tenüman - Tarihi !abideler mit Bu modern abidelerin ar. 
gunluğu bozmasın~ kasındadır bayı~: CC--'-4·.C1 

Politika mlllete musallat ol· ~----·-__;==.=........::.....:.....::__----------1 
mamalıdır. Cumhuriyetin bir 
mAnası da budur.> 

YENi ISTANBUL 

BÜYÜK MİKAS 
M. Nermi Atatürkün mille. 

le bırak.tıp büyük mirastan 
bahisle diyor ki: 

•Bir takım tarihı;iler, istan 
bulun fethini ortaçağla yeni 
çağı ayıran bir sınır .ııayarlar. 
Halbuki ortaçağ, Cumhuriyet 
kUJ'Uluncaya değin bizde bü· 
tün karanlığı lle hüküm sür
mtistür. Eski devlet sekli tas
fiye edllmeksizin yeni bir ça
lın başlamasına imkAn var 
mıdır? Er meydanlarının bü
yük kahramanı Atatürk, bu 
bakımdan, yalnız bir vatan 
kurtarmış olmakla kalmıyor, 
aynı zamanda, kurtarılan va

tana yepyeni bir temel l'eriyor 

Vatan sevglsJ, konusuz ve 
temlsiz bir ıevgl de~il, ideal· 

lcrin gönüllerimizde tutusturdu 
ğu bir imandır, iman yaaayı~ı
dır. Onun icln bu kutsal ima
nın, Atatürk mirasının mabe. 
di benliğlmizdir, lı;lmizdir. Ve 
s:ene, onun için bu mirasa do
kunmaya yeltenen eller, iman 
Iı \"atanda5ları çok incitmek
tedir.> 

COMHOllYn 

ret bir demettir. 
Gen~ler! 
Cumhuriyet Bayramını kut

ladığınız uman bunları dil· 
şünün. Binaların. meydanla. 
rın, sehirlerin donandığını 
gördilğilnüz :zaman bunları 
dil~Unün. 

Ges:it resminde, izcileri, as
kerleri. tankları gördüğünüz 
zaman bunları dü~ilnUn! 

Cumhuriyet Ba)Tamı, elek
trik, fener, maytap yakmak, 
fi§ck, nara, tabanca atmak ve 

CUl\IHURİYET kol kola sokaklardan geçmek 
BA '\"RA'~ll \'ESİLESİLE için konulmuş bir tarih de-

ğildir. Bu bayram, faziletle
B. Felek Cumhuriyet Bay. 

ranıı miiuasebetilc Cumhurl- rin, rezaletlere, namusun n~· 
mussuzluğa, doğruluğun el!n

yetin bir rejim değil bir :r:ih· liğe, insanlığın, hayvanlığa ga 
niyet olduğunu, bu devirde !ebesini sağlıyacak idarenin 
her \ııtandaSln kanun hum. kurulusunun tes'ididir. 
runda müsa\'I olması 1A1lm gel Türk Cumhuriyeti gençle-
diğini söylüyor ,.c diyor ki: rin elinde bir demettir. Bu 

Londra, 30 - Dışi~leri Baka
nı Anthony Edcn'in, Birlcsmis 
Milletler Genel Kurulu toplantı
sına Mirak elme~le olan İngiliz 
heyetine riyasrt etmek ,.e 4 ka
sımda fieçilecck yeni Amerika 
Cumhurbaşkanına hürmetlerini 
sunmak için 7 kasımda utakla 
New York'a hareket edeceği bu
gün resmen bildirilmi~tir. 

Bağdat gazetelerinden birçok
ları da Kralı, ncil reformlara O· 

lan !Uzumu belirten başmnkale
lerlc karşılamışlardır. İstiklal 
Partisi lider vekili Faik Sam
mnrraI Krala hitaben bugünkü 
makalesinde şunları yazmıştır: 

. 
« lnönü » 

Denizalflsı 
Amerika da • Uıun bir gaybu bett~n sonra 

bugün dönüyorsuııuı.. lngiltere- ,,.oclaltd Pmı 
de Kralın, şahsına ait emlaki Philadelphia 30 _ Türk do. 

130 Müslüman Kazak ve araı.isl olmadığını gönnüşsU- nanmasına mensup •İnönü• de
nüzdür. İngiliz Kralları 5irket-

Türkiyeye hareket etti lcrde hisselere veya esham ve nizaltısı esaslı tadil ve tamirler 
tahvilata da sahıp değildirler. ı:örmek üzere Philadelphia ya-

Bombay, 30 CA.A.) _, 1930 se- Sarayları bütiln ingiliı.lerc açık- kınlarındaki Birleşik Amerika 
ncsi~d~n . he_ri ,Cini istila eden tır. İşte bu sebeple diğer taht- deniz üssüne gelmiştir. Tadilat 
komunıs~ ihtılalı~dc_n kaçmış bu- !ar çökerken İngiliz tahtı sağ- muhtemelen 5 ay sürecektir. 
lunan ~:ıza.k Jıluslumanlarından lam kalmıştır. ingiltcrcdc aldı-
130 u rı:ur~ıye_d~ yerleşmek üze- ğınız bu dersin :z.ihniyetine uya. Gölcük üssünden buraya ge
re bugün lngılız bandıralı •Da- rak saltanat dc\Tenlzi a~ın ve len •İnönü• dcniı.albsı yolda 
rcssa• vapuru ile buradan hare- milletimizin istıraplannı dindi- l\Iadeira Ye Bcrmuda'ya uğra. 
ket etmi~tir. Türkiye hükumeti rin.. mı:ilır. 
bu miıltecilcri dağlık bolgelerde -------------..:... _____ _ 
.üikAn edecektir. 

Gcı;en sene başlarında kabile 
reisleri Hüseyin Taci olduğu hal
de Keşmir'e ula~abilen kafile
den geri kalan 188 Kazak Müs
lümanı da orada yerleşecektir. 

Pekiş ailesinin 
teşekkürü 

Bliyüğümüz l'e babamız 
Mehmt?t Rıfat Pekiş'in ha
l.İn irtihali milnasebetiyle 
gerek merhumu ebediyete 
teSYiinde hazır bulunan \'C 

çelenk gönderen, gerek ai
lemizi tlziye IUtfunda bu
lunan sayın dost ve arka· 
daslarımıza en derin min
net ve şükranlarımızı bil
diririz. 

PEKİŞ Ailesl 

Acele ediniz 

, Kayıp Aranıyor . 
Yanda resınl gör~len ~3ramürsc1 1932 doğttmlu Tahir 

oğlu Ahmet Sch'cr J-,rdcnız 24.10.1952 cuma günü seyahat 
maksadiyle e\'dcn cıkmış olup 
25.10.1952 tarihli mektubunda 
Sındırgıdan geçtiği anlasılmak
ta, Bursa, Balıkesir ve İzmlrdc 
yapılan aramada iz.ine tesadüf 
edilememiş olmaktadır. Manız 
kaldığı ani bir fizüntilyle ra
hatsızlanan ebeveyni kendisini 
görmeyi çok arzu etmektedir. 
Acele eve dönmesi, paraya ih
tiyacı varsa bildirmesi kendisi
ne mümkün olan yardımı ı;ös
tercceklcl'in mUkaf:ıtıandırlla
cakları, kendisini gören ve ta
nıyanların insaniyet namına n· 
ısağıdaki adrese bildirmeleri, bu 
takdirde yapılan masrafın mil-

. - k8fatiyle birlikte ödeneceği. 
Adres: Fethi Erdeniz. Manifaturacı Karamürsel. 
EŞKAL! - Sağ bacağı demir cihazla takviyeli, baston 

kullanır, başı as;ık, kahve rengi caket, siyah çlıgill panta
Jon. 

'\'e o umana değin bilinme. 
Yen yllkseliş yolları gösteri· 
Yor. Biı:, bu yolların hepsihe 
Atatürk mirası adını l'eriyo. 

e:Cumhuriyet, husust haya- demetin çiçekleri faı.ilet, na-
tımızda. resmi hayatımızda, mus, Vatanseverlik. fyi istek- • Garanti Bankasının yüz bin 
milli hayatımızda feyizklrlık lilik, açık kalpliliktir. Bu çf. lira ikramiye ke§idc günü ~ak-
doğnıluk, namusluluk, bayır. çekleri, gençleri Siz toplıya- la.,cmal..1adır. Bu fırsatı kaçırma-
hahlık, açık kalplilik-ten iba- caksınız.-o yınıı. Yilz bin lira kazanarak ..._ ____________________________________ zengin olabilirsiniz. ruz. 

Heybeli Orlodo s 
Akademisinde 
Cumhuriyet 
Kutlandı 

• 
içişleri Bakanlığı 
Teşkilahnda 
eğisiklik 

Tür1' llaı:ııı!la llcr.h 

Ankara, 30 - icl5leri Bakan
lı ,ı Bakanlık Teşk!Ut Kanunun· 

Dlin saat 10.30 da, Hcvbcliad da bazı mQhlm değişiklikler yap. 
Ortodoks Akademisinde Cumhuı 1 •n:ıyı dlişünmeklcdir. 
yet Ba)Tamı , silcsiylc bir tö· Hazırlanacak yeni teskIIat ka· 
ren tertip edilmiştir. nun tasansındıi Ulcn her vill-

J."cner Patrikhanesi Scnsinot a. vcttc me\'cut vali muavinllkleri· 
zal:ırının da ha:z.ır bulunduğu nin kaldırılması derpi5 olunacak 
dünkü törende ko man Patrik lır. 
AUıcnagoras Cumhuriyetimizi, Yalnız nüfus ve iş hacmi ke
demokrasiyi ve At turk inkı\Ap ... if olan 10 kadar liHiyette vali 
lannı övdükten ıınra ezcümle muavinliği kadrolarının mubafa. 
şunlan söylemi ı.r: z~ edılmcsi uygun görülmekte-
~- nrmoh-rasi muciıcc;I in- dır, • • . 

sanları birbirine kardeş y:ıpı~or Bu .v~lftyetlcrın hangıleri ota
veı bizlere en doğnı yolu göste-ı cağı I~ıslcri Hnkanlığınca tes-
rivor.• bıt cdıkccktir. 

·K d Al tU kil t Hazırlanarak veni teşkilAt ka-
onusmasın a n r mc - - 1 u• 

h d Ath h b l 
mın tasansında evve ce v ayet. 

c en enagoras azır u u- Jnr" • 1 · . "d d f 
l At t[. kl" h iri ı"h '- ın yazı ıs crını ı arc e en a-nan arı, a ır ın nı u ,. n • k d • r .. k.t d t ctmi at sonra an lağvolunan mek· 

t~ram su ·u una ave ş- tupçulukl:ırın islerini görmek tı-
ır. _ • " .. zere, birer :aYazı İşleri Müdürlü-
Torcnı muteakıp verılen oğ· ftün nlin ihdası da derpiş edile· 

le ziyafetinde, Athcnagoras ka cektır 
dehlni Celal Bayar serciıne kal- nu . mDdürlük vilfıyct yazı iş. 
dırmıstır. lcrinl nı yonel bir şekilde yürü. 

Patrik, akademi talebelerine tebilmek için sağlam esaslar 'il· 
«Gittiğiniz yerlerde, Türk mede· ıerine kunılacaktır. 
niyetini, Cumhuriyelinı \ c de- Di er taraftan vilnyetıerdeld 
mokrasisini halka tanıtın• ta\ ı- Hukuk hicri H1dUrlüklerinin de 
ycsindc bulunmuştur. kaldırılm" ı dllsünUlmektedir. 

Davctlılcre, Yunani tan Kralı Hukuk isl ·rı MlidUrlilklerinln va 
nın mcmlekt'timizi ziyareti sıra rifelc,.i Emniyet Müdllrlüklerln· 
sında çekilmiş bir filmi gusle· deki şııbı•lcre devrolunacak, bu 

1 
rilmistir. suretle mlihim tasarruf salla· 

AUıenagorasın teklifi üıt•rlne, m:ık kabil ol:ıcaktır • 
P:ıtrikhancnin Scnsinot az:ıları 
tarafından, her sene kilısclcrde 
Cumhuri)·et Bayramının ikıncı 
gllnU resmi tören ~ :ıpılması ka-

rarlaştır7ımıştır. 
Merasim geç uklt sona ermia 

Ur. 

HOŞ l\IEl'llO 

daha gelmedi. 

Eiz de bekliyoruz 



Cbarlle Chaplfn, büyük Amerikalı piyts ya1an Enıent O'n('i11'in kızı ile e-ı·lidir. Rrsimdc Chap· 
lin'Jer dört çocuktan ile birlikte kendiltrini ingiltere'le getiren geminin 

gü-ı·ertesinde görülüyor 

1 LONDRA MEKTUPLAR! I 

''Şarlo,, londrada 
L ondra, 26 Ekim - İngiliz ef4 

k.t.n umumiyeı;;i bugünlerde, 
Bevan-Atlee anlaşmazlığı, Ken. 
,·adJlı:i gizli ?-ılau-'\tau cemi
Yeti ve Kraliçenin taç giyme 
merı!llıml harırlıkları ile alaka 
dar oldulu dorecede -belki de 
daha fazla- Charlie Chaplin'in 
Londra'da bulunuşu ite alA· 
kadar. Daha çok genç yaşların
da, para.sır, fakat kalbi zengin 
ümitlerle dolu, şancıını dene
mek üzere Amerika'ya gitti~in· 
denbui, bu Charlie Chaplin'i~ 
anıvatanına üçüncü geli i. Jl
ki, bundan otuz sene evvel, da
ha henüz fazla meşhur olmadı
ıı bir zamanda gelmiş. o vakit 
bile t!iıki dost ve tanıdıkl3r1 ta
rafından ~evinçle karşılanmıştı. 

İkinci j.!elişi bundan yirmi ~e· 
ne evvele rastlıror. O zam:ın 

ıŞthrın Işıkları• CCity Lights) 
isimli sahe~E>rinin a('ılışınrla bu 
lunmık Uıere gelmişti. Bu se
fer i.ııt son filmi olan •Sahn~ 
I~ıkiırı• nın (Limelight) ilk ge 
cesint geldi. Film bundan yir
mi sün ev-ı·eı Lonclra'nın en 
bilrlllı: ııılnemalarından biri o· 
laıi Odton'da ba~ladı. Yirmi ~c n' e-ı·vellni rahat('a hattrlava
bilen mün•kkitlrrin <ö)·lrdik
lerine h•kılır!lla tLimtlight• in 
ilk ıecesi cCity Lightsı inkin. 
den hiç de aıatı kalmıyorrlu. 
Hazır bulunanların başında Kra 
liçenin kııkardeşi Prenc::es Mar· 
ıaret vardı. Sonra sinema ve 
ti,·atrn lltminin meşhur ~ima· 
ları, münekkitler, gazctt'cilcr, 
fan'atklrlar... Fakat hepsin
den mühimi, !'iİnemanın dısın
da tonlanan geniş halk kfıtlelllİV 
di. 'Yüze rakın polis el ele -ı·C'r· 
miıler. biltUn güçleri ile halkı 
tutma~·ı calışıyorlar, J(ene de 
tam mAnısiyJe mu\':ıffak ola
mıyorlardı. Saat ~ekiz bu('ukt~ 
Cbarlie Chaplin, karısı vr ço
cukları ile berahrr sinemanın 

• Ilt"nim Olduğun İ('in .. adlı mli1i1'1i filmin Londrada ltrtlpltntn 
gala l'C<'sinde in~iltrre Kr:ıli('C si F.llıaheth il, biiyük sanatkSr 

Charlie Choıılin (Ş arlo) ile tanışıyor. 

Yazan : 

Ctıııtııı lJ Slllffll 

•• önünde otomobilindC'n indi~i d:l olmayı tercih eder!'in ya!• 
vakit, 'kalabalıktan bir cıts, sa- diye bağırdı. ,şarla~ da sesin 
natklrın do~up biiyürliil!ü ma· gcldi~i tarata do~ru ba~ını sal. 
hıllrlerin ,ive!l:İ il<'. •SE"n ~imdi Iıyarak candan gülümsedi. 
orada olacaıtına bizim.cl:.::•....::h~u.:.:r•:.· __ ,_L_im_ol_ig:;.h_t_•_ı_·n sonunda ışık-

Bayır, komüııist 
d ""•li ' egı m ••• 

Yazan: CHARLIE CHAPLIN 

(AtıJıdı tercümesini okuya. 
cafınıı yan, bundan bir mürl
det e-ı·vr1, Charlle Chaplin'in 
Amerikıda tlddrtli hücumlara 
m.t.ruı ~ıldıJ:ı bir sırada )·aııl· 
anııhr. Bu )·azıdan ,şarloı. )"B 

klmlrrln, ne mak!iiatla hücum 
rttlklrri de anlaşılıyor, ~ine. 
mı ınatını bir ticaret mevzuu 
hılint ırtirmek istfyen bü~·ük 
stüdyolar, bu ıahada serbest ta 
hpnlara, helt Chaplin .. ibi ıııd:ı 
hl• addrdiltnlere tahammül f'· 

dtmeı ,.e buntan ballalamaya 
fılıeırlır. Son filminin Londra 
tla ~ö,ttrlUşl dolayısi~le, Char 
il" Chaplin'in bugünltrde bii· 
tün hür dünya matbuatında 

ıördütü ılika, bu bü)ük sanat 
k.t.nn ne kadar !if'-ı·ildij:inin tn 
bil\·ük delilidir. fngillı sinema 
mÜııtkklllrri •Limeliıht• !Sah 
ntt Işıkları> filmini itti(akla 
• Blr Şıhrsert olarak \•ası!lan 
dırm1$1ardır~ •Sarlo• nun son 
filmi hu halta Ntw York'ta da 
ıtıterllmrye baslanmış ve ıııTi. 
mt• der.elsi harit, biitiin t'iddi 
gııe:te vr derıiltr tarafından 
ıöklrre çıkarılmıştır). 

Artık Hollywood'a ve IIollY· 
wood insanlarına !'lavaş aç

mak zamanı geldh?ine karar 
vırmlş bulunuyorum. Kendime 
acındırmayı sevmem. Bunu. 
·ıpnııeık ve lüzumsuz bir şey 
~avarım Ama bu şehre. için· 
dt

0

kl tn~anları ve umumiyE:"tle 
Amerikan ~inemacılı~ına inan 
madı~ım için açık konuşmak 
hıtivorum. 

;~ıon5ieur Veırdoux. adlı fil 
mimin Amerikadı, bilha"a New 
York sinemalarında nasıl kır· 
sılındı~ını bilirsiniz. Barı ken· 

dini bilmezlerin benim i('in 
komiini~t· \.'e •Amerika düş~ 

Jnanıııı dedikleri de m:ılümdur. 
Hunun srbebi benim onlar gibi 
düşünmeyişim, dil {inmeme im· 
k.'.in olmayışı, Tloltywoocl ima 
liH('ılarının h.llfi her şeyin ken 
di f'll<'rinde bulunchıi(.unu san· 
m:ı:Iarıdır. Fakat, pek )'akındn 
hayalleri elintlen gidecek. ger
('f'k, oldu~u gibi karş1l3rın:ı çı· 
kacaktır. 

Brnin1 dedi~im şu: TTolly-
""'ood ölüvor. OrJda, bir sanat 
olm3cıı g;rektn ~inf'macılık ya
pılmıyor. Sadece kilometreler
ce pelikül harcanıyor. Film sa
n3tında bir d('~işıklik yapmak 
i leyenlere her lmktın kapan
mıştır. ::\fuhaftızakiır olmayı Is· 

temiyen, film tacirlerinin ikazla 
rına aldırış etmeyen bir kim!'ie 
.. maceraprr<'st,, damgasını ye
mektedir. 

Bur3da kendimi mtidafaa et
mek istediğimi S3nm:ıyın. ltfe· 
seı..ı. Orsan \Vclles'i ele alın, 
Ben sinema san3tında onun 
her düşüncesini kabul etmiyo
rum. F3kat o, bu bayl:ı:ra •ha
yır. demrsini bilmiştir. O za
man llolly\\.'OOd onun aleyhine 
dönmüştür. 

Bir Bostan gazC'tesinin yaz. 
ch~ı gibi, h<'nim bir ihtilalci. 
bir kund<ık('ı olduğum sanılma
cıın. Yalnı:ı ben bir sul; işlemiş 
bulunuyorum. O da sınır tanı· 
mavan bir vatanseverlik [ikri
ni ·taşıdı~ımı tekrar etmis ol 
maklığımdır. Bu sinemacılıkta 
oldu~u kadar siyaset dünyası i
tin de öyledir. 

Bazan münaka~a aeılınca ba 
na eu sual soruluyor: 

!Dtvamı Sa. 6, Sü. 4 del 

lar yandığı zaman, filmin ya 
zm, prodüktörü, rejlsöril, kom 
pozitörU ve baş artiı;ti olan 
Chorlie Ch•plin dakik•lorca al 
kışlondı. Bu alkışlar muhakk•k 
ki, hakikt bir ııan'at şaheseri 
olan filmin en tabii mUkJ.ta
tıydı. Fakat, halk aynı zaman
da da Ş:ı.rlo'nun kendisini al
kışlıyordu. Otuz seneye yakın 
bir ıamand:ınberi anavat:ının· 
dan ayrı yaşamış, şöhretini ve 
servetini Amerika'd3 yapmış 
olan Charlie Chaplin a1>lında 

İngiltere ile olan manevi b:ıl}
l:ırınt hiç ke!'imemiştir. Bu kar
şılıklı bağlar o kadar kuvvet
lidir ki, Amerikan hükQmetinln 
Charlie Chaplin'i komünistlik
Je itham etti~i ve ~an'atk5rın 
\merik3'va dünmesinde gilç· 
tükler ytırattıgı bu giinlerde, 
birçok İngili1., ıNiye Charlie 
Chaplin İngiltere'de yerleşmi
yor?~ sualini h:ıkh olarak s 'r
maktadır. 

charlie Chaplin, sanot ha-
y:ı.tının b:ışından sonuna ka 

dar d3im:ı ter:ıkki etmiş ve süh 
reli d3ima artmış pek nadir 
komcdiytnlerden biridir. Ayrı

ca. çevirdiği filmlerin c;enaryo 4 

~unu ya1ması, ve rt"jlsörHi~U

nü rtmE:"~i dol3yısiyle de, sine· 
ma AlE:"minin en mühim simal:ı
rınclan biridir. Bernard Sh:ıw gl 
bl, kendisinden başka~ının, 
-Sh3kespeare'in bile- dehası. 
nı prk kolay k•bul •tmeyen bir 
insanın, Charlie Chaplin için: 
oSinl'ma dUnya"ının yeg4ne da 
hi•I• demosl ,ayanı dikk•tllr. 
Charlie Chaplin'in eı:;erlC'rinin 
en bllYiik vas!ı, her tipte se
)'irciye hitap edebilmel('ridir. 
•Sarlo.• ı:iekiz y3~ınd:ıki bir ço
cuğu da giildilrür, elli yaşında 

olgun bir in"anı da... lI3ttA 
b•zan ağlatır d• ... •S•hir Işık
ları• nın son sahnesinde ağ
lamamak miimklin müdür? !lal 
buki bir iki dakika evvel, •Sar
lo• nun ga1C'teci çocuklarla kav 
ga edişine katıla katıla gülmü· 
ştizdiir .ıo.Şarloıı, bir •küçük a
damdır.• Kocaman bir dilnya
c\a, milyonlarca insanın ar3sın
da ynpayalnız bir kü('ük adam .. 
Ilrceriksizdir. K3biliy('tsizdir. 
Herkes onun aleyhindedir. Ba, 
zan masum bir kızla tanışır, ga 
yet safiyane Aşık olur. Kız itin 
çalışır, hırsızlık eder, dayak 
yer, fakat Aonunda, ya büyük 

mevamı sa. 6, sü. 5 drl 

VATAN--- ----------------------------- 31 - 10. 1952 ----
GENERAL ALİ FUAT CEBESOYeue ·{i;.ı 

<< Trampetli Raziye>> 
Yazan: TUNÇ YALMAN 

~~~~ .._ ___ _ 
1'ENi SES TİYATROSUNDA 3 tdiliyorsak ve siyaset alanının 

perdelik Revü -Operet- İlk şerefi ve asalt-ti, (:Ok ıaman boş 
temsil 28 Ekim gecesi verilmiş- kelimelerden ibaret kahyorsa, ka 
tir. bahat kimde? Kabahıtı siyaset 
F.SERİS ASLI - ! adan1larının cibilliyetinde değil, 

Siyasi cer~yanlar 
NAKil .. LERl - Reşit Baran bizzat kendinizde arayınız. Sbe 

ve Beliğ Selönü hizmet etmekle miikellef olan-
J\IÜZİK - S:ili Lir, Jar, sizlere sadece lıiı:tı•ık oldulu· 
REJiSÖR - Avni Dilliıil. nuıu ,·eriyorlar. ıratt!i. (Ok .., •• 
KORF.OGRAF - )lagda Albes man, atalelinizin ve ah1ırmazlılı 
KOSTÜl\ıtLER - ~f:ınnik Mın- n11.1n ISyık olduğundan faılasını 

ıel.)'an. bile verdikleri söylenebilir, rı-
OYNAVANJ.AR (Sabntye gl- kat kanaatimce, pi'jmınhk du

riş sırasile) - Aytrn Çankaya, yup, yola ıelıuek ifin, kentlinb:i 
TEVlliD Rif...GE, Turgut Bora· geç kahnış saynıaınalısınız.• 

Çerkes Ethem Bey, Büyük Millet Meclisi salonunda dinle-· 
yici locasına girdiği zaman kaimen selômlanmıştı. Bu, ve 
buna benzer hoci;seler kendisini büsbütün şaşırtmış ve 

lıoğlu. Salih Tozan, TOTO KA· * 
RACA, Nevzat Ok~ugil. Belkıs y oni Sos Tiyatrosuna da ($~· 
Fırat, A-ı·ni Dillicil, ~fesuıle Sii- •• bir Tiyatrolarına olduğu gı
lty, Ali Sururi, Ktnan Bi!kr, Kr bi) tiyatro s3natının ne olması 
mal Öngf", Solist olarak JllK1'1F.T 15zım ge)diğini nkıl13rına ıetir
KAR \GÖZLÜ ve flEl.YOS tlans m•den gidenlrr, (tıpkı ruhların. 
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htyrti. cl3ki tembellik yüzlindrn, kötU 
politik3cıların oyununa boyun 

İki film gösterilen sin~~"'.1a~d.a, e~tn milletler gibi). her halde, 
1 ('Ok 1rımnn, filmin bırı ıyıdır, l<'msiH şikayrt etmeden takip e
diğeri kötücedir. Bnzı kimseler, dt'ceklerdir. Falcat. Batı medeni
para v('rdik diye, sinema s3lo- ~etlerinden alıp benimsedi~imiı 
nunda uzun miiddc."t oturup. bol bir temasa tarzının (y3ni tiyat. 
bol vakit •öldür111ektenıt hoşla· ronun) Batı'da oldulu gibi me
nırlar. BC'n kendi hes3bıma, fil· denicc tatbikini dilcytnler yer 
min iyisini görüp. kötüsünü bek- ver gavet başarılı olmasına ra~
ll'medC'n salonu terketmeği ter- ~1c11 .. Trampetli Raziye• temsili
cih ederim. Aynı düsturu Yeni ni korkarım ki. brnim gibi söy. 
se~ Tiv3trosundaki son temsile lenerck s<'yrcd<'ceklerdir. 
tatbik fdec<'k nlurs:ık beniın gi- * 
bi clüşüntnlerin, gee<'nin bir kH;4 y er yer başarılı dedik. IJcm ba 
mını salondn, bir kıı;mını da dt- ıan eok başarılı. Bir defa 
ş:ı:rda, funyede, geçirnıesi gere· baş rollerin ikisini Toto Karaca 
kir, fp(' buçuk saatr yakın. ~ü- ve Tevhid Bilge oynuyorlar. F.s
rtn ı1ıTr3mpetli Raziye• temsılın- siı. Toto, Kayserili j!enç kıı Ce· 
de, bir('ok hoş ve e~lenceli pa- mile'de f'n hos. en e~lenceli kom 

şımartmıştı 
-. 

j s:ıjl:ır olduj:u gibi. sıkıcı sahne- pozisyonlarından birini yaratı
! ler, soğuk ecıpriler. fuzUli kısım· yor. Tevhid Bilge de Dr. Çörek 
1 Jar da yok değildi. yan'ı pek sevmiş olacak: oynar-

Yeni Ses'in lemsilleri oldum k<'n hem kendi eğlendi, hem bit- I\lustala Kemal Pa~anın solundaki kürklü :r.at Ethem Beydir. 

i olası bö}·lcdir. Derli toplu bir !eri bir hayli C'~lendirdi. Temsi· - 239 - Ii hükümet merkezinden aldık-
, temsil ı;eyrcdip .. ağzınızın ttıdi· !in en Cazla güldüren sahne-si Ü· ları gayri resn1i salihiyetlerden 

1 
Ehem Rey hakkındaki 

iP• tiyatrodan çıkacağınız _yerd.~, eüncü perdenin ortalarındaki le- İkazlarım neticesiz dolayı, evvelce tahmin ettiğim 
iyi ile kötüyü, lüzumlu ıle lu- IC'(on skcçi. .. Kenan Büke, Tur- Kalmı~tı ,E!ibi muamele ,.e idarelerinde 
zumsu1u sahnede, karmakarışık gut Boralıo~lu ve Billi(e·nin daha <:ok istiklal Ye sa!Ahiyet 
olarak, öniimüze serilmiş bulur- canlandırdıkları bu sahnede gö- j çerkeı Ethem Bey ve kardeş- istediklerini anlamı§hm. 
sunuz. 1ümii1den yas gelinceye kadar 1 lerinin isyanı hAdisesi, Ethem Beyi 

F.vve1ki vıllard.:1: •Su tiyatro· aüldük. Kadın seyircilerin k<'n· 1 Garp cephesi kumandanlıA"ım 
· • Şımartan hidiseler y3 bir reji. ör buhıns3 da, tem- ciilerini tutamayıp sevinç ('l~lık- zamanına tesadUC etmemişti. Da 
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si11er bir istikrar kespetse, ktı· tarı attıklar-. bütün seyircilerin ha evvel de bir mün~scbetle ar~ Ethem Bey Ankarada Büyük 
runun y:ınındn yaş da yanmasa!ı ,çılgıncaııı alkışladıkları bu gü- 1ettiğim gibi, politikacı arka- ~tillct bleclisi salonunda 
derdik. Bu yıl o da oldu, rejl 4 ırlim skeçten sonra. yine kimin daşlarının teş\•ikiyle Padişaha, dinleyiciler locasına girdiği za. 
sör olarak Avni Dilligil bulun- karısının kimin kocasi~lc )'attı·ı Sadrazamı ve İngiliz mümes~i· nlan kaimen ı;el8.n1lann11ştı, Bu 

1 

du, Sokak il'1nlarında. program- ~lnt hikilye eden vodvilin me\'· line göndermek istediği mek- ve buna he111ryen hAdiseler 
da ismini görüyoru1. Fakat .Ye- zuuna dönmek büsbütün can tuplar hiı.disesinden sonra Et- kendisini büsbütün aaşırtmış \"e 

1 ni Ses, yeni eski Ses. Dcğışen sıktı. hem Bey ile daha yakından a- şımartmıştı. Ethrm Bry gibi 
bir şey yok ortada. ,Tramp<'tli Raziye. deki dan~- Uıkıı.dar olmıı.k lüzumunu duy- milletin içinden yetismiş, o gün * J:ırın ve soloların çoğu, sehrimi· muştum. Ethem Bey ve ~rka- kü şöhret ve muvaC!akıyetleıri-
T i"atro atemin1izin iç yüzünü ıin Tak,.im Gazino~u veya Ker- daşhıırınıın Ankara J:ibi en n1ü~ ni hakkıyla kazanmış olanlar. 

biln1cy('n hır kııms<', progra 4 v~ns~ray gibi e~lencf' yt>rlerin- him bir merkezimize s:öndcrile- ba§ka türlü taltif edil~elerdi. 
mı n(irecek olsa kim bilir ne il- deki varv<'tcll'tjn ('O~undan daha rek . iyasi crrcyanlardan birine kurulmasına bütün kudret ve 

1 
mitl~re kapılır, 1 Trampctli Ra· ~Uzel. \~~ni n<'liced.e Yeni Ses'te kapılmamasına çok dikkat et- ceı:.aretlcri ile ı:alısmış oldukta . 
1ive• crkici bir isiın! •Revü O- eleman var, iyi niyet var. emf'k mistim. Fakat muvaffak olama- rı milli idarrye karsı hain du 
pfrct 3 Ptrde •diye ilan edili- var, masrar ediliyor: şimdi, he- mıştım. Çünkü bütün ikazlarım ruma düşmezlerdi. tkti~ap et-

i 
var. (lf:ı.lbuki sahnede o~·nanan sapça bütün bunları ölçülU bir neticesiz kalmış, benden daha tikleri şöhreti muhafaza eder
~1et in, posn.cıı çıkmış eski bir vod Ş<'kild<' takdim edecek rejisör de )'Ük!'iek makamlarda bulunan ar lerdi. 
vilden ibortt). Piyt"sin iki n:ı.ki- v:ır, li'ııkin temsillerde yine de kadaşlarım ısrarlarıma rağmen Ethem Bey ha~talandı~ı za. 
lindrn hiri Reşit B3ran, yani li· ve h513 istikrar yok. Fakat, Sle- onu Ankaraya çağırmışlar, ha- man. rııeclistc görmüş oldu~ıı 
3n hilrn, tiy3trol1a tecri.lbe~l ve v<'nson'un dedi~i ıtibi daha me· na haber bi1c vermemişlerdi. müstesna bir muamele ile bir 
şöhrttl olan bir Şehir Tiyatrosu suliyetli makamlarda bile mev· Diğer taraftan ileride Ethrm mebus hakkında istedit:i mrı.u-
sanatk!irı. Bu da bir yabancının cut olmayan bir me1iyeti kendi kuvvetlerinden müstağni kala. ni)1etin heyeti umumiyede mu. 
Uzerindf' miisbet ve maalesef ya~ı ile kavrulan bir tiyatrodan mıyacağımızı düşünerek bu ameleye konulması ve derhal 
yanlı~ bir te~ir yaratabilir. B3ri bPklemeite. ihtimal bizim de hak. kuvvetlerin disiplin altını alın- intac edilmesi izahı hiç de ko-
S('hir Tiy3tro~unun prf'stiji na- kımız yok. masını ıaruri görmilştilm. Bun. Iay olmıyan şeylerdendir. Bu 
mın:ı, Reışit B:ır:ın bu vodvili Ye. ları tcdrict bir surette munta- Jt?ibi muameleleri hazmetmek 
ni Ses'• mll•tt>r bir adla tak- Rabert Kalej'de zam kuveller haline &elirecck. kabiliyetinden mahrum bulu· 
dım •L<eydl. K" b tik. nan Ethemin hir ~iin g•lip ka· 

Yint- progr:ımc\a •~H1ıik: Sl.ti " oş:e aşı» Garp cephe~l kurulduktan hına sı~mıyarak ta~m:t~ını ~ayrl 
Lir• dtniliyor. •Domino. nun f"tanbul Amerikan Kol~jleri sonra tekmil milli müfrezeler tabii kar~ılamamak lazımdır. 
ve diğer bir('ok ytrli ve yaban· fürk Talebe Birlikleri Cumhuri- l3ğvolunmuş \'cyahut muntazam Bir iki 
eı piy3sa ş3rkıların1n besttk3rı· )':et Bayramı münacıcbetiylc iki ordu teşkilAtı gibi idareleri tan- Vesika 
nın 3cJ1nı, bu vesile ile, öğrendi. gündür, Robert Kolej sahncsin- zim ve temin edilmişti. Halbu-
i,inıiıe memnun olduk. Program~ de Ahmet Kulsi Tecer'in meşhur ki Ankaradan dönerek tekrar B üyük ?ıtillet ?ıtecli!'iinln 21 A· 
da, bir de evvelce belirttiğim •Köşebaşı• piye~ini temsil etmek Garp cephesi emrine giren Et- ğustos 1920 Cumartesi &il· 

mayı naklediyorum: 
Sırrı Bey (İzmit) - Ethem 

bizim sıkıntılı zamanımızda ye
tişerek bize pek ferahlı o,ünltr 
verdi. Onun bö.>·le hasta oldu
,unü işittilimiz zaman mtitees. 
sır olduğumuzun l\1.:cho nanı~· 
na Ethem Bey biraderimize bir 
teessürname ile bildirilmasini 
tekli! ediyorum. (:\Iuı.·afık tes
leril. 

Reio mu•lafa Kemal Paşa) 
- Efendim, Ethem Bey birade
r:mizin rahatsızlığından dolayı 

hakıkaten bendeniı de o tees
.si.ırti eahsan kendimde duydum 
,.e rivaset makamından ıe1ten 

kendı'terine bıldırmiştim. !ılaa
haza 1ıe)o·eti unıumiye namına da 
ten!öip buyurursanız tekrar bi
raderi vasıtasıyle yazarız. (1-Iay 
hay seı;leri). 

Ba~ka hir veı::ika· 
Ankarada Merllsl Kebir 

Ri) a~eti celılesine 

~Ieclisi Kebtr ~zasından be
rayı te$ki1At bir haCta mezuni
.>·etle "\dapazarı ve ha-ı·aiisine 
gönderile-n İzmit mPbusu Fuat 
Bryin vazi[c.si müddeti mezu
niveti dahilinde if:ı edilemiye
ce~inden lütfen ten1didi müd· 
detle müsaadei alilerin lüzumu 
ıuaruzdur efenrlim. 

21 Temmuz 336 
Umuın Kuvayı Tedibiye 

Kumandanı Ethem 

Yukarıdaki telgraf Büyük Mil 
!et Meclisinin 31 Temmuz 1920 
tarihli cel~esinde reye konmak 
suretiyle intaç edilmis ve key
fiyet Ethem Beye bildirilmiş
ti. 

<Devamı var) 
1

1 
fibl .Rejisiir: Avni Dillieil• k_ay- tedirler. Bay Ekrem Yirmibeşin hem Bey ve mü!rezelerinin, mil nü içtimaında aeçen bir konuş-
d ı var fakat yine e vv e 1 ee be lı rt. taralı n d :ı n , De Jl"e r Duruk an. O. ·-;,;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;:;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;:;;;:;;;...;;....;;~---.;;;;;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;. ___ ..;;:;;;;;;;;;;;;, 
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tij:im 'gibi, ort3da creji• den e- Sagun ve Cengiz Yasin'in güzel ' 
!".:tr yok. dekorları ve D. Durukan'ın ba-

•Biz bize benıerlı• diyerek şartlı ışık tertibatı ite sahneye 

1 
kendimizi al:ıy:ı alıp, veya .va. konulan trmsilin baş rollerinde 
kil eeçirdik işt~. !'en ona bak!• bilh:ı:s~a Cevat Çapan (Kahveci)ı 
dE>yip Yeni Se!l'in (veya di~er ti· Piri nam3zanoğlu (Bakkal), Nur 
vatroJ3rımızın) 11kaydisi tizerin. ver Nure$ (K:ı:hveci çırağı). Tun 
dr durmı:ım:ık d:ı pekala müm· cay Çnvd:ır (Beybaba) ve Yıldız 
kün· f3k•t Avrup• milletleri ai- Balıbaş (Hoppala kız) amalörlü 
lesi~~ kotıln11ş medeni bir mem- ı?ü aşan bir kabiliyet gösteriyor
lekett~. Cumhuriyetin il:inınd:ı:n ıar. •KÖş<'başı• nın üçüncü ve 
29 yıl sonra, sanat alanında bu son temsili bugün saat 17 de ve
çtşit l:lubalilikltre rastlam•k bi· riloceklir. 
roı •YIP oluyor. Kab•hat bence Hasan Kaplan'ın resim· 
Yeni SC's'in (vey:ı: diğer tiy3tro. 
lrnn) ldartoiltrinde dtğil, ,,_ leri New • Yark'da 
n:ıtın ckıha derli toplusunu. drıh:ı h d ' ld. 
ciddisini ve dilztnli•in! ısrarla teş İr e 1 1 

istemeyen seyirci kütlesinde. Nevvork. 30 (A.A.) - Türki· 
Amerikan Oemokr:at Parti!'iinin ye Cu~huriyetinin 29 uncu yıldö

Cumhurbaskanı namzedi Steven nümü münasebetile 11 yasındaki 
son'un ~on se('im nutuklarının Ti.irk ressam Hasan K~ptan, 
birindf', halkın siya~et sahasındn N<'W York'un tanınmış sanat ga
kl atal('ti h3kkında söylcdi~i lerilerinden St. Eti('nne'de 32 
~ö1ler. İstanbul seyirci.~ine hl. yağlıboya resmini teşhir etmiş
taben de !ıiöylenebilirdi. Steven· t;r, 3 yaşındanberi resim yap
son şöyle demiş: makta olan Hasan Kaptan eser-

• EXrr 1A)·ık olduğumuz "eviye. )erini Pariste. Ankara ve istan
clt hiikümttler tararınd•n idare bulda da teşhir eylemistir. 

fııı'e lsttrseniı- ı 
l What You W!ll) İSTANBUL BELEDİYESi 
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KOMEDİ KISMI 

DONJUA N'A OY UN 
Yar.an: Olıade .lndrı Pnıtt 
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Gl••ltr aaat 11 t• aQılır 

faıırtHI alı:•ımları Oram tumıadı, 

Salı aQamları K:omtdl twıwı.da 

temıll 11)lttlı1 

Elalemeyn muharebesinin 
yddönüınii onuncu _________ , 

ikinci dünya harbinin neticesi üzerinde büyük tesir ya
pan bu muharebe mihvere 1, 175,000 insan ve pek çok 

levazım kaybına malolmuştu. 
~ 

Mısırda bulunan eski muha· 
ripler birk;ı gün evvel 

(Elilemeyn) rıuı: ·re besinin 
onuncu yıldönümünü büyük 
merasimle kutlamıslardır. Bu 
münasebetle yüzlerce otomo
bilden mürekkep bir kafile 
(Kahire) den (Elalemeynl 
harp sahasına ı::itmiş, burada 
de!nedilmiş harp ölülerinin 
mezarlarını ziyaret etmiştir. 

(Elilemeyn) e gidenler ara
sında Süveyş kanalındaki İn· 
giliz kuvvetlerine mensup SU· 
baylar da vardı. Bunlar ziya
rete il kdeta olarak Uniforma 
ile de~il, sivil kiyafelle işli· 
rak etmişlerdir. 

Francıızca bir gazete bu mü· 
na"ebetle Elilemeyn muhare
b.,i hakkında bir m'akale neş
retmiıtir. İkinci dilnya harbi· 
nin neticl'"i Uzerinde büyük 
te~ir yapan bu muharebenin 
muhtelif ı;afhalarını aydınla· 
tan makaleyi aşağıda neşrediyo. 
ruz: 

iskenderiyeye 

75 kilometre .• 

1942 senesinin son ayları i· 
kinci dilnya harbinde mil· 

him bir merhale teıkil eder. 
O zamana kadar teşebbüsü el· 
!erinde tutmuı olan Almanya 
ve müttefikleri bu tarihten it!· 
haren başlıca Uç noktada te· 

Eli.lemcyn'de maA;lüp olan 
Rom mel 

şebbüsü ve üstünlü~il kaybet· 
mişlerdir. Bu Uç nokt<1 Rus.va. 
Pasihk ve Şimali Afrikadır. 
Rommelin kumandası altında· 
kl faıist kuvvetler Afrikada 
muzafferane ilerleyişten son
ra (EIAlemcıvn) önünde mıh 
lanıp kalmışlardı. 

(E!Alemeyn), Clskenderiyc) 
ve 7~ kilometre mesa!ededir. 
·<Berlinl de (Rommell in bir 
parça gayret daha sarfederek 
(İskenderiyel yl ele geçirece. 
~i ve Stivevs kanalına bAkim 

Elalomeyn gallbl 
:\lonlgomery 

olmak suretile harbin gidişine 
yeni blr veçhe vereceQ:i ümit 
ediliyordu. 1942 senesi ağusto· 
sunun sonuna kadar vaziyette 
bir nevi müvazene vardı. İki 
taraf tahkim ettiği mevkilerde 
yerleşmiş \'e hasmın ilerleme
sine mAni olmak i~in geniş !ta· 
haya kara mayınları döşemiş· 
ti. 

Aylarca süren sükunete ra~ 
men gerPk fnıiliıler, gerek 
Alman . lt:1lvan kun·ptJpri bÜ 
Pli:&'!'~''!.~!'.'~ .. ,"'!-~ ______ ...,. 
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Fillerle propaganda: Fil !erin üzerinde ufke'i &e\ iyorum, Ben de, Ben de.D yanlıdır 

Stevenson'un kazanma 
ihtimali artıyor 

Eisenhower'in Kore'ye dair sözleri çok fena tesir yaptı. 
Ayandan Morse Cumhuriyetçi partiden istifa etti 

Amerika huıuıi muhabirimiz 

Sara Ert11ğ1•11l bildiı9iyor 
New York 27 Ekim - Bu

gün Amerıkada gUnUn en mU
him mevtuu muhakkak kı 4 
Kasım 1952 de yapılacak olan 
Bafkan seçimidir. Dünyanın 
her tarafında olduğu gibi bu
rada da fıkir a~Tılı~ı \•ardır. 
Kımi Demokrat Partiyi tutmak
ta kimi jse Cumhuriyetçi par
tiye oyunu 'ereceğini söyle
mektedir. BugUne kadar edin· 
dığlm ıntibaya göre son aylar 
zarfında devam edegelen ve 
seçim gUnUne kadar stirecek 
olan mUradele, patırdı gürül· 
tu, adayların birbirine atıp tut 
mau Baıkan ı;cçilir seçllmeı 
sona erecek, muvazene yerini 
bulacaktır. 

ister Cumhuriyetçi Parti a
dayı ister Demokrat Parti ada. 
yı Baskınlığa ıeçUsin halk ne
ticeye razı olacak fakat kusur 
gördüğü z:an1an da fıkrini açık-
ça söylemekten geri kaln11ya. 
caktır. 

BugUn, Amerikan halkının 
bilyük bir kısmı iktidardaki 
Demokrat Partiden bir hayli 
şikAyetçidir. Kore harbi, hayat 
pahalılığı l'e hUkumet merke
zindeki suiistimaller halkı bez:. 
dırml§tir. Kore harbinin bir 
neticeye bağlanmamış olması 
bilhassa kadınlar tarafından 
hos gbrUlmemekte, oğullarının 
bir an ewel evlerine dönme
lerini lstemE'ktcdirler. 

Cumhuriyetçi Partinin Adayı 
General Eisenhower Başkan 
seçilirse her &eYi yoluna koya
cağını s<iylüyor. Fakat diğer 
taraftan da bir tok kimseler 
bu vaadlere inanmamakta n 
daha sağlam ve makul bir prog 
ramı ortaya atan Ste\·enson'un 

bilyük bir ~ansı olduğunu id-
dia etmektr.dir. 

Amerikada seçim kabiliyeti 
olan doksan dokuz milyon in
san vardır. Hepsinin seçime iş· 
tirak etnılyece~i gün gibi aşi· 
kardır. Söylendiğine göre bun
lardan ancak kırk kllsur milyo· 
nun iştiraki tahmin edilmekte
dir. Baskan seçiminin mukad
deratını tayin edecekler tarar
sızlardır ki bunlar seçmenlerin 
büyUk bir yüzdesini teskll et· 
mektedlr. 

Kimin eansı 
Daha fazla? 

Seçim mücadelesi son günler 
sarfında hakikaten çetin bir 
safhaya girmiştir. Başkan a
dayları ~er yer dol asmakta ve 
konu&malar yapmaktadır. He· 
nüz: terazinin hangi tarafı ağır 
basacağı belli olmamakla bera· 
her umumi efkArın Demokrat 
adayı Ste\'enson'a daha fazla 
yakınlık gösterdiği hissedil
mektedir. General Elsenhowe
rin Bir kaç gün evvel Birleş· 
mis l\lılletler giınti münasebe
tiyle yaptığı bir konuşmada 
Ba~kan seçildıği takdirde Ka
reye gideceğini ve orada Kore 
harbine son \'ermeğe çalı~aca· 
~ını söylemesi beklenmedik 
bir tesir yapmıştır. 

Kendi ine \'e Cumhuriyetçi 
partiye bağlı bir çok kimseler, 
Eisenho\\ er'in bu sözlerini şilp 
heyle karşılamış ,-e beğenme
mişlerdir. Cumhuriyetçi parti· 
nin direklerinden biri sayılan 
~yan aıası Warne 1\torse Cum· 
huriyetçl partiden istifa etmlş 
ve ayrılma sebebi olarak da 
Eisenhower'in Kore hakkında 
sarfetmiş sözler olduğunu a
çıklamıetır. 

Buna mukabil baı.ı gateteler 
ve bir kısım halk Generali bu 
sözlerinden dolayı alkışlamak· 
ta ve desteklemektedir. 

General Eisenhower'in Ko· 
reye gideceğini söylemesi mu
hakkak ki bir oy avlama tak· 
tiğlnden baska bir ~ey olamaz:. 

Liberal Partinin b:ı§kan adayı bizzat propaganda yaparken 

Amrrl.kanın dört bir tarafında 
Eisenhol\ er için yapılan fiokak 

ilini an 

BugUnkil hAdiseler ve Kore· 
deki durum böyle bir &eyin ya. 
pılmıyac:ağını, bir tek kişinin 
harbi durduramıyacağını a· 
çıkça göstermektedir. 

Ei~enhower'ln zayıf 

Noktalan 

B ugün Eisenhower'e karşı va. 
ziyet almış olanlar kendi

sinde dört zayıf nokta bulmak 
tadırlar. Bunlardan biri inanış 
\"e düştincesine aykırı olarak 
Taft'la işbirlığl yapması. büyük 
sanayi ve sermaye sahiplerinin 

isteklerine boyun eğmesidir. 
İkinci nokta Avrupa AtlanUk 
kuvvetleri başkomutanlığı vazi
fe.sinde bulunurken bazı ıulis· 
timallere farkında olmadan göz 
yummuş olması ve vergi veren 
Amerıkan vatandaşının hakkı
nın yenmesine Alet olmasıdır. 

ÜçüncU nokta ise en mühim 
olanıdır. O da Amerikalı ana 
ve babaların siyaset Ve politl· 
ka uğruna aldatılmış olmasıdır. 
General Eisenhowcr, her gitti· 
ği yenle dalma başkan seçildi
ği takdirde Korede savaşan A· 
merikan birliklerini derhal ge. 
riye getireceğini ve Güney Ko
re kU\'\'etlerini silAhlandırıp 
Kore savaşına yalnıı malzeme 
yardımı ile iştirak edeceğini 
söylemiştir. Kendi asker ve 
bir Başkumandan olduğu hal· 
de böyle bir işin imkansıı ol· 
duğunu takdir etmesi IAz:ım ge. 
lir. 

Güney Kore ordusu gibi ıa
yıf 'e talim görmemiş bir ordu 
ya silAh Yermekle yardım yap· 
mak ve karşısındaki muauam 
kuvvetlere baş edeceklerini 
tahmin etmek imkAnsızdır. Ha 
klkat biiyleyken Eisenhower'in 
bu şekilde konuşması iyi kar
şılanmamaktadır. Dördüncil 
nokta ise Eisenhower'in asker 
olmasıdır. Bundan başka Gii· 
ney eyaletlere gittiği zaman 
bir türlU, kuteye geldiği za. 
man başka tlir!U konuşan ve 
doğu taraflarında, infiratçılığın 
kuvvetli olduğu yerlerde Taf
tın infiratçı siyasetini destek
ler gibi gözüken Eisenhower, 
mılletlerarası görüşe sahip bü. 
yük bir kütlenin oyunu kaybet 
mek üzeredir. 

Stennson'un ağır 
Basması muhtemel 

B urada temas ettiğim h~r iki 
parti ileri gelenlerınden 

edindiğim intiba ~udur: Koyu 
particiler müstesna, oyunu 
düşünerek, tartarak verecek o
lan bUyük bir kütle henüz tam 
mAnasıyle kararını vermemlştll'. 
Buna rağmen, eğer hAdiseler 
bu son zamanlarda olduğu gibi 
devam ederse Demokrat Parti 
adayı Stevenson'un ağır bas
ması büyük bir ihtimal dahllln 
dedir. 

PORTRELER 1 

General Granl 
Amerikanın son asker 

Cumhurreisi 
Amerikanın on sekizinci cum-

hurrelsl Gen. Grant, dahiıt 
harpte yararlık ıöstermiş, sonra 
siyasi hayatta birdenbire baş 
mevkie geçmiş bir askerdir. Sim
diki Amerikan cumhurba~kanh· 
~ı seçiminde en çok münakaşa 
mevzuu olan meselelerden bir!, 
bir askere siya~i me~uliyet~er e
manet etmenin doğru o:up ol
mıdığıdır. Bu milna~ebetle Gen. 
Grant'ın ~iyasl hayatından pek 
çok bahsediliyor. 

Bu generalin cidden tetkik e· 
dilme:e llyık bir hayatı var. Gü
nün portresi diye bu hayatın lı:ı· 
sa bir hiklyesini ele almalı ve 
anlatmalı dotru ,-e faydalı bul
duk. 

Asker ilk 
Hayatı 

General Grant 
1822 - 1885 

General, 1822 de dolmuş, 1885 
de blmilotUr. Ceddi, 1630 da 

Amerikayı hicret eden bir İs· 
koçyalıdır, babası Ohiolu bir 
çiftçidir. 

namzet yapmağa ittifakla karar 
vermiştir. Gen. Grant seı;imlcr
de bilyilk bir ekseriyetle de
mokrat namzedini yenmiş ''e 
cumhurreisi olmu§tur. 

Grant, 1839 da Amerikan 
Harp Akademisine girmiş, sını
fının en iyi binicisi diye dik
kat! çekmiştir. Riyaziyede de 
kendini ıöstermiştir, fakat bu· 
na rağmen mektepten 39 kişi· 
lik bir sınıfın yirmincisi olarak 
çıkmııtır. 1845 de alayile bera
ber Meksika harbine gitmiş, 
harpte yararlık göstermi~. yiiz· 
başı olmu:tur. Fakat içkiye faz. 
la iptllllı diye fenıı. bir ~öhreti 
çıktığı için 1854 de askerlikten 
istifa etmiştir. Bunu takip eden 
altı sene içinde çiftçilik ve em· 
Jlk tellAllığı 11e hayatını gUç 
halle kazanmıştır. Bütün dost
ları ve tanıdıkları kendisine ha 
yatta iflha uğramış, bir §eye 
yaramaz: bir adam göz:ile bakma 
ğa başlamışlardır. 

1861 de Amerikada dahili 
harp kopunca Grant, albay rüt· 
be~ile vazife almış, bu harpte 
c;ok yararlık ,.e kumanda kabi· 
llyeti göstererek, en yilk~ek ku
manda mevkiint> kadar \'armış· 
tır. Şimalin cenuba kar~ı zafe· 
rlnln en bllyük ba:arı hissesi· 
nln Gen. Grant'a ait oldu:U hak
kındı umum! efklra kanaat gel· 
ml5tlr. 

Merltf' 
1 Bir mücadele 

1 cumhurreisl Llncoln kaUedl-
1 llp yerine Johnson cumhur-
reisi olunca, cenup kuv\'eUerl-

1 

ne men!Up kumandanlara n· 
tın haini muamelesi etmek ''e 
~ulh anla~masını hiçe saymak 
l•temi~tir. Grant, buna kar~ı bil 
Hin kunetlle çarpı~mış, bu tak· 
dirde a~kerlikten htlfa tehdi· 
dinde bulunmuştur. Amerikan 
tarihine leke olacak \'e dahili 
kinlerin devamına yol açacak 
bir çirkin hareketi bu sayede 
önlemiştir. 

1867 at:ustosunda Johnson ile 
iyAn mecfüi arasında bir ihtl
IU çıkınca, Grant, cumhurrei-
1 tarafından teklif edilen Har

bJye Nazırlı~ını ancak muvak· 
kat surette ve meclisin tasdiki 
şartile kabul etml:, Ayln mec· 
!isi, toplandığı zaman bunu tas· 
dik etmemiş, Grant da, cumhur
reislnln ısrarına ra:men mec· 
lisln kararına uymu~. çekilmi~· 
tir. 

r.. P. 
Namıedl 

Bu hAdise dolayısile &iyast a-
lakaları kendi Uzerine top· 

iıyan Gen. Grant'ı demokratlar, 
1868 seçimlerinde namzet yap· 
mağı düştinmüşler, fakat Cum· 
huriyet Partisi daha atik dav
ranarak 20 mayıs 1868 de Si· 
kago'da toplanan kongrede onu 

Açıkgöıltr ve 
Tufeyliler 

Gen. Grant, yilksek mez:lyetle
rir.i cumhıırreisi olarak da 

ortaya koymuş, çok esaslı bir 
takım ıslahata yol açmıştır. Fa· 
kat çok saf \'e temiz: bir kalbi 
olduğu için takım takım kötü 
politikacılar ve tufeyliler, ken· 
disini kolayca iğfal etmişler, 
türlU türlü retaletlere yol aç
mışlardır. Grant, dost tanıdığı 
adamlara toz: kondurmadığı ve 
kendilerini sonuna kadar mü· 
dafaa ettiği için umumi efkar 
kendisini rezaletlerden mes'ul 
ıutmu~. asker \'e devlet adamı 
sıfatile olan şöhreti bir aralık 
sıfıra inmi5tlr. Dört senenin so· 
nunda tekrar seçilmlyeceğinde 
herkes Htifak ettiği halde de· 
mokratların hiç geçim kablliye· 
ti olmıyan bir namzet gôsterrne
~ı sayesinde ikinci defa olarak 
cumhurreisi seçilınislir. 

Gen. Grant resmi vazifesini 1 
tamamladıktan sonra husus! ha· 
yatta da dolandırıcıların ağına I 
dilsmUştür. Varını yoğunu sata· 
rak dost sandıkları kimselerle ı 
beraber kurduğu Grant andı 

Ward Bankası, o sahte dostla-ı 
rın sulistimalleri neticesinde if
lba uğramış, eski btiyük asker 

\·e cumhurreisi parasız kal
mış. maddi t1ıkıntılar cekmiştir. 
Tam bu sırada boğazında kan
ser hastalığı başgöstermiş, ne· 
ticede bu yilz:den <ilmUstür. 

Ölıimün 
Arifesinde 

G entury mecmuasının, bu sı· ı 
, kıntıları haber alarak, ken 
disinden birkaç makale isteme
si, Gen. Grant için leni ufuklar 
açmıştır. Açık ve samimi bir 
lisanla yazdığı yazıların alaka 
toplaması üzerine hatıralarını 
yaz:mağa koyulmuş, bu hatıralar 
çok rağbet görmüş, görülmemiş 
satışlar temin etmiş, Gen. 
Grant n ailesi, yarım milyon 

dolar gibi, o zamanlar için muat 
tam sayılacak paralar elde et
miştir. Asker kumandanlar ta· 
rafından yazılan hatıraların en 
mükemmeli diye karşılanan bu 

hatıraların son kısmı, generalin 
ölümünden dört gtin ev\'el ta· 
mamlanmıştır. 

Aradan zaman geçtikten son 
ra gencralln zayıf tarafları U· 
nutulmuş, hatıraların da yar
dımile btiyük hizmetleri zihin
lerde yer etmiş, kendisine de· 
vamlı mezar olmak üzere Nev
yorkun en gtizel bir yerinde bil 
yük bir Abide dikilmiştir. 1892 
de inşasına başlanan abide 1897 
de tamamlanmıştır. 

Stalin Atlantik Paktına 

girmek istiyormuş ~ 
«O kadar faydalı bir teşekkül ise biz 

neden bu pakta girmiyelim » demiş 
S talin Atlan tik paktına gir· 

mek lstiyormıu~· Bunu 
Pariste çıkan (France Soir) 
gaz:ete•i haber ,-eriyor. Bu ga
zeteye göre Stalin, Fransanın 
Moskovadaki yeni büyük elçi~! 
(Joxe) ile görüşürken Atlan· 
tik paktından bahsetmiş ve şu 
sözleri söylemiş: rAtlantik 
paktı o kadar faydalı bir te· 
~ekkill i•e bit neden bu pak· 
ta ıirmiyelim? .. • 

Gazetenin bu haberi bilyük 
başlıklarla yayınlaması üzeri· 
ne Fran~rı: Dışi§ieri Bakanlı
ğı bir teblll neşretmek lüzu· 
munu duymuştur. Bunun se· 
bebl verilen habere Fransanın 
• losko,·a bUyilk elçisinin adı· 
nın kanştırılmıs olmasıdır. 

Fransız Dışişleri Bakanının 
tebliğine bakılırsa, France 
Soirln haberinde hakikate uy
gun batı noktalar bulunmakla 
beraber habere bir parça ha· 
yaU bir mahiyet verilmiştir. 
Meselenin hakikati §Udur: Sta· 
lln Fransız bUyük elçisi ile 

görüşilrken: 
- Atlantik paktı hakkında 

ne dUşilnUyorsunuz:? 
Diye sormuştur. Büyük elçi 

buna şu ce1•abı vermiştir: 
- Atlantik paktı sırf mil· 

dafaa maksadı güden bir dost 
luk anlaşmasıdır. 

M. (Joxe) in bu cevabı üze
rine Stalln, görüşmede hazır 
bulunan <Molotof) a dönmtis 
ve ona hitaben: •Atlantik pak· 
tı o kadar faydalı bir teşekkill 
ise bit neden bu pakta girmi· ı 
yelim?• demiştir. , 

Toplantılar 

Ordu ili Yüksek Tahsil öğre.nri· 
terine yardım Dr.mr.ii İstanbul 

Şubeslnıten: 
Denu:lmlzln 2 Ka11m paıar rtlııU 

uat ıı,ıa aruı Mannııra lohllnth 
J'lpılacak Gtntl Kıtnıl toplant!sına 

aann aıalarımmn teırlflerl rica olunur 

l\luharririmlz Kemal Aydar ıı.Türkünı transatlantiğini tetkik ederken. 

"Türkün,, Transatlantiği 
· Istanbula ge di 

~-..-.-...-.... 

3,5 metre boyundaki dev geminin ( ! ) içinde 170 ampul 
var. - «Türkün » gemi sımn garip hikôyesi 
~--' 
T ilrkiln'D isimli muazzam, dev 

« gemi birkaç gündür İstan 
bulda bulunuyor. Fındıklı ön
lerinde demirde... Nasıl oldu 
da duymadık demeyin. Duyma
yabilirsiniz. Gerçi gazeteler, li
manımıza gelen en ufak turist 
gemilerin~n tutun da tılemşU· 
mul şöhreti olan transatlantik
lerin İstanbula yapacakları z.i. 
yareti en at bir ay ewelindcn 
haber verirler. Onların gelişi 
bir h!ıdise olur. YUzlerce tnrist 
bir anda 6Chre daıııır. MUz:e
lerin, camilerin bnleri turist 
yığınlariyle !ıdeta bir mahşer 
manzarası alır. Hde o Kapalt
çarşının hali, böyle bir turlı;t 
ziyaretinde görülecek şeydir 
doğrusu ... 

O gemilerin tam Boğazın or
tasına şöyle yan gelip yattık· 

larını hiç gördünUz: mU bil
mem. Deniz sevgisi, gemi sev
gisi ve seyahat merakı olan
lar için güzel gemi seyretmek 
en makbul bir z:evk sayılır. Bir 
deniz ve gemi hastasının gö
zUnde güzel .gemi, salına salına 
giden, kıvrılarak dönen, teni 
canlı 'e teravetli bir tazeden 
farksızdır. 

O gUzel gemilerden şimdiye 
kadar belki yüzlercesi 1stan
bula geldi, ve deniz sevdalıla· 
rının gönlünde her biri ayrı 
bir iz bırakarak gitti.. 
Bakın bunları siz: de biliyor

sunuz. Fakat birkaç gündür, 
Fındıklı önlerinde demirli bu· 
lunan ııTürklin'D transatlantiğin 
den haberiniz yok. Haklısınız 
sevgili okuyucular. Çilnkti, ne 
onun geleceğini bir ay ewelin
den gazeteler yazdı, ne de tu
rist getirdi. 

O, Karadenize işleyen gemi
lerden birinin ambarında Ka· 
radeniz:i aşıp fstanbula geldi. 
Çift uskuru, makineleri ve 3,5 
mil sür'ati olmasına ra~men ... 

Yazan: 

Kemal Aydar 

• T ürkUno transatlantiği Trab 
« ıonda mUte\•az:ı bir sanat
kArın kafasından ve el emeğin· 
den doğmuştur. Cabir Hürcl is 
mindeki bu genç 3,5 mt'tre bo
yunda. sandal bliyUklUğündcki 
cıTürldinı transatlantiğinin ma
ketini hazırlamak için tam 550 
gün çalışmıştır. Bir insan öm
rü içinde oldukça sayılı bir 
Yt'r işgal eden bu mürldet !cin
de verilen emek, dökUlen alın 
teri .-Tlirkiin• _s:emislnl meyda
na getirmiş oluyor. Türkün, 
şimdiye kadar Tilrkiye'de ·ıı· 
pılmı!j maketlerin en bliyüğü
rlUr. Dokuz katlı olan bu gemi· 
nln içinde tam 170 ampul ya
nıyor ... Düdüğünden tutunda, 
filikalarına ,çipa ve zincirleri· 
ne kadar her seyi tamam ... 

* c abir Hllreli bulup konu•a-
madım. Ciinkü kendi~i Trab 

zondadır. Fakat. ·Türkün• ün 
meydana gelişinde bllyilk him
met ve tes' iki olan HalClk Çul
ha'dan ·Türkün• ün meraklı 
hikAve~ini dinledim. 

•Turkün11 bundan tam Uç se
ne evvel kız.ığı konulduğu va
kit, onun, 35 yaşında bir sine· 
mn ııfi~c;isi olan mühendis. kal
fa ''" işcisi Cabir HUrel elini 
~aka.l\ına ko\'arak uzun bir dli· 
~ünceye dalmıı: ... İçinden yük
selen arzu ve heves maddi im· 
kAnsızlıklar kıırsısında eriyip 
gidecek ve cTürkün• yapılamı
''acaktı. Bereket versin sıkıntı· 
1ı günlt'r c;ok uzun stirmedi. 
Trabzonun genç iş adamların
dan Haluk Culha tesebbtisU du· 
yatak harekete geçiyor. bütün 
masrafları karşılavarak «TUr
kUn• Un mevdana gelmesini te-

min ediyor. Fakir sanatktır mem 
nundıır rüyalar hakikat ol
mu5tur ... 

Ve bir gün cTürkUn~ ü ge
lin gibi alladılar, pulladılar de 
niz:e indirdiler. O, gece vakti, 
bütiin ışıklarını yakarak. denit 
üstünde nurdan bir yumak gi
bi, kilçUk motörünü işletip, a· 
çıkta dcmirle~t'n vapurların ya 
nına kadar gitti ,.e d<indii. Ge
rek sanatkar, gt'reksc onu teş
vik eden için bu anın hazzını 
Olçt'cek bir ölçü biliyorsanıı 
so~leyin .•• Onlar bu Anı her za. 
man yAdediyoı:'lar ... 

Haluk Çulha, cbugUne kadar 
Türkün için iki bin lira sarfet
timı diyor ve ila\ e ediyor: 

11Trabzondaki evimde ona ay 
rı bir oda tahsis etmiştim. Ba
kımı bir mescle olduğu ic;in on 
dan en ziyade şikAyet eden an· 
nem olmuştu. Fakat. ziyaretçi 
ve misafirlerimizin glınden gü
ne arttığını da farketmiyor de 
ğildık. HattA onlar içinde hiç 
tanımadıklarımız: bile vardı. 
aTürkUn Un şöhretini duyan· 
lar zi~arcte geliyordu. Bu müd 
det içinde evimit bir müzeden 
farksızdı.• 

Bu gilzel gcmiyl İstanbula 
getırrn Hallik Çulha. onu sat
mak niyetinde amma «nasıl ay 
rılacağım• diye de bir yandan 
dU5Unceli ... 

* 
T

ürkün. isimli gemi make
« . . .. d kt tını gor U · en sonra, bu 
iş itin dışarıya akıtılan para· 
!arın mlkdarını düşünrlilm. 

lemleketin her köşesi her 
me\•ıuda cevher deıterlnde ka· 
biliyctler taşıyor. Onların ço
ğu, ekmek parasını bıle tepe
rek bir sevk ve arzunun peşin· 
den koşan. kafasına ko~duğuna 
erışmel i ideal bilen müstesna 
varadılışta feragat örnekleri
dir. 

Cabir Hüre! de onlardan bi· 
ri ... 

Elalemyn muharebesinin onuncu yıl dönümü 
levazım ele geclrildl. Afrika 
EIAlemeyn muharebesinin bir 
ehemmi~eti de şudur: O ıa· 
mana kadar zırhlı te~ckkUller 
ilerliyerek piyadeye yol açar
ken bu defa piyade ilerli~ erek 
mayin tarlalarını temizlemiş 
l'e zırhlı tesekküllere yol aç· 
mıstır. Le\'azım teşkiiatı çblrle 
ilerlıycn askere yiyecekler. mal 
zemc yetiştirmek için bu~uk 
~ayret sar!etmiştir. Her gun 
hususi kamyonlarla Mısırdan 
bcs bin ton su nakledilmiştir. 

,(Başı 4 iıncüde) 
yük faaliyetle hazırlık yapı
yordu. Alman - İtalyan kuwe· 
ti eylıil ayında 8 İtalyan, 4 
Alman tümenini bulmuştu. Al 
man tlimenleri arasında mes· 
hur (Afrika Korps) da vardı. 

MUttefıklere gelince, bunla
rın 4 z.ırhlı, 7 hafif vasıtalı 11 
tümeni, 1 Yunan tugayı olmak 
üzere 150 bin kişilik bir kuv· 
veti nrdı. Muhim malzeme 
depoları vücuda getlrllmifiti. 
Müttefikler taarruza 
Geçiyorlar 
E kim ayında (Rommel) lzln-

li olarak Avnıpada bulu· 
nuyordu. Hazırlığın tamamlan
dığını gören müttefik kuvvet
ler kumandanı <Montgomery) 
taarruza geçti. 23 ekim 1942 ge
cesi, çok şiddetli bir topçu a· 
teşini müteakip, müttefik kuv 
vetler geceleyin ilerlemeğe 
başladılar. 
Beklenml~en bu taarrut 

(Rommel) in muavini (Stum
me) i tamamen gafil avladı. 
MUttefik kuvvetleri merkeıde 
ve cephenin cenup kanadında 
&aşırtmaca taarruzu yapıyorlar 
dı. Halbuki asıl hedef &imal 
kanadı idi. 

Taarruz: Alman . İtalyan kuv 
vetlerlni o kadar sarsmıştı ki 
derhal yetişen (Rommel) milm 
ktin olduğu kadar sUratle ge
ri çekilmekten b:ışka yapacak 
bir şey olmadığını anladı. Bu 
kararını tatbik etmeğe hazır
lanırken 26 ekimde CHitler) 
den bir emir aldı. Bunda so
nuna kadar mukavemet etme
si bildiriliyordu. 

Bu emir üzerine CRpmmel> 
27 ekimde &iddetli bir karşı 
taarruza geçti, bu suretle har
bin ikinci safhası başladı. 
(Rommel) ilk hamlede bir 
miktar araıi kazanmağa muvaf 
fak oldu. Fakat çok geçmeden 
(Montgomery) Alman - 1tal· 
yan kuvvetlerini geri sUrdU ve 
bu tarihten itibaren bunlar 

devamlı bir rlcate mecbur ol· 
dular. 
Cezalr ve Fasa 
İhraç hareketi 

(Rommel) in ordusu CElUe· 
me)·n) de mağlup ~e ri· 

cate mecbur edilirken, 8 kıı· 
sımda (Ceı.air) e ve (Fas) da 
(Kaıablanka) ya büyük Ame
rikan . İn"ıliz: kuvvetlerinin çı· 
karılmasına ba~landı. Bu kuv· 
,·etler (Montgomer:;) ordusu 
ile i~birllli yapacak ve Afrika 
seferine son verecekti. Hare· 
ket tahmin edıldiği gibi cere· 
yan etti 'e Afrlka seferi 13 ma· 
yıs 1943 de sona erdi. Bu se· 
fer Almanya ve İtalyaya 950 
bin ölil, yaralı ve kayıb:ı, 70 
bin otomobil ve pek mtihim 
miktarda harp malzemesi ka· 
yıhına sebep oldu. Alman kl~\· 
\"etleri kumandan muavını 
Von Stumme harp sahnesinde 
oldüğti gibi (Afrika Korps) UI' 

:kumandanı General (von Tho 
ma) da esir edildi. 

(Eltılemeyn) de mağl\ıp edi· 
len Mihver kuvvetleri evvelfı 
Mısır topraklarından çekıldi· 
Jer. Sonra (Bingazi) yi, (Lib
ya) yı tahliye etmeğe mecbur 
oldular. CT11nus) ta göstermt'k 
istedıkleri mukavemet de ça· 
buk kırıldı. <Rommel) (Bin· 
gazi) de (El Angila) da az kal 
sın esir edilecekti. 
Tunus'ta teslim 
Olanlar 
M üttefik kuvvetler 1943 O· 

cak ayında Libya')·ı tama
men ele geçirdiler. (Rommel) 
Tunustaki CMareth) hattına çe 
kildi. Bir müddet sonra (Hit
ler) kendisini (Almanya) ya 
dıı.vet etti, burada hayatına 
son vermeğe mecbur edildi. 

Kalan Mih,•er kuvvetleri 13 
mayıs 1943 de (Tunus) un en 
şimalinde Bon burnunda te~ 
lim oldular. On altısı Alman. J 
onu İtalyan generali olmak 

Fa 4 

FACTA 
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KIRMIZI çıkartma 
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Çift görevli iki anahtar 

Türkiyede Mümessili 
Eli SURLA ve Ortaklan 
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üzere 225 bin esir ve pek çok ======------
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Avrupa'da, spor neden 
bizden hareketlidir r 

Avrupa memleketlerine benzeyebilmemiz için, bir kısım 
spor :Şubelerimizin kabuklan içinden çıkarak bir şeyler 

yapabilmeleri lôzımdı r. 
Birçok Avrupa memleketle· ,,-- -

rinde spor bizdekinden daha r Yazan : ' 
zonda ktlrck sporuna kar~ı a 
!akanın kıpırdamasına imkıin 
vereceğini tahmin ediyoruz.. hareketli dcğıldir. Yalnız ora· ı s d f T 1 1 

larda spor bir kül halinde mil· e a ay an 
talAa edıliyor- İşle bize naza. 
ran Ustilnlükleri bu toplu an· .._ __________ __: 

Şu halde diğer sporların da 
artık kabuklarını tcrkedip or 
taya çıkmaları zamanı gelmiş· 
tir. Bu hareketi :rapabllmclerl 
ıçin e\•vcla '.kendi biln} elcrlndr 
bir silkinmeye ihtiyaçları v:ır· 
dır. Bu sill.:lııme) i ) apıp çeh· 
relerini göstermcge baslarlar· 

la) ışlan ileri gelmektedir. 
Bızde futbol en ön pltında 

)er almıstı r .. Futbolu da son 
senelerde güreş 'e basketbol 
takip etmektedir .. Diğer spor· 
!arın sc) ırci i 'e ) apıcısı aUe· 
tıı:m de dahıl çok azdır. Gü
reşe \e basketbola karşı olan 
rağbet son senelerdeki millet
lerarası ufnk, buyUk basarıla· 
rımmn bir neticesidir .. Böyle 
olmasına rağmen alAka bakı· 
mından futbol ile güreş ara· 
sında dahi mukayese edilemi· 
yecek kadar geniş bir mesafe 

bol ve son uı.manlarda da biraz 
atletizm hariç diğer sporlar bir 
türlü kabuklarının dışına çıka
mamaktadırlar, daha doğrusu 
çıkmağa üşenmektedirler. 

Bu mütalaamıza bariz bır 
misal olarak kürckçılerimizın 
\lmanya başansını gö terebi· 

liriz. Eıter kürekçilerimiz bu 
müsabakalara katılmamış ol· 
salardı, kabukları içinde kala· 
cak ve kendilerini tanıtmak 
imkanını bulamıyacaklardı .. 
Bu başarının önUmllzdeki sc· 

a, kalkınmaları içın gcreüli a 
taka \e )ardıma da tedrici su· 
retle kavuşmalan kabil olacaıi 
hr. Fakat bu )ardımı ve aHi· 
kayı görebılmelcri için yuka· 
nda da işaret ettiğimiz gibi 
evvela kendi bünyelerinde, 
kendi kendilerine bir silkin· 
me yapmaları şarttır. 

vardır .• Bu 'l'aı:iyete göre at· F B h 
lctiı:m de dahil olmak üzere a çe 
dığcr sporlar futbol, gureş ve • ı G. Birliği'ni 

dün 2 -1 ınağlfıp etti 
basketbola nazaran solda bir 
sıfırdan ileri gidememektedir. 
Yalnız futbol. güreş ve bas· 

ketbolu ele alırsak, bu üç 
sporda alAka ve hareket bakı· 
mından bir kısım Avrupa mem 
lekeUeri ile rahatça bir mu· 
ka) e e yapabiliriz. .• 

Fakat hep biliyoruz ki, bu 
ikisi hariç diğer sporlar bizde 
çok sönllktfir_ Hattn hanları 
h men hemen yok gibidir. Yal 
nız son zamanlarda biraz atle· 
tizm hareket yoluna girmiş gi. 
bldit. Ancak bugim bu hare
ket ye~ndan göz doldurucu 
neticeler beklemek hayal O· 
lur •. Bu programlı diye vasıf· 
landırabllcccğınıiz faaliyet t'C 

hareket aksamadan devam c· 
derse ilcrıde, belki de çok ile· 
ride bugunlln hayalleri haki· 
kat olabilır. 
Şimal memleketleri de dahil 

butfin Avnıpada, bir bisiklet, 
b r bok , b r tenis, bir atle
tizm \C- hatırınıza gelebilecek 
dığer bUlun spor mıisabaka· 
arı aşağı )Ukarı bir birine 

denk bır n!Ak:ı 'e merakla la· 
kip cdilır .• Sporcusu da, seyir· 
ci 1 de fazladır .• 

Bütün Avrup:ı ve şimal mem 
lekctlerl spor mevzuunda bil· 
hassa bu bakımdan bize naza. 
ran çok llcride bulunmaktadır
lar. Bunun başlıca sebebi bizde 
bu sporların senelcrdcnberi U· 

mumt efkAra aşılanamamıs ol· 
masıdır. :Futbol, .ı:üreş. basket. 

Cumhuriy t upas) 
"' aclarr bua .. 

• w 

a 1 or 
Cumhurıyet kupası maçları· 

nın ilk karşılaşması bugün An· 
karada lstanbul ıle tzmir kar· 
maları arasında yapılacaktır. 

Bugün Jstanbul karmasının 
şöyle bir kadro ile oynıyacağı 
tahmin edllmektedir: 

Salahattln (F.B.) - Naci 
(G.S.) , Rahmi (V.F.) - Eşref 
(B.J.K.), KAmil (F.B.), Nusret 
(B.J.K.) - Ali (V.F.). Recep, 
(B J .K.), Garbls (V.Jo'.), Şe\'· 
ket (B.J.K.). ismet (V.F.). 
Musab:ıkayı Ankara bölgesin

den Refık Güven idare ede· 
eektır. 

İstanbul karması Ankaraya 
noksan bır kadro ile gitmiş
tır. Buna rağmen gerek İzmi· 
rı, gerekse Anltarayı :renme 
şan ı ha) il fazladır. 

Yarın saat 14.30 da Anka· 
ra • İzmir karmaları karşılaşa. 
cak ve bu maçı İstanbul bölge. 
sinden Feridun Kılıç idare c· 
decektlr. 

Pazar gunil de İstanbul • 
Ankara arasında cumhuriyet 
k1.1pasının son karşılaşması )a· 
pılacaktır. 

Sarılôcivertliler galibiyet gollerini ikinci 
devrede Burhan vasıtasiyle yaptılar 

Ankara 30 (A.A.) - İki leye havale etti \e böylece 
maç )"apmak üzere şehrimıze maç 2 - 1 Fener lehine sona 
gelmiş olan İstanbul profeS)o· erdi. 
nel liğinden 1''enerbahçe ta· Miti; takım antrenörlüğü 
kımı, bugUn ikinci maçını 
Gençlcrbirliği takımı ile yap· Futbol Teckrasyonu milli 
mı~tır. takıma antrenör olarak tekrar 

Birınci denesi o • o ve neti· ltalyan Puppe Sanclro'nun gc· 
ccsi 2 • 1 Fenerbahçe lehine tırilmeslnc karar \ermiştir. 
sona eren maçın tafsllfllı aşa· Sandro, ohmpiyatlardan bir 
ğıdadır: kaç ay ev\ el gelerek, ıımatôr 

Maç, müsait bir ha\3da 0y. ınılli takımını çalı5tıran antre
nandı. Tribimlerl 12.000 ka· nordür. 
dar seyirci doldurmuş bulunu· Futbol Fedrra ~onunun bu ça 
) ordu. Saat 15 te takımlar şu lı kan, bllgıli ~e ciddi antre· 
kadrolarla sahada yerlerini al· nbrli tekrar memleketımizc gc-
dılar: tirmck istemesi muhakkak ki 

Fencrbahçe: saıeyman çok ) erinde bir harckcllır. 
Mu:ımmer, Mujdat - l\'ed ım, Üç ay g ibi kı a bir muddet 
l\lelıh. Akgün _ 'Fıkrct. nur· zarfında dahi, kcndisilc bir
han, Fcrıdun, Mehmet Ali, Ah- Jikle çalışan futbolcular, bu bil 
dullalı. gıli antrenordcn ha) li is tifade 

Gençlerbirlıği: Orhan - ıu etıni~lcrdi. 
zarrcr, Ahmet - Metin, li, Beynelmilel futbol 
Şemsi - Şarik, ÖZdcmir, Ha· 
di, Kemal, Kemal. 

Hakem: Faik Gökay. 
Birinci devrede, maç sürat· 

li bir tempo ile başladı. Her 
iki taraf da mütevazin bir o· 
yun oynuyordu. 23 inci daki· 
kada Gençlerbirliği 18 l akınla 
rında bir frikik kazandı. Kc· 
mal, kuvvetli bir ~tla topu 
rakip kaleye ~oll:dı. Kaleci 
Süle)man güçlükle topu avuta 
çıkarttı. Devre ortalarında Fe
ncrbabçc bir iistUnlük tesis et 
meğe muvaffak oldu. Fener 
müdafaası, Gençler akınlarını 
mU\affakiyetle kesmekte idi. 
De\Te sonlanna doğru, Genç· 
Jerbirliğindcn Hadi ' 'C Fener· 
bahçeden Fikret birer mühim 
fırsat kaçırdılar. Son dakika· 
Iarda bir Fener hücumunda 
santrafor Feridun milsait po
zisyonda ve kaleci ile karşı 
karşıya iken topu rakip kale· 
ciye kaptırdı. Devre O • O bllti. 

İkinci de\Te. Fenerbahçede 
Burhan santrafora ve ıko sol 
içe geçmiş. Feridun çıkmıştı. 
Devreye başlıyalı 20 saniye ol 
mustu ki, Burhan guzcl bir da
lışla takımının ilk golünü yap 
tı . Gençlerblrllği bundan sonra 
daha canla ba~la OYDlJlOrdu. 
Fenerbahçe kale 1 çember içi· 
ne alındı. Devamlı hücum JlC· 
ticesinde Hiidi 24 lincü dakt· 
kada beraberlik golunu çıkar· 
dı. Bu golden sonra Fenerbah· 
çe serUeşmeğe basla<lı . iki la· 
raf da akınlarını arttırdı. Mn· 
çln bitmesine beş dakika kala 
Fenerbahçc bir korner kazan· 
mıştı. Fikrctin attığı korner 
ile top Burhana geldi \e Bur 
han bunu kafa ile rakip ka· 

hakem kursu 

Önümuzdeki yıl İs\•içrede ya 
pılacak olan dıinya futbol kıı· 
pası maçları için, İlalyada bey 
nclmilel bir hakem kursu açı· 
Jacaktır. Beynelmilel Fcderas· 
yon bu kursa Ttlrkiycden de 
iki hakem gönderilmesini iste
miştir. 

1952 Olimpiyadı için 1sviç
rede açılan ve on beş gün de
vam eden l..-ursa hakem gön
dermemiş ve böylece hakcmlc
rımizc Olimpiyatlarda maç i· 
dare etmek fırsatını 'ermc
mıştik. 

:Memnuniyetle öğrendiğimi· 
ze göre, yeni futbol fedcras
yonıı bu talep iizerinde alaka 
ile durmaktadır ve kursa iki 
hakem gönderilmesini uygun 
görmüş buhınmakladır. 
,\Km:xiz Fll'l'BOL KUPASI 

9 kasımını Romadn Doğu 
Akdeniz kupası :futbol maçları 
için yapılacak olan toplantıda 
Futbol Fedcra )Onu üycsi Nec 
mettin Önder, Fcderasyonumu 
nı temsil edecektir. 

Bu toplantıda, İspanya, Fran 
sa, Yugoslavyanın da turnU\'a· 
ya katılması keyfıyeli görüş· 
mc mc\'ZUU olacaktır. 

Necmettin Önder 7 kasımda 
uçakla Roma)a hareket ede· 
ceklir. 

Diğer taraftan, 5 nisan 1953 
~ ılında Brukseldc yapılacak o· 
lan genç milli t:ıkım karşılaş· 
malarına da katılmaya F\ıtbol 
Federasyonu karar vermiştir 
Genç milli takımda 16 • 18 yaş 
arasındaki futbolcular yer :ı · 
lacaktır. 

Hayır komünist 
değilim 

(Başı 4 üncüde) 
o:İngilterede doğdu~unuz için 

mi bu şekilde konusabiliyorsu· 
nuz?» 

Ne budalalık! B<'nim de ken 
dime göre bir felsefem \'ardır. 
Bu bakımdan İngiltere ve A· 
merikaya da, So\'yetler Birliği. 
ne olduğu kadar. yapılacak hü. 
cumlarım me\'cuttur. Aman. sa 
natı. uzaklan \'eya yakından. 
dilnya siyasetinin kombinezon· 
lanna karıştırmaya kalkmasın
lar. 

londra mektuplan j ... 

«Şarlo» Londrada 1 
<Bası 4 üncüde) 

bir gaf yaparak sevgilisini e
linden kaçırır, ya da geniş O· 
muzlu, projektör bakışlı bir 
adam gelir. kızı elinden alır. 
Bu ıküçiik adamD ın başına ne· 
!er gelmez ki... Hakikatte de 
öyle değil midir? Bir .küçük 
adam • ın başına neler gelmez ... 
Charlie Chaplin cıŞarloo ile ki· 
şlnin cemiyetteki gariplığinf, 
nczını giisttriyor. Küçük adam, 
büyük dünyaya karşı? Dünya, 
iyi veya kötii, almıs başını gi· 
diyor. KUçilk adamın elinden. 
komik hallere düşmekten gay. 
ri ne gelir? 

F akat cLinıelighb uküçük a-

ııtevzuuma döneyim: Holly· 
wood şimdi bir ölüm dirim sa
vaşına atılmış bulunuyor. Film 
!eri slandardize etmekten vaz· 
geçmezse, yalnız scluloillc şa
heser yapılmıyacağını anlamak 
istemezse, bu savaşı 'kaybede· 
cektir. 

dam• 111 hikayesi değil. Bu 
~<'fer ortada eŞarloo yok. Char· 
lic Chaplin'in kendisi ile karşı Ramideki göçmen evlerinden baııları t 

Bitaraf olarak düşünüyorum, 
çökmekte olan bir alemde pa
ranın en kudretli şey olduğu 
fikrind<'n geri dönülmek gerek 
mektedir. 

karşıyayız. Bu film. a~·nı za. 
manda. san'atkarııı sosyal bir Go· · emen 
dava gütmeden çeYirdiği ilk evleri hakkında. 
film. :'\lcvıuu. \aktiyle çok meş ..:ı. 

Belki bir gün, bana o kadar 
maddi ,.e manevi sevinçler ver 
miş olan bu memleketten c•) 
ayrılır giderim. Son günlerimi 
yaşamıya gideceğim kendi mcm 
leketimde, benim de herkes gi. 
bi bir insan olduğumu. öteki 
insanlar kadar saygıya lilyık ol 
duğumu düşmanlanma hatırla
tacağım. 

hur olmuş, fakat artık unutul
muş, işsiz bir «müzik holv ar- Aptullah 
tistinin hayatına dair. Artist. 
genç bir dansözle karşılaşır. 
Dansöz parasız ye ümitsizdir, 
intihar etmek üzeredir. Char· 
lic Chaplin genç kıza ümit ve
rir. )ardım eder ve onu bir 
balerina )"apmaya muvaffak O· 

lur. Genç balerina şöhretinin 
zirvesinde, saadetten sarhoş 
bir halele iken, ihtiyar artist 

Ziya Kozanoğlu ileri sürülen iddialara cevap 
vererek ispata dôvet ediyor 

Çeviren: O. AK.BAL 

(•) Chaplin bu yazıyı Amcri· 
kada yumı~hr. 

Bir Japon ticaret heyeti 
Türkiyeye gelecek 

Tokyo, 30 (A.A.) - Hindis· 
tan, Pakistan, Mısır, Türkiye, 
fran, Irak, Kenya ve Ugauda·da 
Japon mallannın sürümlerini 
arttırmak maksadiyle 6 kişilik 
bir Japon ticaret heyeti kasım 
ayı sonunda 3 ay sürecek bir se
yahate çıkacaktır. 

~-----, 
Armement Deppe S.A. 

ANVERS 
Limanımızda bulunan 

PORTUGAL 
Vapuru 4 Kasımcla e~ya) i 

ticariye alarak doğru 

BEYRUT ve 
NVERS' e 

Jıareket edecektir. Tal ılat 
jt"in Galata Tahir Handa 

3 üncU katta kfıin 
S('.\'NDİXA Yİ.\N :'\EAR 

I:.\ST ,\GE!\C\"~e 
Müracaat: Tel: 44993·2·1 

de sefalet içinde ölür. 
Charlle Chaplin, böyle bir 

menudan istifade ederek. san'
at, tiyatro, şöhret, ideal. güzel-
1 ik, ha\•at ve bilha~sa kcndi~i 
hakkında söylemek istccliği her 
şeyi söylüyor. Bövlelikle film 
bir oto • biogrııfi hizm<'tini gö. 
rüyor. En büyük kıymeti de bu 
rada. Belki sr.ylrciler acaip pa 
bııçlu. bastonlu. melôn şapka· 
lı kUcük serseriyi görmevi ter
cih ederlerdi ama. «Limelighb. 
o 'kiiçUk serserinin yaratıcısı 
büyük ı;ıın"ııtkarı bize yakından 
tanıtmaktadır. 

San"alkfırın derin insan sev. 
gisi, diğer bütün eserlerinde 
olduğu gibi, bu eserinde de bir 
kere daha görlilüyor. Acaba 
Charlie Chaplin, bu filmivle se 
yircilrre \'eda mı etmek iste
di? Acaba aT.imelightn filmini, 
piyesin sonunda alkışlara mu· 
k:ıhele etmek lizcre sahnrye c:ı 
kan san"ııtkAr olarak mı kabul 
etmeliyiz1 Bunu zaman göstc· 
recck. 

Yeni Ne~riyat 

. Tiirk Folklor Ara~t.ırmalarh 

A~cla bir defa çıkan Türk 
Folklor araştırmaların dergi inin 
39 uncu sıı~ı ı da neşredilmiş. 

tir. 1 
Sa)ısı 2~. yıllık abonesi 300 

kuruştur. Tavsb e ederiz. 

R amideki göçmen evleri hak· 
kında son hafta zarfında 

çok şeyler yanldı. Umumiyet
le, aleyhte olan bu yazı ve söy. 
lentilcr, \'ukubulan çöküntüle· 
rin teknik ve inşaattaki nok
sanlıklardan ileri geldiği mer· 
kezinde toplanmakta idi. 

Gazeteler, yeniden yapılmak 
üzere vilayetçe müteahhide 
yıktırılıp yaptırılan evlerin re· 
simleri Karşısında haklı bir 
hassasiyet gösterdiler. 

Fakat göçmen evlerinden a! 
ela olsa bir kısmının uğradığı 
bu akibct karşısında ileri sil· 
rülen icldialar müvaceheslnde 
inşaatı yapan mUtealıhidin de 
bir fikri \e diyeceği olduğunu 
düşündük. Bu maksatla inşaa· 
tın bir kısmını üzerine almış 
olan ve hücumlara hedef tcş-

Birlc~ik Amerika hau kuvvetle ri için yeni ~·apılıın en bii} ük 
JJrlikoptrr bir t r.c rühe uçuşu sıra ında 

- Senın nen var oğlum? 
Ce\·ap vcrcmiyecek kadar hal 

siz ve her nasıl a ucuca eklen
miş bir yığın sarı kemikten i· 
baretmlş gibi, bir genç hasta, 
üzeri beyaz örtülü battaniyesi
nin altında belli belirsiz kımıl· 
danı~or? .. 

- Sana söylüyorum oğlum, 
nen var? 

Doktor CC\ ap beklemeden et 
rafıııda sıralanan koğuş adam
lanna döndü . 

Onla r hrp bir a~mlan : 
- Sabııh heste ııclirc'lilrr. 

dediler. ,\vnklnrı. vlizii sismic; 
nr verse cıkarıvonnus . .. 

Bu cıraıla hacla çenelerini 
nçam:ıd:ın. dicleri ara~ınclan. in 
ler gihi konustu: 

- Yivorum. bevim. ~ıı he· 
men. 'a bir saat sonra çıkarı. 
yorum. dedi. 

IH i KAYEI 

Onbe, lira 
Yazan: BEDRi KORAMAN 

su içmek istı)or c:ınım ... fi. 
zilm yemek de istiyor. karpuz 
ycmrlt de .•• Bana hep slit veri· 
yorlar. Ben süt içemiyorum 
ki ..• 

- Sus, yorma kendini o~· 
Jum. ( Ilaclemelerc:) Buna bol 
bol su \"erin, içebıldiği kadar 
içsin. Karyolasını da şu köşe
ye çekin. Etrafına tahta ko· 
yun. 

Doktor tekrar hastaya dön 
dü: 

- Simdi~e kaıbr neredey
din? Hiç tedavi oldun mu? 

D oktor daha sonr b ı a ve Ö· 

kil eden müteahhit Abdullah 
Ziya Kozanoğlu ile görilştllk. 

Kozanoğlu, yazılanlar için· 
de, müteahnide dair olanların 
yanlış \'e kısmen de yalan ol· 
duğunu kaydederek evler bak· 
kında bize §U teknik izahatı 
vermiştir: 

•- Evlerin iki grupta biri 
ıslah edilmiş topraktan, diğeri 
mukavelenin tabiri ile •kıs· 
men tuğladan. raka t hakikat· 
te yalnız biriketten yapılması 
\·e ikisi arasında maliyet iti· 
barile büyük fark bulunması 
tabiidir ki kur'ada kerpiç ev· 
lere düşenleri Uzer. Bu üzün· 
tüyü emin olun ki ben de duy 
dum. Fakat bunda benim SU· 
çum nedir? 
Yarım metre mikAp kuma 

bir torb:ı çimento k•mmuş. Hiç 

ce •bir şeyler. yeme ini sö~;le· 
di. .. Öteki sayıkladı .•• 

* G ece ... Herkes susuyor . . . Yal 
nız. Çanakkaleli kövlü va

nımdaki tümörü alınmış~. harp 
le, Kafkaslarda bulduğu at ı~ 
kelelini ve 1'Çlıktan kemikleri
ni ) akıp. kömlir vaotıktan son· 
ra nasıl yedil.!ini nnlatıvrır ... 

Sarı kemiklerden bir inilti 
çıkıyor .. . Sondıılı «gidiyor. di· 
yor ... Sonra. bir kımıldama o· 
luyor .• «Nöbetçi ördek l!e 
tir. Reni; doktor köşeye ııötü· 
rün. cledi.11 aBu tahtayı kov 
muşlar, ben c;ocukmuyum. nilş 
mem bet'ee..... diye kesik kc· 
sik ı;csler . . . 

Baktım. herkes keneli ha,·a· 
sında . .• Koğuş nöbetçisi de 
yok .. . Kalktım, nöbetçiyi bul· 
clum. .. Koğuşta oturup bekle
mesinin dışarıda dalJ!a ııccmrk 
len daha iyi oldul!unıı ukal5ca 

olmazsa en az dört torba ko· 
nulması lAzımmış. Bunlar ta· 
mamlle yanlıştır. Yarım mel· 
re mikAba 6 torba çimento ko· 
nulmuş olsa yalnız bir eve 360 
torba çimento koymak !Azım· 
dı. Bedeli de iki bin küsur U
ra ederdi ki ben sadece bir 
evi komple 1850 liraya çıkar· 
mak emrini aldım ve bu biz· 
meti başarmalı: için de tam bir 
sene durup dinlenmeden ı;a· 
iıştım. 

Sırası gelmişken evlerin de· 
ğerlerini de umumi efkAra ar· 
zedeyim. Bu evler bu ölçüde 
normal inşaat şekli ile 7500 Ji. 
raya malolurdu, en ucuz in· 
şaat sistcmile de 3600 liraya 
çıkardı. Halbuki bize bu işi 
1850 liraya maletmek vazifesi 
\erilmiştl. Ayni anda diğer \i
Jlyctlerde de kerpiçten a~ nl 
evler 2300 liraya yapıldı. Eğer, 
döşeme, t retuvar \'esrıir lü
zumlu kısımların yapılması mu 
hacirlerin kendi gayretlerine 
bırakılclı ise bunda benim su
çum ne? 

Bu nok~anları tamamlıyan 
muhacirler de var. Fakat bin 
lira sarfettikleri ve kendileri 
çalıştıkları halde ancak bu 
noksanların yarısını bile ta· 
mamlıyamamışlardır. 

Evl•rin rutubetten oturula· 
maz halde olduğu iddiasına ge. 
lince; stabilize durnr briket 
duvardan tam üc kere eksik 
su emer. Fakat İstanbul gibi 
bir yerde hele bu yerin de ta· 
rihi kar ku:.;:uları bulunan, ka· 
rayel ve şimal rüzgarlarına a
çık semtinde hangi evin zemin 
katı rutubetli değildir. 

Bir muhacir geçen kış da· 
bil , benim yaptığım ilk evler· 
den birinde tam bir sene o· 
turmuş. sonra yeni sahibi gel· 
diği için devletçe ('ıkarılmış. 
Kendisine ke•di eli ile kerpiç. 
ten ev yapmış \'e bu ev de yı· 
kılmış. Benim evim yıkılan ge
cekondu yanında dört mevsim· 
dir sapasağlam duruyor. Bunu 
benim yaptığım e\' imiş gibi 
göstermek ve resmini koymak 
do~ru mudur? 

Gelelim diğer iddialara. Yağ
murdan yıkılmış bir tek ev 
yoktur. Kaldı ki bin e\•de gc· 
rek malzeme. gerek işçilik ha· 
tası yüzllnden böyle arızalar 
da olabilirdi. Ve bunu biz kcn· 
dimiz yıkıp yapacağımız için 
kimseden çekinmeden kabul 
ele ederdik. Bir mıntakanın, su 
galerisi üstünde bulunduğunun 
farkına varılmamış, kurumus 
bir <Sarı göl) 7.annedilmiştir. 
Sürekli yaf!murl:ırla göl yeni· 
ren teşekkül ctmi~. Aslında 
böyle bir ihtimale karsı ko· 
TUnmayan temeller de tasman 
yapmış. 

Buradan öteye sırf alakalı· 
ları mUşkUI durumda bırakma 
mak için ne kimseye yalvar· 
dık, ne fikir beyan ettik. 
•Yık! Yık:• elediler. Yıktık; 
kalıplanmız burada olmadığın 
dan çaresiz birikltle ördilk, 
hakikat budur. Tekrar ediyo
rum bir tek yıkılmıı; ev yok
tu ı. 

Sonra. şartnamede 150 doz· 
hı duvar diye bir kayıt yok· 
tur. Çimento: duvar kalıpları· 
nı taze olarak acele almak için 
sertleştirmeyi çabuklaştırma· 
da kullanıldı. 60 torba çimen· 
to kullandık diye para almı· 

~11. 6 torba çimento kullanmı· 
m . Bu tamamile- hilafı haki· 
kattir. 

Ayrıca fazla toprak parası 
alclığım iddia edildi. 

Doktor koi'.!ıısun ortacınıtaki 
n uzun Tl'aSD'"' oh•rdu. Sli1M1t· 

1 
nıı rıkarıtı nn r16rt numaralı 
vatakta belli belırsiz vatan b11 

1 
hnstnya sualler sorma~·a başla . 
dı: 

- Hapishanenin rcvirindev· 
dim beyim.. . Orada da h;p 
sıit, nıuhnllebi \·erdiler. Yiye. 
medim ve .•. 

- Uapishaneye ne yüzden 

teki yeni gelenlere sualler 
sorclu. İhtiyar bir hastaya ilti · 
fat edip, dua aldı... Ve gitti. 
Y:ınımdaki. kabut'ga kemi.itin· 
den trımör alınmış genç: gaze
temi istedi •.. Karşıda. mesane· 
sinde sonda olan hasta. yanın
daki ihtiyara «Deli kanlıda ha· 
yır yoko der gibi ba!;ını c;alla
dı. Delikanlının öbür tarafın. 
dakl mütekait zat, karyolasının 
kenanna ilişiveren iki hastaya; 
Arap - fsrail harbinde Arap. 
lara niçin yardım etmediğimi 
zln sehr.plcrini onlı:ıtmava baş . 

ladı. Krı~usun en vaclı ıırlamı. ..o. 'latcn volen brvim, sııyıklı· 
72 lik Çanakkaleli köyl iı yeni vor aldırma., dedi. 

söyledim ... Omuzlarını ilkti: 

1 muhtarın. toprağının bir kı~· Ördeği getirdi. •. 
nıı~ı öb_ür köye ait mi" • .ı:ıihl. ıın~ Oısarıda iki jandarma eri 

Riı:im evlerden yalnız 483 a· 
dedi bir metreden daha derin 
olarak araziye gömülmüştür. 

Rıımi ve evler h~IA ayni 
yerde durdu~una göre bu id· 
dialar da yık ıl an t>Vler gibi 
sırr bir isnattan ibarettir. • 

- Ha~talıl!ın ne zaman baş. 
laclı. rı!!lunı':' 

- Bir buçuk.. İki ay olu
yor. hevim ... 

- E\'\•rla yUzün ve ayakla 
rın mı. sişti, yoksa kusmaya mı. 

b:ışla<'lın:' 
- tkic;i de bir başladı. be-

~im •.• 
- Simdi ne gibi bir şeyler 

hi~sediyorsun? Ağrın. sızın \'ar 
mı?. 

- 11:'.albim a~rıyor. bc\im. 
nefo<ı alamıyonım ... <'ok har:ı 
l"Ctim vıır. hı,,.im Sn icnıek. r.rık 

girdin? 
- Sirkatten beyim ... 
- Ne çald ınılı oğlum? 
- E<llrnekapıda bir hakka 

lın 15 lirasını . .. 
- Ne kadar reza verdıler oğ-

lum? 
- Yedi ay beyim .•• 
- Ne kadar yattın? 
- İki avım kaldı beyim ... 
Hasta biraz durdu, !'onra· 
- İyi olunca bana tebdili h:ı 

va verir misiniz beyim? ... 
- Sen hele biryol iyi. ol da 

ÖtPSİ kolay. 

t~rıp elınden alı~ın ı mııahı tes bekliyordu ... 
b~.ht:rıe .karşıs_ın~a yatan c;a~ır s abahleyin liirnmunrlan fazla 
ıı01~lu.' 1t:! krmıklı v.~ beyaz dıs· _ ses~b: yatan. uc ur~ ekli sa. 
l erını .ı:ıoster1>rek gulcn halıkcı· rı kemikleri alıp gittill'!r. 
''a anlatma,·a başladı. Ve ben. ~ . 
iıhımün yanı başında gezindi~i Kogu~ın ~~pısındakı jancl:ır 
uç uca ekli kemiklere bakama- malar. hala oyle duruyorlardı. 
dan bekledim .• Mesanesi sondalı: 

* 
Öğle oldu ... Yemekler geldı, 

- Onbcş lira lcin , dedi. 
Yetmis ikilik Çanakkaleli: 
- O da milyonlar çal aymış. 

dedi. 
Karcıınnda yatan, ('akır ı:ıör: 

lü; iri kemikli hasta. beyaz dış 
!erini ı:östrrcrek güldii 

gitti ..• Kemik yılını su iç· 
ti. Ben ilaı; içtim ... 72 lik köy
lü karpuz yedi .. . Mesanesi son 
dalı. sarı kemik halinclc gen· 

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

Kozanoğlu bu izahatı verdik· 
ten sonra şun ları ilil\'e etti: 

•- $imdi benim de bir da· 
v:ım ,·ar. Nok~an çimento kul· 
!andığım , fazla toprak parası 
alclı~ım cnrtname dışı ev yap
tığım, yıkılan ev bulunduğu 

hakkında ızazc!elerc ihbarda 
bulunan s;ılıı• l1 l"1 . ıneydan:ı çı 
kıp çimento itlrt i :ılarını ispat 
etmly(' ela\•('! prlivorum. Aksi 
h:ılde ı:ıizlrnd ' kleri yerde, en 
a c:ı~ı h ı ~ı.atarının şerefi il• 
m ıı " ' ~" ı-,; r müfteri vaziyetin· 
clP it • ' ' tarını kendileri ta· 
bul etmış olacaklardır. • 
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Zonguldak li•an inşası 
soıı safhaya girdi 

' 
BAŞMAKALEDEN DEVAM!r------------------------------
~......_~ 

iyiliğe iman 
ı Başı ı incide> 

yan&hğını M niyetle belirtmek Türkiyeyi hür insanlar 
ıta bii 1 

tarzında bir iş bölümune ~iddetlc 

F
• 

1
. 

31 
T muhtacız. 

ırma ımanı emmuz 1953 de teslim edecek. Liman ~o:rıe bir gıdı~ belki ınsan1ara 

1 

nasıp olmamıştır. belki nıelekle-

l'"tıımhurlyetin .) ıldiinümü miinasebetiyle Aml'rika'da )apılan 
"" ml'rasimıle ,\merlkan Dışlşleri Bal.an Yardımcısı lif. Ry
rprlc'ıın söyledigl sozler çok dikkate !!ayandır. \merikan Ra
kıın Yardımrısı mrmleketlmiz hakkındaki hayranlığını anlat
tıktan sonra: ·Tür 1 ·e hür insanlar dun ası tarafından yenl
rlPn ke~redilml tir. Kemal At.ati.irk Turkhe)I dün\a '3 yeniden 
tıınıtmışhr· deml~tlr. nilyuk bir hakikati ifade eden bu söz
leri dikkatle okuyarak üzerinde durmak hepimiz itin bir ,·a-

1iredlr. 

ta ma m landı g"' ı takdirde günde 1 O bin fon yük verilebilecek re mahsustur. Fa~at a.sırlar~ır felekten tokmak ) t)'en hı:ıler, ıd-

Bugün için Zonguldak kömür li· 1 rak. ,.e basiretin l uk.~ck b~. sevJ
manında yılda azami 5000 ton l esıne ~armış, tokgozJu, comert, 

nuıu.eı lttı•rbl'P'l•l114f"n 

Zonguldak 30 -- HollAnda 
fırması tarafından inşa edilmek. 
te olan Zonguldak limanı son 
safhasına gelmiş vaziyettedir. 
Kuz.ey ve guney mendereklerı 
tamamen ikmal edılmiş, rıhtım 
inşasına başlanmıştır. HollAnda 

manı teslimi taahhüt etmiştir. 
İleri siırlilen tahmine göre li· 
man bu tarihten ewel işletme 
emrine verilebilecektir. 25 mil 
yon liraya )apılmakta olan li· 
manın yuzde 52,5 u l\larshall 
pl:ınından, yüzde 47.5 u Ereğ
li kömlirleri işletmesi tarafın
dan tediye edilmiş vaziyettedir. 

.. . . . . olgun bır nıha kavu~muş insan-
komür Y~klenmektedır. Lıma- lam. Başkalarının yapamadığını 
nın ikmalınde yılın her günü yaparak bir i tidatta)ız. Neden 
kömür yiıkicnebilecek ,.e ayni iptidai kngaların kaba ve ha~ln 
zamanda dört gemi yük alabile· ze\·kini raılp bulalım? Hakkına 
cektir. Gilnde 10.000 ton yük r~n insanlara ~ahsus, medeni 

. . . bır yanşın, centılmence bir mü-

Türki.>e eski bir huktimettir: asırlarca muddet Avnıpanın 
biiylik bir kısmına hAkim olmu~tur. Askerlik sahasından baş
ka ilim, fen, sanat sahalannda da kıymetli insanlar yetiştir
mi~tir. Hunların eserleri hepimiz itin hAlA gurur \'e iftihar ,.,_ 
silesldlr. Bu kadar bü.);ik l~ler gormüs olan bir millet nrden 
unutulmuş \ 'e mf!ıleni Alem tarafından yeniden ke fedilmesi 
için neden bu kadar umn zaman geçmesi 16zım gelmlstir? ... 
Bunun sebebi ilim ''e irfan sahasındaki parlak de,·ri miıteaklp 
uıun müddet koyu kar:ınlıklara gömtilmekll imizdir. Garp Ale
mi her gün ileri doğnı eni )eni adımlar atarkt'n biz )l!rlmiz
de saldık; hatta bununla da kalmı) arak geriledik. Anr.ak 150 
~Dncdenberl neri)e, a)dtnhğa doğru gitmek llizumunu dU)'dUk, 
F'akat bir asırdan fada esa•lı bir fey yanamadık. İleri hamle 
Cumhurl)etln llAnından sonra ba~lndı \e bildiğimiz mesut ne
ticekrl 'erdi. Ru ilerlemelerde Atatürk'ün en biı iik Amil ol
duğunu sö)lemc e JDıum \ar mıdır? Bütun medeni ı'llt'm, an
ok Atatürk'tin \C Ataturk inkıllıplannın Türki)e)i yükselt
tiAınl \C dünyaya )enlden tanıttığını kabul edl.)or. 

1 

f~~s~31 temmuz 1953 de li· verıle bılecektır. nakaşanın, mu terek gayeler uğ-

Yabanrılar bunu kabul \ e teslim ederlerken ne gariptir 
ki memleketimizde .ı\tatlırk'e, Atatürk lnkılaplanna tl),k ol
dı•ğu mevkii vermemek lste)enler peyda olmu~hır. Bu, haldka
!Pn hüzün , e elem verlrl bir feydlr. Bereket bu ı:ibllcr prk 
mahıtutıur. Rühin Tlirk milleti, rnPmleketi zıılmetten kurtaran, 
mrdeni alemin arasına ak )Üzlc kan~masını temin eden bu bil· 
)Ük in~ana ka~ı ııonsuz rmygı beslemektedir. Bilhassa genç
lik onun eserinin ba~ında bektlllk \'at.lfeslnl )apı.)or. Geri fi
kirliler ne kadar talı51rlarsa talı~sınlar bu eseri ııarsamıya
caklar, TürJ.lye medcni)ct ~olunda ilerlemekte devam ede· 

..-11+~~,,. .. 

cektir. 
Enis Tahsin Til 

1 lran ile İngiltere. arasında si) asi mfinascbetlcrln ke Ume~i üzerine Tahrandan İngiliz l\Iaslahat· 
güıan George l\lıddleton ayrılırken clçilıkteki Hintli muhafıza nda edi)'or. Sağda görülen 

1\la lahatgüzann e~dir 

Eisenhow~~'i'~, ~~~~' bir lak!~~~.b: .. !.~ iyor İran Maslahatgüzarı lcİıarlie Chaplin'in 
Bu mahfillerdeki kanaate gö- Ncvyork, 30 (A.A.) - Birle- 8 J 

te Generalin, başkan seçildi i ık Amerika Başkan, !Başkan Yar Londra'dan a ld asın top anhsı 
takdirde Korcye g1decej:lı vAclin- dımcısı, senatdr ve tcmsılcıler Yll 1 
den sonra haı.ırladığı bu uycni ı meclısi üyelcrındcn beklenen \'a ı .truıcroıu A 
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bomban ı, batı dilnyashle komu- sıfl:ır şunlardır: Pııris, 30 - Dün akşam Rltz 
llıst dünyası arasında barışçı Ba kan: Amerıkada doğmuş Tahran'da solcu gazete ve matbaalar 1 otelinin salonlarında toplanmış 
h tuzlaşma ıhtlmalınl bızzat ma· ı bir \lltandaş \e en at 35 yaşın· mÜrakabe affına olan gazctecıler. Charlıe Chap· 
tesal Stalın ile görU$mek Uzere öa 14 sene Birleşik Amerikada a/mdı lin'in yeni .filmi •Sahne lşıklam 
llirleslk Amerika Başkanı sıfa· de\•amh oturarak bulunmus ol· .iuocıııııcr l'mı n?an, . Par~sten, hatıral~r~ ve ye-
lıyle 1\loskova~a gideceğini bil- malıdır.. . Londra 30 - İran mastahat Bilindi~! gibi fngiltcredeld ı. "\~(oıel~rınden b:ıhsedı§ıni din. 
d•rınesi olacaktır. Resmı sıfatı ·Birleşık Amerika gilzarı Hacı Muhammet Da\·allu ran menfaatlerini bundan böyle le şlcr~ır. . 

;Bılındığl gıb~ Ba kan Tr?man, Başkanı. \'C Birleşık Amenk~ ka· j dıin gece uçakla Tahrana mil· İsveç koruyacaktır. " Charlıe .. :ha~lln'. gazetecılere 
llıuteaddit 'esılelerlc Stalın ile ra, denız \'e hava kuv\'eUen bas te\'eccihen Londradan ayrılmış- Aşırı solcu matbaebr basıldı .unları so) lemıştlr. 
aııcak kendisi Vaşingtona gelme komutanıdır. Dört sene için se- tır. Şimdi burada lalnıı İran Tahran 30 (A.A.) _ Tahran· o:- Çal~.şmama mukabil bu 
l'I kabul ederse ~örusecefınl tl' ı:illr. on. alosu Jtalmış bulunmakta· .ıhı. bu sabah hiç bir aıırı sol- ı şah~ne .~ukAfatı. almış olıpak 
t1t etmıSti. Ba,k:m varduncıru !um vesa lhr. cu gaz:ete intişar etmemiştir. t bcnım ıçın bUyük bır &ere! \'e 

Truman, teJmır Kore !re gibi hallerde otomatık olaralc: MaslAhntgüzarın ayrılı~ına İn· Tahran askeri valisi diln mat aynı :ıaman~a bUyQk bir sevinç 
meselesinden bahsetti b::<:kan olacağı için. ba<:kanda a illere Dışişlerl Bakanlığına baacılara bu gazetelerin basıl- kayn.ağıdı~.~ . 

Sikago, 30 (A.A.) - Başkan ranan vasıfların baskan ardım· mensup iki resmi $ahsiyetle İs· masını yasak elmiş ve mat~- . Miltoakıben Parıst~ki ikame. 
'.truman, dün akş:ım burada ver cısında da bulunması liizımdır. \•eç bliyük elçiliği memurları tarı murakabe altında bulundur tınden bahseden ~rtist, cSahne 
dlği demeçte, Kore mc elcsine Ayan Meclisi başkanıdır. Reyler hazır bulunmuşlardır. mu~tur. Işıkları~. nın te~sıl.ıne temas e· 
temasla şunları söylemhtir: de tevazün vukuunda başkan re- dcrek !iOYle dcmıştır: . 

aGeneral Eisenho\\erin Korcye yini kullanır, diğer hallerde kul Dır• Jxa.ll•·ıı odasın. da .«-Bu ı;ok konu~an bir fılm· 
&ıtıncsi, meseleyi hiçlıir şekilde !anamaz. Dört sene iı;in seçilir. :a. Cll dır. Hakkımda. ne dil§ıineceğini. 
halledemez. Kore harbine son Senatör: En az 30 \a!ünda bu- zl kendi kendıme soruyorum. 
\'ermek için su üç yol \'ardır: lunmalı, dokuz r.cnelik Birlrşik o•• ıu• • bıdondn Bu muazzam blr film değildir, 

ı - Kore~! terkcdip ıuttcfık Amerika vatandaşı ve seçildiği fakat seveceğinizi ümit ederim.• 
ltuvvctıcrı or.:ıdnn çekmek ki. bu mıntakada ikamet etmiş olmalı- Gazetecilerin sualleri birbirini 
toıa hiçbir suretle basvurulmıya dır. Her senatör altı sene lı;ln Emine Birol'un cesedinin gömülmesine ruhsat takip ettiği sırada Charlie Chap. 
C;.ğı aşikardır. seçilir. ·ı · k k lin, konuşmasını henüz bitirme-

2 - Komünist Çıne ve Rusya- Temsilciler meclisi \i esi: En Vefi mış en, ardejİnİn mÜracaotı miş bulunuyordu. Bir Kanadalı 
h hucum etmek sureti~le Kore az 25 yaşında 'e son vedi sene- üze ·n k /d /d bir İtalyan ve bir İspanyol ga· 
harbini ııenisletmek. Bu hususta drnbcri Amerikan \•atandaşı ol· fi e morga a iri I zetecisi kendisinden. memleket. !a hUkfımctin kararı maltimdur. mak ve seçılditı mıntnkada ika Dil şehrimizde, bir kadının ta- Cesedi mua~cne eden adli ta- lerini ziyaret edip edemlyeceğini 
"'Ore harbinin genlslctilmesine met etmiş bulunmak mccburi)•e banca kurşunu ile kalbinden \'U bip de tabancanın çok yakından ıormuşlardır. Charlle Chaplin, 
"e belki de bir UçlincU dünya tind"d;r. rulara}t ölmesiyle neticelenen bir kullanıldığı cihetle, hAdisenin in bu hususta henUz hiç bir ~ey 
~arbine sebep teşkil etmesine Tnııruma yumurta atıldı hadise daha olmuştur. tihar olmasını çok muhtemel gör bilmı>diği ce\·abını ''ermiştir. 
'<ll"aftar değilız. NevyoPk, 30 {A.A.) - Tnım:ı Bu ölOm hAdisesinln cinayet dUğUnden cesedin gömUlmesine Zevcesine AlTUpayı gdstermek 

3 - Korcdcki müttefik kuv· nın seyahat ettiği husust trene veya intihar olduğu hakkında he ruhsat vermlstir. istediğini söyliyen artist eşinin 
\'etleri takviye etmek ve bunla· dUn iki muhtelif yerde iki çUrllk nüz kat'! bir karara varılamamıf HAdiseye clkoyan savcı Fikret her §eyi görmeğe muktedir ola. 
rı ıiaha fazla destekllyerck, ko- yumurta fırlatılmıştır. Yumurta tır. Davay bu vönden tahkikatı iler- mıyacal!ını da illve etmiştir. 
llıünistler iızerine tazyikı arttır- !ardan biri frenin penceresine Yaptığımız tahkikata göre hA· letlrken, Emine Birolun Beşiktaş Charlie Chaplln ve zevcesi Av 
lııak ve şerefli bir miitareke im çarparak kırılmıştır. Truman. vu disMıin tafsilAtı şöyledir: Abbasağa Mahallesi ismailiye so rupada altı ay kalmak tasawu· 
~lamak. En doğru yolun bu ol· l murtanın atıldığı pencerenin ar Fener Karadeniz Caddesi 22 kak s numarada oturan kardesi rundadırlar. 
llğu şüphesizdir.» kasında bulunmaktaydı. numaralı evde oturan Hayri Bi· Halil GUlmP.rk, SavcıyR mtiraca ------------
- - rol ismindeki şahıs, balkonda o- atla kızkardeşi Eminenin. kocası Savunma Bakanı 

Yalanhyor 
kahire' de Sudan için anlaşmaya vanldf ~~~~.tıe~da~~~s~i;~i:nc~iro;~:ı ~~~;i ,~;:!~~d~~ ~~sn:s~1:u~~~~ 

duymus ve derhal odanın kapı- lcnmesi l<:in cesedin morga kal
ıs rnası ] inrlde) ı tir. 

inan El Dardiri. Başbakan Sudanın dısişleri İngiltere \'C 

~l!beral Muhammed Necip tara ~~ısır htikfımetlerl tarafından tcd 
•naan Iısır kabinesindeki Su- \'tr cdıkcektlr. Sudanda yeni se 

dan işleri Bakan yardımcılığına çimler mezhep, millıyet, asirct 
t'etirllmiştır. ve ırk gozetilmeden l apılaeak, 
Sımdiye kadar sadece Mısırlı herkes seçme \•e seçilme hakkı

lara tevdi cdılen bu vazifrnin na sahip olabilecektir. • 

sına koşarak içeriye girmek iste- dırılmasını fsteml~tlr. 
mlşse de. kapının kilitli olduğu
nu ıtörmUştUr. Ha~Ti Birol bu 
sırada va~iyetl ev sahibi Emine 
Çakıra haber vererek beraberce 
kanl\'1 açmaya calışmı$lardır. 

Bu durum karşı~ında savcı da 
cesedin morga kaldırılmasına 
karar vermiştir. 

'- nl'ar• J./au• 

runda işbirliğinin hazzı, elimizin 
uzanabileceği bir mesafede bu· 
lunmuyor mu? 

Dün stadyumda geçirdiğim 
güzel saatlerin ruhuma \erdiği 
ilhamlar işte bunlardır. Yann 
:\lerlis açılacak. Bu rü)alara uy
gun görünmiyerek çarpısmalar 
Jeniden ba~lıyarak. Fakat içlmlı
den bir kısmımız olsun, iyiliğe 

olan imanımızı muhafaza eder
sek, ona göre çalışırsak, görece
ğiz ki bütün kottilükler, mU\ak
kat ,.e sıkıntılı bir kibus gibi or
tadan kalkmağa mahkumdur. 
!Uüshet ,.e ahenkli bir işbirliği-

1 

nin. kardeş se\·glsinin hazzı hepl
mlzJ bekliyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sovulan Amerikalı 
ı Bası ı fnrlıie ı 

ğu sinir buhranı yüzilnden rllln 
bir cinayetin faili olarak Adliye
ye sevkedılmis ve ilk sorgusu 
yapılmıştır. 

Merzifon ha,:a meydanı insaatı 
şeflerinden olan Bar.ton, dtin 
gece Samsundaki e\'İnde oturur. 
ken alt kat penceresinin önilnde 
bir yabancının belirdiğini gör· 
mUştür. 

Pencereden içeriye doğru ha· 
şını uzatan bu adamı Amerikalı 
mUhendis. birdenbire mahut soy 
gun hadisesi faillerinden henüz 
yakalanamıyan hayduda benzet. 
miştir. Bunun üzerine yeni bir 1 
tccavfize uğrayacağını zanneden ! 
Amerikalı, masası üstLinde duran 
tabancasını alarak ateş etmiştir. 
Penceredeki yabancı derhal ye-
re yıkılarak ölmilştür. 

20 incı u;nn en büyük vasfı spoııın kütle halinde y~
yılm~sıdır. Bunu nuan ıtibara alan lsvıçre saat.çılığı 
bay ve bayan sporcu gençliğin karakterine uyan hu
susi bir saat yaratmıştır. 

-. 'ftCHNOs ıdakıktır ve 1/1000 mılimctreye ka. 
dar ayarlanabilir. 

ııt' TECHN~ antımt.nyetik \'C sağlamdır.' 

.ıt TECHNÔ$ ucuz ve rekabetsızdir. 

Pf:RAKENDE SATIŞ flATLARI: 

Erkek kol saati, ç.elik, ufak &anI~·c'i T.L 46.-
Erkek kol ı.aati. çelik, ortadan anlyell T.h. 50.-
Erkek k:>I saati, kaplama. ufak san13eU T.L. 65.-
F.rkrk kol su ti, kaplama, ortadan '5alli3eli T.L. 69.
Kadın kol 53.ati, çelik, miıstatil T.L. 6Z.
Kadın kol saati, k:ıplama, )-U\arlak, orta~ 

dan sanf)eli T.L 69.-
Kadın kol saati, kaplama, mu tatil T.L. 71t-
Crp sa.ati, fantazi T.L. 45.-

TOM'AS SATIŞ l'ERt: 

OMEGA ,·e TISSOT Saat Dtposu 

lstaabul, Bahçekaın, Kutlu Hanı Kat 2 
Biraz sonra hakikat anlaşılmış 

tır. Bartonun haydut zannettiği ~=-=-=--====-================~:-_:._,.._-_..._-_-_--_=-~ 

Mihalıççıklı Hıkmct Yalı;ındır. B u L M A c A adam, kendi maiyetinde çalışan !~~ 

Hikmet Yalçın, talımat almak ~ 
üzere Amerikalının evine gel-
miş, kapıyı çalmadan önce pen· I lSTANBUl 
cereden bakmıştır. Kursun Hik. 31 Ekim 195? - CUMA 
met Yalçının tam kalbine rasUı. ı 12,57 Acıhı ~ ı>ro.:ram, ıa.oo Ha· .. _ _ _ 

' . -·-------------..... --~--~ ., z • 1 • 
mış \'C be~ çocuk babası olan 'ırrhr ıa,15 Tilrl.-ıil!r (1' .. ) u.ao Ka • • 
zavallının hemen ôlümilne 6e· l rııık hafif mliıll.: (Pi> J3 45 Sarkı ar .. - - - -•--- • 
hep olmuştur. 1 Okuyanlar Rab • l\ukııl, S1uan Kol:· 

HAdise Adliyeye intikal etmiş l tur:.:, ~•bahat Yedıbaı u ~o Cu ,.. • 
Ur. Barton faciayı olduğu gibi daııı mnı :ı C Pi.) u o Sarkılar ı Pi ı 
anlatmıştır. Facia muhitte tees· 1 ı5,00 Xaııanıı. • 

• 
sürü mucip olmu§tur. l ı .oo .\ulıı ,., turldiler ıs.ıs Faul • - • -

prozramı 19,00 Habuler 19,15 Radro - -

Fenerde du
"n gece unfoul orkutr.uı konaerl 20.00206.•lr: ~ • 

kılar olıuran lldhard Birtan ,, • ·- - - •• ,- -
Rad;yo l'Httul 20,30 Kın ı@h!r hab@r So!~ld!""a·n-~ _ _._....,._ __ 

B 1 d ld 1 d ltrl 20 as Saı uuıuı 20 ~o Sohbt' n sa:•: 
1 

- Tutkun. 
2 

-
ır a am ö ürü Ü 21.00 Radro lı:h'.lı: Tur\: muılkul top· Culı. 8 

- İ:rfııım ' - Bir IU\"U• 

1 
tutu ., S muı, Barıaı.:tar. 5 - Baı 6 - Ya· 

(Başı 1 lnrıc'lt) u ~ 1·'0 an ıololan 22·00 Ear· ı kınlar toplulutu T - Yabancı• Eır 
de Sadrazam Alı'paca caddes'ıne tılar Okllran Ar t Sami Tobr 22 20 , ., rarıı teknul - Su, Bir :ııota 

geldı.kleri sırada kaptan '-·unus Kon•uma 22 ao Sırkılar Okuraıı S•I I ı Yukarıdan Aı4:ıra ı - Bır c çeck. 
tabancasını rekmic \'e "ikan kur 1 mı Eoprul.ı 22 U Hab@rler 23 00 2 ,,. ., ,,. • ., - Bır t.dal, Bır nota S - Tuıak· 

şunlarda biri llyasın sol bacağı- Xamb 10 • "Boru .,. PTOi>ram:ar -1 07 Bır nota ' - ı.tımtlıludnı btr ha;. 
na gelerek yaralanmasına sebep Danı mli<tl (Pi> 23·'3 l11l1ll.: (Pi.) .. an s - B r catzırı: Eltıt oYUnunda 
olmu•tur. 2,,00 Kapantı. ., bir kimu,.. datıtılan kltıtların topu. 

İlyas derhal Cerrahpa~a has- ASKARA & - Yaalı udın, iıhe 1 - Yatlı 
tahanesine kaldırılmı5sa i:ia bir T.ao Acılıa. pro1"ram ,.. :U S Ara E'ara g _ ~•bati b r m ıb!I. 

az sonra ölmil~tür. rı. T 35 Kur'anı Xmm 7,U Habnlu OONı\tl IHJl.MAt'AN L"-1 HALLİ 
Sanık yakalanmış ve tahkika- s.oo 6ad.,lar . Türküler CPI.) s.2- Soldan Sata. ı - Wmoıı: A.t. 2 -

ta savcı Fikret Davaslıoğlu el Hna raporu, s,ao Optreı mılıfkltrl !:n. ön. 8 _ nuna 4 _ D•"•· 5 _ 

koymuştur. (Pi) 9,00 C'iunlln ııro:ramı .. , lı:•ıı•· F.mınet. 5 _ AJ'J'an: Ra. 1 _ Zafer. 

Kızılay' m 
7 5. yı ldönümü 

•Kara gün dostu• sözGnil hak 
eden Kızılay Derneği kurulusu· 
nun 75 inci yılddnı.imunli idrlk 
etmiştir. Kı1.1lay bu uzun yıllar 
içinde nice felaketli gtlnlerde. 
varlığını duyurmuş ve felAkcle 
uğrayanların yardımına koş· 
m~ştur. Bu bakımdan Kızılay, 
mıllet tarafından da bir yardım 

nıı - Hail: ima. 
ı2.ı.~ . ıs,so .hkn uall: Yukarıdan A1at171 · l - L!lıada. 
12. UI llemlebtt•ıı ••llm. 17,20 ~hm :? _ .... a _ M@rmu 4 _ Ona• l!a· 

ı.ırete ttllm. 12.so Sarkı.;ar Ol:uraıı 1 ı s _ Ad .. _ ~ F ' 
Mii:ehbu Gtbtr, ıs.oo M S Ararı n 
baberltr JS,IS Mtlodil@r (Pi) ıa,ao 

Ötl~ ı:aı•tul 18,45 S•n Parcalar (PL) 
U 00 Hava raı>oru Aktım pronaıııı 

,.. kapınız 

* ı e Sil Acılıı Pro;Tam n l.I. s 

ana o .-n, ı. T -

- Matara. 

D.P. Meclis Grupu 
u ün toplanıyor 

~ r Sudanlıya tc\'cihi ilk defa 
aki olmaktadır. Ankarada samk 

Doktor Poyrazf r 
ıh namadı 

Fakat kapıyı aı;amadıkların· 

dan. pencereden içeriye girilin
ce, Emine Blrolu kalbinden \'U· 

rulmus olarak bulmuşlardır. 

Üç çocuk ana~ı olan Emine Bi 
rolun kocası ile aralarında ge
çimsizlik mevcut olduğu söylen· 
mr.ktcdlr. Birkaç sP.ne ewel de 
intihara teşebblıs eden Y.:mine Bi 
rol, hAdiscdcn bir ııiln önce kom 
şusu Ziynete. mııztarip olduğu 
hastalıktan şikfıyet etmiştir. 

Ankara, 30 - Bazı gazeteler. 
de Mllll Savunma Bakını HulQ. 
şi Köymenin istifa edeceği ve 
Demokrat Parti Meclis Gnıpu 
Başkanlığını seçileceğine dair 
haberler cıkmıştır. 

Haberler üzerine HulQsl 
men şunları ıöylemlştlr: 

Köy- >"e ilgi görmüş ve mevcut di· 
ğer dernekler arasında husu,: 
bir me\•ki kazanmıştır. 

ATan. J7 1'0 "nk ar CPI) 17.80 Rad 
to ulan ork •ruı 1 1 ~ Eö111n uatl 
10 O :U S A arı ... haberler 11115 

Tar.hte:ı bir rırrak ısı 20 İnco•u 

:?O 00 Hafıt molodJer (Pil 20 15 Rad 
J'O rauıul 20 80 Solola: CPL) 21,00 
Xonuıma 2ı.ıs Muı k Ci'I) 21 RO 
Hafıuıın turltm konuımaaı 21,40 Sar 
lcılar 22.00 Danı .. , caı ııarcıları (Pi ) 
22 45 ~1 6. .barı Te bal>.rler 23,00 
Prozraı:ı n kapaıı.ı 

t Rası ı incide> 
yapmaktadırlar. Birinci grupun 
daha ~anslı oldu~u söylenmekte
dir. 

İdareci üyelere gelince, Halil 
Atalay, Ahmet Kocabıyık, Halit 
Zarı;un ve Mehmet Aldemir $ans 
lı gbrulmektedir. Karşı tarafın 
1,1amzetlcri de l\tehmtt Aldemlr, 
Ihsan Şerif ve AgAh Erozan. 
dır. 

~0Ylardiri cİttihııd' partisinin en 
!uzlu azalarındandır. 

Sudan partilr.rlnln 
helannamc 1 

S l\ahire, 30 (Anka) - Mısırla 
~ Udan arasında Sudanın istiklfı· 
~ ltıevzuundaki milzakereicrın hi 

illa ermesi mlinasebetiylc bu· 
~ıı Sudan siyasi partileri mliş 
~ek bir beyanname neşretmiş· 
~dır. Mısır hlikumetl adına be 
O llname~i General Necip ve A 
~ Atahir \'e Sudan hevcti adına 

Abdurrahman l\lehdi ve Sa
~Sendlki imza etmi~lerdlr. Mez 
IQ • b~vannamcdc şöyle denil-

e1ttcdir: 

~\\°Yapılan mUzakercler sonun· 
~a lllısır ile Sudan :ırasınıia. Su· 
l'ıtllın istiklali mevzuunda va
,.. an netire her iki memleketi 
•e t . ~ atmin edıcldlr. Varılıın an-
ltil?ıay:ı göre. Mısır ile Sudan 
~asında karşılıklı isbirlif:lnc da 

han bir dostluk kurularak \'C 

1 d:ının mukadderatı Sudanlılı· 
-:ı eline te.rkcdilecektlr. 
ı·~tl \Adisi bu vAdınin sakinle
~ e verilecektır. Sudanda iç i
~~e Sudanlıların elinde buluna 
lııı \'c hsır ve İnı:iltcrc tara· 
~aı~an tAyin edilecek bir genel 

ı Sudanda vazife görecek-

A na4olu .1 fani\ 

Ankara, 30 - Nümune Has
tahanesi Fizyoterapi Doçentle
rinden Dr. Ekrem Poyraılının 
kendisine romatizma tcda\'isi I· 
çin mtiracaat eden Ahmet Su· 
merden hastahaneye yatırmak d 
di) le 200 lira rüşvet aldığı ve 
hastanın ~ikAyetl ile adliyeye sev 
kedildi~i hatırlardadır. 

Bilindiği ııibl, sutUstU mahke
mesi görevsizlik kararı vererek 
dA\'a;rı Aı;liye Mahkemesine ha
vale etmiş ve doktorun dunış· 
masının gayrimevkuf olarak de· 
vamı kararlasmıştı. Öitrendiğimi 
zc göre. bugün gcirülen lUzum 
u1.erine Dr. Ekrem Poyrazlı hak 
kında tevkif mUzakkeresi kesil 
mis ve doktor tevkif edilmek is
tenmiştir. 

Sanığın bulunmaması üzerine 
yapılan tahkikat sonunda dokto· 
run çolu~unu çocuğunu da alıp 
otomobille bilinmeyen bir yere 
l!itti~i anlasılmıştır. 

Rüsvet almaktan sanık doktor 
aranmaktadır. 

Hadiseve elkoyan aUkalı ma· 
kamlar. Emine Birolun, müplt>lfı 
oldul!u menenjit tüberküloz has
tal:ğının verdiği teessürle, yas· 
tığının altında hulunan kocası
na alt toplu tabancayı kalbine 
sıkmak suretiyl"' intihar ettiği 
neticesine varmışlardır. 

Akdeniz 
Manevraları 

Başlıyor 

Ev sahibi ile diğer kiracı Ha 
tice bildiklrrini "Ukarıdakl $e
kllde anlatmışlardır. 

Ceset buglin morga kaldırıla· 
rak gerekli tetkikat yapılac~ktır. 

Konyada bir 
Kişi öldü iki 
Kişi yaralandı 

11u1t11ı Jlu1ıablrlnılz4111 

•apoll 30 - Türkiye, Fransa, Konya, 30 - Bugün öğle ilze 
İtalya, Yunanistan, İngiltere ve ı Konya istasyonunda bir as. 

annesinin ölumü ve ayrıca 
Birleşik Amerika deniz, hava asker annesinin ağır surette 

«- Bakanlıktan istifa edece
ğime dair tıkan haherl yalanlı. 
yabilirsiniz. Grup Başkanlığına 
seı;-ilece~im hakkındaki habere 
gelinre; bilirsiniı ki bilumum 
seçimlerde seı;ecek topluluğun 
arzusu hAklm ve mutlaktır. Bu· 
nun için bu hususta bir ~ey söy 
liyemem. Böyle bir temayül olup 
olmadığı meselesi için de bir 
Şl'Y soylemem imkAnsızdır. An
cak, gerek Bakanlıktan istifa e
deceğim, gerekse D. P. Meclis 
Grupu başkanlığına seçileceğim 
hakkındaki şayialara kar5ı şunu 
söyliyeblllrim ki; her iki haberi 
de şu anda sizden Qğrenlyorum.• 

lnegölde bir adam 
öldürüldü 

\'e kara kuvvetlerinin rnüştere· 
k 1 Ö U ıralanmaslle neticelenen bir Bursa, 30 (T.lf.A.) _ tn•gö· 

en yapacaklan manevra ar n <' 
Ü d k Ü d . aza olmuştur. lün ı.·o-'uca ko" .. "nden Salı'h o"· m z e 1 pazartesi gün n en ıtı. ı , n ,.. JU ı; 

haren N'ato Gilney Avrupa kesi. Askere scvkedilmekte olan lu Ali Durmuşla Mehmet Alı 
mi Başkomutanı Amiral Robcrl ğullarını u~urlamak liıere Kon. Kôy kahvesinde otururlarken 
Ca-rncy'in idaresi altında başlı a istasyonuna gelen şehrimiz.in ar.llarında sebepsiz yere çık:ın 
yacaktır. ı4 askeri mliteahhitlerinden Meh- münakaşa bilyUmUş ,e ılehmct 

Lo 
1 

-net Karanın e$i. bu 8lrada ma Ali bıçağını çekerek Durmueu 
• ngstep harekatı• adı ver nevn yapan bir trenin tampo· dldilrmüştilr. 

len bu manevralara 170 harp ge nu arasında kalarak ölmU5, Ay- Cınayeti mntcakip kaçan katil 
misi, 500 uı;ak ve birçok kara ,., rıca iki asker annesi de yaralan b[r saat sonra jandarma tarafın 
d~niz birlikleri i§tirak etmekle 1 mıştır. Yaralılardan birinin du- dan yakalanarak Adalete teslim 
dır. rumu tehlikelıdır. edilıtıiştir. 

HılAliehmer ve sonraları Kı· 
zılay adlarını taşıdığı glinlerde 
bu derneğin yardımları gcrtek· 
ten unutulmıyacak kadardır. Sa 
vaşlarda, depremler:le, sellerde, 
yangınlarda. diğer kaza \'e fclA· 
ketlerde daima Kızılay elini U· 

zatmıştır. 
Bu hayırlı milessesemize urun 

yıllar, daha faal ''e daha ıen· 
gin olarak yardıma devam et· 
me!ini temenni ederiz. 

Kızılayın hAtıra pulları 
Kızılayın 75 inci yıldöntimil 

mlinasebetile P.T.T. idaresi ta· 
rafından bastırılan hatıra pul· 
lan satışa çıkarılmı~tır. Pullar· 
dan biri 15, diğeri 20 kuruş 
değerindedir. Her ikisi de 30 
nisan 1953 akşamına kadar sa· 
'ıştıı kalacaktır. 

Amman elsimiz geliyor 
Amman. 30 (A.A.) - Türki 

Ye Eltisi AgAh Akse! . dlln Raş. 
bnk;nı Tevfık Paşa Ebülhilda'ya 
veda etmi5tir. 

Elçi Adh Akse!, :\eni vadfe 
sine baslamak üzre cumart('si 
gilnlı buradan uyrılocaktır Bı 
lindıği gibi Ag6h Ak el, Tllr· 
kiyenin Yugosla\j'a Bli~ ıikel~i· 
li~ine tôyın cdılmi5 bulunmakta
dır. 

t Z M t R 
U 5A Acıhı n Pr<>rnı:ı. 15.00 Sar 

kılar 15 30 Haf f ÜTtrlurler (Pi ) 
16 00 0111n hnalıQ Hl ı 5 Asrımmıı 

mllıltl (Pi ) 16 30 Yurt t rkul•rl 
11.00 Dacı .. , eu mUt :ı (i'I) ı;.sıı 

Elh k 1' rk ın•uılı:ııl korom ıa 00 Su 
b.ıt ıaat H,OS Konuıma ıa,15 Bu 

tekir ı malan (Pi) ıa ı Sarkılar 

10,00 Haberlrr 19 \5 R•rab#r •<>:vla· 
>"Oraı ııı.ııo lhuıı. d nramı?.dan •tt 

in, 20 00 Xonnıma ':!CI ıo !l•r~ıı naı 

20 l ~ Rad:ro s:aıotuı, ZO 30 Tllrk ılor 
koroın, 20 45 Se~m• ıa~rolar (Pi ) 
21,00 Sarkılar 21 30 Rnna haherl•ri 
rırnrram •• kapan11 

Yeni Ses Optrf'ti ---"""'~ 
Her akşam ~aaı 

21 de 
Cumartesi Paz 

15 de Matlne 
Carşambs 15 dr 
Tenzl!Atıı matine 

ıTIRANPETJ.i RAZl\'El 
Revil Operet 3 perde 10 Tabi'> 
Yazanlar: Ragd Baran: Baliğ 

Sel önü 
MUzlk S~ti Lir 

Tel. 49359 

Diğer taraftan, kabinede yapı
larak dt'ğişiklıkler itin de iç
ten. içe bir faaliyet vardır. 

Ötedenberi beklenen d~i&ik-
lıkJerin bugunlerde tahakkuk 
etmesi lhtımal dahilindedir. 

Joan Fontaine evleniyor 
Hollywood 30 (AP.) - Ha

ber verıldığinc gore sınema ar· 
Usti Joan •Fontnine prodüktör 
Colller Youn::; ile evlenmiye ka
rar vermiştir. 

Dııt:.ın tarihi henüz resmen 
açıklanmamıştır. 

1 
Coltier Young Amerikan or. 

dusu gcperalterinden William 
'ı.'oung'un kardcşldır. Joan Fon· 
•ainc, Collier \'e Wılliam Young 
• "t>I" hafta hl'p bırlıkte Avnı· 
'ladan buraya dö:ımilslerdir. 
:nan Frıntaine Avnıpada kaldı· 
ı mılddct zarfında bir fılm çe. 

\'lrmiştir. 
Joan Fontainc'in birinci kocıı· 

·ı Brian Ahernc ikinci kocası 
ıse Wllltam Dozier idı. 

Collier Yoımg da ewelce lda 
Lupıno ıle cvlı bulunuyordM. 

I 



Tip 137 
3.5 odap ll!IJllr. 

Saatte 58.000 BTU 
HCa.kJık Vf'rl r. 

1~~~ .. ~~!~ . G_OZ Sobalan .... 
munaııt>bct" 1 .. , ""e11 Ch f tuat\oda '! '· ~logic Cb•f e ıobalan. mfett; .. 

b 

n ımal edilen "' . kuruta kar 1 k ğinıı h.-r ııo ae 1 J enı gaıt k ~· ı . d 1 

1 

ı mm cllrrı he - onfor dal f a 1a faıla 
o duıt ı · r zaman • 

1

a a:rla .. •""'an ~nk daha •der. Yaka"a . '" ıenun 
g?zcl •e iKTiSADi 1 •a~l•m: d•• halle k dmJ;n; kiikUn· hır ıekni k . D R. h•n • ım ek, l u , .• .,., 1 ı.crüb " ı·arım aoırhk ~ "!;lığa ka•uııu•m k '"""' 

enm rocn olan M ••• bir an en 1 ~ a ,,,,.,... agıc eobamzı ayutıne lagıc Chcf 
ız . 

.,111111111 
Soba mevıuund• Amerikanın 1 numara\I fabriusı oıan 1 ~gıc Ch2!. aıa~tırma. teklmill ve imali\ sahasında ~ip~ 1 ımkAn ve kolaj\lklara sahi9'!!· ı 

• Modern şekil • Süralli •• kolaj ıanar 1 
• Tatil ve MI hararet •Temiz ve sessiz işler 1 
• SaQlam çelik konstrilksijOn • son derte• iktisad\~\ı I, _,,,,.,11~ 

00 "'E~R Las\ı\ı.lerı is\enı\en ış \çın \al" 

~~ ........ ,. ..... ~. "'" ..• ., .... , .. ı • b da neden ô\WfllÔll en ~'iıın• 
nır\ar. ve u ,:,ıı .. \llı. oıôulı.larını gf>$\eflf· 
,\ercıı• " 

Tip 127 :-4 odayı ıtttır. 
Saatte 50.800 BTU 
11cakhk. verir. 

Su G t T eçmez ngı ız Amerikan - Al _. __ , 
KADIN _ ERKEK man - lsviçre 

.- ÇOCUK 

TREJ\TÇKOT . _ Çr.ıtdıerımııi . ,. P RD ES v· · 
Aydı : W-15-~~ ıatlırını görmPd -23 lira taksitle ':e pard~sü almayınız 

SALAHA~~i~IRS~lz. lend•lmi• pard•sÜ 

Mabmutpasa K ARAKA CLI , apalıçarşı ka ~ a o. 1. - ~ - pı ı yanınd N ,,. ... ı ı 

1. B. 

Şehir_ Tiyatroları 
Emınönü b··ı·· 

Eminönü Öğ . . 
0 

umü renıcı lokal' d ' K ın e «e k asım l'ıım~rl s Holkev· TEHLİKELi" ""!'.•don lobar'" " 
DO~lE'JtlE(J 

Yazan : Priestl 

G 
0 

o o ve A Çeviren . T ey 
momul6tr Avuslrol 1 • UOÇ y 1 Breı•l1a K )'O, Sahneye ko a man 
lrlondo 'ı o"odo, p yon. 1 G 1· Hındısl~" ngMılhro, ersembe: e:Taleb . • a ıp Arcan 
Per • ohılıa Cu e&, Paz•r u, Cenubi A , martesi aksam " : «Halk gecesi rı~a. lsveç ve Am•· Temsiller sa 1 \C Paı:ır matine n 

rAon•" ,.;uhtolıf m• Bıletler hcrg·· at 21 de b 1 . htrlerındekı lob t•· un saat 13 d a, ar 
la•d • rıko· 1 • en it'b 

d 

Q yopolmo~lo " T . okalind 1 arl'n E . " . unyonın " b • emsıl sonu d c satılmakt d mınonıi öğrenic 
GOOD YEAR D 1 LASTiKLERi GER MARKAL NIN TA$1DICI 

TAT K O 

ARIN DAiMA . TONAJ 
USTUNDEOIR 

OTOMOBiL 
Taksim Bah~esl K•••'"' ' LASTiK VE MAKiNE Ti 

CARETI T. A. Ş 
Telefon .. tJ82240. 8224~ 

rolınd •• •• lo· n a her . t'k a ır. ı ' • ''"'"" "" " ' am t ;:,,;" '"" ''"....; edilmittir, e e atabüs temin ~~~~~~;;~~;'!'~~'!!!!!!!!!!!1~7~1:04~ 
~ 2 Kasım 1952 PAZAR .... gunu saat 

Ailesine~ kA L C 1 ' ço ıeng· ın •tya - G'" .. Bibi umut ·Tablo -

M Ü Z A ~Halı 
) Teıvikiye, Teşviki E O E S 1 ye caddesi No. 73 VARON 

p O R T A K A ~ Ap. 

31 • 10 • 1952 ___..,, 

Tip 3207 
2 oda} ı ı•ıtır. 

Saatte 35.000 BTU 
1ıca1Jık \·erir. 

BESLlll 

vı 

ALMAN DEC;IRMEN ~ANA'tll~ 
Buyük şöhret kazanan 

f UR f~ EYER 
marka . 60 - 70 - 80 saııt 
geni~lığindc un fabrıl'al'1'1 

V iı;in 
ALS MAKINALARIMI 

Tiırkh· gelmiştir. 
• e Umum Satış pe,o5 

lbrahirn 

~alala, KarakO T a ş ç 1 o ğ 1 il -----~=: Y Palas karsısı No. s.ı _ _._,.. 
Bu u)'ld -- A • fili l5lerlnl rııı ---··'

0 

en idare eden ' ur: 
IVATAN> G• MEt.IH YENER m<Sul müd • 

ıetedlllı ,.e l\I t ti athaarılılı r 11of 
m yu sahibi: SIN\ · A. Ş. - tstaıı 

V A T A N ' N KORLE 
l\IATBAASI 


