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Bugün ikinci soyfamızdo 

Bafbakali, D. P. seçime 
hazırdır, dedi 

1 

G. Kennan 
Moskovaya 
Dönmiyecek 

İngiltere, Iran notasına 
dün cevap verdi 

1 

«D. P. mes'ul makamları bu hususta karar Amerikanın Rusya
ya bir nota vermesi 

muhtemel 

iraıı tekliflerinin tamamen 

vermek mevkiin de kalabilirler» red edildiği bil irilıyor 

«Asayişsi%lik v e paı•ti% aıılık, ıııeıııleketi kötii 
Vaşington . 4 - Vaşin ~ton 

daki diplomatik , .c ~iyasi 
çc\·relerdc. Kennan n\c~eıe
~inden sonr:-ı Birl e şik Ame
rikanın ncı ~ibi tcôbırler ::: l :ı
ca~ı ınerak cdilnlektedir. Dış 
İ şleri Bakanı baslıc;.1 nıii~a
, ·irlerini bu sabah V:ı~ing
tonda toplantıya <'ağırmış
tır . Difı,er taraftan Rusya İ'$
leri mütehassı s ı Charles Boh
lcn ise Kcnnan ile görü:"111r!\ 
üzere i~viçrcj·e hareket et
miştir. 

Nota, kararlaştırılan müddetten bir 
9öster11ıek isteyeııleriıı ıııesııedsi~ iddialarıdıı•,, buçuk saat geç verildi 

--, .Ln•do!u l. j11. 11 n 

H d 
Sıvas, 4 - Ba~bakan Adnan da en ağır cezalar altında suru 

U•• r u·· Menderes bugün, Demokrat Par- gibi idare etmek yolunu tutmuş. n va n 1 n tı kongresinde ezcümle demiştir lardır.• I ki: Adnan l\lenderes müteakiben 
•- Biz iktidar olarak bazan sözü asayişsizlik ve partizanlık 

, 
•• '-' • nimet dağıtan, baıan su zatı teh iddialarına getirerek şunları söy u reg 1 dit altında ezaya sokan ve vatan !emiştir: 

daşlara ıstırap veren insanlar Asayiş 
değiliz. iktidarı ancak hizmet o· . •- Asayişsizlik var diyorlar. Yazan: AHMET EMiN YALMAN larak omuzlarımıza yüklenmiş Partizanlık var diyorlar. Bunlar 
kimseleriz. Halbuki onlar, ikti- bu memleketi içeride ve dışarıda 

Amerikanın .Ankara llÜ'.'iik Elçisi !tir. l\tac Ghee· ile dogu 
\·Ulyttlenndekl • "Y;thatim esna~ında Erzurum da karsı

laşbğımdan tv\·efce hahsttmi~tim. Bü)·ük Elı;i, Erıurumtla, 
söz arasında hana dtdi ki; 

!darda iken saltanat sürmüşler- kötü ::östermek istiyen in.sanla· 
dir. Bir takım vatandaşları ni· rın mesnetsiz iddialarıdır. 
metlere ~arketmişler. bazılarını <Devamı Sa: 5 Sü: ldel 

Bundan başka Pasifik kı
yısında seçim gezisine ~ık
mış olan Ba~kan Truman da 
Vaşingtonla daimi telefon 
temasında bulunn1aktadır. 

Bununla beraber Ken. 
<Devamı Sa: 5 Sü: lde) 

!Tür.lıı Ba"ulU ~cm.n 

Tahran, 4 - İnııiltcreıtin Tah 
randaki maslahatgüUrı bugün 
İran Başbakanı Dr. Musaddık'ı 
ziyaret ederek petrol ihtilafı 
hakkında İran hUkümeti tara
fından İngiltereyc verilen nota
nın cevabını teslim etmi~tir. 

İngiltere11in cevabi notasında 
belirtilen hususlar her ne kadar 
acıklanınamışsa da, söıüne iti
mat edılir sivasi kaynaklardan 
ö~rcnildiginc ·göre, İran teklif
lerinin tamamı reddedllmi~tir. 

- llopada )'aman bir Beltdile reisi var. Türklerin mu~ 
Lavemf't a1mini \C nıertli%ini en i.Yi temsil tdtn şahsi)'etltr
den tıiridir. 

nu Brl('dhr ıti"lini görüp tanımaia ,.e hın~i söıJerinin 
.\merikan Biılük r.ırtsi üzerinde bu kadar derin bir tesir bı· 
rakhgını anl;ıınaga merak tttim. Çoruh ilavemizi hazırlamak 
ü1rre Ropaya gittiğimiz zaman kendisini buldum. ~terakla 
sordum: 

Celal Bayar, Elazığ iplik 
fabrikasının temelini ath~S' 

Ayrıca. ingillere hükOmeti iki 
memleket arasında petrol ihtiia. 
fına ait cereyan eden müzakere
lerin de kesilmesini talep etmiş. 
tir. 

Yetkili kaynaklardan bugün 
veriJen haberlere göre, Birleşik 
Amerika hükumeti lngilterenin 
!rana yolladıgı cevabi notayı ı.s 
vip etmiyerek tıtireki reddet
miştir. 

- :\e ıaııtınıı. da ı\merikan sefiri üzerinde bu kadar <lc-
rin bir tesir hıraktınıı? 

Teraıul:ı ff'vap 'Prdi: 
- Hahse deıı=;er bir~ry )·apnıadırn, birşry söylemedim. 
Rira1. durduktan !ııonra ilive etti: 

- Riiyiik ı:l('h· t \adcce şu hik.iı~·eyi anlattım: Bir taman
lar koca cti~"rli. kahada\t :yapılı, palabı~,klı bir adam \'lrmış. 
Dun,aları de,·irccek gibi görünen bu adam, komşusu o1.ın 
ufaktrfek '.'·apıh, rO t•rhsi1, kendisint nhbetle ('ok nahif bir 
adamd:ın ~ı1arnu. ralahı,ık adama demi~ler ki: •Sen cü. eli, 
ku\·\·eUi, dağ '.\ aı,ıh lıir adam,ın, Şu ufakteft"k komşund;nı 
nrden hu "ad<1r '.\lh~11r uıı'?· O da te\·ap ,·ermi~: .siz brniuı 
pa1abı~ıı;:una bakıp ald:ınma~:ın11, onda )iirek var, btntle 
şok .. • Rb, lıudut halk ı, 6to lı..eflu"u )·akından tanınt. Ktndi 
yi.treRiın hr. tir. r;üvt" n imi ı \·ar. i tc onun irin uı..ak uıak ~·rr
lerdeki iıısanlar. kı1ıt )lo.,.kofluktan yılarken, biz tam bir iç 
r:ıhallıKn·t(' 1~imi1.1c türümüzle meşgul olurın. 1\lecoel:i Hopai'a 
bir dal Jtakıran ~a ı·ılması, bu hareketli ,.e istikbali parlak ye. 
rin enıin hir liman h~linc gelmesi J(İbi müsbet meseleler, k:om
suınuıun kötü TIİ'.\'l'llerindcn ziyade zihnimizi mesgul eder.• 

Belctliy(": ıci!ıine ~ordum: 

- n üyiik Eltht daha baska birşe)· söyll'mediniz ml'! 
- Şunu cl:ı '-Ö~·lrdinı : •Bil gavuru toprağımızdan içeri 

soLnıayız.• nunun iizeri ııe dedi ki: • İ)i ama, biı de gi\:ur 
dPğil ınij·iı?• !'Uyleff! mukabele ettim: • llayır, dcğilsinil. 
CGa,ur) un ınanaı.ıı dini \C meıhtbi bizden ayn otan, Allaha 
bbden ayn bir Ş<'k1Idt ibadet eden kimse deiildir. Köttihik 
le inkir yolunda liiıu,f'n adamdır. Ru cihetle bua:ün İ('İn tek 
«ıi' ur: kendi lıalinde ino;,anlara tasallüt etmek, onların i<: hu· 
ıurunu boımak icin binbir hile dü~ünen kını ıoskortur.• 
SİZi' llopa lltlt'dbe ıt'i~inin şah.., ından, halinden; Çoruha Ait. 

yurt ili\.tıni7dr :l'.\ nc:a bıhsedecelim. Bu yaumda sırr ~ ü
rek ınevıuu ü1crinde durmak isterim. 

~nuruuıdan .\.ııkarava taVYare ile ıetirken, ~·o1da bir 
.Amt'rıkan yarbayı ile ahbap oldum. Bu yarbayın adın ı sorar· 
s;:ınız bi lm<'m. O da henim :ı dımı ~ormadı. Fakat vıld ınmız ha· 
rışh. Acık(a u1un uıad ı '.\·a konuıtuk. Bu konusm~mız esnasın
d.a '.\·ar~~Y 1 iirl.i):f' nin hiir d ünyanın yüreği olduğunu dikkate 
lalık hı r "rklhl r ilf'ri P-ürd il ve dedi ki: 

:-- ntn \.'akti, hali i~i bir adanııın. Baltiınore civannda 
a~a11m,. )'nıh~ ~O:"k~n1, f'hirde t\·im Yar. İçtimai mevkiim 
lUkırıektır. tkıncı ııdıva(' qlarak kendimden gtn(:, ncş'cli, ho!f, 
gu1~I ~ir kadınla ('\ lendin1. İkinci lar1m, sihirli bir ,ahsıyete 
ahıptır. Onc1:ın uzak '.'as.ımak benim için arıdır. Fakat ona 
~·~t'~ En;ttrumun şimalinde bir asktri nıcrkrıdr motörlü 
sılahlar.a alakah bir a'iıokt•ri talim vazi(e~i kabul rttim. l\tem
Jclı;ttlm~en, f'\·imdtn. ~e,·glJI kanından u1.ak olarak bu yaban· 
rı mu~ıU~ 'it\·f' '."eye ):ı~ı'.""orum. ?'<ıiiçin? Çünkü suna imanını 
\·ar kı Turk nıilleti hür dünyanın '.'ı'üreiini te"kll edtr. 1:iz 
~\ nıerikahlar rahata alı'-Ti llS adamlarız. Sonra a~calc dörtba')t 
mamur sırtlar alhnda. i{ap eden ilellere tam bir surttte sa
hip olarak 'aıife ~ürilriiz. llalbukl Türkler, ıca,·e uğrun,ın 
her fcdakirlıia katlanarak, \·astta \'e ilet dive el~l e ne var~a 
onunla iktifa ederek , ·a1ifeyf' atılan insanl ardır. Silngü süng:ü-
3·e, hoiaz hoiaza rerryan eden mücadelelerde: biı de dahil 
olduğunıuı halde, eslrri )·oktur. :\todern \·asıtalarla yapılan 
harpte de biiyük i"tidJllar xösteriyorlar. Bir gün bu sahada 
d.a .bizi geçtreklerdir. Şrrre karsı muka,'emet azmi, bir m addi 
ıılah i~i d eğil, bir ~·ürrk meselesidir. İşte Türk milleti, müş. 
lertk müradtlede ~ ürek ,·aıifesini gördüğü itindir ki hen 
~ürk.ter ara .. ı nda bulunmai1 ,.e memleketin hücra bir küı;e
c;:ınde :ra~amağ ı '"" ah'-ht:ım ve se\·di.tim hl'q;eyden uiak ola
rc.k '·azJre Rörmetcl t.ıir mahromiyet de*n, bir haı sayıyorum. 
Zaten Tiirklertc- J..afalarımıı birbirine uyuıor, ber:ıbert"e va. 
2i rt görduğüm 1~rl1 Prin hepsi öı kardeşlerimd ir. Amerika 
5lti tanımaıor. Ren Türkü .\ merikı)'a tanıtnıai:ı dert tdin
dim. Bugün mektuplarımla bu işi yapıyorum. ı\merika:ra dön-
dü~ü ın z:ıman seniı Ö)(üde (alışacağım.• . 

ıı. mtrikalı yarbayın c:ö;r.leri beni iki cihttlc düşü n<1Ürdü. ni
" a,. rincic;:I, bbim doj'u li laye tlerimize: f'\t ahrumi:ret böl(f'"İ) 
adını lak nı an111 ,., oralla ~azi(r kabulündPn birro<ı:umuınn 
ka('111anıı1, bu An1eriknhnı n ise Aınerikatlaki \.·arhkh h ayatı nı , 
de1ice SC\'d İği geıı ç kan~ ı n ı bırakarak. orada nıÜ!l;terek ,ı.;0 ,·a 
hcsa lıı nn \:ızire görmeli bir haz saynıa ı .. 

İkinci nokta <la şu: Bu•ün hür dün:vanın ana diva\1, )er
~~ kar~ı ınuka\·emet ,.e i c:abında mücadeledir. l lerncvl kötü
ukltr i •· <aldmcı 5ekli)·te, ancak kızıl :ıto>kolluktan gclebl· 

lir. ll lzJm asırlık dlvamııın bütün hür dünya taralından niha
Y•I bcnim,.ndiil ,.. !ıür milletlerin h•tı buabtr blıl de tek
~~I _bir '1rada biz; hür dilnı·anın yilreitJ teskll etmek, ~erre 

1' ernet ıımtnde tcrkeııı itin oümunt, herkese rcsartt \·e
(Denmı Sa: 5 SD: c del 

sulama tesislerinin inşası Gölcük hidroelektrik ve 
ilerliyor. Ovayı sulayacak 4500 

Türkiye ,.e Pakistan petrol 
salın a lacak 

metrelik büyük su 
Karaıi , 4 (Anka) - Tahran

dan bugün bildirildiğine göre, 

1 
Türkiye ile Pakistan, !randan 

(Devamı Sa: 5 Sü: 4 del tünelinin 2500 metrelik kısmı açıld ı. 

EiAzığ, 4 - Cumhurbaşkanı 1 nni 600 ton pamuk işle~·ecek . 
Celfı.l Bayar. re!akctinde içişleri. i!~ridc .fabrika . tesisatı genişle-

\ 

bayındırlık \'e işletn1eler bakan· tı.rrck ıJt adedl 10.000 e çıkarı· 
lariyle milletvekilleri ve general 1 ıacaktır. F.sa~en fabrika gclecek
ltr bulundu~u halde, dün öğle· teki inki,ar cli~kat nazara ah· 
den .sonra Elilzı~da inşası karar- narak 10.000 ige göre in~a ohıı 
laştırılan Eliı.uA: iplik fabrik~ı-' maktadır. ı::ıaz.ı.a Jplik ,.c Doku 
nıo temel atma merasiminde ha n;a 'fürk Anonim Şirketi tara· 
zır bulunmuştur. fından yaptırılmakta olan bu (ab 

Bugün (dün) merasiınle teme rıka ikl milyon liraya çıkacak· 
li atılan ve inşası 650.000 liraya tıı. Nama muharrer ~cnetlerin 
ihale olunan Elazığ iplik fabri· beherinin kıymeti ıoo liradır. Ve 
kası başlangıçta 5760 ig ile işe f;.ıbrika 60 n1üessisin ~.~susi tc-
,.e faaliyete ge('ccek, Elazığ sc- < De,·amı Sa: 5 Su: 3 de> 

Sırrı Baba dün gece 1 

ayinde yakalandı 
Merdivenköyünde bir evdeki ayinde 18 erkek 

ile 12 kadın da bulunuyordu 
!stanbulda bulunan Mısır le- -

baasından ve dünya Bektaşilt'ri-
nin ruhani reisi Sırrı Baba Gi1i
na'nin durumu takip cdihnek· 
leydi. Memleketimizdeki Bekta
şilerle temas etmek ve ayinler 
yapmak için geldiği tahmin cdi
leD Sırrı Baba ile 18 erkek ve 12 
kadın dün akşam l\Ierdivcnköy, 
Şair sokak 12 numarada oturan 
bahçıvan Vehbinin evinde .Jyin 
yaparlarken suçüstil yakalanmış 
tardır. Emniyetçe haklarında ta . 
kibata başlanmıştır. 

Sırrı Baba geçen ~· ıl da Tür. 
kiyeye gelmişti. Kendisi Kahirc
deki Bektaşi tekkesinin şeyhidir. Sırrı Baba 

1 Bir şalııs, beıı de11ıokı•atıııı, 

diye ii%eı•iııi aı·atıııadı 

Bir silah araması sırasında Memduh Gülensoy, polise 

karşı koymaktan sanık olarak mahkemeye verildi 
Evvelki gece, zabıta kuvvetle. tıkal etmiştir. 

rinin yaptığı arama • taramalar Komiser Apdullah idaresinde. 
esnasında müessif bir hadise ol ki İstanbul ekibi Eyüpte bir kah 
muş ve suçüstü mahkemesine in <De\·aını Sa: 5 Sü: 4 de> -=-'--'-'--.C::.:.:.:.;::::::.:;;:::..:.:: __ _:.::..:.:.:= 

.. 

Cuınhurbaşkanı Celil Bayar, Doğu'da yaptığı seyahatte bir 
istirahat inında 

Ü~ yerde otomobil 
kazası oldu 

Bunlardan birinde bir kişi öldü, bir 
kişi de yaralandı 

Dün Eyüpte ~leh met Şen is- ı-=-----------

nıindcki şahsın ölünıü ile ncti· I "M c 1 k 
celenen bir vesait kazası o1mus- c ormıc 
tur. 

Dün saat 7 sıralarında ?'<ıiecmet 
tin Atayılmaz idaresindeki 7796 
pliıkalı taksi lslllmbey caddesin. 
de geri geri giderken Mehmet 

Gitti 
Şene çarparak ağır surette ya. Birkaç gündenberi memleketi. 
ralamıştır. _ . mizde bulunan Kuzey Atlantik 

Mehmet kaldır_ı_ldı~ı ı_I_k yardım j Paktı Deniz Kuvvetleri Başkomu 
hastahanesındc olmuştu~'. . tanı Oramiral ~le. Cormick, dün 

Bundan başka, erivvelkı g~n .. sa' beraberinde eşi ve diğer askeri 
at 22.30 da, son suralle Buyuk· şahsıyetler olduğu halde saat 9 
dereden gelmekte olan Can O- d uçağiyle Romaya mUtevecei
rak .ida~esi.n~eki 110.37. plilka.~ı h:n 3chrjmizden ayrılm ıştır. 
taksı. Zıncırlıkuyu vıraJını do- -o-
ntrkcn çınar ağacına çarpmış
tır. 

Çarpma neticesinde yaralanan 
yolculardan İsmail Hakkı, Haçik 

<Devamı Sa: 5 Sü: 3 de> 

Bir casusluk . 
iddiası 

llu,.ı.t &!ıı'• lf 1'1rl,,.icl'" 

Ankara, 4 - Bir akşam gaze· 
tesi. Amerikan askeri yardım 
heyetinde sivil ulaştırma Dltite· 
hassısı olarak çalışan Ilochtetter 
adında Amerikalı bir :ahs1n 
Rusya hesabına casusluk l'•P· 
tığını ve sanığın Tilrk \'e ,\me
rikan re5mt makamları tarafın· 
dan ifadesinin alındığı bildiril
mektedir. 

Haberi tahkik ettik. Rcsnıi ma
kamlar malOmattar olmadıkları
nı bildirmektedirler. Haber he
nüz kat'i şekilde ne teyit ne de 
tekzip olunmaktadır, 

-o-

Cumhurbaşk anı Ceıat Baıarı karşıl ayan uçaklardan bir i düşmüş " iki havacıınu şeh it 
olmuştu. Yukandakl resimde, p~rçalanan uçak görülüyor. 

Bir kadın kocasın · 
Balta ile ikiye 
~vırdı 
CYansı 5 inci sayfamııd ı d ı r.) 

?\l usaddık, Dr. Schact ile konuşurken -----

Harcirah kanunu 
dev işiyor 

Yeni tasarıda memurların üç kademeye 
ayrılması hususu üzerinde duruluyor 

İnönü 
İznıir'e 
Gitti 

f Hu•flfl &luhabiriııı:ll 

i SABAHATTİN SÔNMEZDEN 
1 Ankara 4 - BugünkU harci

rah kanunu ihtiyacı karşılıya-
1 mlmakla ve memurların büyük 

1na~dııriyetinl mucip olmakta· 
dır. Bunu gözönünde tutan Ma
liye Bakanlığı yeni bir bareirab 
J3yihasının c~aslarını hazırla-

Cumhuriye~ Hal~ Partİ$İ Ge· nuş ve bu hususta Ba-
nel Başkanı ismet Inönti, ~ün ~a kanlıkların mü.tal3asını sormuş 
at 18 de •Ordu11 .va?uru ıle lz- tur. Bu mütalialar alındıktan 
mire hareket etmıştır. . . sonra liecllsc sunulmak üzere 
İnönüne. Kırşehir millel\'ekilı ı yeni bir 13.yiha hazırlanacaktır. 

Halil Sezai Erkut, Genel idare (l)evamı Sa: 5 Sü: 4 de) 
Kurulu üyelerinden Ferit Melen, r ==••--====••11o 
Dr .. Kemali Beyazıt, ?tlcbrure Ak 
soley ve basın mensupları refa· 
kat etmektedirler. 

C. H. P. Başkanının Ege mm 
l&kasında yapacağı bu propagan 
da sevah:ıti 5 gün devam edecek 
ve i~önü 10 ekim günü Çanak. 
kaleden vapurla şehrimize döne. 
cektir. 

Sarıyer ilçe K ongresi dün 
yap ıldı 

C. ll P. Sarıyer ilçe kongresi 
dün yapılmıştır. tıce çalışma ra· 
poru okunduktan sonra. tenkid· 
lere geçilmiş ve birçok delege, 
ilt'ride daha çok çalışılması ıçin 
temennilerde bulunmuştur. ) 

!Devamı Sa: 5 Sü: 4 de> • 
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GAZETEMiZ 
B ÜN 
12 SAYFA -
Pazar ila emizi· 
müv zz" nizd n 
isrrı la i t v'ni:ı 
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Bir yankesit'i ehlivuku( olarak dinlenet'Pk. 
Yankesici - ll işşşt .. ahi, brn ehllvukuftanıa-
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jGü NüN YAZISI 1 

Asayİf ve zabıta 
Armatörler koııf er ansın da ı HAVAc::'.1 

VA%iY•~ 
Kız kaçıranlar 
Yakalandı 

Yerinde bir 
Tavsıye son zaman r-

da memle- ,------- ! AZAN,------- , 

ketimizde asa- ı 

ca ı şey -bütün 
medeni şehir

lerde olduğu gi 
bi. sarhoşları 

toplaJ"P eYleri 

)iı,iz!ıte deıA- Dr • Salıir Ernıaıı ı 
Jet eden bir-
çok vak'aların Ceıa Hukuku D~tntl 
tevali etti~i. ge ---------------....;..--------~ 

alınan yeni kararlar. 
Denizcilik Bankasından bildiriJdı~inı::- göre, Parlste l\fau~eau 

Otelinde, Şımal Denizi limanlarından ·~{akın - Şarka muntazam 
seferler yapan armatorler arasında yapılmakta olan konferansa 
11 millete mPnsup 20 armatör i~tirak etn1iş; memleketimizi tem 
.. ilen de Denizcilik Bankası umum müdür vekili Ulvi Yenal 
ve deniz hatlar1 müdU.r muavin; FAzıl Sarmısakçı konferansta 
hazır bulunmuslardır. 

YeşiUıöy Meteoroloji istaı 
yonunun tahminlerine ı;:Ore 

bugun şrhrimlz ve rivannda 
hava umumiJctle bulutlu ve 
me\:zii yagışlı sabahleJin ha 
fif shll olacaktır. Rüzgarlar 
sahalıleJin degi§ik yönlerden 
orta kul·\·ette, sonraları Ku
zey . Doğudan kulveUi E'se
cektir. Sıcakhk derecesi a
zalacak, Karadeniz ,.e IUar. 
marada Kuzey Fırtınası baş
la)acaktır. 

Bundan üç gün e\.'\"el Eyübün 
Gümü~dere köyünde. tarlada ça
lışmakta olan Ayşe isminde bir 
genç kız Fahri Erdem, Behcet 
Erdem ve bunların üc arkadaşı 
tarafından kaı;ırılmak istenmi~
tir . 

HabC"r ne derect"vC kadar 
doğrudur, bilinemrı. Zi

ra heniız sö)·lenti \"e tahmin
den ibarettir. Hununla bera
ber me\·tu giltöniine getiri· 
lince bugun sÖ) lenti halinde 
olan bu haberin gertrklroa:
mesi ihtimali akla yaktn(llr. 

rek ıehirde ve terek köylerde 
daha çok cinsi ,.e kanh suçlar 
işl~ndiği ileri sürUlmekto ve 
bilhassa zabıtanın bu mevzuda
ki \·azüesi üzerinde durulmak
tadır. Buna mukabil resmi ma
kamlar. bir taraftan asayışın 
tehlikeye dUşmeslnden enılişe
)i mucip bir hal bulunm>dı~ı
nı iddia ederlerken, diğer ta
raftan ubıta kuvvetlerini tak
\·iye ve suç i~lemeğe rne · ·31 
olanlarla daha mUessir ıekil
de mücadele edeceklerini ve 
suçluları da meydana çıkarmak 
hususunda daha fenni melod
]ara müracaat eyltyeceklerini 
ilan etmektedirler. İşte biz de, 
bu yazımızda bu mevzu üzerin
de durmak istiyoruz. 

Şüphesiz ki herhangi bir ce
miyette nizam ve asayişi temin 
'\"e ~sis etmek icin ıabıtaya ih
tiyaç vardır \"e zabıta ne ka
dar kuvvetıJ, ne kadar c;ok 
olursa. huzur ve emniyet de o 
nisbette artar. 

Bu bö)le olmakla beraber, 
!On zamanlarda ,.e bilhassa 
~arhoşlar hakkında zabıtanın 
alacağını ilAn eltil!l tedbirleri, 
bir hukukçu sıfatıyle tasvip et
meğe imkAn bulamamaktayız. 

Gazetelerden öğrendi~imi;e 
göre, Ankar;ı zabıtası sarhoşla
rı topla~,P tizerlerindeki para
lan aldıktan !onra. kamyonlar
la şthir dı~ına götürmekte \:e 
ş•hirdtn 40 Km. uzakta bırak
maktadır. İstanbul ıabıtm da 
- belk"miğinden su almak usu
lüntfen \'azgeçerek - sarhoto1arı 
polis doktoruna sevkedeceğini 
,.e orada kusturmak suretiyle 
ktndilerinf teda\·l edeceğini 
ilAn etmektedir. 

Kon1"re kararlarının 
hukuki mahh·eti 

B u tedbirleri mazur \'e me~
ru gOstermek için, sarhoş-

lstanbul Kons~rvatu:-1 
Müdürlüğünden 

Kon~ervatuar Tiyatro bölümü
ne 952-953 ders yılı icin kabul 
edilectklerin son imtihanları 1-l 
ekim 1952 salı giloli saat H do 
l af'ılaca.ğından o güne kadar is
tekl.ılerin müracaatları Han olu-
nur (15932) 

ZENGiN PARA 
VE 

malüm olanları 
ikametg.lhlarına götürn1ek, ma 
Jı.i.m olmayanl3rı mahsus hır 
mahalde barındırıp kendi!e! ine 
geldikleri zaman salı\.·ermek ve 
hatıl bu hizmete karşılık ken
dilerinden bir ücret alrn::ıktan 
ibarettir. 
Rııa hılatına 
Tedavi olmaz 

!uğun suç işlenmesinde büyük 
bir rol oynadığı, milletlerarası 
kongrelerde bu mealde teklif
ler kabul edildiği ileri sürülü
yorsa da, zabıtaya böyle bir sa-
1.lhiyet verrn sarih bir kanun 
metni bulunmadıkça bu mül3.· 
hazaların kabulüne imk~n ol
madığı gibi, bir kongre kararı
nın sadrce muhtelif hükU.met
lere bir ta\'siye mahiyetinde Tedavi bahanesiyle ku:;turmak 
olup, bu hükl.ımetler dahili bu- tedbirine &elince. evvel
kuklarında bunlara yer verme- emirde şurasını belirtelim ki, 
dikçe bu kararlara tevfikan ha- salgın hastalıklar gibi kanunun 
reket edi1emiyeceJ:i de her hu- sarahaten rnezunij·et verdiği 
kukçunun bildiği btr hakikat- haller hari(', bir kim$Cyi rız~sı 
tir. hilafına teda\'i etmete irnk.ln 

Fikrimizce titizce muhafaza yoktur. 
edilme!i gereken bazı prensip- Bu itibarla bir ısarhoş ihti· 
ter vardır ve .ga:ye vasıtayı yariyle müracaat edip teda\ i 
mübah kılar• gibi &uiistimale edilmesini talep etmedikçe bu 
pek elverişli mülihazalarla bu gibi metodların kullanılması 
prensiplerin feda edilmesine kanuni olamaz. Tekrar edelim 
cevaz verilmemelidir. ki kanunda menedici bir hü-

Bu prensiplerden bir tane~! küm bulunmaması k3fi dC"ğıl
mernleketimizde mücerret sar- dir: Vatandaş hürriyetini şu 
hoşluğun _ yani kimseye zarar ·veya bu suretle tahdit, ona şu 
vermeyen, umumun istirahati- veya bu şekilde mlidahale için, 
ni selbedecek mahiyette olma- sarih mezuniyet vrren bir hük
yan sarhoşluğun .. suç te,kil mün nıe,·cudiyeti şarttır. 
etmediğidir. Sarhoşluğun ceza- Kaldı ki, resmi ağızl::ır bile 
]andırılabilmesi İçin umumun tedavinin bir bahane olup, esas 
istirahatini selbedecek bir ına- maksadın sarhoşları yıldırmak 
hiyet iktisap etmesi gerekir. olduğunu ifade etmektedirler. 

İmdi ya sarhoşluk böyle bir Binaenaleyh \'ardı~ımız neti. 
mahiyet iktisap etmemiştir \.'e- ce §U oluyor: 1·a sarhoşluk ~uç 
;a etmiştir. Birinci halde sar- mertebesine çıkmamıştır ve bu 
hoşa hiç bir şey yapılamaz: Ka- vaziyette sarhoş hakkında hiç 
nunun suç saymadığı bir fiil- bir tedbir alınamaz; ya suç ma
den dolayı kimıııe hakkında ted- hi ·etini iktisap etmiştir ,.c hu 
bir ittiha7. etmeğe zabıta me- takdirde h;\kimin hükmü ılc 
zun değildir. s;ırhoş hakkın~" k:ınıınd:ı ~ a-

zılı olan C'eza t<ıthik \'e iııf;ıı 
İkinci vaziyette ise kanunen olunur. Faknt hAkime gi•me-

sııç te;kil eden bir hal vardır, den, polis doklorları marife
aarhoş mahkemeye verilir \"e tiyJc sarhoşu briki de ,Jil'.ünl..:-ı·
kanunda yazılı cezaya mahküm ce hasta yat:ıcak ŞC'kilde kus
edilir; fakat bu vaziyette de turmak, yahut da~ başında bı
zabıta, crzayı h3kimin hilkrr.ün- rakıp sa:ıtlrrce ;r·ürümrtc mf"C· 
den ı;onra tatbik edebilece~i bur etmrk hiç bir ::ekılde mf'ş
gibi, kanunda yazılı olmayan ru görülemıyecrği gihi, as;:n işi 
bir tedbiri de ittihaz edemez. muhafaza mül;ihazasıylc d:ıhi 

İş;ıret edelim ki, bir kirnseyl izah cdilemrz ve Jıatt.1 mlirssir 
,.e üstelik ::arhoşlu,l!u sebebiyle fiil suçunu teşkil eder. Suı;lara 
krhndisineh' malik olma;·an ~ir mani olmak ic;iıt SUÇ işlemek 
§a st, şe ır dışında ve 40 Km. İ!'e asla tecviz olunamaz. 
mrsafcde parası7.. pul~uz. her 
tehlikeye maruz bir şekilde bı- ı ,.- ---
rakmak ve 8 ı;aatl ik mecburi r 
bir yürüyüşe tabi tutmJk. de-, 
mokratik bir idareye ,.e c.eıa

lann y•hut te&birl•rin bun! 
olmaları esasına taban taban:ı 
zıttır. Koruyucu ve -onlelici za
bıtanın bu gibi ahvalde ppa. 

CECl.ı1$TE 
sur;üN =!' • 

Konferans gündeminde bulunan maddelcrdrn birisini de; 
İstanbul Ye İzmir limanının tıkanıklıt:,ı sebebiyle, bu limanla· 
ra ugrayacak ı::cmilrrin navlun fiyatlarında bir miktar yükselt· 
me yapılması teklifi te::;kil etmf"kteydi. Dün, en lİlk~tk hava sıcak 

hgt 26.3,' en dlişlik sıcaklık 
ise 15.9 dereceydi. 

Bu mevzuda söz alan Uhd Yenal, h.11cn bu 1imanlardaki tı. 
kanıklığın önüne geçildigini bevanla, sözlerini tc\'id eder vesaik 
göstermiş; bu meyanda İngiliz armatörlPrinin, 

0

İstanbul \'e iz. 
mir limanlarındaki tıkanıklı~ın izale edilmesi sebebivle e\.'l-'el. 
ce konulan rt" 20 navlun zammının k:ıldırıldı~ına dair~ 15.9.1952 
tanhli raporunu konferans başkanlığına te\"di etmiştir. 

Uzun müzakereler neticesinde navlun ücretltrine zam yapıl 
mama~ı karar altına alınmıı ve bu netice delegelerimizi ziya
desi)·le memnun etmiştir. 

KUÇUK HABERLER 
VA U ~IUA VINLERININ 
NÖllETİ 

------~~~--

Vali muavinleri evvelce veri
len karara uyarak sıra ile nöbet 
tutmaga başlamışlardır. 

Kurtuluş 
Bayramını n 
rocıram ı 

htanbulun Kurtuluş bayramı 
yarın saat onda Taksim meyda· 
nında yapılacak olan btiyük bir 
tOren ve .,.eçit resmi ile kutlana
caktır. 

llazırlanan programa göre tö
renden evvel vali, milletvekille· 
ri, rektör, fehir mrrlisi azaları 
ve muhtelif teşekküller temsil· 
cilcri ordu n1erkezine gıderek 
komutanı zıyaret ve tebrik ede
ceklerdir. 

Bundan sonra tekrar Taksim 
m"ydanına gelinecek, vali ve or 
dıı kntnutanı burrıda resmi ~eçi
de iştirak edecek olan askeri 
kıtalarla ö~rencilerin birlikleri· 
ni teftiş edereklerdır. Te!tişten 
sonra jstikıaı marşı ç;ılınacak ve 
Türk bayrağı şeref diregine çe. 
kilocrktir. 

lstikliH ınar~ınclan sonra da 
g'!l'çit resn1i yapılacaktır. 
Kurtuluş bayramı i'.ece de fe

ner alayları tertip edilmek sure. 
tııe kutlan<ıcaktır. 

--0--

Kokmuş balık 
Satış ı yapılıyor 
Son ;:ünlerde tekrar Boğaz ve 

~tarm.ıra bQJcıe~ine palamut akı
nı baılamı~tır. Balıkhaneye kül
Iıyetli mıktarda bu bölfelerden 
balık ı:elmektcdir. 

Ancak bazı balıkçıların iyi 

Ekim başına kadar 
144 milyon lira 
Vergi ~~hs il edildi 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
~ıra ile tutulan bu nObetlerde 
karakollar ve emniyetle al~kalı 
mües~e~eler teftiş edilmektedir. 

Bu cümleden olarak muıvin
Jerdf'n Fazıl Ubaydın evvelki 
~f'C'e ilk nöbeti tutmuş ve kara
kolları tefliş etmiştir. 

Gelir Vergi~i mükelleflerinin Mu::ıvinler nöbet gecelerine 
\'f'rgi borı;larının ikinci taksidini ait teftiş ve h.ldi~eleri raporla 
ödeme mUddeti E'ylül sonunda vilfıyPte hilrlireceklerdir. 
nih.ayete .rmiş bulunmaktadır. vtı. \ VETTE YAPILAN 

O~rendı~imize göre, 1 ekım 1 iKI TOPJ,,\NT! 
1952 tarihine kadar gelir, kurum D" ··ı· tt "k t Jantı va 
ı · . 1 un 'ı ave e ıı op J • 

ar ve esn~f. verı;ıı~ı o arak, _ta· pılmıştır. Emniyet müdürü, jan 
hakktık f!l~ırılen. ı.23.110.527 lıra darm;ı komut<1nı, seyrü~efer mü 
tutarınriak.ı vrr~ın~n 105. 48!;.R.13 dürü. Bakırköy ve Fatih kayma 
lırası1\ t.~h'-ıl e.dılmış hulun~akta. kaml;ırının iştir~kile \'alinin baş 
~ 1 ~: •• ıutt1h~kı 17.624.694 lıranın kanlıA:ınrla yapılan ilk tnplanh
onu~~z~ekı ~afta sonu~~ kadar rla şehrin seyrlisefer işleri ;öz
tah~ılını temın etmek ı.('ın _Def· den geçirilmiştir. 
terrtarlık gerrkrn tedhırlerı al· Bu arada ·eni seyrüı;efer işa
mış bulunmaktariır. Aynı mlirl· rctlPrİ Y(I' tako:.i saatlerinin a. 
dPt itınde, sair ver;:ilerden tah· varlanması mevruunda kararlar 
~ı~ olunan 38.645.513 lira He ce· ~lınn11ştır. 
rrıan. 1 ekim l!J52 tar~hine k.adar İkincıi toplantı da bu ·ıl şehir 
tahsıl olun<Jn umumı \'ergı ye. de ve ilde y;ıpılacak a~aclandır-
kılnu 144.131.346 liradır. m;ı n1evzuunrlcı olmuştur. 

Gelir Ver~i•i grııpıı d"ında ka Tir RF:T on.\SI 
lan ver~il<rin tahakkııkatı ıle m:n:Ti A!\KAR.\YA 
t~h5il.ltı arasında çok cilı'i bir GİT'l'İ 
fark vardır. İth;ıl rrjiminde yapılan son d'! 

Komünist likten jfüiklıkl•rle ilgili olarak Tir>· 
rf t Oda~ından bir hrıyet dün ak-

san ık doktor şanı Ankaraya hareket etmistir. 

l\Talatyanın Hekimhan kazaı;ın
da Sıtn1a Savaş Dern~ği Ba~kanı 
Dr. İlhami Bora komünistlik pro 
pagandası yapmak suçundan iki 
$}" önce bulundu~u kazada tev
·if edilmi;ti. Bir hafla önce de, 
ganı~ın baba~ının K&ı:hkôy.tinde. 
ki e\·i aranmıştır. 

IIcyetin bafkanlı~ını, idare 
meclisi reisi Sait İbrahim Esi 
y:.rpmaktadır. 

Ankarada yapılacak temasla· 
rın ne nt-tice vereceği hakkın
d.ı. alaktlı re! r honıiz bir 
tahminıl~ bulunmamaktadırlar. 
\'f:NI 1· l'ILA:-1 
ı·ou.\R 

iKRAMiYELERi 

Bosna ·Herse• 
kin elimizden 

~ıknıası 

fiat bulabilmek için ellerindeki 
malı bir \'eya iki gün beklettık· 
!eri ı-e balıkların bir kısmının 
da kokmui olduğu teshil edilmi; 
tir. 

Dünkü bazı gaıetelrrde aslı bu 
olan havadisin. casusluk ve İstan 
bulda yeni bir te\·kif şeklinde 
bildirilme<;İ ı:erE'k zabıta ve ~e· 
r•kse Sa\'cılık tarafından tekzip 
edilnıı ktedir. 

Belertiye Fen işleri müdürlü
ğiinün program dairesinde yap
makta oldıı~u yollara il&veten 
Elektrik, Tran1vay ve Tünel iş· 
lelmrleri umıım müdürlüğü ta· 
:·arınd.1n da ~\tatürk köprüsünün 

Yeni bu luna n mozaik Ayak,pı ve Unkapanı cihetin-

Kızı birkac yüz metre yerde 
sUrükliyen zorbalar, kendilerine 
m.1.ni olmak istiyen Avşenin an
ne.si ile kardesini de döverek kaç 
mıslardır. 

Fahri ve Behçet yakalanarak 
haklarınria t~kibata başlanmış-

M illi Eğitim doktor ve 

d iş t a biplerinin 

bölgeleri 

Milli Eğitim Müdürlütü kad
rosunda sağlık müfettişi olarak 
vazife gören doktor ve diş ta
biplorınin 1952-rn53 ders yılı 
tııaftiş bölgııalf"ri yeniden tesbit e
dilmiştir, bildiriyoruz: 

Dr. Hikm•t StTer sağlık teftiş 
fPfi, Dr. Hulfısi Çuhariaroğlu Be 
~·o~lu ilçesi, Dr. rı.reliha Gü,·ener 
Bl'.'vo~lu İlçesi. Dr Tcıhsin l~aç 
Fatih ilçesi, Dr. Fevzi Ençönol 
Fatıh ilçesi, Dr. I-Ianife Nacar 
Resiktas. Dr. ,!\fairJP TUkrl B;,. 
k:rko~., Dr. Rasit E,Ciz l':minönli, 
Dr. :\frl.\hat Erkso" Kadıkö\'. Dr. 
Sait Sağ1am Üskürlar, Dr. Ömer 
Esen Eı·üp, Dr. Semiha Do~ulu 
Sarıyrr, Dr. Orh::ın Özdeş Bey
koz, Dr. K~mil Özkarakaya Ça
talca, Dr. Dündar Kutlu Siliv· 
rl. Dr. llamıii Bilrn Kartal. Dr.' 
AJAettin Brnf"r Ada1:1r-Yalova, 
Dr. N'ıırE>tttn Argun Sile. 

Diş tabibi Fayrott in Zeki U
r.:ı'I Fatih, Rakırköy, E)"·iip; 
Dış tahihi F. Emin Kösemihal 

ollu, Üsktid3r. Sarı\'er. Kartal: 
Dış tabıbi Ratıp Tıirkotlu Be

yothı, Be)·koz. Kadıköy. 
Diş tabibi FPhmi Esin Eminö. 

nü, Be;iktaş. Adalar. 
Yeni tayin edilen Orta 

oku l öğretmenleri 
İlimiz emrine naklen t.lvinJc. 

ri ;yapılan ortaokul ve lise öC· 
rrtmenlerinin isimlerini veri· 
yorıı7-: 

HendPk ortaokulu tarih öğret
meni İc181 Par. Kartal ortrıokulu. 
na İ?mir Kar~ı} aka lisesi türk 
C" öğretmeni Nezahat Saman, G3 
ıiosm.lnpaşa ort:ı okuluna: Ada 
pazar orta okulu türkı:e ö ·ret
meni 'hiu?;ıffpr BalC'ıoğlu. Kadı· 
köv orta okuluna; Karakô~e or 
ta okulu Fran:;ı1ca ö~retmeni 
!'lermin Sankur, İsatnbul Kız LI. 
sesine. 

Karam ü rse lde b1r 

cemiye t k uru ld u 

ll.ılıer, )·akınıl:ı memleke
Uınhi \·e doğu \'iliyetlrriml
zi 2i).aret etmiş olan :Sato 
Daşkomutanı Gt"neral llid"
\\ ay'ın ?\·ato genel konse~·inc 
\'e Be;az E\·e sunulmak ii1e
re hazırladığı rapor h:ıklıın
dadır. 

JJahrrde hitdirihliğine gö
re :Safo ba1lomutanı, muaz
zam a krri ~uloinü hafiIJet
mek için TUrkiye)'e munz:ım 
bir iktı'i:tıli in1kan \'eri1me· 
sini Beyaz E\·e, yani Ameri
ka Drllet naşkanlığına tav
&i)e edecektir. 

&u f;n·si:rrnin, gene habrr
den anla ıldığına göre mu
cip ' hf'pleri kul"\·etlidir ve 
şöyJrdir: •.Ancak b?J 1ıuret
lrdir ki hf"klenilrn ,.c istrni
lenden tok faılasını. vadesin
den r\·\·eı trmin rtmiş nıi
mune bir meınlrkcte ve or,. 
du.:un~ norm:ll yardım \·t 

lşhirlij:i ) olları t:ım o1arak 
açılacaktır o, 

Jlerkeı.,in bihliti gibi, ınuh 
telif A\·rupa dc\letlerine ya
pılan :\l<ırsht'IJ y:ırilımından 

Tiırki)·e de ra~·adalanmı tır. 

Bununla herabrr, ıı;ene her
kr.(';n bHdı~i J!ibi, ıiiğrr t1C\"
Jetlcre r.isb'elle rn a7 ':::ır
d1m payı alan da gene l'ür
kiye olmn tur. Runa kar ılık 
ditrr de\·1 .. tlrrden bir('uiju 
kf'ndif Pri•Hlrn hPkJPnileni \'C 

i~trnl1eni ~ördiıklrri '.\-:ı.rth
ma nisbrile )·rter dererl"fle 
sağla~-am,..ıhkl3rı haltlr Tur ... 
kiye ger('ektf"n, g;,rdli~ii yar. 
dımın gfrf'ktirdiı;:i nioı:b,..tin 

kat kat ü tii•ulr sayılaclk hir 
\'l'rim \·ermi'-tir. 

Turkh·enin kul.\.Ttli nlma
q, '.\·alnız ordıı u bakımınflan 
i~tenf.me1 ve ic;fenmrmf'lidir. 
Ru a krri kıulrrtin dr,·amh 
olma~ı i('in Tiirkh·enin \kh
sadi sah:ula d:ı: yeter imk.ın
lara sahip olma ı gerektir. 
Bu da ancak. türlü kalkının:l 
bamlrlerini h11J:ı:ndıracak 1·c 
&*'rçet.Jeı;;firrC'ek '.\·ardımı rın 
;n·ttırılma"ı)·le kabil olabi· 
lir. 

F. er, Gene,.al Rfilf'\·ay, 
bildirilen ı;;rJ..il,le bir ranor 
\e ta\ iye ha11rla\·orsa \·rva 
ha11rl.1mı sa hakikatin ~e 
~aııılmas.ı l<iıım gf"]cnin tam 
u~tuue parrn~tını baı.mı~ de
mrl.!ir. 

Be bek te Ya lı Boyunda Muhteşem Koruluk içi nde 

4! yıl ene! bugün, 5 Ekim 
1908 de Avu•tuf)a imparato
ru F ransuva Jozef, Bo na -
Henek'ln ilhakrna dair oJan 
notayı tlı1a l amı ştı . Bo,.na -
Hel"lek. Sultan Mıırad- ı Hıi
davendlg.ilr tarafından fetho
lunarak Osınanlı inıparalor
hı.ğuna ilhak olunınu~tu. Fa
kat kat'l oJarak hfıkiml}·etı
mize ırciş tarihi, Kanuni 
Sultan Suleyman zanıan ı nda
dır. Avusturya İmparatoru
nun notas ı ertrsl ~tinU yani 
G Ekimde !!;in tdilml$tİ. Os
manlı hükumeti bu hadis.yl 
protesto ile iktifa etıniştl. 
Nice şehitler vrrcrek aldıı::ı
mız Bosna - itenek, J~te dört 
asır sonra bö~ le ıll3h hile 
patlamadan elimizden çık

lktısat müdürlüğü Balıkhane. 
re getirilen malları sıkı bir kon
lrola tAbi tutmuştur. döşemeler 

Karamürtoel 4 - Karamilrsel 
ilçe•inrte, Ferhan K•lynn • Fakir 
hal.ta \'e evlPnenlere vardım re· 
miyeti• kurulmu1;t11. Cemiyet ilk 
knn':'rP,ini \'arımı'-tır 'll"ki kısımları ile Fatih - Edir

nekaııı yolları ~·apılmaktadır. 
\yrıca kara)·olları bölge müdür ? ? -

İ) i m:"th-,ul almak için t:ır
layı, \.erir.ini arttıraci'k tarz
da i<.lcmek \"f !5!)'nra da or3-
ya ,·etf'r miktarda tohuın at
mak, ilk ~arttır. 

31 EKiM KEŞIDESI 

Hakikat 
Olmasını 
• 

isterseniz 

iÇiN 

YAR 1 N 
Akşama kadar 

100 LİRALIK 
Bir hesap açtırın ız , hesabınız varsa çoğaltınız . 

Dün de bu şeklide kokmuş o
larak Balıkh;ıneye getirilen 450 
çift palamut imha edilmiştir. 

Ş eh rin d e rtle rin in 

hall ine çalı~ ılıyor 

Edinburg Üniversitesi arkeolo- Iü~ü Sel5.mi('e$me . Kadıköy yo· 
jı profesörlerinden Talbat Rice, !unu a~falt olarak inşa etmC'~e 
Sultanahmetteki hafriyatta ~ok başlamıştır. Kadıköy • SelAmi· 
kıymrtli bir takım mozaik dö~e· ı;e~me volunrlan çıkacak parke 
meler mrydana çıkarmıştır. taşlar di,ı?cr üçüncü derece yol· 

Şehrin kı~lık yakacak ihtlya- Arkeoloji 1\Tüzesine yerleştiril tarın in~asında kullanılacaktır. 

? ? ? ? ? ? ? ? 
MAYAD AC .... ? ? ? ? ? ? .... 

,--TA K. viıu -, 

PAZAR 

5..,d·r~ r, c: \'CI 

Oıi KELbW.\'l.E 
Sadeyağ riyatıarı }Üks<'Ji

yonnuş ... 
~ade yağ ol•a ... '\'a ba~!cı

I arı da imrenlrse';t!, .. 
T.\TLISERT cile ekmek, yağ, et ;ıbi mevzu. miş: bulunan bu mo7.aikler, hak· Kısıklı yolu itin gerekli ta~lar 

Jar Ü7.{'rinde iktı at mi.ıdürlilğün- kında ziyaretı;-ilere etraflı suret. :ı ·rı bir ocak açılmak suretıle 
ce hazırlanan raporların tatbi- te fikir vcrebılmrk için Türkce temin edilmiş oldu~undan bu yo- Rakı yüzünden yaralamd 
kine baş1anmı$hr. ı,.-e İngilizce olarak re!:imli bir tun da yapılmasına baslanacak-

1 
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AY 10-GÜN 31-IllZIR 153 
RUMi 1368 - EYL'ÜL 2Z 

Odun tanzim s.ıhtolarının ihale rehber hazırlanmaktadır. tır. Orta köyde, • Iuallim Naci Cad· HiCRi 1311 - Muharr•m 15 
si bu ayın sokizinde yapılacak- ,_ 1 b k • • llİR SiRKAT Vasati l':zanl de<inde 101 numaralı evde otu· 

Ku m i Boran'ın ir ta rırı 1·ool.\sı 11 d z ı d tır. S.\BAH 05.59 12.12 ran am i or u, aynı ev e otu 
Gecen sene olduğu gibi bu se . .\nkara 4 (Hususi) - 1\1ardin Yoz"'attan şehrimize gelerek ÖGLE • 12.03 06 .ı 5 ran Hasan Yakarın orla31na fide 

ne de Briket kömür ı;atışı yapı- milletvekili Ktlmil Boran )Jecli- Sirkecideki otelh!rin birinde kal İK1NDİ 15.ı 7 09.30 rek rakı istemi,.tir. lf3san rakıyı 
lacaktır. 1-ifılen ihtiyacı karşılı- ı;e bır sual takriri vererek söyle makta olan İhsan Ataman ismin i\KSA:\I 17.46 12.00 \'ermeyince kavga çıkmı~ ,.e ilam 

( I racak derrrerle kömür stok edil demiştir: de bir eahıs. polise müracaat e· ,?ATSI 19_16 Ol.30 di eline gr~irdi"'i bir eğe ile Ha 
:..-----""T""°·ı •. R;;;F:;,;·;.;''=C~...; mış bulunmaktadır. •- ~!illi Egıtim Bakanı, ıere- derok, evvolki gece e~lenmek i- l\ISAK 0123 10.35 san Yakarı, İsmail Yakarı ve ka· 

mı~tı. 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Toprak Ofisin yeni tip ekmek. fine tertip edilen bir toplantıda çın gittiği Taharın Barda 600 li· rısı Rasime 1·akarı muhtelif yer 

' 1 \ ' J k Ga.ııt•1"tı• rllrwt.ril•" 11ıtrı "' "• 1 · •- l MAYADAC ler için ha1ırl:ıdığı pacalın fırın- söylenen .\o ga o ga. ıar ısı· rasının çalındığını iddia etmis· erınucn yara amı tır. 
!arda tatbikine do yarından iti· na karşı hiç bir aksU.1.1.mel gös· tir. riml" b~n. bN1Jmuın '°'' Sanık j·akalanmıc:, yaralılar 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? baren b~ştan:ıcaktır. termiş midir?• Tahkikata başlanmıstır. ::':':'':~:"~·;;:=:::;:;:::;,;:;:=~~h~a~s:ta~h~a~n~e~·-~e~k~a:ld:ı:rı:I:m:ış~t~ır~.;; 
________________________;..;.....;.;...--~;;;;;;;;------..;..;;;;;;;;--.-

Ray'ın bütün vücudunu ılık 
bir rAşe kapladı. Dizıne dayalı 
duran \Valter'in elini usulca 
öptü. Fakat içinde mütemadi 
bir şekilde ·Ben, ben, ben, be
nim ihtiyacım var. Ben istiyo
rum• 'özleri tekrarlanıyordu 
Ya Ray? Onun istediği şeyler 
yok muydu? 

Bütün ömrünU Walter'i bek 
!emekle o kapalı küf kokan o· 
dalarda geçirmiş, günlerce, 
haftalarca, aylarca. senelerce 
hiçbir şey istemeden yasama-
mış mıydı? den kalktı. Walter'in altına bit 

Serbest ve rahat yaşıyan in· yastık koydu . LAmbanın ışığını 
sanlarla dolu bir yere veya bir hafifçe kıstı. Walter'e soguk 
duvar üzerinden bir bahçeye limonata hazırlamak üzere mut 
baktığı zaman kendisinin ne fa~a gilti. Bunu getirdiği za
kadar dar ve mahdut bir mu- man Walter kendisini ıöyle 
bitte yasadığını daha çok hisse kar;ıladı: 
diyor, hürriyete olan hasreti - Aman ne mükemmel şey' 
bir kat daha artıyordu. BiltUn BU tün Fransız ş~rap!arı.na . ve 
bu boş geçmiş senelerin gün- dünyanın. en nAdır ıçkılerıne 
leri ağıı bir şekilde zincire vu bunu değısmem. O kadar mak· 
rulmuştu. Bafkasının keyfini bule geçti ki, Ray. 
beklemekle tecen bütün bu za- Doğru söylüyordu. Bu soğuk 
man! Hep başkasının gölgesin· limonatayı her zaman küçücük, 
de yürümek! Bu arka sokaklar- rahat fakat çok basit olan a· 
da beklen1eler! Tehdıt, korku, partımanda zevkle içmişti. 
endi~e ve ihtiyat dolu bir yal- - Caketini7.i çıkarınız, sev-
nızlık! Ya ben! Ya ben! Ben gilim. Hava çok s ı cak. 
n~ oluyorum'? diye haykıracak - Hemen oraya dönmeliyim. 
oldu. Uzun müddet uzak ka lamam. 

Fakat bütün bunları söyli- Yoklufumu derhal rarkeder· 
yecek yerde, sad~ce dudakları· ler. Bakara masasından kalkıp 
nı Walter'in eline değdirerek, geldim. 
yavaşça onu öpmekle iktifa - Walter! Ben de biraz ol· 
etti. sun oturacaj:ınııı sanmıştım. 

Seden sonra ·avac~a ·erin· - Oturamıvarat:ım. Corinne. 

YAZAN" FANNY HtlllSr çrviREll-> REZZAN A.E. YALMAN 
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Alman misafirlerimizi ihmal et 
tiğimden dolayı sikhetçi. Ya· 
rın sabah erkenden onları gez. 
me~e &ötürPce~im. 

Ray, \Valter'e şapkasını u
zatırken ona şöyle demak ist!!di· 

•Ya ben? Altı günden beri 
burada yalnız oturuyorum. Şi
kAyet etmiyorum. Fakat kapalı 
bir odada bu sıcakta hep ":lrk 
lemek kolay değil. Hem ne ra
man biteceğini bilmediğım bu 
bekleme bPni deli de edebilir 
Beni &imdiden bir yere s;ötürü
nüz Walter. Muhit değiştirme
ğe ıhtiyacım var Bunu benim 
icin yapmanız l.\ı.ım . • 

Fakat tabii hunların hicbiri
sini ı;öylemedi \'e sadece: 

- Sizi beklerim canım. dedi. 
Gece yarısı yalnızlık canına 

yetti. Herlıirlü ihtiyatı unutarak 
Walter'in kt"ndisini ya l nız bı
rakması yüzünden his.'-ettiti ı s

tırabı körletmek ve avunmak 
için soka~a c;ıkma~a karar ver-

di. Yorgundu. Fakat buna ra.~
men dantel bir 'ece el~i~esi 
giydi. Yeni modaya uygun tarz
da sac;Jarını taradı. Omuzlarına 
bir tül aldı "'e gazinoya doğru 
yürüdü. Parlak ışıklı kurn::ır sa
lonuna gitti. 

Bir ıaat kadar Bul maı-3sının 
başında talihini denedi. Yirmi 
frank kaybedincoye kadar oy. 
nadı. Küçük oynanan rnasal:ı
rın etrafındaki oyuncuların bir 
kac par3 kazanmak hırsıyle na
sı l çırpındıklarını hcycrı:1nla 
seyretti. Bi r gecede mnaız'im 
sen·etıer kaybedilip kazanıl~n 

büyük oyun salonuyle bur~nın 
havası ara~ında ne kadar fark 
vardı! 

Oyuncuların, hele kadınların 
haris ellerinin k.\ra doğru nasıl 
uzandı~ın ı görmek Ray'da da 
biraz daha oynamak hevesini u
yandırdı. Bos ('antasının hir 
kösesinde belki bir frank dlha 
kalmıştır rliye her t3rafın1 lYİ· 

ce araştırdı. Bulamadı. O sıra
da kendisiyle aynı otelde otu
ran göz Asinası oldu~u kır ~:ıç
lı bir adam ona iki frank uzat
tı. Ray tam arkasında duriırkcn 
adamın tahhi ya,·er gitti ve yir· 
mi frank kazandı. 

Ray. o parayı maslnın üzert
ne koyduğu sırada birden san
ki birisi kendisine manyatizına 
yapmış gibi gôzlerini kaldıtma
ğa mecbur kaldı ve karsnınJa 
bir çift parlak göz gördü. Bu, 
İrma'nın genç, tf'crühesız \·e 
tezyif dolu g01leriyıii. Watter'i:ı 
kızı hiç acımadan ve &11nki cnu 
can evınden vurmak i ter ~ibi 
düşmancasına Ray'a hakıyordu. 
Orada hiı;-hir şeyd f'n h :ıhcrsiz, 
masum bir tavırla oyun sr-yre
den Corinne de vardı. Anl kız 
yanyana duruyordu İrma, ev\·e-
1.l kızardı. sonra sap~arı oldu. 
Fakat hAli Ray'a bakıvordu. 

Neden Fonra, sanki onu hım~ye 
f"tmek istPr tihi, kolunu :tnnP· 

sinin (!plak omuzuna attı \'<' 

kendi:;ine doğru (l'l~ti. Corinne 
haıa hiçbir şeyin I:ırkındl de
Cildi. 

Ray, oyun E3lonunu terk1!dip 
de karanlık sokaklardan otele 
dönerken, !anki krndic:ini ~Jr 
ınak isteyen insafsız bir ~Ol;:c . 
den kaçmak ister gibi koşuyor
du. 
... ~ ..................................... . 

Bunda şı:~ılarak bir EeY ,.ok
tu. Ertesi günü ak~ama kad.1r 
odadan çıkmadı \'e prnccrenin 
öniınc çcktiej küı:ük m:- anın 

üzerinde iskambil (.ılı açtı. 
Dudağını uzatarak saaUerıze 

bu i.skan1hil oyunu ile \':Jkit ge
çirmeğe çalışı)ordu. Kii~ı~l .. rı 
dalıp kenrli'.'İni perişan etmış O· 

lan geceki hadi eyi rliJ_ ünnlt"~mc 
te ve unutrnaj!:a f3yrct ed.yor
du. Zaten dü linse de ne fay
dası '·ardı? Senrlerrienl)eri r:· 
&adı~ı bu hayatın ODiar tarlf~n 
dan bilinmemesine imkan 'nr 
mıydı? V'3ktiyle bir bahc;-e r: 
lenresinde de asa ı yukarı ay
nı sahne cereyan etnırmif miy
di? Bunu biliyordu. Fakat bu o 
kadar lılsit bir mc;;eJe dr ildi. 
Bunun üzerinde durup şimıliye 
kadar fazla dilşUnmrmisti. Ya
pacak hir fey de yoktu ki .. 
Jiadi~elC'r oldu(j'u gibi kalmağa, 
her şey olduğu gibi devam et 
meğe mahk(ım rleı!il miydı"! ~,·e

yapabilirrli? Anc;ık olanı rlii~ün 
ffl('\'Om ı \·ar) 
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_11-'4-P~tc&a l .. ~ .. 
Fransada 

bir takviye 
Yazan: E. T 

pran'lıı Komünist partl<itnde 1 
son zım3nlarda bü\'ük nırü

de bir ta"f.iy.r yapLlmı_ljtır. Bu es-
1 

D3da partının en mühim uıu\·
larından olan Andri ~arty '"" 
Charles Tillon lı~a\ etlikleri 
mühim mevkiltrd,n atıtmıo;;1ar
dır. l\larty umumi kitiplik bÜro
ıunu te kil rdt'n üç a1.adan biri 
t~i, burada~ ç~.k:trtlmı.şbr. Şimdi 1 
lllnız siyısı buroda aıa kf\lmak
tadır. Tillon ıd~·a~ı büroda aza 
idi. Burarlan çıkanJmış, Jiarltrt
merknl knmlt•dekl vazifesinde 
kalmııtır. 

* İngiltere, petrol lhtllalı 
hakkında İranın notar;ı
na celap \"ermiştir. * İngilterrde ikinci dun"• 
harbinden onrı ilk d~fa 
hü}ük hava manevraları 
~·apılmakt-dır. * Kore cephesindt n1~bi ıı;ü
kıln olduğu bildirilmek
tedir, * \'afd ParU.inin yeniden 
kuruJacaA:ı hık.kında hı· 
herler gelmektedir. 

'!arty n 1'111on hütiin h•"•I- hı'ta ı'le Al'ı 
tarını komünbmf' hı;to;;rttmlll, par- 1\ 
tinin llnl r•l•n iki umı idi. 

hava İngilterede 

manevraları · 
Manevralara lngiltere ve Avrupada bulunan 
Birleşik Amerika, Kanada, Fransa, Belçika ve 

Hollanda bir/lkleri de iştirôk ediyor 
.trn:ıd<Jru A.lo.Utı 

1 

Londra, 4 - Dün gece yarısı 1n,s:ilterede binden fazla uça
ğin 200 bin erkek ,.e kadının i~tirakiyJe btiyük ha,·a manevrala
rı haşlamış bulunmaktadır. 

Bu manr,·ralar ikinci dünya harbini müteakip ingllterede 
yapılan en bllyük ve en mühim manevralardır. 

Bu sabah, İnı;?iltere, Birlcşi'< Amerika, Kanada, Fransa. Bel
çika ve llollanda'ya men~up pilotlar birçok çıkış yapmı~lardır. 

Bu ha\'a manevralarının başlıca gayc~i. kara Ye hava tcı.sisle
rinin, atom bomba~ı dahi taşıyabilecek dUşman uçaklarının hil· 
cumu karsı~ında mrmleketin emniyetini saglayabilecek durumda 
olup olmadığını tl'sbit etmektir. 

Şu bizim 
q ı· . rı3 ımız ... 

Apartman kapıcısından em 
nisct memuru, 

Yankesiciden ehlivukuf. 
Bu haberler zorla lnaana 

Bekri J\tustaranın imamet de 
\·irlerini hatır1ahyor. 

Hani Btkri imam, bir ce
nazeye ltider. 
Talkın Sll'asında melli dile 

gelir \'e J\tu!ltaraya sorar: 
•- ~\hreltekiltr eger dti.n 

yanın hali nicedir derlene 
ne ce,ap vereyim.> 

Bekri: 
•-Kolay der. Onlara Bek· 

rJ l\lustara imam olmut der
sin, anlarlar.• 

ECVET GÜRESiN 

s-

•• 

---Mnty 1917 do Karıdonbd• Fran Han t k 
... bahrb•lilorlnln l<Vanını ha- e rar 
nrlamıı, i panya le:' · harbindr A 

\.üksek rütbeli subaylar bu manevralarda yeni gjıli uçakl!
nn da tecrübe edilece~inden bahsetmişlerdir. 

Eski Kral Faruk 
Bazı cinayetle 
Alakalı görülüyor 

Saglık \! Sosyal \'ardım Bakanı, Ankarada Doğume,·lntl(' tckjn1 ül kur.sunu açmıştır. Yukarıdaki 

ı:nı.rn .. ,·onaı ıııı•r• knnnuıtu. yrı ld ı lar resimde kurıa iştirak eden hem,ıreler görülll\"or 

Komünizm. rnk '1kt hıllı. ••11• Kore'de nı'sb"ı Eı'senhower 
hatln btr adam olmak üırrt- ta- '""'dol" ''•Mt 
nınmısh. %8 mayısta Pari"tf' ttr- p 
tip edll•n ,.. nrtır .. iı hhrak . aris 4 - Rita Ha,-worth ile C'u"ku"n hu"ku·m Komu"nı'sflere kare· 
Duclo!ll'ttun tf'vkifinf' tbtp olan Ah Han yine ayrıİmı•lardır. J 1 
n.ümavi' ona atfrdilh·or. :Pilarty, 

1!0 1lywood'lu artist kocasının Pa 
Ducloı'n11n tnkllinılrn sonraki ".~ banliyösündeki muhteıem Sürüyor Tedbı'r alacak 
h 1ır t t koşkünden sesı:ı:iz ~edasız ayrıl· 
kırt e anını tt-nkid rtm1ş, hl- mış ,.e Parisin en lüks otellerin .lnadt)lu Aia."tt Aıı,...jatıd r.,,,, 

im kaf1ı<ındll (nk pıı;;ınk dav- den. Lancaster'e •erle,·mı'ştı'r. Rı" S k" · · ' h · · ranrhğını e:ö'.\·1en1i~tl. t 
1 

J "" e nıncı ordu genel karargl- Va~ınıton, 4 - Cum urt)'etçı 
a ı e Ali Han bir haftadanbi.·ri hı, 4 - Kore cephesinin batı ve Parti adayı General Eisenhower, 

)Tart· h<-r ı:aman hf'r isılr şid- Prensin kö~künde birlikte yaşa merkez kesimlerinde beş gün- ?thhvauket'de verrH~i mühim bir 
d~t t;ırııfları irtl. Arkar\"~l::trı hu mışlardır. Rıtanın iki :::-ün evvel rlenberi de,·am eden çarpışma- nutukta, se('lmleri kaıandtgı t::ı.k 
\:azi~·etin.' <•k Fılı: ~rPV1t'r rıkır- Lancaster olelıne taşındı~ı an- lardan sonra nisbi bir silktln hü- dirde Amerikan resmi daireJeri-
tnanırı hır he yaramadutını ı::ör- r~k bu::::iın ö:!renılmi~tir. Ru yf' küm sürmektedir. ne komünist ajanlarının sızmala-
muşler, llııcln..,•nun tr11dnh-1e ~1 ayrılık, meşhur ('i(lin ha\·atı . . , rına mf\ni olahilcceAini söyltmiş 
lnmıısaklıl?a tf'mavül C"tml-,lrr- ıle Yakından ilgili birçok kimse· 2 ~kı.mı 3 ekıme _ha~la_·an_ grce ,.e Amerikanın müttefiki olan 
dlr. Bnnl~r: ·Dü5Unrt'~I. hatta 1~r için hır ilrprlz teşkil etml~- komunıs!I7r ~ok şıddetlı bır. fa .. dttvlrt adamlarını çok iyl lantdl· 
d_lnl Hlkırh nf! o1nrsa ol,un hü .. \ tır .. Ritanı:ı ~\merikada açtıt:ı 1 a:ru:ı.:a gırı$mıslerse .de tazyı~lc: ~ını ilfı.ve edertk •Şahst dnı;t1uk
tun F~ın•ırtarın Fr~nqnın ~ulh boşanma dava ının unutulup .t:i ı rıne dc\'am ed~~e_mışler ve Çınlı )arım ~ayl'ı;;inde bu sahada yeni 
\-e i!'tıklı\11 irin hirJro:m·~l•I , ... dtteı!i zannedilmekfe,·dı" Halt'" askerler asgarı ıkı taburla Pan - . t db. 1 1 d b' . · r '-· ,- b . · d J . .. . ve ,l?enıs c ır rr a ınmasını a 
ır nıutt_f''hlt t'Ppbr kurmttt:ını.. e~·aı perde yılrltzı Parise 2"elip · mun • .~~un gun~~nnde ve Ko- temin edebi1irim• demiştir. 

ilf'ri ıurmrit- ha lamıslırıhr .\Iı Hanın köıı:kUne yerleştikten ran~korı nın kuı<>yınde yaptıkt::ı- ı . 
~Ia~ty. ,., Tillnn huna tar~rt~~ ı;;~n_ra tamamile barıştıkları bil· rı __ hücuml~rla .el~. ~c~irdikleri • . Dıf;cr tara{lan ~~şkan :rr~ın\1~ 
dejılrlıltr: hıırjuvalarla l.şbir1il.ti da·Jlmişti. Zira karı _ koca bir dor~ me\'zıden ıkısını bırakRr.1 k 'c ~cmokrat P~: tı .ada~ ı. ı-\d.aı 
,_.lllllnı.~.,,nı kab ı t · haCtadan•- · · t 1 çekılmek zorunda kalmıclardır Stc>\enson, vcrdıklerı seçım nu-u f' mn·orlardı. V\;"rı aynı ça ı a tında ~ · ki d · " 
l\ltlkilPrlnden atılmalarının baş- yaşadıktan baska sık !iitk birlik· Pukhan nehrinin batısıyle )tun t~ .adrın ~dGdetnlcratl Ek~!'dcnhto':'eır ı 
lıca srb,bi hudur. te Parisin e•ıence '·eı·lerı'nı· •o· d ı.cnı C'n şı . c e en .'· . e _rrııs ~r 

,; J \_• ungni lcidisinde keşi( koJları G ı c h t p 
laşmış Ye lokantalarda bı'rlı"kte 1 k 't.e. cn,~rad ı b•. um uuyekçı d~r-Frın517. 'knmünlıı;Uerint' a.,ıl 

h1ldn\ olan Thorrı'dir: o da uıun 
tn.Ud.rlttfrnhf'rl Ruli_va<ladır. 'taa
mıfıh ,;on df'f:tl!ilkliklerin nnıtn 
telkinh·Je ~·apıldığı tahmin rrli1i
Yor. \'ı:r:b·rti yakından takip 
edtn1tr ~fart'"· ,.l" Tillon'un ,. 3 • 

kıııdı bıı~ünkıi mrv'k11erlnden~ de 
atılm.alınnı bekliyorlar. 

Çatalağxında bir işçi 

intihar etti 

Zonguldak 4 (}!u,u•ll _ ç,. 
talağıı elektrik ıantralında çalı· 
~~n A~ım Kahvt:trl l:J.30 trrnl
ftln hareketi liıras1rıda k('ndisini 
?'!ylar Ülerine at;ırak intihar et 
ttıı~~'.r. İntihar ~ehrhi savrıhkça 
t~hkık ~di!mt'kft'dir. '-t;ıkinistin 
bır hata~ı s:örülmediitinden ser
beıt bırakılmıştır. 

----------.... ----~ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
MAYADA(> 

? ? ? ? ? ? ? ? ? • 

('&:rpışma arının \'U u bulduğu e 
yemek yemişlerdir. Yeni ayrılı· bildirilmektedir. ını~l e ı; e ~r doyunca • ıy 
şın J;ebebi meçhuldür. vası an ırmış ar ır. 

• General Eisl'nhower'j dcstek1e-

lng'ılfere b' ven Senatör Rolı<>rt Toft ise Art-
ır İai Stcvenson'u • 5ola mütemayil• 

Atom tecrübesi olmakla itham etmiştir. 

Daha yapacak EJtlP.feS Bir Yunan askeri 

Sydney, 4 - • Sunday Hcrold, 
. aı_e:ı-sı bugün cuma gtinltU ato:n 1 
ınfılakini takiben önümüzdeki vıl 
ıarfında Kuz('y - Batı A\·ıı~tr~I ~ 
ra ~ahili aı:ıklarındaki ~fontebel
lo adlarında dikkate şay~n bir 
dencmclr.'r seri!!<i )'l'r alac~~ını 
:azmıştır. Bu gllzetr.'nin havacılı'· 
ışlr.' . • 1\. 

.rı muhabırıne ~öre dcnemc-
ll'rın }·apılaea~ı halen Avu.;tral
yad~ bulunan büyük İngiliz hiliih 
~abrıkaları mümes!!illeri tar:.fın
. an. açıklanmıştır. Bu firmaların 
ln~ılterc ~lalzemo Bakanlı~ı he
s~bı.na A\'ustralyada mahiveti 
gızlı tutulan çalışmalar yap~ak
ta oldukları bildirilmektedir. 

Heyeti Belgrad'., 
Gidecek 
Atina, 4 CA.A.) - Yunan or

dusu Genel Kurmay Başkanı Ge
neral Tsakalotos'un ba~kanlığın
daki askeri hcyrtin bu ay içinde 
Belgrad'ı 2i}·aret edeceği dün 
öğrenilmiştir. 

Kara, deniz ve hava kuvvetle
rini temsil edecek askeri şahsı
yetlerden müteşekkil olacak he-

\ yet Bclgrad'da yapacağı gôrüş-s 1 R 1 52 melerde Türkiyl'1 Yunanistan ve 
Yugo~Javyanın savunma mesele
sinde yapacakları işbirliğini mü-

.l "a.d•>'ıı .l •a.ıuı 

Kahire, 4 - Hükumet hukuk 
müşavirleri, kendi emri üzerine ı 
demir muhafızları tarafından iş. 
lrnen cinayetlerden dolayı Kral 
Faruk'un muhakeme edilm~si im 
kantarını araştırmaktadırlar. 

Tahkikatı idare edenler tara. 
fından bulunan Ye.sikalar \'e ha
len mevkuf bulunan ınuhafıı 
te~kil3.ll mensuplarının itirafla
rından anlaşıldığına 'öre, polis 
n1cmur1arından Abdu Armanius, 
Ahmet Hilı-.eyin, ?\luhammcd Sa
id \"e llü!'eyin htuhan1med'den 
müteşekkil bir ccllatıar ekibi 
Abidin sara)·ına davet edilerek 
kendilerine Yüzba~ı Abdlilkadir 
Taha'nın öldürülmesi 'azifesi 
\'erHmi~tir. Aynı ekip '-lilslüman 
Kardeşler Cemi)'·eti Şeyhini ber· 
tara! etmekle de ,-azilelendiril. 
mişti. 
Şimdi ortaya çıkan hukuki me 

sele Anayasaya göre eski Kralın 
cinayetle Hhanı edilip edileıni· 
ycccğidir. 

,El I\tısril'J gazetesine göre, es
ki Kral tarafından 1944 senesi 
sonuncta teşkil edilen Demir 
~1uhafızlar teşkilatının Iaali~eti 
e\·velce z:annedildi~inden cok da. 
ha ~eniş olmuştur. Vaid Partisi 
Baı:kanı 1\lu5tafa El Nahas'ın 
şahsıne karşı )-·apılan !=iUİkastler 
,.e e\·ine konan bomba hldise
:ı-:inden eı:ki Kral Faruk mes'ul 
bulunmaktadır, 

'Yine a~·nı tahkikat neticeleri
ne ıöre ... Demir )tuhafızlar• ın 
Caali)·etinde iki kadının da rol 
oynadı~ı anlaşılmaktadır. Bun
lar da half'n mC'\'ktı( bulunan Ge 
ncral Hü~e)-"in Sırrı Amer'in bal
dızı Farduı; ile Kralın hususi 
doktorunun karısı Bayan Nihat 
Reşattır. 

KraliçC' Nrriman'ın ncdimele. 
rindcn olan Nihat Reşat Hanım, 
Kral Faruk'la da son derece sa
mimi münasebi'tlcr tesis etmiş. 
ti \"(' kocası uibi bircok sırlara 
,·akı! bulunuyordu. 

Vafd Partisi )·enidcn 
kurulacak 

Kahire, 4 CT.H.A.) - Vafd 
Partisinin tanınmı~ liderlerin· 

Nene Hatuna 
Bayan Bayar' ın 
Hediyesi 
Erzurum, 4 (AA.) - 1877 

Türk • Ruı savaşında 9 Ka!!iım 
günü şerefli tarihımiıi yeni bir 
kahramanlık hasleti ile süsle
yen ve vefakAr Erzurum'un o ta
rihten bu yana hayatta kalan ı c. 
gi.ne hAtll'aıı Aziziye kahramanı 
Nene Hanımı dün uat 20.30 da 
Vali Cemal Göktan, Üçüncü Or· 
du ~lüfeUi$i Oratneral Nurettin 
Bara.nsel, Generaller ve basın 
mensupları evinde ziyaret etmiş
lerdir. 

Bu tiyarette ordu nenesıne sa
yın Bayan Baya.r'ın armaaanı O· 
lan bir paket, Vali Ue bırlikte 
Üçüncil Ordu ~füfetti~i tarafın
dan tevdi edilmi$lir. 

Vali ve Ordu Müfettl'şi, aynı 
zamanda sarın Bayan Bayar'ın 
selam ve sevgilerini Nene Hanı
ma bildirmi~lerdir. 

Nene Hanım, sayın Bayın Bı
yar'ın, hakkında ithar buyur. 
dukları teveccüh ve takdir du;•. 
gusundan çok mütehassis ve mü. 
t€'şekkir oldu~unu ifade e\·lemiş, 
devlet ve miJletimiıin beka ve 
selametine yac:aran ;?özlerıyle ha
yır duada bulunmuıtur. 

Bir uça~ımııı: mecburi 
iniJ yaptı 

Ankara • ( ..\.A.) - Mili! Sı· 
'funmı Bakanlıtı Temsil Büro· 
sundan bildirilmiştir: 

3 ekim 1952 günü Merıifo" 
üssüne ait Tegmrn Necati Artın 
idaresindeki a~keri uçak Zih~nın 
Demirveren ve YeniköYU arısın 
da mecburi iniş yapmışİır. 

HAdise incfl')Pnmektcdir, pilo
tun sıhhati lyiidr. 

Aşkale orta okulll' açıldı 
Mkale, 4 (A.A.l - Hamiyetlı 

A~kalelilerin yardımları ile ya. 
pılan ortaokul binası buı:ün tö
renle açılmıstır. 

28 EKİMDE 
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den \"e leshedılen Mısır Parla. hükümleri ı:eretince kurulıcık. 
? "! mentosu Başkanı olan Abdülse- tır. ve ? ? ? ? ? ? ? ? 

BU APARTIMANIN EN GÜZEL DAİRESİ 
SİZİN OLABİLİR. 

~ 1 
il 

.. Aylık ikramiyeler i('in her 100 liraya, 
Buyuk ikramiye için her 250 liraya bir kur'a 

numarası \'erilir. 
31 ARALJK Keıidesınde 

100.000 LiRA 
• 

? 

? 

SOBIN 
1İIA11• 
EJYA HEDiYE 

EDiYOR! 

? ? ? ? ? ? ? ? 
MAYADAC 

? ? ? ? ? ? ? ? 

30 

FİLİZ 

? 

? 

Ç(Jl(APLAfUNI ARAVINIZ / 

MAYADAO llm Fehmi tarafından bugün a- AbdülseUm Fehmi, partinin 
çıklandıtına iöre, Vafd Partisi kendisi tarafından kurulıcaj:ını 

? ? ? ? ? '! ? ? ? ? yakında yeni partiler kanunu da ayrıca illve etmiıtir. 

• 

$ube ve Ajanılorımızın 
101-·• 

BÜYÜKDERE AJANSI 

Yarın Açılıyor 

Türkiye 1 $ Bankası 

' 

Memo'nun aklı biraz yava, işler 

~A" t~4rC6'CEll'ir 
cEaı•oi:! ,,.,, .,,..,,,,, , -:. 
O~UM- AAININNE e 

CÜZ.EL NAVAl>IS!'f 
L·~I~: 

Yukarıdaki ıekil, mi.ıres"ern (il mJn rsası halt.kında bir flkir 'fer. 
mck maksadıyle çi:ıilmi!jtir. Üç huudlu olan bu film 21 metre 
eninde l'e 8 metre ~·ük~ekllJlnde silindir Ş<'klinde mukaar bir 
perde üzertne akseftirilmektedt r. Bu perde normal sinema per. 
desinden altı defa büyüktür. Se'.i, muhtelif sekiı istikametten 
'alona ya~·ıtmakta ''e heTkesln rlinlrmesinl mumkün }almakta· 
dır. Sahneler aynı fotogra( Ültrlnde bulunan llç l'.\T1 adese vası· 
taııyle üç ayrı filme alınmaktadır. Bundan &Ol'ra Cilmler ıine
mı ıılonundı senkro"lıe edilen llç a~n makineden mukaar olan 
;1trde)"e aksettirilmekte ve bu suretle sah11eler, seyircinin gö~ü 

ne müctssem gibi aklitfmtktedir. 

HERKES TALiHiNİ KENDISi HAZIRLAR 

TÜRKİYE KREDİ BANKASI A. O. na 
İSTANBUL: 
BEYOGLU 
!z~liR 
ADANA 

BU) ük Postahane karşısı, 
!stikl.11 cadde•i No. 339 
Büyük Kardicalı Han 
Özler caddesi 

1 O EKiM CUMA AKŞAMINA KADAR 1 
150 LiRA --

4 
1 

400 

Yatırdıtınız takdirde: 

E V' den birini 
OTOMOBiL 
adet PARA, AL Ti N 
KIYMETLI EŞYA 
İlcramiyelerini kazanabilirsiniz. 

Her ıso LİRAYA bı" keıide numarası. 
HER AY SONUNDA BiR ÇEKiLiŞ 

ve 

DENİZCİLİK BANKASI 
Bankacılık kısmı Karaköy'deki binasında: 

27 Ekim Pazartesi 
günü açılacaktır. 

Eanka her türlil tasa rruI ve ticarl mevduatı 
kabul eder. Senedat, Havale, Kambiyo, Ak· 
reditll muameleleri vapar. Banka. ticari işle
rirıiz için siılere yardıma, hizmete Amadedir. 
Denizcilik Bankasının ikramiyeli Küçük Cari 
hesıplarına SO lira yı !ırmakla 15 Aralık'daki 
ke~iıleye i5lirlk edebi lırsiniı. 
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hte, baıan en ufak bir kusur, vasıtaların böyle üstüı.te yıjılm asına sebep oluyor; tedbirlerden 
doğacak fa)daları baltalıyor .. 

jSiHIRDEN RöPORT AJLAR l 
Seyrü sefer üzerine 

hikCiyeler •••• .......................... 
• 

•.......•....•......•••.. 

i Diktatör vatman ve tıknefes yolcu - Bavul mu, valiz mi ? -
. . . 
• . . i Tramvayla alış variş - Nasihati seven «seyrüsefer» - Dilberlere • • . . i hep ye_şil - Seyrüseferin selômetine dua • • • • • . 

• ••••••••••••••••••••••••• 
ıstanbulun seyrüsefer işleriy-

le uğraşan bir 6. cı şube 
mlldürlüğU vardır. Başında da 
Orhan Eyüboğlu isminde cid· 
den liyakatli, enerjik bir idare 
adamı bulunur. 6. cı §Ubenin 
bütlln gayretleri şehrin trafiği
ni iyi işler bir hale getlrmeğe 
yöneltilmiştir. Mühim yol kav
şaklarına işaret fenerleri ko
nulmuş; yaya geçitleri yapıl
mış; yollar llzerine, iskele ba
balarına benzer ışıklı işaretler 
dckilmlştir. Otomobiller eski· 
den olduğu gibi her yerde muş 
teri indirip bindiremiyorlar. 
Hususi arabaların, canlarının 
her istediği yerde park yapan· 
larına - nisbeten • mini olun· 
maktadır. Vasıtaların geliş • 
gidiş yolları tesbit edilmiştir. 
Ve nihayet dönemeçlere kor

••••••••••••••••••••••••• 

kuluklar yapılmış, bazı yollar Bu otomobiller, kim bilir nt. ebeple tıkanan Jolun açılma· 
ceh·elle ikiye ayrılmağa baş· ı &ını bekliyorlar 
lanmıştır. 

Hepsi güzel. hepsi modern 
ve hiç biri faydadan hAli ol
mı) an bu tedbirlerin neticesi. 
beklenildiği gibi olmuyorsa ka 
bahat kimin? Öyle zannediyo
rum ki, dün}anın bütün peri 
memleketlerinde bunlardan 
başkası yapılıyor değildir. De· 
ğildir amma, onlar bu isi nasıl 
zaptü rapta alabiliyorlar? ::'ılil· 
hlm olan unsur, her zaman id· 
dla edildiği gibi, yolların kifa· 
yetsltliği veya vasıtalann bol· 
Juğu değildir, kanaatindeyim. 
Bence asıl ihmal ettiğimiz şey
ler \8r; ve biz halli, yolları be
yaz bir çizgi) le ikiye bölersek 
mi, yoksa karelere ayırırsak 
mı seyrüseferi kolaylaştırırız 
diye se\·glli beyinciklerimizin 
istirahatini selbcdiyoruz. 

Size, asağıda, şehrin trafiği
ni icinden çıkılmaz bir bilme
ce haline getiren bu sebeple:c 
dair küçük hikayeler anlata· 
cağım. Beni dinliyecek mlslniı, 
lütfen? 

* B ir akşam üstüydü. Saat 18 • 

YAZAN : 

Sadun Tanju 

•• tiiyle mavi camlı kapıyı çekti. 
Biletçi hareket çanını ölturdü. 
Vatman, nizamlara riayetkar 
oluşunun hazzı ve galebesinin 
gururu içinde arabayı yürüttü. 
Yolun Arap saçından beter ha· 
line bakıp, hey Allahım, de· 
dim içiçmdcn: •Hey Allahım! • ,,.. 
B una benzer hlidisclerdcn bir 

başkası da geçenlerde ol· 
du. Bir otobüs biletçisiyle 'a· 
lizli bir yolcu arasında cereyan 
eden münakaşa yüzünden bel· 
ki 15 dakika bekledik. Yol yi
ne vasıtalarla dolup taştı, tı· 
kandı. Bavulla otobüse binmek 
yasakmış. Biletçi ille inecek
siniz diyordu. Adamcağız elin· 
dekinin bavul değil, \'aliz ol
duğunu, içinin de boş olduğu
nu iıah icin yırtınıp durdu. Er
tesi gün seyahate çıkacakmış, 
yolda eşyalarını taşımak için 
henüz çarşıdan almış .. Otoblls 
yolcularının tavnssutıaı:ı, §ciaal 
dilenmeleri, hattA öfkelenmt.· 
Jeri para etmedi. Biletçi diret· 
mişti bir defa. •Bavullu yoleu 
inmeden bir yere kıpıı·dıyama
yız· diyor, ba§ka bir şey SÖY· 
lemiyordu. Arkadan kornalar, 
klaksonlar, çanlar çalınıyor
mu~. yol tıkanmışmıs kimin 
umurunda? .• Yaşa ın nizam: 

Yolcu indi, dava bitti .. 

* 

19 sularında, evime gitmek 
Jçln Belediyeden tram\·aya bin 
mistim. Hareketimizden pek az 
sonra yavasladık ve durduk. 
Durak değildi \'e önümllz diğer 
vasıtalarla doluydu. Akşamın 
bu saatlerinde herkes işinden 
döner, bilirsiniz. Onun için yol 
lar kalabalıktır ve seyrüsefer 
işleri adamakıllı güçleşir. Her 
hangi bir sebeple yol tıkanmış 
olabilir diye düsündüm ,.e 
beklemeğe başladım. Bir za. 
man . onra yolcular arasında 
sabırsızlanma alametleri baş 
gösterdi. Sahanlıklardan, pen- y a siz, Be) oğlunun en ci\'civ 
cerelerden sarkıp ilerisini gör· li bir anında, arabasını 
mde çalışıyorlardı. Ben de ay Galatasaray llsesinln karşısın· 
ni §eyi yaptını, fakat hiç bir dakl polis noktasının önünde 
şey görmem kabil olmadı. Bir bağlayıp alış \'eri e giden \'at· 
zaman daha geçti. Arkamızdan manın hikayesini hiç dinlemiş 
gelen vasıtalar da Ostilste yı- miydiniz? 
tılmış, muazzam bir kervan te§ Bir akşam evvel, saat tam 
kil etmiştik. Vasıtalardan inen 20.15 de. bir Kurtuluş - Beya. 
mütecessis, sabırsız yüzlerce zıt arabası, geldi oracıkta dur
yolcu birbirlerinden bir kaza du. Vatman tütüncüden bir 
mı olduğunu sörüp öğrenmek sigara, bir kibrit aldı. Ayrıca 
JsUyorlardı. Nihayet benim de lbilet(inin tramvaydan sesle
tahammülüm kalmadı; ileriye nip ısmarladığı bir başka pa· 
doğru yürüyeyim de dedim, ne • keti almağı da ihmal etmedi. 
olup bittiğini öğreneyim; yol Yandaki şerbetçiden iki bardak 
açılırsa tekrar tram\'aya atla· buzlu suyu da gö~deye yu\'ar· 
yabilirim. Ve yürüdıim. ladıktan sonra. ağır aksak, a· 

Yolu tıkayan \'e bizi yarım rabasına atladı, frenleri çözdü. 
saatten fazla bir zamandır bek Noktadaki polisle vedalaştı .• 
Jeten Yedikule tram,·ayının ö· llususi otomobil sahibi mi-
nü mahşer gibiydi. Eyvah, de· sin be mübarek adam? 
dlm. •Bir zavallı ezilmiş olma· * 
Jı l• Kalabalığa karıştım. A! s iz de kim bilir kaç dcta ,a· 
a!.a!.. hit olmuşsunuzdur. l\Tese· 

Hadise neydi biliyor musu· la Köprü üstünde, Çar5ıkapı· 
nuz? Bir yolcu, içeride bunla· da veya Ağacamisinin önünde 
mış, kendini sahanlığa atmış. bakarsınıı bir seyrüsefer me· 
Vatman olmaz demiş. Yolcu muru, nizamlara aykırı hare
diretmiş .. Sen misin direten?. ket etmiş bir şo!örü durdur
Valman da arabayı bağlamış, muş, nasihat ediyordur. Yine 
nereden bulduysa bulmu§, bir bir gUn, onlardan birine, To
polls ~ağırmış. Derken biletçi katlıyanın önünde rastlamış-
119 karışmış. Bir münalcaşa, tım. Yeşil bir taksi otomobi· 
bir bağırış, bir çağırıs.- Niha· lini caddenin ortasında dur· 
yet adamcafızı içeri girmeğe durmuş, şoföre nasihat ediyor-
kna ettiler. Bir yolcu gUrül· du. 

•- Arkada ım! Herkes sc· 
nin gibi da\Tanıı·sa. sonra )Ol· 
!arın hali ne olur'.' DUdOk ôt· 
türdüm duymadın; ikincisini 
öttürdüm, aldırmadın!. 

· - O nasıl söz abı? Aldır
madın ne demek? Ne yapalım, 
ekmek parası derdi efendi a· 
bicim! Müşteri burada inece· 
ğim dedi. Durmasan olmaz. 
Dursan siz dal'llırsınız .. • 

•- İyi amma birader, sizin 
yolüstünde usulsüz birkaç sa· 
niye duruşunuz, biltUn cadde· 
yl geçilmez bir hale getiriyor. 
Biz yine sizin menfaatiniz için 
çalışı ... <ıruz! • 

?- Sağ ol, ahi!· 
• •- Sağ ol, mağ ol amma, 
dikkat etmeli. Hele böyle za. 
manlarda yolu tıkamamak için 
gözleri dört açmalı. Anladın 

mı?· 
•- Anladım. ahi'. 
•- Haydi bakalım, bu defa. 

lık affediyorum. İkincisinde 
karışmam ha!• 

Ve sonra, tıkanık yolu aç· 
mak için, düdilk öttürmekten 
nefesi kesildi memur efendi· 
nin. 

.seyrüsefer• olmak 
iş değil: 

* 
kolay 

B endeki hıkayeler anlatmak· 
la bitmez. :'ıleselfl size cen 

tilmen nokta polisinin hikfl) e· 
sini anlatayım. Nerede \'azife 
gördüğünü svylersem, belki 
amirlerinin ha asiy ti tutar. 
Amma, şehrin en şık hanımla· 
rının sel gibi aktığı bir geçlt
te vazife gördüğünü söylemek 
mahzurlu olmıyacak sanırım. 

Hanımlara, hele güzellere 
karşı zaafı \"ardır adamcağı. 
zın. Vasıtaların, akordiyon kö· 
rü~il gibi jçiçe geçeceğini de 
bilse. yolu bir dilberin geçe· 
bilmesi için kapamaktan çekin· 
mez. Onun bu :zaafını bilen ha· 
nımlar, şöyle bir işaret veri\"e· 
rlrleı· ve sonra sanki yumuşak 
tüylü bir halı üzerinde yürü· 
yormuş gibi salına salına, cad· 
deyi, bir baştan diğer başa ka· 
tederler. O, memnun, me ut; 
bir zaman şoförlerin küfürleri
ni dahi işitmez, kendinden ge· 
çer .. Nokta polisi değil, teşri· 
fatcıdır, kafir .. 

* B u hikayelerin ıçınde halka 
ait olanlar niçin )ok dl· 

YCl"ekslnlz, biliyorum. Biliyo
rum amma, ben size şimdi, cad 
denin ta .. ortıısında yıirüyen 
adamın; ışıklı işaretlerin di· 
llnden anlamıyan insanların; 
i tediği yerde inmek, istediği 
yerde binmek 1 tlyen yolcula· 
rın hikayelerini nasıl anlatabi· 
lirim? Bunlar öyle, anlatmak· 
la, nakletmekle tükenir ~eY· 
!er değil ki .. 

İyisi mi, bugünlük bu kadar 
diyelim; onlar ermiş muradı· 
na, biz çıkalım kerevetine .• 
Dua edelim seyrüseferin sela· 
metine ... 

r ~ ..... _._._. .. _. .. _.._._._._. .. _._.._.__._._. ............................ .. 

lan~ aı.-:-ı_.., 'ENERAL Ali FUAT CEBESOYtue ' 
«Don· Juan a oyun» ~~ 

Şı·hir Komedi Tiyatrosunda 
Komedi 5 Perde - İlk tem
ı;iJi 1 Ekim 1952 gecesi ,·eril· 
mi5tir. 

Yozon : TUNÇ YALMAN 
rasında cereyan eden bir sahne 
yazmış. Piyesin akışını boş yere 
durduran bu lüzumsuz aranın 
kaldırılacağını umalım. 

Cenup cephesi 
Yazan: CLAUDE - A!\DRf: 
PCGET 
Tercüme: YILMAZ İNAi, 
Sahneye koyan: VASFİ RIZ~\ 
ZOBU 
J>ekor \e K(lstümler: TVR· 
GUT ATALAY 
0)nayanlar: REŞİT GÜRZAI' 
(Don Juan Tenerio), PERi· 
11.\X Y.\~AI. (Dona }'abia), 
RIZA TÜZÜN CTostadillo). 
Şı\Zİ\'F. ~loral (Tia> ,.e :mm 
MET KARACA. 11,\1.İDE PİŞ 
KİX, YASAR ÖZSOY, KAD
Rİ ÜGEl.:,I.\~. KE:\1.\1, TÖ· 
ZEM, GÜl.İS'fA~ GÜZEY, 
~EZİllE HECERİKLİ, il. 
RERKı\:';', G. ÜLKÜ, T. GÜ. 
KER, 1'. T.\LAY. 

İkinci tenkidim: Yine prolog
da Don Juan'ı ı;:ctirecck kalyo
nu bekleyen kadınların (tabii bü 
~·ük aktris Halide Pişkin müs
tesna) Cazla cansız olmaları ve 
monoton konuşmaları. Duyulan 
mırıl tılnrın kadınların hanı:isin
den geldiğini nnlamakta güçlük 
çr•kiyorduk ki, aktrislerin üzerin 
de biraz claha çalışmakla bu mah 
zur ortadan kalkabilirdi sanıyo
rum. 

Muhasara altında bulunan Antepte erzak günden güne 
azalıyor, şehir şiddetli bombardımanlar yüzünden harap 
oluyordu. Fakat Antep'in kahraman müdafileri sonuna 

kadar azimle dövüşmek kararını vermislerdi. 

o emck olabiliyormuş. istenildi-
ği zaman, demek Şehir Ko

medi Tiyatrosunun rne\'cut im· 
kLnlarile herhangi bir medeni 
tiyatro ayarında bir temsil mey· 
dana ı;etirmek milmkünmliş, 

cıDon Juan'a Oyun1> temsili 1· 
tin Turgut Atalay'ın hazırladığı 
Uç a)rı İspanyol dekoru (deniz 
kenarında bir meydan, zengin 
bir kadının yatcık odası 'o bir 
han salonu); zengin, güzel, pı
rıl pırıl kostümler ve imkan 
nisbetinde ba&arılı ışıklar komedi 
sahnesini tanınmayacak hale ge
tlrmiııti. 

Üçiinrü teııkid: Son perdedeki 
i.ilüın (daha doğru u sahte ö
lüm) \ ' C izdh·aç sahnesi... Se· 
yircl bu sahneyi güllinç buldu 
ve aktörlerle alay edercesine gül 
dü. Ilunu takip eden hafif sah
nenin -yani piyesin en son mcc 
lısinin- bir değer kazanabilme
sl için, seyircinin öliım sahnesini 
ciddiye alması -hic del!ilse gü
lünç bulmaması- lAzımdı. Yazar 
bunu böyle istemiş. Demek olu· 
yor ki, rejisöre ye aktörlere dil
şcn vazife, bu sahnenin takdimin 
de, halka güliinç gelen unsurla
rı bertaraf etmektir. Bunun için 
belki de o sahnede bambaşka 
b!r mizansen denemek lazım. Ya 
hut ela işin püf noktası her ne 
ise onu bulup, ona göre bir de
ğişiklik yapmak gerek. Mesela 
seyircinin sinirine dokunan belki 
I 1erlhan Yanal'ın sun'i ağlaması
dır; veya şövalye kılığında iki 
\'Ücudün, yerde: kocaman bir ma 
s:onın önünde sıkışıp kalmasıdır. 
Yahut belki Perihan Yanal o sah 
nede. otomatik bir hareketle pe
rüğilnli ve §apkasını fırlatıp at
scı \ c ölen Don Juan'ı bağrına 
b:ısarkcn, bu harekctile bize U
çüncii ve dördüncli perdelerin 
füsunkar Dona Fa bia'sını hatır
l:ıtsa, sahnenip havası hemen de 
((işivcrir ve yazarın dilediği te· 
sır yaratılır. 

Halrp • Hama Arap milli kuvvetlerine yardım eden birin ci akıncı müfrezesi 

- 204 - çekiniyorlardı. Bunun üzerine Bir Fransız devlet . 
Suriye milli 
Kuvvetleri) le i5birliğl 

Fransız fırkası bir kısım kuv- Adamının sözleri 

Piyesi sahne:ıe koyan Vasfi 
Rıza Zobu'nun, rejisörlilğii dene. 
meye kalkan aktörlerimizdc, bu· 
güne kadar rastlamadığımız bir 
titizlikle çalışmış olduğu belli 
idi. Alışageldiğimiz maksatsız 
mizansen ,.c rastııele hareketler 
)'erine, bu temsilde rejisörün, 
her sahnede metnin manasını 
dcslcklemek için ~ayrct sarict· 
!iğini gördük. Aktörlctin oturu
şu, kalkışı, sahnede birbirleriyle 
olıııı nılin:ısehctleri, oynadıkları 
nıeclislrrin havasına daim:ı uy
gun clüsüyor, ayrıca rejisörün 
\•c dekoratörün buluşl:ırı sayesin 
dr temsil zevkle seyredilen bfr 
.temaşa» halini alıyordu. 

Kusurlu bulduğum birkaç ei
tıct -ki bunlar kolayca düzel· 
Lilebilir- şunlar oldu: Bir pro· 
loğdan ibaret olan \e sadece on 
beş dakika Uren ilk perdeden 
onra, lkincı perde hemen baş 

layacağı yerde, tam on beş da
kikahk bir -aı-n verılme ı! De· 
kor dcğisi:ıor sandık -ki bu bl· 
le bir piyes ba ladıktan ancak 
bir c:eyrek sonra seyircileri bu 
kadar bekletmek için sebep teş· 
kil edemezdi- halbuki baktık, 
o ela değil; ikinci perdenin de· 
koru aynı. Perihan Yanal kos
tiiınünü değiştiriyordu elesek, bu 

Benim bildığim, ngalıı gccC'lc
rİ• Lertiplrmekteıı asıl n111ksat, 
lınftalardanberi hazırlanan bir 
lemsi lı Sl') irrılerin karşısında 
oynamak suretiyle bir oıilk tee
rtibel) ye tabi tutmak ve ~eyirci 
ıınıpunun tepkisinden ve münek. 
kitlerın . öylcdiklerinden (şayet 
ne sfü ledıklerin i biliyorlarsa) 
fı;;, dalanarak; kusurları düzelt 
mek, ihmııllerı tamamlamaktır. 
Bır temsil, ancak ilk gecelerin 
tepki \'e tecrübe inden faydala
nıp. üzerinde ilave prov:ılarla iş. 
lendikten sonra kıvamını bulur. 
Boş hır salondn oyn:ınan uson 
prornn da göziinden kaçan kıı· 
urları, rejisör: seyircilerin nab· 

zını yoklamak sureth-ie ilk tem
silde Iarkcdecektir. Bunların ber 

CDe\'amı Sa: 5 Sü: 6 da) 

ııun da uzun slirmemesi liizım; 
bahusus Puget, Dona Fabia'nın ? ? 
erkek kılığına girebilecek :zama. 

???"!?? 

MAYADAC 

? ., 

nı bulabılmesl için, ikinci per 
denin başına, uşakla hizmetçi a-

., ., ? ? ? ? ? ? ., ., 

A dana cephesindeki durumun 
Fransızların lehine çevrıl

mesi üzerine yakın bir zaman
da aynı halin Suriye milli km•
vetlerinin basına gelmemesi j. 
çin onlarla daha sıkı i birli~i 
yaparak Gouraud fırkasının di
namik lıarekctinc son verilmesi 

kararlaştırılmıştı. Şimali Suri
ye, Hama - T.aıkiye hattına ka
dar hemen kdmilen 1''ransız.lara 
karşı isyankar bir ta\·ır nlmak
la bizimle ötedenberi olan kar
deşliğini isbat etmişti. Bu sıkı 
yakınlık i.lzerine cenup cephesi 
kumandanlığı da onllra hem si
ltıh ve cephane göndermiş, hem 
de teşkillıltarını tak\'İYCY<' ça
lısmıştı. Aynı 'Zamanda akmcı 
müfrezelerimiz de Halep - İs
kenderun - Antalya yoll:ırını 
kesmek ıçin devamlı <ıkınlar 

yapmağa baslamıslardı. İdilp 
ve Ccbclizavıye mıntakaların
da Arao hlıkumetlcri ilAn edi
lerek J<'ra.nsızların buralardaki 
nUfuzlarına son verilmişti. 

Kahraman 
Gaziantep 

Goııraud fırkası Antcp',Jcki 
Fransız kıtalannı kurt:ır

dıktan \"C bunları takviye ettik
ten sonra hedefsiz kal:nı~lı. 
Çünkü Fransızlar. lılarns gibi 
içeriye girme hareketlerinden 

Meşrutiyetin ilanından sonra 
tetkik se~ahatine çıkan yiik C~~E@&!~~~ 

veliyle Jialebe gitmek mecbu
riyetinde kalmıştı. Diz.im istedi
ğimiz de buydu. Bu fırka şura
ya buraya kuvvetler tefrik ede
rek dinamik bir kuvvet olmak
tan çıkmıştı. 

1920 yılı Kasım ayınrla An
tebin dunımu şöyle görünUyor
du: Fransız kuvvetleri takviye 
aldıktan sonra şehir dahilinde
ki bazı sağlam binaları tahas
sungah olarak ellerinde tutmak
la kalmamıs, şehri her taraftan 
muhasara allına al ınağn basla
ınıştı . Kahraman Antep mıida
fileri hariçlen yardım göreme
dikleri için şehir halkı lle be
raber iaşe ,.e ikmal durumları 
güçll'şmişti. 

Müdafiler, pek az olmak ıize
re üzüm, fıstık ve bazı kabuk
larla gıdalanıyorlardı. Kasaba 
ile muhabere gü\'erein postnla
ı ı ile ve !edakir sailerle ~·anı
labiliyordu. llüdaülcr fişcnklc
rini , .e bombalarını ha1·retc cle
ğcr bir mükemmeliyetle bizzat 
kendileri yapıyorlardı. Ar:ı sıra 
pek mahdut miktarda cephane 
kasabaya ı;okulabili) ordu. Fa
kal her şeye rağmen erzak gıin· 
den güne azalıyor, kasaba ı;ld
detli bombardımanlar ylizU11-
rlen harap oluyordu. ?ıhirlaCilcr 
mancviyallarını kırmıvorl:ırdı. 
Kumandanları Ali Şefik ÖLcle
mir Be~·le beraber vazifrler inl 
sonuna kadar ) apmağa karar 
\'ermişlcrdı . 

sek bir me
murumuz 1s
tanbul'a dö
nerken Sof
ya'ya uğra
mış, bir jki 
giin de bıı se-

Alo, orası neresil 
hirde kalmı ·. r-----------------------------------""\ 
Her tarafta 1. b I' I f C: • k t .. · t B d olduğu gibi stan u un te e onsuz zamanı - ,.,ır e muşterı arıyor . - e ava 

Sofyada da sefirimizi ziyaret tesisat bedava konuşma - Şimdi tele'fona hücum -Telefon şaka-
etmlıs. O ıaınanlar Sofya ~diri- ' · • 
mi:ı. sonralan Hariciye :Seza- ları - 1 kı tabla yemek - Ebe hanımın başına gelenler - Yanlış 
retine g~!irilcn Asım Bey imi · cevrilen veya yanlıc dücen numaralar ________________ _) Bu zat yuksek memuru yemeğe J ;, :r 
da\'Ct etmiş. Rdikasının da bu- l....... v a:aıı • E T 
lunduğu yemekte muhlt'lif mcv • • • 
zulardan bahsedilmiş. Bir ara
lık ı\ ım Be) in (galiba ecnebi 
olan) refikası şunları slh lem iş: 

meğer ne kadar haklı imi ... 
Kısa zamanda tl'lefona o kadar 
alı hk ki bir glin bir anza ol-

- Yakında İstanbul'a drı\'et 
edileceğimizi haber aldık. nıı- a her tarafı ~deta kar.ııılık 
na (ok sc,·indlm. İstanbul, Sof- görüyoruz. 
' 'a Jle kı,·as edilemiyecek kn- Derdi. 
;ıar hüyiik \'e güıel bir . clılr
dir: orada yaşamak. Sor~·;•dıı 
yaşamaktan ı;ok :ıevWidir. \'ııl
nız bir büyük noksanı var; onu 
dil!iünüyoruın . 

Yüksek memur merakla 5or
mus: 

Sl'nell'r geçtikçe telefona o
lan bağlılığımız uUı , Şimdi he-
men herkes e,·inde bir telefon 
huluııdurm:ık, işini ıücünü bu
nıınla J(iinnck istiyot. Fakat ne 
munıkün! ... Teldon sahibi ol-

- Se gibi? mak kin uzun müddet. lı:ıtta 
- Telefonu 'ok ... Telefon- senelerce sıra bcklemrk, ~ııa 

suz ne yapacağız? 
gl'ldikten sonra ıta telefonun 

l\lisafir memur bir ŞC\' soylc
mt>nıis, fakat içinden şöyle tlu- yerine konması için sabır \'e 

tahammül göstermek linm! .•• şünmüş: 
- Amma da züppelik ha! • 

•Tl"lefonsuz ne yapacağız?• ne 
demek? Biz ne yapıyorsak ı.iz 
de onu yapacaksınız! Yaşamak 
için telefon o kadar lümmlu 
bir ey midir?~ ... 

A radan srnelrr geçtikten, İs
tanbul'da telefon tesisatı 

nundan dolayı kimse itham eıli
lemez. Bütün mesele büyük bir 
şl'hrin telefon ihtiyacının bak
kıyle takdir edilmiyerek \'llk

tıl lc kurulan tesisatın pek kü
çük olmasından ileri geliyor. 
Tesisatı gcnişll'tnıek için her 
ı;ene yeni bir adım atılıyor, fa
kat bu adımın on misli ~enl5 

yeni ihtiyaçlar başgösteriyor. 

Esaslı bir hamle ile ve geni~ 
ölçüde işe baılamaktan başka 

yapılıp tf'le
fona alıştık
tan sonra bu 
1.at Sofya'da-
ki dil!)Ünce- çare yoktur. 

sinden adeta TEl.EFONUN İLK 
'akılarak bah- GÜNLERİ 
seder: 

- Sefir Be Bir telefon sahibi olabilmek 
yin Hanımı için filmdi bu kadar güçlük 

çekilirken ilk 
umanlar tc
lrfon şirkr ti 
hrr türlü ko
laylığı göstr
rh·ordu. nir 
k~rc bütün le 
sisat ma'"',':lfı 
sirketc aitti. 
Sonra bir gün 

de beda\ a konusulııyordu ... 
Telf'fon hatlarının t:ımamla

narak işletmeye a(ılrlığı günü 
hatırlıyorum. O gün herkes is
tedlil kadar beda\'a konuşacak
tı. Fakat buna rajtmrn kimse 
telefon açıp bir numarayı :ıra

mağa cesaret t>demivordu. Her
keste bir ceklnJ(enlik. Adeta hir 
korku nrdı? ... Bu \'az.iyet kar
şısında telefon memuru l\lıt
mazeller muhtelif numaralara 
bııvurarak: 

- Bir numara ile görüşmek 
Jstemez misiniz? 

DIJ•e ıorlamağa başlamışlar
dı. Mt>rkezln ısrarı üzerine ya
kın bir akrabanın veya dostun 
numarası söyleniyor ve ııöyle 
bir konu!ima oluyordu: 

- Alo! 
- Orası filan yer mi? 
- Evet, orası neresi? 
- Burası da falan yer ... Na-

sılsınız, fyl misiniz? 
- Teşekkür ederiz. çok IJ i

ylz... Burada hava çok ;tüzel, 
orası nanl? 

- Burası da pek gilıel. 

- Sasıl sesimizi 1) i l5ltlyor 
musunuz? 

- Pek iyi... Siı? 
- Biz de öyle. 
- Allahaısmarladık 
- Güle güle ... 

TELE FOS 
Şı\KALARl 

Görüyorsunuz ya, kimse lıu 

hcdava 'konuşmadan lstlfa
r-ı=r.-:-~,.....,,.., de ederek bol 

bol ge\'l'1r.lik 
elıfıeğe rrsn
ret edenıhor
du! ••• Jlalhukl 
cok (N;nıe
df>n herkrs te 
ıeronun tin'D· 
kisi oldu. te
lefon ııak:ıla

rı, telefon orunlan başlaılı .. 
Bunlardan iki-;i pek mrşhur:tnr. 
o :zaman gazt'telere hile geç 
mlştir. Birincisi şudur: 

Bir akşam, yemek vaktine va
kın, bir zatın evine, birbiri ar. 
kası sıra, yedi ı;eklz misafir ge
lir. Oturup konuşurlarkt'n ~ e
mek zamanı da ıeıır. l'llsafir
lerde gitmek ulyetl yok ... Ev 
sahibi bunları nasıl ılırl3\'an. 
fını düşünürken kapı çalınır, 

bir lc',antıdan iki tabla venıek 
getirilir. Eti, sebzesi, böreği. 

tatlısı ile... ı•elllek gelince iş 

anlaşılır. Mder muıibin biri 
gelenleri akşam yemeğine ~a-

A ntebin müdafaası hakikate9 
bir kahramanlık nümunesl 

olmuştu. Bunu düşmanlarımıl 
bile takdir etmişlerdi. Sevt 
muahedesinin tadili mcselesiııl 
iorusmck O:zere 21 Şubat 1921 
de Londrada Saint James sa• 
rayında toplanan konferansta 
Türk milli kuvvetlerini küçünı• 
seyen Yunan Başvekilinin söt• 
]erine karşı Fransız Başvekili 
Birnnd, \erdiği cevapta bunutı 
doğru olaınıyacağını, Kilikyndl 
iyi talim görmüş ve milkemınel 
donatılmış bir ordu ile Fransıt• 
!arın ancak tutunabild iğini, haf 
dut çetesi diye anılanlara ka• 
rarlı bir hllrmet lazım geldiği• 
ııi, 1''ransızların Kllikyada çolC 
acı zayiat verdiğini ifade cttık• 
ten sonra şöyle demi~i: ·Fran• 
sız ordusu bir ay müddetle An• 
tebi kuşattı. Antep kcndbırıl 
~ıddetle müdafaa elti. Bir tıf 
içinde Fransızlar şu kanaate 
\'ardılar ki, Türk askerleri ço1' 
yı ıllırler, bir karış toprak içill 
bile do\'ÜŞiırler .-
Fransız Generali Gouraud el• 

bu sözleri tasdik ctmisti. ].!ri• 
and'ın söılcrinde hiçbir mUba• 
l:lğa ~oktu. Fransıı de\'let adanı' 
hakikati söylüyordu. 

Yarın tekrar Antep müd:ıfa• 
asından bahsedecegim. öbiit 
gün garp rephesl kumandar.lı~ı· 
ımı ait hatıralarıma geçeeeği111-

<De\'amı \'ar) 

\'et etmiş, sonra da lokanta),. 
telefon ederek birçok yeme9' 
ısmar:lamııs! ... 

ERE HANIMIN 
BAŞINA GELENLER 

İkinci muziplik daha gariptir• 
Kıs geresi, gece yarısın• 

doğru bir evlll 
önünde bir a• 
raba durur. A· 
r:ıbadan bob· 
çası ile yaşb 
bir kadın i
ner. kapıyı ç• 
Jar. Derin ur· 
lruda olan e• 
sahipleri giiC 

hal ile uvanırlar. telaşla aşıJı· 
ya koşarlar. Tabii anlaşmamaı· 
lık başlar. Gelen meğer ebe I· 
mis. hAmlle kadının stıncısı tul 
tuitıı için telefonla aet'le daveı 
edilmiş! ... Halbuki evde ne hl· 
mile nr, ne de telefonla da· 
\'et! ... Tabii bir hayli mllnaka• 
şalar olur, neticede ebe hanııll 

bohçası ile tekrar araba)'a bl· 
nerek e\ ine döner? ... 

Simdi telefonla hu gibi mil• 
ziplikler yapan yoktur. Fakat 
huna mukabil kış geceleri top
lanan bazLRay:ınların daha ağlt 
telefon sakalan yaptıltlannt aı1 
wyoruz; tabii boş görüle~" 
ııcv değil. 

Rlr de yantııs ~ere si:dn naı· 

nıaranızı çe,irenler ur. Mese
la 886 yerine 176, 675 yer111e 
665 çevirerek gece gündüz sifi 
meşgul edenlere ne demeli?.·· 

A) lardanberi telefon f)(-kte· 
diğinden sikiiyet eden ve baıı• 
uzun bir mektup yazan zat biç 
olmazsa bu dertlerden uzak kıl· 
dığını düşünerek tese111 bula· 
bilir. Yoksa kazara telefon nll· 
marası, blılmki gibi, bir kon· 
soloshanenln numarasına ııe• 
yakın olursa geceleri Anka,... 
dan aranır, gündüzleri her ti• 
sanda müracaatler edilir; revaP 
,·ermektt'n rahat urumaıta ve lf 
g~rmeğe vakit bulamazdı! .. 
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Başbakan, D.P. seçime kazı rdır, dedi 
< Eaşı ı incide) mıs bir kararın butlanı isbat e-

B'Jnlar ö.rle sıya;i sözlerdir ki dılmı~tır. 
hddi;e!ere rakamlara Yttrulma: 
dan ezelden ebede ~öylenebilir. Düzmece mahkeme işte onla-
Amma davayı bir muhalefet tez rın zamanında idi. 
virinden lz3dt': olarak Ye memle Biz bu memekette hürriyet ve 
ket menfaatlerini ortaya ı;ıkara. demokrasiyi kurmaya çalıpn ve 
rak konu~m3k icap ederse, bü- bu hıslerle iktidarda bulunan 
tlln bu~lar Jndi ve seyyal, i.o:patı kim~eleriz. Biz bu memlekette 
mUmkun olmıran mevzulardır iktidar vazife~inin mihnetli di
Bunlar ~zerinde ıamimiyctıizlik ken~i ııhmetli Iakıt 0 df'rec~ ,,_ 
le ~olitıka yapmak istiyorlar. reofh oldu~una kaniiı. Biz ne ik· 

1'\için memleket zıraatini. li· halin, ne paranın ne pulun ve 
~anlarını'.. _i_ktisadi ·atını, bD.'.1;e ne de c:afının peıindtyiz. Biz 
sıni ,.e butun kalkınma hamle- ancak vatandaş ihtiyacından. vı
lerini ele almıyorlar'! Çünkü tandaş vicdanından nebean ede 
bunlar rakama ve esere daya- c~k arzuların tahakkuku peJinde 
nan işlerdir. yız.• 

E. \"et nitin bunlardan hah,et- •·ıı . "' dar n muhalefet mır.nrlar? Sebebini ben izah e- 1 
deı· ÇUnk ktidar ,.e muhalefet elele ye. ım. ü onlann zamanın- r· ı 
da on aenP.de yapılamıyan işler ır erse, bu memleket hayrına 
iki senede yapılmı$hr. Çünkü olur. diyoruz. Buna gelin diyo
milletin iradesi ile \'aıire alan ruz, gelmiyorlar, gelmek istem[ 
bir iktidar iş ba~ınrladır. Bu yarlar. Görüyor'.liunuı ki onlar 
mil b t i ı ~<'lmi~orlar. Neden t:rlmiyorlar, 

s e J erden şimdi vatandaş f:ebebı ~ayet ba~ittir. çu·'nku" nn
hrın dikkatini baıka <ahalara ı 
çekmek isti ·arlar. Gaveleri bu- arın dava:ı;ı karanlıktır. Onlar 
dur. Büylect bulanık Suda balık l'ersiz: münakaşalarla kavgala~ 
avlamaya uıra~ıynrlar... l:t. .. ta~addi etmek istiyorlar, çün 

Samimiyet ku kavga olmazşa hikmeti vil: 
rutıarı da kalmıyacak sanıyor· 

Adalet ba kı altındadır, diyor tar. 
tar. İsçi baskı altındadır diyor- Halbuki muhaiefrt olarak bu 
lar M•mur bllkı altındadır. di
ro. rlar. Sabahtan ak•ama kadar memlekette l'apacakları çok ıey 
btitün bu yılanları vtekrar edl. ler vardır. Ben onlara bu ufku 
yorlar. ~çma~ için çalışıyorum. Onlar 

lftlra ediniz, iftira edin"ır bu ıstemıyorlar. Zannediyorlar ki, 
i! . berraklı~a kavu$acak olurlar!'a 

tiralardan bir iz kalır di ·en cisimleri ve hüviyetleri meyda: 
lman·ıı poli!lkacıların pronsiple na çıkar. Umum! efkar, kendile 
rıne t'ankurtaran ı;imidi gibi ya. rıni derhal keşfediverir. 
pışmıslardır. 

İftira ve teıv!rie •iı·as· h t Tıpkı murekkep balı~ı ~ibi 
·tir·· . . .1 _aya. mefnız bır duıman karşısında r .umez .• O~u~ ı~indır kı, sıyası sım!liıyah bır mayı nesrederek ta 
la) attı s;1mımıy't'" büyük bir\ harruz imkanını arıyorlar 
Y~.r \"Prm"k llzımgf:'ldi~ine ka- Halbuki onlar da bizim 

0

arka
~\ım. Bu_nd~n. dol~rı. ko~~şm.a- daşlarımızclır, onlar da.bu mem 

n rnlh1 r.rını ıamırnıyet uzerın le ket evlatlarıdır dive bir dil· 
de topladım. tUnoettr iftihar etmeleri tlzım-

Muha!tleto men;up fnnflı ve dır. 
1''anlı •rlrıd11l1r1ma hır defa Kore karan 
d•ha •rzedcrım ki, hu memkktt ı· lla b 
t< Y•h•ncı ld•.ololılerin kullJn. akan Adnan . l•ndere1 
d·kl:ın mttodları k il k .• lıurıdan aonra dıı pol!tıka m•v
t nc1 3.1 u anın ' 8 

I zuunu t-le almış Kore ·e a ker 
. ~:ın 13hrık etmek ve bu- &evkl kiran ıız..rln. Halk p, t' 

r.unk ıbı;ın h r '-asılan mhbah gôr ıııinin kö,·Itrt k:.dar .yaptı .. ~
tte u meml•ketin lehine değil r · •• • 
dır. İşte asıl part · 1 k b d 1 Propa~a~daları anlatarak miiş 

t~zun ıenrler b:;a~e~·r u u~. ~erek emnıyet prC'nAibi üzer:nde 
(:' a~ırhğıncla bu 1ı kmet~ ~- urmuş ve demiştir ki: 

mcm r c ın u- •- Kored l b. h 1 
?erine çöreklennıiş insanların hu m . ~ e ya n~.ı ır arp o • 
ıckilde harrketlcrlnl d. d·kı . uıor. Korede muıterek emnl
itlyad dolayı~ı~·lc tab··e t 

1 ~.~k· er~ Y~t P~ensibi müda[aa edlliyor. 
mf'k ic'n et.,e. d b· 1.

1
• e a 1

•
1
e Bır Kore me~elesinin heşcriı•et 

• ,, e ilim \'azı e t ·h· d 
tnlz bunları ikaz <'tmrktir l\Iem- ~rı ın e en muazzam bir 1ec-
leket menfaati bun<lad · · rubp o1ri~ğuna kani in~anl1rıı. 

Adalet ır. Orada Bırl<şmiş ~!illetler fikri, 
De . . . muştcrek emniyet tl"şrbbü:-;ü 

dalr ~okrat Partı ıktıdarının a· ;ı~·akta duracak mı. durm1'·acak 
•. l"t_ı baskı aıtınrt:ı tuttu~unu mı? Bu mevzuu bahcolu\'o~ Ko 

~~i uyor~a_r •. Ne zaman'? Demok- re yalnız bir harp d~~il. ·ist~ bö; 
f . Partı ıktıda~ına cetl"cilik vas. 1e bir sıyaset sahnesidir. 

1 .ı:afe eden hır makale dolavı Ef h' 
sivle açılan d;İ\"ada bir mahk~ . . rr . ız. banşın müşl.erek em 
menın vermİ$ oldu u b r t k ~ 1 ~ r sa~ esınrie korunabılec~}!ıne 
rarını tcm)1Z nakzetmf; ~mas~: ınanıvorsak en ııyade tehdide 
n~ ratmf'.'n aynı rrlahkeme ısrar mantı b~ılunan. bir '?eml('\cE"t o
etmiştir. Ar\alete baskıdan nasıl I~ra.k m.uşterelc emnıy~ti Türki
hah""ediyorlar'? İstanbulda bir O· \enın davası. ola:ak ~udafa.ı. et
tomobil vaktiyle bir adam tiı:!:ne- ~ek mecbu~ıyetınde ıdık, l;öyle 
rniştir. Dava hizim iktidarımız za ~a~!ık. Bu ışler pamuk ipli~ine 
manında yenidr.n yürümüştür. r:lc anm~ş. ol11a~dı, .orad~ müşte
DAvada sanık beraat etmiştir Be t b emnı.~et rrır ıtıderdı. Biı j,. 
raat etmiştir ama, vaktiyle. gö. ~ore'~ mu~~errk em~iyet fikrini 
riılen muhakcmE'nin de düzenli b k r. mudafaa ettık. Bu likir 
bir muhakeme olmadığı. rski di~ ~~ınd~n~ır k.l ~ore harbi 
mahkemenin de aldatılm1, bu· da "ı;i~ ~an~ındP ınsanıyet çapın .. 
lundu~u mrydana tlkmıştır. Çün ~~ı~~ ohtrak kalacaktır. 
kil kaziyeyi muhakeme halini al- . · er.•m meselesl 

Celal Bayar, Elazığ 
İplik fabrikiJsının 
Temelini aftı 

BAŞMAKALEDEN DEVAM : Sanat Aleminde ı :~.:. f ~ 
Don Juan'a oyun ~ 

(Bııı 1 incide) 
febbilsil ile vilcude gelmekte
dir. 

ElA.zığ ovasında yetişen pa-

Hür dünyanın yüreği 
<Başı 1 incide) 

(Başı 4 üncüde) 
taraf edilmesi ise, nihayet bir, 
lki provılık iştir. Şehir Tiyatro
su aktör ve rrjisörlf:'rinin dünya. 
nın bUtUn medeni tiyatrolarında 
mevcut olan bu zihnlyetı kabuf 
etmelerint-, ol!lia olsa tembellik 
\'P iyi niytt eksikli~i m3ni olu· 
yor. 

Müsaade e-derlrne rejis6re ,.e 
•ktörlere, bir ikaıdı daha bulu
nayım' İspanyoka'da bay ve ba
rın mAnasına gtlrn ıu eSenor-. 
ve eSenora9 ların -ki metin 
bunlarla dolu- ·harfinden son
ra bir Y varmış gibi ıSenyor• ve 

ISTANBUL 
PAZAR - 5 . 10 . ns2 

12.li Atılıs ve ı-ro.:ranı 1 .00 lia 
b•rltr ıs.ıs Ali D..rıLr Ta arlı:aı!atla I 
rından t.a:ı esr:l~rl .,. C)'"lln lla•alan 
13.30 Taruk Ak1>J ı-e arbd an.nda 
d•na muzlji lt 00 llnill Gökt&1Jan 
••rkılıı.r 14 "'.O Jlıftaııın fıbıı yı ıl 

(Pl) ıt.15 .\ık Davut S :larl"ıılta t .., 

kultr 15.00 Paia.r koııatrl Crl.) 1& 00 
:;u·b Te t rkü!er . P1: ) 14 SO U'D ıd11;1 
<iunuı mıı f ı&.10 ... ·•dir Hilkat f,.Ulha 
dan ıırktlar 17.00 lii.ı.ibenrle baba· 
ı• ı; 30 Cın Akait en fal'kıllr ı .0) 
Ölrenrl ıaıti ı& 45 ~!ra1a1'dıın ınt r· 
mumlar (Pi.) 1100 Rabforler !9.;5 

muk, kalite itibariyle üstündür. 
Ve dönüm başına 150-160 kilo 
pamuk vermektedir. Ova sulan
dı~ı ve teknik usuller kullanıl· 
d:Aı t"akdirde randıman çok ar. 
t•cak, bu bölgo büyük bir kal
kınma safhasına girerek pamu· 
ğuna kıymet, amelesine iş ve 
köylüsüne yerli bez temin edi· 
h:rek üç ba~lı menfaat temin o
lıtnacaktır. 

Fabrika, Sanayi Kalkınma Ban 
kasının temin ettiği bir buçuk 
milyon lira krediden !aydalana-

noctk lılr iman bynağı olmak gibi serem bir mevkld• ·iı. 
Bir tırıftın dı a!lirın icaplarını uyıun 'lr hale ıetirilecek 
C'tıttli JmkAnlarla dola bir yurdumuz. bunca cefıdan sonra 
~·iJıünün tüJdürülmesl fcı p- eden bir mübırf'k mll letlmlı var. 
l\ İr ıvuç Türk müntt'"l"rrinln blrbirltrly le dfdifm'k )"ÜTÜndt.n 
hu~ün bu l)·ilikltri lı.ti~tt1tfrmtlrrl l .fıy ı k ın ı . taiı mi? ıru.r 

diinyanın (tllk yüret;inin istikrarlı ve mrtin man1arııtn t bu 
dhliı,;;melrr ) üıünden, ~üphtll ıöıı:;lermete hıkk1m1z "Ylr an! 
J:Jhf'tfe drjil, r llJf'Ur. 3·ok .•• Ben 111 n ı laını)'orum ki tc dldiıs

mrltrlmlz mul'lkkattir, 6midir. iki tara llan birl, tarihi -•· 
uıı,.·etlmi7in lcapJannı ı.a,·raya rak dogru ,·otu tutarsa ve dl
dhme ve dt"dikorlu saha!"ına arka ttvirfrse, dl&er taraf )1 

11.)"lli yolda arkasından yürilyecek ltyı siyasi intihara doğru 
gidecektir. 

AHMET EMiN YALMAN 

tıS,nyora• diye Okunması 13.zım. Perlhan .Altv.Jat SISa•rfd•ıt tırlı:.a ar 

Bu beylik hitap şekillerinin. bil· (P!.) ı9 . .i5 Kicti.t ort• ada11 n..do

tün aktörler tarafından yanlış diltr 20 ıs Rab• nıete !'l.ao Faul 
söylenmesi biraz ayıp oluyor. 

* Bir ,.-armıı bir ı-okm•ı - Xo11111an.ı 

Ellltun Ctm Gtn.,- 21.20 Dl•ltJ'I 1 ta· 
nlr makinelerini slpariı etml•tlr. H ı h k p iyesin bütün yükü Reşit Gür-
Fabrlkının temel atma me:asi- • re 1 r . an unu zap ile Perihan Yanal'ın Uze- tekleri - T·~rk mudlı:lal CE ki ıeal1>r 

rindeı•di. Yıllar geçtikre Türk ve ••ı:lır) -:?2.00 Spor tı.berlerl 22 l·) 
minde söı alan Ellzığ milletve· ı ş.ahnesinin En usta. en '"rahat ov· Dda mu=lii ~2.10 Hafıaıun but ıı:ın 
kıli se ... ·ki Yazman, Cumhurbaskı naı•an kıymetlerinden biri ha Ü· (Pi.) 22.t.\ H&herln 281)0 Prouamlar 
nımızı hitaben demiştir kJ: d 1 • 23.0.5 St-rditinb .... ı."" (PL> ıs 30 

tUlurlu ayağınız bu şehre dai- eg"' ışıyor ne gelen Reşit Gürzap, tam ro- Dana vecaı miıtlll (Pl) t.&.OO Ka 
mı hayırlı bir Jşin müjdesi ol- lün gerektirdiği Don Juan'dı. Gô 

b k d 
f'l?lll. 

muştur. l\lUsbet iktısadl ı;iyase· ı rt.ınüş vt &illr-llik a ımın an 
tiyle m•mlekette yepyeni hare- aynı şeyi Bayan Yanal'ın Dona Al''KARA ' · 8.~~ A-:ılıı T• rırorr•m t.ıo Saa\ •· 
ket ve kalkınma ve hususi teşeb ( Başı 1 incide) ı Ayrıca hayret edilecek bir Fa.bfa'sı itin de söyleyebiliriz. ran. h•btrıer .... haTa r•ııo,. ı 's la· 
büse gtniı imkAnlar sallayan bu Bu&ün mer'iyette olan harci· nokta daha vardır: Memur tren Eğ,r P@rihan Yanal, vaktiyle ttdltıniı ıarlı.ll•r (M.) ı 1s o 
fabrikanın ·apılmııında belli baş rah mevzuatı baremin her kade· de yatak ,.e yemek parası ''e- Devlet Konservatuarı'na gidebil- rMrramı 9.20 smı..a meıod l•r <PI > 1 
lı lmil oıan hükO.metimize le· mesindeki memurları büyük za· rir; Iakat bunu devletten ala· miş Ye iyi bir sahne dik!liiyonu o.is R1.dy-o. De ıtalill;:ce ıo oo rııt •I· 
şekkür ederim.• • rarlara u,ı!ratnıaktadır. Bugünkü maz:. kesP!llinden öder. Son za. Pdinebilmiş ol!'aydı, tiyatromu· "1-dmtl ıo ıs Sıd.J Roıs..s·~a ıar ar f 

TPmf'l atma mera!liiminde Cum !iieyahal etme, karın doyurma, manlarda bu yolda bir teklmül 7,Un kazancı cidden büyük olur· 
h d••, Fakat nP y·azık kı', ses v·e dik ıo.&s Fa:ı .,, .. rıerl ıı 00 Bat• miı:ik urbatkanı, bu fabrika, milleti· hamal ve saıre masrafları ma- olmuş, !'la dece 2:l0 kurus kuset ... Pi ı ı> • 

. . · ... ıııı:iyon trrhiyeliii almamış oluşu. . · ıı.ıs .re.ı: • Y•tman' an ıartı· mız: memleketımız ve ElazıA: Ilım iken devletin memurlara parası tanınmıştır. l•r 11 ıo Tenuıll: P•zar ılı:tfl ıt oı> 
müteşebbisleri için ha~·ırlı olsun, rerdi~i s('yahat ve i~arnet yer- İşin bir garip tarafı da şudur: bu kabiliyetli aktrisin oyununu Ektuo Gtt;erdttı ıarıalar ı2.ıs l!tmı .. I 
diyerek temele ilk harcı koy. miyelerinin miktarı çok hazin- Dc\"lct mtic~sese'.lii olan Deniz- kıyasıya baltalıyor. k•tt1>ıı wllm 12 20 ltlfll),!tkstıı ••Um 
muştur. dir. Baremin en alt kademesin· yoJları birin<"i \'8 ikinci kama· Şaliye ?ltoral; şen, şakrak, ku· 12 ıo Yur•tan &•ll•r koroan JI 00 Sa 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar, de bulunan bir memura seyahat ralarınt yemek~iz olarak satmaı. -.ursuz bir c.Duenı• idi. Fakat at a:ran ,.a habtrl•r 111 s liıııık rrı l 

Uluova ıculaması hidro · elektrik ye\'miyesi olarak ~ünde 225 ~ku· fakat ayni de\.'let, memura ye- temsilin rn hoı ~urprizi suflör ıs.ao ötıı ,.autul ı t ,~ Hatır mıtı>
inşaatı lle Gölcük çevresini gc· rU$ ve baremin lirresinde bU· mek parasını da tanımaz. Bu Rıza Tüzün'i.in Tostadillo'!iiu ol~ d'll•r CPI.) 1,_.,0 HaTa raııonı. akıım 
ıtr'k ılAkalılardan izahat almıı hınan en yüksek devlet memuru yilıdC'n hiç bir memur Bf'Yahat du, Programa görr bu rolde Re- proıranu ... karınıı. 
Y Gölcük hidro - elektrik ve na da 000 kuru' verilmektedir. etmek h~t('mcz. ÇUnkU bunun s,it BarAn'ı YC'ya Va~rı Rna Zo- * 
sulama t<'~isleri inşaatının sür'at Üç .t:ünden fazla ~üren seyahat· külfeti doğrudan doğruya dar bl''yu görecektik. Tiyatro Alemin ıe.sa Atılıı. rroıraf!l T• aa•t • 

11 
Jp Herledi~i ve h31en ,göl suyu- lerde \·erilen ikamet yeYmİyt'si bütçclinin omuzuna yüklenir. dr J:İzli kabili~·rtlerin meydana li.OO eartu:r röıeı rltl:> li 

0 
D.snı 

nu ovaya akıtacak olan 4~00 met ı i~e di~crinin bir buçuk mislidir. Bugünlerde Bakanlıklarda JtÜ· ç.kma!liını sa~layan beklenmedik m . .dJt <Pl) ı~ .t}O !"cıuı (:S-ı' aT .. ı 
re uzunluktaki tünehn 2500 met. Yani r:n a1t kademedeki bir me· nün mevzuu huriur. lter Ba· t,.sadüf ı;t !itlerinden biri nf!ti- !atlı) 19 00 Eu• • an .,.. •• rl•r 
relik kı nunın açılmtş olduA:u biz mur 337,5 kuruş, en üst katle- kanhk yeni liyiha hakkında fi· cPsinde J()ytarı upk Toatadillo'- 19.15 't•?Olten ~ir ;rapr.ak ıı> 2o Ak· 

tat tün,Jin icinde yapılan tetkik.! medf"kl memur da 13,!'5 lira al· kir ve mUtalia ha1ırlamaktadır. yu Rııa Tilıün oynadı. Ve çok .,.mm bnııa ıtı:Uzltl 19 t.s \!ııaııı 
11 

lf'r sonunda anla. ılmııcı ve t .. ın maktadır. !cin "aribi bu mah· Rir de. harcirah şimdiye kadar ''··arlı. tabii, hoı bir eda ile ov .. ., " v • • " k.ad!ftr A~kan.ı:aıı ıırlular !!O ı Radyo 
muvafhkıynle seyrınd<n dolayı dut paradan duno kadar ayrıca a 11 muşa ııllre hazırlanmııtır. nadı. HattA b<lki de bu rotu ll.ty ,., 20 80 ., k <Pl> to 15 oı>oı-
Cumhurbaşkanı Bayındırlık Ba- \·er~i de kcsilml'ktc idı. ' Fakat ~\merikada baremin meb- Baran veya Ba:v Zobu J:İbi faz· 
kanlılı elemanlarını, içişleri ve )'ine bu kanunda memurlara dei ile tuüntchası arasındaki her la sahsı;.-et sahibi bir sanatklr 
ır.üteahhitleri tebrik etmiştir. infikakte ve nakilde, infik3.k ve memura aypl hak tanınmıştır. yrrinc, Rıza TUzUn gibi müt'-

?ada (Pi.) 21 !JO Haurt•T•P !!J.!5- @ar· 
kıl•r (Öz•l rl&lı:l ,2.tS Pı111 nı •ti 

1 
(Pl.) 2~ -i!'i Saat a'l'arı T• habırltr 
~3 M PMrram Tı kapa-oı. 1348 metre yükseklikte 20 ki· muvasalat .. Ytymiyesi diye sad~· 1-lcr memur günde dokuz dolar vazı bir aktörden ır,·rctmtmll. 

lometre uzunlukta ve 4 kilomet· re altı ,gunlUk seyahat yevmı· almaktadır. Bizde de hiç olmaz· ('~erin havasına d:ıha bile uygun 
re genişlikte olan \"C yedi buçuk ye.si \'C'l'ilmektedir. ~~ani .hare· sa memurların üç kademeye ay- düştü SATILIK cı· rr ,.K 

mın en alt kadl'ml'sındekı mc rılması müdafaa edilmektedir. · * •• ı milyar mrtreküp suyu ihtiva c- • ,.: . _. · .,, J 

den Go··ıcu·'k ,0··ıu··n•-n 316 metre mıır nıesela 1Iakk.ar. ıı.·c ;.:ıder.- Yani az maaşlı memurlara .':'Ün· , 
~ .,.. k ı ki 13 5 l d k. ort m i l o on Juan'a Oyun> komedi,!. Salihlinin Adoia ve Çapaklı 

alçakta bulunan Uluov.'Ya do·'rt ·en eşya a. nn na .. ı ıçın , .ı- e SC' ız, a aaş ı memur ar:t << 
" b d .. t "k k t t d }fusset ve ?>tarivaux gele- kö.vleri arasında Adala baraı·ına huçuk kilometre uzunlu,.undaki ra, . aremın en yuksek ?ereces~n on or , yu sc maaş ı ara a 

!
.. td k 

11 
k • , 

1 
dekı memura da 54 lıra vcrıl· 20 lira verilmesi teklif olunmak neklerine dayanan, fakat Paris'- çok yakın ve jki devlet kanalı il• 

une en su a ·ı 1 ara ova · u a- ki , · B ·ı • k tadır. in birinci sınıf modern bulvar Eulanan denic süreke pamuk ı·er k 1.. 1 .. ld me cııır. u para ı e .. ~n ara b ~ 
naca ve uzumu enerJı e e e· veya !stanbuldan Hakk.rive gi Bu çahşmaların hayırlı neti· piyeslerinin tarzına da uymaya !eri ve hr>r çeşit tahıl. tütiin C· ! 
dilccrktir. dccek bir memur, eşyal:rı~ı me~ celer vercce~i, l3yihanın }.tecli- çalışan; hoş, iyi yazılmıs. bir kimine müsait büyük sahalarıa ı 

Te!liiıı:;ler iki ~afhada yapılacak· murivet mahallinf' götürmek şöy sin önümilzdeki drvresinde ko- ohis komedi.sifi dir. (İqrelenen 35 dönüm me,>""\·e bahçesi, ayrı· ı' 
tır. İlk tl:'sis ~ücü altı bin kilo· le dursun, hamalla" evinden çı· nuşul::ıca~ı ve memurlarımızın ahisııı, ekseri Fransız komedile· ca ka,·aklıklar \'e binlerec pala· 
vat, nihai kapasite 12.000 kilo- karıp bir arabaya dahi ytiklete· bü,>•ük bir sıkıntıdan kurtulacak rinde oldu~u gibi. tabii t1aşk11 1 rr.ut a~acını ihtiva eden ctm'an 
vat olaraktır. Elde edilecek ener, mcz. l;ı;rı ümit editı:nektedir. tır). Geçen yıl İstanbula gelen 15000 bin dönüme yat,,ın uıik!':ır. i 
Jİ ile EIAzı l' sehrinin. Ergani Ba ı--- Fransız trupları Kütük Sahne'de da Hazrnedat Çiffl® a.d ile a 1 
kır Madeni. htetmesı. ile Gule- Bı·ı· solııs beıı de1110J~ı·otıııt Geraldy'nin, ~licbel Duran'ın pi. nılan cifilikle, bi!abarp sal!n a. 
man madenı ısletmesının enerJI ~ ' !' ytslerini ve yine Pu~et'nln .. )te. lınıp çiftliğe katılan bilümum I· 1 

ihtiyaçları Uluovada 180.000 dô· sut Günler• ini oynadıkları za- razi, sahiplerinin rıza ve muva· 
nüm arazinin ıturat Ve yeraltı diye ii%eı•iıti ftrfttfffftdJ man, •Zeki ve hisli kim<Plore hi- faka ileri ile acele satı5a çıkarıl 1 
!liulnriylc pompaj suretiyle sulan. t;;,p eden bu nevi komediler, a· nııştır. 
masına lüzumlu ener]I ihtiyacı <Baıı 1 incide> na aldırmayarak hakaret etmeye c>ba nicin blzcl• de oynanmı· Taliplerin: İzmirde Kemcraltı 1 

karşılanacaktır. vehancde n1üşteriler üzerinde a başlayan ~femduh Gülensoyun yor?-. dPmi!ftik. Bn tarz bir ko· I\faarifet Hanında Avukat Ekrem 
Elde edilecek enerjinin mall- rama ·yaparkC'n, ?ıiemduh Gülen. şıddetini artırdı~ını gören me- medi i$te şimdi Şehir Komedi Ti Oran'a: 

\"et fivatı ilk zamanlarda 410 ku- soy isnıindc biri: murlar, nihayet onu karakola gÖ· vatrosunda oynanmaktadır (hem Salihlı 0de, işbu ıaıı~ın ha.ktm 
~uş, İ980 de bir buçuk kuruşa «- Ben Demokrat Partiliyim. türmek mecburiyetinde kalmış- de Paris'te bile. daha iyisini pek \'e mUslihi olarak taraflarca mUn , 
mal olacaktır. Halen Elazı~da e· Benim üzerimi aramaya hakkı- !ardır. ~öremi)•eceğimiz dekor ve kos- tth•p sulh hakimi Nazif Ölk 1 

nrrjinin bir kilovat saati 23 ku· nız yoktur.-. "1.femduh Gtilensoy orada da tümlerle). veya meıkür arazi sahipleri Fah-
ruşa mal olmakla ve 32 kuruşa diye ba~ırmaya başlamıştır. poli~e mukavemet ve hakaret e. nDon Juan'a Oyun• ti ·atro e. rl Ye Hasan Keskiner·e mürata· 
ı;atılmaktadır. Santralda çıkan su Komi er muavini her gün yüz dincC", hakkında zabıt tutulmuş debiyatının bir ~aheseri olma5a ıt edilme"i. 
ilt otuz bin dönüm. l\furat neh· !erce vatandaşın, üzerinin uru· \'t' ~uçüstü mahkemesine sevke- bile. bu komedb·i oynamakla Şe. - --
rinden pompaj ile yüı bin dönüm IC'n aranarak memnu sil3h kon- dilmiştir. hir Tiyatrosu esaslı bir hamle DAVET 

r-------, 
Cevaplar 

Rugünkü il.l\·emizde sor
du umuz muhtelif soruların 
cevapları eu şekilde olacak
tır. 

!Jl\Cmlzln birinci sayfasın
da, ·Bunları bulabilecek mi
sinı..::"' • 6iltununda. sordukla
rımız· 

1 - İ tikll! caddesi 
2 - Feridun Çöl.geçen 
3 - Çimento karıştırmı 

Al•ti 
4 - Öğ]e •onu elbisesi 
5 - Drniz feneri 
6 - GU\laç paketi 
7 - Grota Garbo 
8 - Dalgıç odası 

9 - Alman konsolo;Jıane
•i 

10 -,Halil Özyörük 

liAvcmlzln üçüncü saıfa
sındı, •Bilginizi yoklayınız, 
sütununda sorduklarımız: 

1 - Bir Fransız tiyatro 
yıızarıdır. 

2 - Halit Ziyanın rom.a-
nıdır. 

8 - Bir operadır. 
~ - Bir <•ılt içkidir 
Ş llir deniz muhar 

sidir. 
8 - Bir kadın elbis;esid.ir. 
7 - ~eyzen Tevfik'in ese .. 

ridir. 
8 - Bir ,.essamdır. 
9 Sohbet meclisidir. 

10 Tanınmıı bir filozof. 
tur. 

il - t,U!manda bir dağdır. 
12 - Renk ~orlilğüdür. 
13 - Zlya Pasanın eseri

dir. 
H ~ Elr .\frilr.a slne~idir. 
15 - Dir lngiliz boksıırn. 

dUr. 
15 - Tevfik Fikret'in ese .. 

ri<lir. 
17 - Faust'un Şel1anıdır. 
18 - Bır Fransız kahra

manıdır 
rn - İlk ınrkçe eserdir . 
!!O Bir cins balıktır. 

İl.l\cm: in iiçlincil sayfa-
sında h lenceli satırları 
sUtununda sorduklarımız: 

1 - llaıali 
:? - Portekiz 
3 - Ril.ı. llayy..·orth 
.ı - Londra 

5 - :2., 
6 - GclinC'bilir. 
7 - • rane suyu 
8 - Olmak 
9 - Jendelson 

10 - Yemek 
il - İstediği 
l~ - .Aklı fi:Ulltut 

13 - Allı 
ı..ı Romatizma 
15 - f:ır .. 
16 Sanl:e 
17 - Çınakop 

18 - 426.1 
l9 - Jlabuni, abudi 
!!O Ş:ırlo 

iı .. vrmi:o.İn ürüncü sayfa
ıı ıl:ıki i~ i l aritatiirün altı: 

ı - •Cılc:mam Allah "İ
me in meyhaneden• 

2 - Oeı'dimi um:nana 
döktüm.• 

İIAvrm .. ın döMuncü "UY
' nda~ esı nIJ bilmecenin 
altı: G. Kennan 

oskova'ya 
Dönmiyecek 

. Bu mıltetın bu iktidara karşı 
bır hoşnutsuzluk gö~terdigi var 
mıdır.~ Ankarıda bir gaıetecl :ır 
kaitaeımızın gorduku ıibi onlara 
&ormak Rereklir: İhtilAI mi i•ti· 
;:;•un~ı. lntihııp mı? İntlh:tJ'l~a. 

ve )·rırallı ~ularından pompajla trolü yapıldı~ını fakat kimsenin Zabıta kuvvetlerine karşı gel yaomış ~ayılır. 
r.0.000 dönüm arazinin sulanma- bu ~ekildc itiraz etmedi~ini •ÖY· mrk ve hakaret etmekten mah- ııu seviye de~iıikliti belki Şe 
~ı trmin edilecektir. lcmi~tir. nu !-iÖılcr üzerine ?tlem. kemeye verilen 1ılemduh Gülen- hir Komedi Tiyatrosunun, bir 

•Katip i><'nım. ben katibin. 
Kadıköy Bahariye İlkokuiu öğ C'l n~ kJrı~ır• 

rtncilerini Koruma ve "Yetiştirme ,_ ________ _ 

< Başı 1 lnd del 
nan'ın derhal geri çağırılma-
11 talebine karşı Birleaik A
merikanın ?ıloskovaya ener
jik bir protr.sto notası gön
dereceğine de muhakkak na
tarı:vle h~kılmakt.1dır. 

George Krnnaıı ~l osko\·aya 
dönmryecek 

Moskova, 4 (A.P.) - Bu
radaki Amerikan elçili~i söz 
cilsil, halen J.,·içredo bulu
nan büyiik elçi George Ken
nan'ın •hrrhangi bir sebep
le ~ıo,kovaı·a donmesl ihti
m_alinın t_ok zayıf oldulunu• 
&Oylemiştır. 

llilindıği gibi Ru•iar Blr
leıik Amerikaya müracaıtla 
büyük elçinin geri ta~ırıl
masın_ı istemj~lcrdir. Kcn
nan, Isviçrcye 17 yaşınd~ki 
kı~ı ~oan'u görmek için git
mqtır. Karısı, ve iki küçük 
çocuğu halen ~loskovada bu
lun?Jaktadıriar. Elçilik •öz
cusil, Bayan Kcnnan'ın pek 
Yakında ~loskovadan ayrıla
cağ~nı ve büyük elçinin hu
susı uçağının 3 güne kadar 
Moskoı·aya gelip kendilerini 
ala('1~ını s5ylen}istir. 

t~tıhabı daima haıırız. Bunu 
tE'crUh~ etmek istiyorsanız bu
yurunuz. Ama bu fitne bitsin ar· 
::~: bu münafıklık bit•in ar-

Bühin tesi'.lial Vfl sulama lşlrri cluh bilııhütlin b:ıJ!:ırmaya ba$1a· !liOY bu SU('U kabul etmemekte ve kısım seyircilerini Ses ve Kara
lfl milyon liraya mal olacak, bu mış-, ancak_.karakolda üz~r~ni .. •- 64 müdafaa şahidi dinleteceğini ca Tiyatrolarına de\Tetmesine se 
~aYrrleo 210 bin dönilm arazi BU· ratn1a:ı-'a musaade edcceğını ıoY- SÖ\'ltmrktedir. hep olacaktır. Fakat Sezarın hak 

· ı ı · ı · Duruşma, başka bir gilne t!- k s ( s ·ı K • lAnarak bölJ?:enin iktıs;uit ve zl· emış ır. ını ezara veya es e araca -
ral kalkınmaı:;ı temin edilecek ve Komisrr muavininin ihtarları lik olunmuştur. ya) bırakmakla, Şehir Tiyatrosu-tı Bir Riln eih<lte Demokrat Psr 

me~·uı makamları da bu hu· 
su~~~ karar \"ermek mevklinde ka 
labılırlrır. 7\filh•tin rtvine mii-

arazinin verimi artını, olacak· ·• nun kültür hayatımı1.a karşı O· 

tır. lng'ılfere, 'ıran notasına du"n cevap verdi lan vazifesini hem daha iyi ya-
poca~ını, hem de buranın bir 

1 ~:caa~1.~lım mıdır, deİtil midir dl 
b d_usunf'bilirler. HAdi:ı;rlPrin 

1 
11 g~dişine hakarak madem ki, 

'bu ~ıvast mücadelfl' ve münak.t-
1,' şa, ıki taraıtan biri mutlaka \'a-

U" d f b'I \ (Başı 1 incide) redir. tulılat sahnesi olmaktan çıktığı 
Ç yer e 0 omo 1 petrol salın almak üzere h~len Kahire 4 (Ankara Ajansı) - duvulunca. zamanla; eskisinden 

müzakere halindedirler. ?t1Uzakc Arap haberler ajansının bildir· daha da bUytik bir ~eyirci küt-

Kazasl Oldu reler ir,ndaki her iki devletin di~lne ~öre Dr. Musaddık İngiliz lesine hitap eder hale geleceğini 
sefirleri Gazanfer Alt Han ve E. notac;ı hakkında en son dakika· sanıyorum. 

ı tan hainidir, bir taraf or'adan ( Başı 1 incide) 
kalkmalıdır ~ibi !iili:vata davan· te şolör hastahaneye kaldırıla· 
mıştır. madf'm ki, onların iddia- · rak tahkikata başlanmıştır. 
gına nazaran ah\'al sikin bir Diğer taraftan evvelki .ı;:ecc Sa 
manzara ~ö te . ? ·ıı t. d 
Yine mu rı~or .. mı e ın r~- rıyer l"n Tak~ime gitm('kte olan 
· ih , t raca.at suretıyle buna bır şoför Haşim Nişanın idarC'!liinde. 
n b"'1· .e1

• verılmelidir diye düıU- ki 3091 pakalı otobüs de Dolap nr ı ır er . . -
· drre !<akınlerınden ?ıfehmet De-

.Daha salim bir sahaya ~irmek mirclye ('arparak ağır surette ya 
ltın acaba. intihaha gitmek daha ralanmasına ,::ebep olmuştur. 
doğru olur nıu7 Fikri vatandaş- Yaralı. Şişli Çocuk Hastahane-
ların da h~tırına Relebilir. E~er sine kaldırılmıştır. 
b.u~ıa; .hakıkaten Demokrat Par. 
tının ıtıbardan dUştU~U kanaatini Anklra yolunda bir kamyon 
tasıyorl:ır ve bO:vJe bir iktirların devrildi 
~ir müddet daha bu ll'eml•ktti Adapazarı, 4 (T.H.A.) _ Tuz. 
ıdarP_sı~l tararlı görü\'orla.r!lia la Uçaksavar Okuluna ait 604297 
~~:·.sımı de kendileri Jçi~ mü~~it pl3kah a~keri kamyon İstanbul
goruyorl_arsa, o halde söyle!!inler Ankara şosesinin 270 inci kilo
yeni int~habata gir,lim. Demok- mrtresinde fazla sür'at ve yanlış 
rat Partı bunu teukkür etme\'e manevra yikünden de\'rilmiştir. 
hazırdır. · Kamyonda bulunan erlerdrn 

I 

-

Cemal Aslan ezilerflk derhal öl· 
milştür. Kazaya sebebiyet \•e. 
ren şoför Ahmet Göbekli yaka
lanarak tahkikata baslanmııtır. 

Bir kadın 
Kocasını balla 
• 

ile ikiye ayırd ı 

min Ali Türkgeldi tarafından ya- da verdi~i bir beyanatta: TUNÇ YALMAN 
pılmaktadır. •- tn

1
giliz cev.a,bi n~1taıı _sa~t ? 

? ? ? ? ? ? ? ? iki devlet temsilcisi bu hu.sus 17 de <. ran ~aatı verı mesı ld· . 
hakkında Dr. ~tusaddık ile mü· zım ,gr.tırken bir buçuk: saat g~ç 
tPaddit ek-. falar ı::örtismüşlerdir. \".erılmış bulunmaktadır~ demış 1 

MAYADA ('; 

Jran Ru~ya~·a flCtrol satmıyor tır. ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Nevyork, 4 (Anka) - Bura- /" 
düki İran eltili~ine mensup sa. 
lcihiyetli bir sözcü bugün yap.tı
~ı bir hasın toplantısında demış. 
ti; ki; 1ran devleti dünyada mev 
cut hükümetll'rin hepsine petrol 
satmaya hazırdır. 

Ancak İran petrolil yalnız iki 
de\'l<'te 5;ıtılmp·Acaktır. Bu lkl 
devleti Sor:rrt Rusya ve İng:ilte· 

. 
lnönü 

( llaşı 1 lnddel 
İlçe başkanlı~ına Avukat O· 

guz Ozan, üyeliklere de Ali Bay
rak ,Ömer Tezer, S3dettin Ata· 
pure, Fikret Canlı. Hülya l .k 
man. Hür Gelçin, Celal Ertan, 
Do~an Gilndilı seçilmişlerdir. 

İl dele~e!iğine de, Avukat At.!f 
Ödül, Avukat Fikret Kanlı, O· 
mer Sezer, Celil Erkan seçilmiş.. 
!erdir 

Mih a lı ççık C.Il.P. ilçe 
kongresi )· apıldt 

ÇANAKKALE 

ABİDESİNE 

YARDIM Liste: ıo 

Bir en-elki Yekun ...................................... . 
Şehit Fırulr. G~rede ınnesl ... .. ..................... . 
A.Ji Tuncay ...••.......................... ..•............• 
Sirkeci Gilm,ük mtmurlan ....................... . 
İffet Aydar .... .. ................................... . 
Hüs,yin Emin Entmtn ............•.•••... ·········· 
F:mniyet ~tiidürlülü L'va.zım İşleri Mtmurları 

48 Piyade .. Alayı 3. üncil tabur subay ve erleri .. . 
Şefık Atalay .......... , ................................. . 
Cağla;>an Mühimmat Deposu ...................... .. 
Galata Poli.J nlerkezi ............................ .. .. . 
Toph::ıne Dtrı ve Tenaslil Has. 1\fuayene evi ..... . 
Salt Darv ...................... .. ....................... . 
MııstafJ Gülçür ........................................ .. 
İ t. OpftPrdarlık muha~ebe meomurlırı ... .. ... ... . 
T. Drmir Ye Çt"lik Fabrikaları .................... . 
Orh;,n Yüksel ......................................... . 
Corl11 ~lolörlü Piyade Birliği ....................... . 

Türkiye iş llankası A.Ş. İs!an bul merkez ıubesı 

YEKUN ................. . 

Lira 

75820.75 
50 
15 
14 
10 
50 
9 

110 
2.50 

12.50 
15 
10 
10 
10 
H 

275 
z 50 

65 
634 

77129 2~ 

? 

? 

1 
1 

ı\nkarada 
birbirinr >·apı~ık olarak ilıd çoruk dogmu~tu. 

de bu hilkat garibesi görWüyor. 
Resim 

l 
Zonguldak 4 - Zonıulddın 
ıvrik kazasın~. bağlı İbrici kö
lnde Emine Ozbud adında bir 

Kadın koca51nı kıskançlık yüzün. 
den u~ıırken balta ile ikiye ayır 
mıştır. 

Köylüler tarafından vakalanan 
Eroine adalete te!lim ~dilmi~tir. 

Mihalıççık. 4 (Hususi) - Bu
~tin ilçemizde Cumhuriret Halk 
Partisinin ilte kongresi yapıl. 
mıştır. Kongreye Eskişehirden 
partili Yatandaslarla eski Bakan
larda- C•mil Sait llarlas gelmiş 
bulunuyordu. İdare heyeti rapo
runun okunuşundan sonra söz 
alan Cemil S'.tit Barlas, buıılinkü 
iktidarın par• 1::ı~ idare~inrlen a. 
cı bir lisanla ~ikAyette bulun 
muştur. 

T. C. Ziraat, Is. Osmanlı, Yapı ,.e K.-di, Tıirk Ticaret. Sil· 
m'rbank ve G3ranti Bankalan yardımları kabul etmekte
d:rırr. 

Derneğinin yıllık normal Genci Dersler 
Kurul toplantısı 8.10.1952 tarihı 

ne mUsadif çarşamba günü saat 
20.30 da yapılacağından ilyelerin 
okul binasında bulunmaları ilAn 

lnglliı Kfiltiır Jieı·cti İngilizce 
rlcrsleri 

mil Jek kış d ı d ratni:ııa fa· 
olunur. ı he kar•tbrı 6 km r• artHI, 1 Elr.lm 

Gündem: 1 - Oturumun açıl· "ı .,. 8 Elı. m <;'t~amba riinü ııat 
ması. 2 - Genel Kurul Başkanı, 17 il• 11) ..... il a n oitlrı Erkek LI· 
As Başkanı ve 2 kAtip seçilmesi, a de ıı.a tır Ka iohıomalr. ıaı .. 
3 - İdare Kurulu ve murakıp " r h o.ama aıı"l'fında m nraat tt· 

raporlarının okunması. 4 - E.s- -----------
kl İdare Kurulunun ibrası. 5 - ? ? ? ? ? ? ? ? ., ? 

kiplerin setilm~i!, 6 - Dilekle-
Yeni İdare Kurulunun ve lura.

1 

M A y A D A (; 

rin tesbiti (İdare Kurulu). ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

İlôve11ti%deki hııl11tara111ıı 
Jıall.edilıııiş şekli 

Kız Orfa Okul Mezunlarına 
Verem Savaşı Hemşire Okulumuza öğrenci kaydına 13.10. 

1952 tarihine kadar devam e·iilecektır 
Kendilerine emin \.'e 5ereCli bir i tikbal temini iste

i;inde olan kız orta okul mezunlarının cı\'erem Sa\"aşı Hem. 
şire Okulu l\lüdürlü~ü -Ere nt.;oy San toryumu- İstanbul• 
adresine miir:ıcaatl:arı. (15935) -

ne 
AD 

R 
le! n 
in 

ka 
he 



--- V A T A N ----------------------------,-------- 5 • 10 • 10~2 ---

tKR MtY L s 

SAATLARI 

E SA T DU 
. 

SiNGER SAATLARININ 
iKRAMiYE LiSTESi 

l - isviçre~e para ıı bır hafta-
lık seyahat. 2.,625.-
SİNGER saatları atıcılan-
na mahsus tek bir çekilış 
ile İsviçreye parasız bir haf 
talık seyahat. 2 .. 625.-

2 - Bayan iı;ln 1 Singcr 18 ayar 
bllezlkli. elmaslı \ e pırlan, 
talı saat veya, 
Erkek iı;in l Singcr 18 a~ ar 
bilezikli Kronegraf 1 tak· 
vimli kol saati, ı.ooo.-

3 - 1 Elmaslı \'e pırlantalı altın 
göğlis iğne 1. 750.-

4 - 1 Elma lı ve pırlantalı ba· 
yan için fantazi yüzük, 600.-

5 - Bayan için 1 Singer 18 ayar 
altın kordonlu kol saati. 350.-

6 - 1 Beşibirlik (Takribi Fıatı) 300.-
7 - Altın Reşat Lira (Takribi 

Fiatı) 250.-
\'C saircnin tutarı 10.000 lira değerinde cem'an 
23 adet muhtelif kıymetli ikramiyeler ... 
NOT: Yalnız birinci büyük ikramiyc~i kazanan 
şan~lı mü~tcrilcrinıize İsviçreyc \eyahut seya· 
hat Jerine nakden ve defatcn 1300 lira ôde· 
neccktir. 

SİN GER S A A T L E R J 50 Senelik tecrübe ve tekômül mahsulu olarak bugün kü emniyet ve ~öhreti kazanmağa muvaffak olrnu~t ur • . 
S J\ A T L E R 1 Gerek sağlarnlıgı, zarafeti ve hassasiyeti itibariyle e n üstun saatlerdir. 

. 
SINGER 

S .A. A T L E R İ En yüksek saatler ôyarındodır. 
. 

Si GER 
S A A T L E R İ Mükemmeliyetini her zaman ispat etmi~tir. 

. 
Si GER 
Si GER S A T L E R İ 50 Sene, ycıni yarım asırdanberi votanda~larımıza h izmet etmiş bulunmaktadır. 

BUNDAN SONRA BÜTÜN SATIŞLARIMIZ iKRAMiYELiDiR 
ISTANBUL: EMiNÖNÜ 8. - ANKARA: YURD SOKAK V AGONLI KARŞISINDA . - IZMiR: ANKARA PALAS AlT INDA VE BÜTUN ŞEHiRLERDEKi ACENTELERiMiZDEN ARAYtNIZ. 

SIHHAT v~ KUVVET 
YiiZDe YiiZ SAF 

Lisan Bilir Daktilo Alınacak 
lstanbul Teknik Üniversitesi Hidrojeoloji 

Enstitüsü Müdürlüğünden 
Enstitumüzde münhal bulanan daktiloluğa imtihanla iyi 

:Fransızca bilen \'C yazan daktilo alınacaktır. Talip olanların 

10 ekim 1952 cuma günU saat 15 de yapılacak imtihana glrcbil· 
meleri için mezkur güne kadar bir dilekçe ile en tltü mUdür
lu •une müracaat etmeleri 1Az:md1r. Bu hususta fazla malü
mat almak isteyenlerin İstanbul TeknikÜnl,crsitcslnin Gümüş 

ıuyu binasında bulunan enstitü bürosuna müracaat etmeleri 

ilA.n olunur. (15743) 

250 cc 

350cc 
soo~ MOTOSiKLETLERi 

1-
• EN MUTEKAMIL TEKNiK 

• zARIF ·y4p1 

• rNSANI YORMIYAN YOLCULUK 
r----~~;;....::::;;_..c::==s;:=:::~ 

YAKITTA EKONOMi 

Hakikaten en eski boyahane olan 

.K ERMAN 
Sızlere tUI \'C kumaş perdelerınızı temizlemek \'e )emle

mek için ~eni ve modem bir servis arzedhor. Yeni gibi te
mizletmek, yenisini almaktan çok dahıı ucuzdur. 

Tak iın-O~manbcy Harbiye 
Telefon: 49239. 

Beyoğlu As. Şubesi Bşk. dan : 
Şubemizde kayıtlı malul subay, er ve şehit yetimlerinin 

senelik 1952 yılı yoklamaları l.lC..1952 gününden başlayıp 30.10. 
1952 gününe kadar cie,·am edecektir. İlgılilcrin nüfus cüzdan· 
ları. tiıtün ikramiye cüzdanları \ ' C maliıliyct raporlariyle haf. 
tanın her günil öğleden evvel ~at 9-12 arasında şubeye mil· 
racaatları. (1584S-3567> 

125 ec 

150 GG 

• RAKiPSiZ FIAT 

BU ŞAHANE MOTOSll<lET EllN 

IA$LICA VASIFLARI IR 

ı 

rUıtKIYE ll!UNHASI~ ITHALATCISI 

~IEllJll:.T .ı\ \rAC: 
CiALATA -ISTANIUl TEL. 41M.."O 

Beyoğlu As. Şubesi Bşk. dan : 
Şubemizin yerli i olan 1932 D. lu eratın celp \ e sevk em

ri gelmiştir. Kur'a No. na gorc SC\ ki gerekenlerin hazırlanan 
çağrı ccdvcllerine her miıkelleiin şubede bulıınacağı günler ~·a. 
zılmış ve mahalli hiıki'ımet vasıta i.) le her mükellefin evvelce 
şubeye verdiği ikametgah ilmuh:ıbcrini aldığı mahalle muhta· 
nna gıinderilmi Lir. 

Şubeye evvelce verdikleri ikametgah ilmuhaberlcrindeki ad 
resi eleği lirenler evvelki mahalle muhtarlarma başvurup tebel 
luii etmeleri, aksi halde As. K. nun 75 ve 79 uııru maddclerınc 
tabi tutulacaklardır. ; 

Her mükellef ccdvcllerine yazılı günün saat 9 oa ıiUbece 
~ apılacak yoklamada hnz.ır bulunması. 

Bu celpde bedel alınmayac:.ıktır. 
Zatı araçla kimse alınmayacaktır. 
931 \e 932 D. lu sakatlar alınmayacaktır. Bu doğumlular 

dan daha ya lı ve askere gitmemiş sakatlar. SC\ke tabi oldukta. 
rındnn şube) e başvurmaları. 

Şubemizde ;ı.:ıbnneı işlem gören 932 D. ların mahalli müret· 
teblerl esas .) erli şubelerince yapılacağından şubemiz bölgesin. 
de oturanların c as şubelerinden sorulmak üzere nüfus ciizdan
ları ıle her ı::un öğleden ene! şubemize başvurmaları . 

(3615-15959> 

iSPARTA FABRiKASI iMALATI 
BATTANiYE SATIŞI 

SUMERBANK .. . 
ALIM VE SATIM MUESSESESI 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Defterdar, Bnnyan ve İsparta Yün!U Sana~ ii Miicsscscsl 

İsparta Fabrikası imalatı olup halen Defterdar Fabrikası 
anbarında bulunan takriben ( 19i38) adet çocuk battaniyesi 
~atılacaktır. 

Taliplerin, bu işe ait şartnameyi görmek. liizumlu izaha· 
tı olarak teminatı yatırmak ve tekliflerini vermek üzere 

1
9.10.1952 - Perşembe günü s:ıat 16 ~a kadar Mücssesemiı: 
Yünlü Şubesi :ılüdürlüğfinc müracaatları rıc:ı olunur. 

' Müessesemiz satışı l apıp yapmamakta serbesttir. 
(15608) 

~- * Bir kadın tav iye isliyor • =~~ 
· ır C[!} , 

Sual : .VE ZA.VAN ~ 
~Z~":E;;~~~i~f~;; ~.~ 
BAKSAM, cıltlmndtlıı ' d· (_f' ;:- • , 
1flulımımdlıJc lımı lıa).: \' /':" ( 1 --\ 
rıt1t dü1urur. Ttnım çır. - · ı.:.;__ 
kin dıtıldır, /aA:at sınt· (fetwtJJ ı;1a&9 r, 
ma yıldıılannmkı kadar l 1 /. 
muknnmel bır cıld11 sa- ~~ ' 
lt:ip olmok Jıer lı"ldt /n.•· 1 w' 
ltol4dı lıırşıy.. Dunun O} 11 ; • 
Mumkun olabilıcıtını ~ ~ 
uıntdn- mısıniz? ~ 

Cevap: Elbette... Her cıhl rctıle clld nız mat. yumuşak 
kendine mahsus itinalarla \'C kusursuz bır hale gclc-
gUzclleştlrilebllır. T c n l c r 1 ccktır. _ 
r<'nksiz olan mllyonlnrca ka· r'aknt bu yeni gilzclllğinlzi 
dın Tokalon Kremi snyesın- muhnfnı:nya dıkkat ctmC'lı
dc gilzı:'l \'C sehhar bır hale sını:ı:. 1\:nınız n tazclı~ını \ c 
gelmişlerdir. Gündüzleri , tnra\'ctıııi mul nfnza etmek 

be)·az. Tokalon Kremi mcsa- ı ç ı n h c r ö.kşam • Jl<!nıbc 
malınıza nllfuz eder \'C ora- Toknlon Kremini kullnnını:ı:. 
da toplanmış olan kirleri tc- Bu kremin tçınde bulunan 
m!zllyerck ıılynh noktacık- •Bıoceb ndında.kı bcsleyicı 
larla ufak slvllcelerin mey- madde S:lj esındc buruşuk· 
dana gelme sebebini orta· luktar meydıınn gelmez. Bır 
dan kaldırmış olur. Genişle· defa tecrübe ediniz. çok gcç
ml§ olan mesamat gerılır. mcd!.'n sinema yıldızlarının 
Bu yağsız gUndilz kremini gUzcllıkl!.'nni arzulamanız ı
muntazaman kullanmak su- çln sebep kalmıyacaktır. 

lnıtlynı sıılıibi: Sl;'l;Al\I KOKU<; 
Du sa.nda )·az.ı islerini fiilen idare eden mes'ul müdür: 

t\IEl.ill \'El'\ER 
(\'ATA~) Gazetecilik \'l'i t atb:ı:ıcılık f. A. S. - lstnnbul 

VATAN l\JATDı\t\SI 
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Alman güzeli Hollywood' da 
.Rençıte Hoy, film çevirmeli 

bir Kontrat imzaladı. 
1952 haziranında Long Beach' 

da yapılan Dünya Güzellik 
Kraliçeliği :seçimlerine .\lman 
güzeli olarak l lirik eden Re. 
nate Hoy, Güzeller Geçidinden 
sonra Hollywood"da kalan tek 
~üzel olmuştur. Bütün kraliçe. 
ler memleketlerine döndükleri 
halde .\iman :;üzellik kralite· 
~i düny~ güzellik müsabakası-

nı tertiptiyen UniYersal fnter· 
national Film Sirkcti tarafın
dan sinema merkezinde a1ako· 
nularak bazı filmlerde tecrü
be edilmektedir. 

Renate Hoy'Un rol aldığı ilk 
film •Abbot ile Castello• nun 
ha rollerini oynadıkları bir ko
medidir ki bunda .\iman ~ü
zelinin muvafrak olduğu söy-

-195.2 ağust.O!;Unda l\apolideki J\vrupa Güzellik Kr r . seçim 
lcrtnde hlm prodüktörlerin_in dikkatine •arpana ıçesı 

·ı • ve angaje rdı en .\iman giızeli \' era ~arks 

!eniyor. Şirket kodamanları
nın hoşuna giden Renale, şin1-
dilik üç aylık bir kontratla şir 
kete bağlanmu;tJr. Başarı de
rece5i yıldızlığa ~:üksclip yük· 
selmiyeccğini ~österecektir 
• lnternational Pictures• in n1ü 
dürü :\lr. Palmer, Alman gü
zelinden sitayişle bahsettikten 
sonra kraliçeye muvakkat bir 
n1ukaYele imzalatmıştır. 

Bu mukavele esaslarına gö
re üç ay tecrübe safhasından 
geçecek olan Renate'nin bu 
müddetin hitamında yıldız o
lup olmıyacağı anlaşılacaktır. 

Şimdi her gün lisan ve ti
yatro derslerine devam eden 
\"e meşhur nıakyajcı Westıno
rc'nin makyajlarına tlbi tutu· 
larak tecrübe filmlerine hazır. 
lanan l~lman güzeli, bu güç 
imtihan sonunda belki de ya
rının büyük bir yıldızı olarak 
karşımıza eıkacaktır. 

Geçen yılın Alman güzeli 

O .. te yandan 1951 senesinde 
\iman güzeli seçilerek ge

çenlerde Napolide yapılan gü
zellik müsabakasına iştirak e
den Vera "ıarks da Avrupad;ı 
tanınmış rejisör Cziffra tara· 
fından yine tecrübe ınahiye
tinde olmak üzere angaje edil
miştir. \.'cra ~larks, yeni çcv
riJmiye başlıyan bir filmde er
kek avına çıkan, gelip geçici 
heveslerine tabi, oynak bir ka
dın rolü yapmaktadır. 

İki .<\iman güzelinin de yıl
dız olmak için sarfettikleri ;;:ay 
retler hem Amerika ve hem de 
.\vrupa sinenıa aıenıinde dik
katle takip edilmekte, işin netı 
cesi ınerakla beklenmektedil'. 

Bakalım. onlardan hangi.;;i 
sinema denizinin fırtınaların
dan kurtularak kendisinı sağ
liım karaya atabilecek? ... 
G erek 1951. gerek, e 1932 yı. 

lı Alman güzellerinin. ııi· 
nema ıneyzuunda Umit \'erici 
ba~arılar kazanmaları, filın 
prodüktörlerinin dikkatini .\l 
manya üzerine çekmi~tir. Bun
lar. en büyük yıldızların daiına 
te,adüflerle meydana çıkarıldı 
~ını kabul edıyorlar. Bu ba
kımdan Universal Film Şirketi 
bu çeşit tesadüfleri hazırlayıcı 
mahiyette olmak üzere, güzel· 
tik müsabakalarını azami bir 
öleüye vardırmak kararında
dır. 
Dünyanın en güzel kızlarını 

bir araya getiren dünya güzel 

--üzere 

lik müsabakası için şimdiden 
birçok memleketlerde genış 
hazırlıklara geçilmiştir. 

1953 yılında Kaliforniyara 
nönderilecek İngiliz ~üzeli bu 
;enenin kasım ayında seçilecek 
tir. Bu,,.üne kadar güzellik mü· 
sabaka;ına katılmak üzere mü 
racaat eden genç kızların ve ka 
dınların sayısı 2880 ki:;-ij·e var 
mıştır. Bu rakamın kısa zaman 
da beş bine ulaşacağını d~ ln
"iliz "azeteleri haber verıyor
far Ô~ümüzdeki yıl, her mem 
lek

0

ette dünya güzeUik müsa
bakasının daha geniş bir al3ka 
ve rağbete mazhar olacağı an· 
!aşılıyor. Bunun sebebi de, ~er 
tip komitesiniıı, \'aadler Ye ım 
kilnlar nisbetiniı nıilyonlara çı 
karn1asıdır. 

9 temmuzla 18 temmuz ara
sında C::ılifornia'nın Long 
Beach şehrinde yapılacak bu 
büyük müsabakaya dair şin1-

diden Yerilen rakamlar, ~deta 
şaşırtıcı bir seviyeye ulaşmış
tır. 

T. A. 

Stüdyo kapısında gırış vesikası 
kontrol edilen Renate Boy 

Rejisör - Şimdi bir elinde aık romanı tutup, öbür elinle tetiği çekeceksin, bir tara fta n da göbek atıp 
,arkı söyliyeceksin. 
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: BUGON : . 
• . . 
• • . . 
• • • . 

• . 
:? ncide : Kadın ve moaa : 
3 üncüde: Resimli Fantezi : 
t üncüde : Hikaye 
5 incide : Tarzan 
6 ncıd2 ! Spor 

~······························· 

Bun arı bulabilecek m ·siniz l Aşağıda okuyacağınız haberler, 
yalan ve uydurmadır 

~~-s-~~ 

baştan başa 

' 

1 - Bu caddeden belki siz 
de geçtiniı • .ı\caba neresl1 

Champs · Elysee 
İstiklal Caddesi 
Chicago A venue 
Güzel Yalı 

6 - Yukarıdaki resim 
neyi hatırlatır? 

Bahriyeli ~apkası 
~.n kurtaran simidi 
Gulllç Paketi 
General rozeti 

2 - Bu komutanı acaba hi-; 
&Ördünüz mü? 

General Gamelin 
Garry Cooper 
Feridun Çölgeçen 
1!areıaı Yon. Bock 

7 - Bu film yıldızını, epey. 
ce seyrelmlı olacaksınız. 

)!ary Pickford 
Greta Garbo 
)!ichele Morıan 
Katherine Hepburn 

3 - llal·aya djkihniş bu 
namluyu tanıyor musunuz! 

Sahil bataryası 
Uçaksavar topu 
Çimento karıştırma 3.lcti 
Rasathane tcleskopu 

8 - Acaba bu ilet çok teh· 
likell mldir1 

Sahil mayını 
Dalgıç odası 
Liman şamandıra!iı 
Denizaltı imdat dubası 

(Cevaplarını 

• 

I 

t - Bu elbise, ne ldyafeti· 
dir? 

Öğle sonu elbisesi 
nans elbisesi 
Gece elbisesi 
Kokteyl elbisesi 

• 

9 - Bu cadde ve bina nere. 
sldir1 

Dü:runu Umumiye binası 
Tıb Fakültesi 
,ı\lman konsoloshanesi 
Cerrahpaşa hastanesi 

gazetemizin be ıincl sayfasında 

5 - Bu kuleıe, bir yeı-dc 
rastl adınız mı? 

Rasat lstasyonu 
Deniz feneri 
Şehitler Sbidesi 
Radyo verici postası 

10 - Bu siyaset adımını ta· 
nıyor musunuz? 

Clement Attlee 
Lord Curson 
Halil Özyörük 
~lareşal Mannerheim 

~ulacak sınır.) 

tlALIK ~IUIL\CERETİ 
Ekim ayında, İstanbulda ba

lığın bollasması lizım gelir
ken fiyatların, tersine bir isti
kamet gösterişi belediyenin 
dikkatini çekmiş ve keyfiyet 
araştırma mevzuu yapılmı tır. 

Uzun boylu tetkikler sonunda, 
her yılın aksine olarak bu y;J, 
Bo~azdaki balıkların İstanbul 
sularından başka yerlere hic· 
ret ettikleri görülmüştür. M•
sele biraz daha kurcal"ınnca, 
bu hicı:ette, İstanbuldakl asoyi' 
ınesclesinin rol oynadığı tcsbıt 
edilmiş, bıçak ve tabanca!ıla· 
rın elinden canlarını kurt:ır. 
mak istiycn hayvancıkların .<\. 
dalar denizini tercih ellikleri 
anlaşıl!lltştır. Bu durum kar~ı
sında Belediye Başkanı Fah
rettin Kerim, Vali Fnhrettin 
Kerimi makamtnda ziyaret e· 
derek meseleyi kendisine anlat
mıştır. Vali her ne kadar a!:t· 
yiş meselesinde belediye ba~
kanına teminat vermişse d! 
hayvancıkların muhaceret ini 
durdurmak kabil olamamıstır. 

Vali Fahrettin Kerimin, asa
yişin mevcudiyetin• dair temi
nat vermek üzere ekimin 13 ün 
cü günil Sli ley:naniye camisin
de kitaba el basacağı haber a
lınmışt ır. 

AJ ANS 'l:URKÇESl 
Anadolu Ajansının havadis· 

!erinde, dil bozukluğundan ta· 
man zaman şiklyet edilir. Bu 
üurumu göıönüne alan Basın 

Yayın Umum MüdUrlügU, bül· 
tenlerde bu çeşit aksaklıklara 
yer vermemek için en değerli 
dil !!imlerini vazifelendirmiş 
bunun üzerine ajans türkc;esi 
de tamamen düzelmiştir: 

•İnanılır kaynakların, güYC· 
nilir kaynaklara atren bildir· 
digine göre, :\!ısırdaki son ger
gin durum dolayısiyle ,.e ha
diselerin inkişaf seyrine bakı
larak Vaft Partisi lideri Na
hasın hükümet tarafından mah 
kemeye \"erilmesi ihtimalinin 
ku\'vet bulması rnüvacehesin
de, )!ı ır halkının çoğunluğu· 
nn teskil eden kiitlenin bu 
hattı hareketi n"asıl karşılıya
cağı \'e ne şekilde aksül:lınel 
göstereceği yolunda tevali e
den rnuhteli[ noklai nazarları 
telif eylemenin bir imkAnsız
lık arzetmcsine karşılık kamu 
oyunda beliren tepkileri kil· 
çilmsememenin uygun olacağı 
hakkında çıkan şayiaların de· 
recei ,·usukiyetini tesbite im
kAn bulunamadığı kanaati si
yasi müşahitlerin şahsi görüş
leri halinde ifade olunmakta· 
dır.• Amin!. .. 

!\lı\KİNE ADA~! 

İstanbulun scyl'i.iSC'fer rncsC· 
lesi her fır~atta şik3yet mev
zuu yapılmaktadır. Altıncı Şu

h• Müdürlüğü bu müşkülatı 

gidermek i~in halkın ,.e taşıt· 

tarın geı;it yerlerine rt!nkli İ· 
şaret 13mbaları koymu~, fak.ı.t 
Karaköy meydanında bunu.ı 
tatbikine imkan göremtyerek 
orada eskisi gibi bir işaret me· 
morunun bırakılm~"ını karar
laştınnıştı. Geçen gün ıeh:I· 
ndıe gele:n İngiliz turisl!erin
den biri Karaköyde tat t:ara \'C 

halka cllerile işaret veren hll 
müthiş seyrüsefer memurunu 
uzun uzun SC;\-Tctmiş ve sonra 
da İstanbul belediyesine caz.ip 
bir teklifte bulunmuştur. Ba 
teklife göre adı geçmiycn ir.
giliz. ayni akrobatik hareketle
ri, el ve kol işaretlerini son de
rece süraUe yapan yaylı bir 
makine adam getirtecek ve Ka
raköyde ,·azifelendirecekti. 

Bu teklif belediyece müsait 
karşılandığı itin bahis mevıuu 
makine adam getirtilmiş ve ~ün 
Karaköydc, müpbıtler ön'indc 
tccrübe:si yapılmıştır. Aksi gi
bi tam bu saatte tramvaylar, O· 
tomobiller, otobüsler ve halle 
birbirine girdiğinden makine 
adam işin içinden nasıl çıkaca
ğını ke:stirememiş ve 15 daki
ka içinde aklını kaybetmiştir. 
Bu netice karşısında Karaköy 
meydanında }"İne eskisi gibi 
c~nlı insan kullanılmasına oy, 
birliği ile karar Yerilmiştir. 

!\IER.\K DCNY ASI 

İki üç gece önce Ankara 
da yapılan bir ispritizma tec· 
rübesindc Başbakan yardımcı· 
sı Saınet Ağaoğlu da hazır bu
lunn1u~tur. 

Herkesten sonra, Başbakan 

yardımcısının sorduğu husust 
bir, suali ruh da açıkça cevap· 
landırmak istemeıniş, muhata· 
hının kulağına eğilerek bir sey. 
ter söylemiştir. Bu cevap kar
şısında Ağaoğlu ış1rrak• diye
rek düşüp bayılmıştır. Anka
ranın siyasi mahfillerine göre, 
Samet .\ğaotlunun ruha, daha 
ııe kadar kabinede kctlacağına 
torduğ ! rivayet edilmektedit'. 
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Kıı mantolarında 
değifiklik r 

H avalar glln geçtikçe serinli-
yor. Yavaş yavaş mantola

ra ihtıyac olacak. Bu kış man
to modasında göze çarpan bir 
hayli değişiklik var. 

Bunların başta geleni kollar
da \e yakalardaki kürklerdir. 
Senrlerdenberi kış mantoların
da kürk süsler yoktu. Kumaş 
mantoların ktirksllz olusu biıt
çeler içın epey mubim blr yar
dım idi. Bu sene moda hazret
leri kadınlara leni bir masraf 
kapısı açtı. Tabii bu kürk süs
ler herkesın kesesine gore de
ğışecektir. İmktını olanlar kır
meUi kürkler koyacak, ohnı
) anlar ise tavşan ''e kedJ post
ları ile göz boyamağa ve modl· 
la ayak uydurmağa çalı&acak
lardır. 

Kalın, fakat yumu~ak yllnlU-
ler, manto kumaşı olarak 

tercih <ıdilenlerdir. Mantoların 
bir çoğu uzun, bir çoğu da kı
sadır. Çok U5Uyenter uzun man 
toları tercih edcceklerdır. Fa
kat sokakta acele ko~mağa, o
tebUs \e tramva)lara bınmeğe 
mecbur olanlar kısa ve kıvrak 
mantoları seçeceklerdir. 

ı numaralı resimdeki manto, 
bu kıs modellerının en çok be
~enllen mantolarından biridir. 
Küçücük yakasında pek az kürk 
\ardır. 

Bu mantonun belden colc a
şağı bir bolluğu vardır ki yeni 
modanın en barlı çizgisini te&
kil eder. 

2 numaralı manto, )'\!kanda 
bahsettiğımiz l:ısa manto 

modellerinin gUıel bir örneği
dir. 

Diğer resimdekiler tse muh
tehf zevklere gore değışik \ e 
gilzel modellerdir. Resimlerde 
görülduğil gibi hepsinin kilrk
tcn )aka ve kol kapaklan var
dır. 

3 numaralı re:ümdeki manto 
becerikli ve elinden ıs ı;elen ka 
dınlara uygun bir modeldir. 
Yünden el örgusUdür. Böyle bir 
mantoya sahip olmak çok elve
rislidir. ÇOnkU bu manto hem 
sıcak tutar, hem de burusmaz. 
Ayni ıamanda kadının kendi el 
emeği olduğu için aynca da bir 
kı,>mctl urdır. Bu mantonun 
iclne yine el örgilsil bir elbise 
de )apılabılir. Belki böyle bir 
kıyafet, insanın çok tamanını 
alır, fakat yapıp bitirdikten son 
ra bunu gıymek ne bfiytik bir 
ıe\ktır. 

Bu kış moda olan mantolar 
arasında her keseye ve tC\ ke 
uygun modeller bulunmaktadır. 
Huner kesesine \'C tipine uy
gun olanını &cçebllmektlr. 

R.E. Y. 

I 

.~~&cJlA.~~ 
Yeıı i salatası ., 

M C\'Simine göre her yemişi 
birbirine katarak yapılır. 

Ka\-un mevsiminde yemiş sala
tası bilhassa gilzcl olur. Ka' u
nun tepesini muntazam şekilde 
kestikten sonra çekirdeklerini 
hice ayıklamalı. Sonra ken:ın 
keskin bir kaşıkla bütiln kavu
nun içini oymalıdır. Kabuğunu 
delmcme~e bilhassa dıkkat et
melidir. Kavunun içi boşaldık
tan sonra bu için yarısına iki 
şeftali, iki armut, iki elma. bir 
sallnm iızUm, bir avuç badem, 
blr kaç taze ccvitl soyup a~·ık
lamalı, parça parça kesmelidir. 
Hepsinin üzerine iki kaşık toz 
şeker, arzu cdılirse bir kadeh 
konyak, 'ermut ''eya kirsh ili
\ e <ıderek karıştırmalı. 

Bo~alan kavunun içıne bütün 
bunlan doldurup kap:ığını ka
patmalıdır. Bu ıdolabı \•arsa 
orada, yoksa buzlu bir kap i
çinde bir kaç saat bıraktıktan 
sonra sofraya olduğu gibi getır
melıdır. ilk bakışta kavun ıan
m:dillr, kapağı açılınca içinden 
~emiıı salatası çıkar, bu çok lez
zetli ve zarif tatlı herkesin ho
~una gider. 

Güzelliğe dair ... 

1 - Rimel sürmeden evvel 
kırpiklere pudra sürü!Urse ri
mel daha iyı tutar. 

2 - Elbisenizi giymeden ev-

vel yüzilntizfi boyamış iseniz. 
basınıza ince bir kumaştan ya
pılmış kUIAh biçimi bir şey ge
çiriniz ki clbiselerinWn .>aksla
rı pudradan kirlenmesin. 

3 - Ameriktıda baş yıkanır
ken goze sabun kaçmaması için 
etrafı havlu ile çevrilmiş göz
lükler vardır. 

4 - Kollardaki ince tüyleri 
sakın tıraş etmeyiniz. Biraz ok
sijen mahlUlii sıirüp renklerini 
açmakla onların göze çarpması
na mAnl olabılirsiniı. 

5 - GiızfinUzfin kenanna çek 
tiğiniz kalem ile çizginin rengi 
rlmeliniıle ayni olmalıdır. 

6 - Ev lelerinden <'lleriniz 
fazla kurumuş vc,>a çatlamış i
se geceleri yağlı bir krem &U
rüp pamuk eldiven giyip yatı 
nız. 

7 - Dudağınızı boyarken bo
yayı ta51rmış iseniz düzeltmete 
uğraşmaytnız. BiltOn boyayı si
lip ycnldc>n sUrüniız. 

8 - Eğer acele bir yere gi
decekseniz \'e vaktiniz azsa saç 
larınızı da kıvırmak istiyorsa
nız onlan su ile değil kolonya 
ile ıslatarak kıvırınız. Daha ça
buk kururlar. 

9 - Geceleri yOzil kremle te
mlilerkcn kremi iki elinizle sO
rünüz. Hem cilde daha iyi nüful 
eder, hem de ayni zamanda yu 
zıiniıze masaj yapmış olursunuz. 
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Olümle alay edercesin 
oynanan oyun 

A vrupanın büyuk sirklerinden 
Althoff - Bouglione'nin ça

dırı altında son günlerde otu
ranlar, garip olduğu kadar kor
kunç bir oyun seyrediyorlar. 
Ölumle alay erler gibi oynanan 
bu oyun, seyredenleri heyecan
dan heyecana süruklcmekte, 
geni& bir top namlusundan can
lı mermiler çıktıkça çığlıklar 
kopararak korkularını ifade et
mektedirler. 

Dikkat!.-

dahi mtitcbessim çehre ile gör
meğe alı§mıstır. 

Tehllkrti numara Ratılstik 
Kanunlarına da} anıyor 

Mıs Atomla ile trapez sanat-
kArı olan eşinin top nam

lusundan çıktıktan sonra hava
da katettikleri surat saatte 201) 
kilometredir. Bu kadar miıthış 
süratle uçtuklarına gore iki ar
tist 20 metrelık mesafeyi çok 
kısa ı.amanda katetmekte \'e 
namlu ağzından fırlamalarilc a

At,5 ğa dü~melcri bir olmaktadır. 

Kısa ve keskin bir kumanda Doyle bir stirat cldc edebilmek 
ile ateflen"n toptan evvela için topun 10 atmosferlık taz

ufak bir duman bulutu etrafa vikli hava ile doldurulmasın:ı 
saçılıyor. Blr~z ~onra sirkin ça- ihtiyaç vardır. Uçuş yolu en in
dırını ayakta tutan direkleri ce hesaplara dayanılarak ınah
zangır zangır titreten bir tar- dut tutulmuştur. Buna rağmen 
raka! .. Bunun arkasından iki numaranın canlı insanlarla ya
vücut hayada suya atlar gıbl • pılması emniyet faktöriınli şüp
gergın bir \'aı.iyet alarak bir heye duşürmcktcdir. ÇUnkU in
müddet süziı!Up uçuyor •• Nih:ı- san vUcudunu, cansız bir cisim 
yet )'ıne suya dalarcasına yu- olan mermi ile mukayese et
muşak ve hafif bir hareketle mek yanlış olur. 
ağlara düEiı5! Ha,•ada uçan can- Butun tehlikelerine rağmen, 
Iı mermilerden biri kadın, di- sirkın canbazları bu muthiş o
ğcri erkektir. Bunlar seyirciye yunda o derece hararet kcsbet
• Uss Atomla ile esi• diye tak- mi§lcrdir ki her iece çadırın 
dlm <ıdılmektcdirler. projektorleri arasından uçarak 

İlk atıldıkları top namlusu i- seyircilere heyecanlı dakikalar 
Je düştükll'ri ağ arasında 20 yaşatmaktadırlar. 
metre mesafe vardır. Siıratli u- E 1 bl u t 

dik 'k' 5 ı r ' cu çuş sona er ten sonra ı ı can llak' . , ti 
hazın da yUzUnde en kfiçUk bir ımı~e 
değişiklik olmadığı gibi atış hır Ağa düşünceye kadar havada 
kaç defa tekerrur ettiği halde kaldıkları rnllddet zarfında 
şaşkmlık veya korkudan eser de artistlerin n1Uthiş bir adale taz
) oktur. Saf:lam toprağa bastık- yikine sahip olmaları lazımdır. 
Jarı anda, eski alışkanlığın te- Şayet \Ücut, böyle bir kabill
sirilc midir, yoksa bunu vazife yet iktisap etmemili ise uçu
bildikleri için midir, seyircileri- eun her safhası ölUm tehlikesi 
n selllmlnm:ığı ihmal etmıyor- ile doludur. 
lar. Halkın giızü Uzcrlerinc kor- Çok bUyük cesaret isteyen nu 
ku ile dikildiği halde onlara gil maranın tehlikelerini Miss A
IUmseyl'rek bakıyorlar. Halk, tomia ~oylc anlatıyor: 
onları daıma bütün sirk can- •Namlu içinde arkadan tazyik 
bazları gıbi en zor hareketlerde, geldiği andn eğer adaleler gev
yapılamaz denilen atlamalarda §ek bırakılırsa btitUn kemikle-

__..,. .... _ 
- --

Topun ağzınclan fırla)'an canlı mermiler 

rin kırılması ihtimali vardır. 
Bu ltibıırla daima adaleleri ger
gin ,.e isler vaziyette tutmak 
lAzımdır.• 

Konuşurken yuzilndeki tebes 
sümü eksik etmiyen sevin.li 
artist sanki yaptığı işin ehem
miyetini ka\Tamamış gibi en 

ufak bir heyecan ve korku 3-

IAmeti dahi göstermiyor. Alt
hoff sirkinin yeni numarasile 
dünyada uyandırdığı alakar.ın 
kendisile hiç aUkası yokmus 
gıbl 16kayt bir tavırla yine i:ıi 
ne döntiyor. 

Çc' İren: T. Alptekin 
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1 ~ ~orney 
Rı,·ıerada kumarbanE!dir. 
Bir Fransız tiyatro yazarıdır 
Bir sıcak su akıntısıdır 

2 - M>\·I , .• Slnb: 
Lombrozo'nun frlsE.'festdir. 
Halit Ziyanın romanıdır. 
Bir halk tilrküsüdtir. 

3 - Tra\"lata: 
Bir ç,şit makarnadır. 
Bir lıpan~·ol fılozofudur. 
Bir operadır. ; 

4 - ~larUnl: 
Bır çeııt içkidir. 
Holandalı bir film artlstidir 
Vatikanın Paristeki kardi
nalidir. 

5 -:- Trafalgar: 
In,'ilterede perili bir ıato
dur. 
Bir deniz muharebesidir. 
Bir Amerikan senatörüdür. 

6 - Döpiyes: 
Bir ka.eıt O}·unudur. 
Bir kadın elbisesidir 
Bir trajedinin adıdı;, 

7 - Azabı - ~lukaddes: 
SPzarın ıstıraplandır. 
· :eslml"nin şiir defteridir. 
Neıun Tevfik"in kitabıdır 

8 - ~lonet: 
Bir reıssamdır. 
Fransız farabıdır. 
At!anıigi ıet•n ilk gemid'r 

9 -: Bezm: 
Bır ac~m ıairirlir. 
Sohb .. t rnrclisidir. 
Bir çe,it :"ılazilli basmasıdır. 

l Q - Berı•nn: 
Sultan !ıluradın namaz; J~c 
cadegidir. 

12 :- °."Itonizm: 
Komunızm di.15manlı~ıdır. 
Renk korlüğüdür. 
Çörçilin bacanağıdır. 

} 3 - Zafername: 
İzzet Mollanın padişaha 
mektubudur 
Çaldıran seferinin hlkhe
~idir. 

Ziya Paıanın dh·anıdır. 

14 "":- Çoçe: 
Bır Çin şairidir. 
Dedikoducu kadındır. 
Bir Afrika •ineğidir. 

15 -: .Randy - Turpln: 
Bır rıns rönt~en eihaııdır 
Bir fn~iliz bok•örüdilr. · 
Barsak solucanıdır. 

16 - Ruh>bı-Şike.te: 
Te,'fik Fıkretin eseridir. 
İ:ı.pirti.zma tecrübesidir. 
Büyuk !skenderin kema
nıdır. 

17 - Merı.tofeles: 
Koka - Kota'nın mucididir 
Romanyanın orta dalıa is. 
tasyonudur. 
Faust'un şeytanıdtr, " 

18 .-. Jandark: 
ISl·ıçredekl jandarma tef
kilatıdır. 

.. Köpek balığının alt çe
nesidir. 
Bir Fransız kahramanıdır. 

19 - Kutıd.Ko-Blllk: 
St!'b~ m!likesinin peJtema 
lıdır. 

Bır t•ıit dumdum kurşu
nudur 
İlk türkçe t!ierdir. 

20 -:- Lapina: 
Bır cınR balıktır. 
Ra!l;athane tc-leskopudur. 
Brezilyanın Ankara Elçı
iidir. 

.. <S~ruların ce,·aplannı bu
.ıunku gaztıtrmfzin btşlncl sıy 
fasınrta butarak!'iiınıt.) 

Ef(leneeli satırlar 
1 - Geomi5 zaman olur ki 

•••• ... 
0

·••• cıhan değer. 
2 - Lizbon 

hükOmet me-rkezidir .... - ... ın 

b 
3 - Ali Hanla : ....... yeni 
arlö)ılar 

4 - Menderesle K" ··1·· . k d \}pru u la-
ın a ............ yı 1Iyaret ede· 

<ekler 
5 - Kulüp sigarasının be• 

ııak r • e 1 ......... kuruş rder. 
6 - Ankaradan Istanb"la 0 • 

tomobille de ............. .. 
j .7 - Isfahanda bir kuyu var. 
çınrle ...... ·•· ... var. 

1
.8
1
.-:- •Ol· kelime.i ............ . 

ıı ırıın emir slgasıriır. 
9 - •Bir l·aı gecesi rüyası•, 

............ un bir operasıdır 
lO - Ispanaklı )·umurta bir 

•··· • • .... dir. 
11 - Zencın olmak herkesin 

............... şe ·dir. 

. !2 - İç bAd•, ıtüzel sev var 
ıse .......... •.... ' 

/ 

13 - Sultanahmet camisi •.. 
... minarelıdir. 

14 - ........ ···. nln yeni bu-
lunan ilAcına Cortizon denir. 

1.5 - •Eger arkamdan dut 
yetışmese, beni yiyeni kendi 
!apıma <:eviririm. diyen mey-
va ............ dır. 

l6 - 24 saatte 86400 
vardır. ••••••••· 

..17 - Lilfer balığının kU•U. 
ğune d · ' 

18 
...... 

1
... enır. 

- stanbul radyosunun 
~:!~ uzunluğu ............ met-

l9 - Ha bu diyar 
Ha bu diyar 
....... ..... , ............ , 

yar habudi-

!?O - SE"hir ı ıkt nun b" ş arı .......... .. 
ır filmidir 

<B • 01 kı. ımlırı konma51 tA-
~ gelen kelimeleri ıaıetemi
ı.ın beşinci sayfasında bulacak. 
ıınız.) 

-~----

Yukanda ıördııt . .. 
tıyor. Han.ei unuz iki karikatür, iki ta.nı.nmıı ıırkıY1 anla 
ıinct ••Yfa•ın~r:,:~~~lduiuıııı bıilamwaıııı, ı•ıcleııılıia b•· 

RESİMLİ FANTEZİ 

Batıya giden fren yolu 

_, 
} - Ona ilk defa •Siyah Gül• lokantasında rastladığımı ha-

tırlıyorunı Uıun ma!'alardan birine oturmuş, önüne bir de 
kilap açmış, kendi dtin~·a!'-ına dalmıştı. ilk bakışta insanı bir 
hoş eden güzelliği \"ardı. Gözlerini önündC'ki kitaptan hiç ayır~ 
mıyor. Rununla beraber, ta~ka heyecanların, başka limitlerin 
içinde yasadığını da n('den~e gizliyemiyordu. Yürel!:ine sapla· 
nan sızıyı koparıp 2tacak bir erkek sefkatine muhtaç haliyle, 
bana ilk crsaL·eti verdi. 

Tanışmamız zor olmad:. Amma belki bunda, onun act için
de yaş:ıması da rol ornan11&tır. Iler aşkın &onunda erkek ne 
bekler? Mesut bir yuva kurmak mı? lıte bu fikir, benim de 
aklın1a saplandı. 

4 - Ertesi gün eve döndüğüm vakit karımı 50n dE"rece dü,ün-

celi buldum. Kendini bir kanapeye bırakmış, bakışlarını sa

bit bir noktaya çİ\"ilem'.~, derin düşünctltre dalmıitı. Demek o

nun gizli bir derdi vardı. Kim bilir, bu belki de, bııkı bir •ı· 

kın, başka bir gönül )·ara!tının "ızı~ıydı ... Nty~ olmasın'? Ben o

na •Siyah Gü!· lokantasır.da acı tekerken rasllamamı~ mıydım'? 

Kaderini birleştirmiş iki insanın arasında, başka bir yaban

cının, görünmez hir insanın varlığını farıetrnek bile müthl' şey. 

Ama karımın, görünürde hiç bir ıeyden ıiklyeli yoktu. Bana 

karşı uysal, anlayışlı, hisli davranıyordu. 

7 - Üstüne titredi.~:im. ~11 sa~deti korumak için ne müm"lcilnse 
yaptım. Ama hıç bır vakıt kadrrin bu derece insafsız ola

bilece, ini aklım:t grtirmrdim Çalıştı~ım sigorta şirketinin mll
dürü bir gün odasında ôlil. olarak bulundu. Yan odadaki kRı;:2, 
müdi.Jriln cebinden a.l~nan anahtarlarla açılarak epeyce para 
ye kı ·metli e\'rak c:alınr.ı~~h. Polis müfettişleri hemen işe el~ 
koydular. ~1üdür ~ol kürek kemi~inin üstündrn tabanca ile vu
rulmu;tu. Katil;r. arkadan ~eldiği kabul edıldi. Benim çalıştı
ıım od" o tarafta idi. 

Bir akşam yemekte ikrn odaya giren potl"ler tevkif edildiği 
mi haber verdiler. Karımın o dakıkadakl çı~lıkları hAIA kulak· 
larımdadır. 

1 O - Artık geceleri yata~ıma yatınca uyuyamaz oldum. Göz· 
lerimin önüne karımın hayali dikili~·or. Yılların çile~ile e 

rlmiş, çökmüş. harap olmuş bir kadın çehresi ... ıstırabın kı 
rııtırdığı bir alın altınd3, Adeta heni ayrplayan bit" çift gOz. 
Ve doya doya bpemedi~im o solgun dudaklar ... O vakit boğulu 

&ibl oluyorum. Onun hayaline karıı yalvarmıyı başltyot"um· 

- Haydi karıcığım. benim dedi~ir.;I yap, Sen llyık olduitu· 

saıd•ti bende bul"amJdın. O, sevdi&in erkeğe dön ... Hını o\"li 

liğimizin ılk günlerinde, görünmet ıe\·gi~ile seni helA\ eden er 

keğe ... Haydi koş. yah·arıvorum ... 

2 - Bu niyetimi ona açtığım vakit teklifimi Adeta bekliyor-
muş gibi, !azla irkilmedi. Rızı olduğunu söyledi. Artık O· 

nunla bil ·ük parkın takıllı )·ollarında dolaşırken hep önümUz
deki iyi günl('rden söz; a"'ı~·orduk. Ben elimi onun beline dolar
dım. Gözlerinin içine gUterek bakardım. O, kendls.inl geven bir 
erkeğin kolları ara<ında bulunmaktan duyduğu ıud•tl m.sk•· 

lemiye çalııırdı. Bunu belki de, beni ileride hayal kırıklıtını 

düşürmemek için l·apırdı. Ama o günlerde benim için mUhtm 

olan bu de~ildi. Ben sadece seviyordum. Geleceğin n• tur!U 

hldiselerl• dolu olduğunu dUiilnmed•n korarımııı l·ordik, Ar

tık evleniyorduk. 

5 - E\·liliğimizin üstünden bir yıl geçtiği halde onda hiç bir 

düzelme görmedim. Bana kar:ı iyi bir insan olmakta de

\•am ediyordu. Bir akşam eve döndüğüm vakit, halamı oldukcı 

tiıilntU!U huldum. Kartının lçorikl odada olmosını fır$a\ biler•k 

bana usulcacık anıı•tı::. o gün yine cok dertliymiş. Halam bir 

ara yukarı çıktılı vakit karımı, baygın, yerde yatar halde bul

muı Bir telAı. bir çığlık .. Halam tecrübeli kadın olduğu için 

bu durumdan kendine güre bir takım neticeler çıkarıyor: •Se· 

nin karın, diyor, ba~ka bir erkeğin esiri ... Belki onu senin ka 

dar sevmiyor amn ondan ayrı )·aşaması da imklnsız; gibi bJrşey .• 

8 - Böyle bir töhmetle ~akalanan insanın hayatı bu nok1ada 
bıter ve ondan •onra tekmil lanetlerin zulmü başlar. Hak

kın, \'ar olabildiğini kabul ettirmek gerçekten ıor şeymie ... 
Taştan hir odada yaşamıyı: başladım. Penceresinin bir kına
dınd3n, batıya giden tren yolu göri.inüyordu. İnsanları. •Hak
sızsınız .. Bö)·~e olunca da serefsizsiniz!: demenin ne kadar ıü
lilnç oldu&unu anlıyo:uın. 

Bu taıtan odanııı için~e kaç bin defa dolaştıJımı, pencere
sinden ufukları kac defa bıktıjımı kestiremem. Amı her se
ferinde hayatımdan bir parçı koptu. Her seferinde kendimden 
bir şey eksildi. Tam dokuz yıl, bu odıda çile doldurmayı mah· 
kılm edildim. 

11 - Dokuz yılı na•ıl tamamladığımı ben bilirim. Çıktım ni· 
hayet. .. ~ tireaimde atoip bir yıbancılık duygu•u ... Öteki 

insanlara karşı. .. Çekti~ım .çilenin hesabını soracak birini ırı 
yor gibiyim ... Hılbuki alnı kara dımgalı olan b•nlm. Uunutul 
muş ve terkPdilmi" olan benim ... Aramıya, bulmıya ve böylectı 
ııvunmıya muhta~ olan benim ... O sabah e,·ime a;eldim. Beni 
\ar~ıJamıya hazırlanac3ğını, beni ba~rına basacatını umduğum 
\·ime ... Dokuz yıldır bckledi&im evime ... 
Kapıyı ıçınt'a, ma~a başındı oturmuş • .ağhya11 bir çocuk ıör 

1üm. Anasının &ldi~ine a~lar ıibl bir abli v&rdt. Bu ıalibı be· 
nim çoculum .. Simdive \tadır görmedilim eocutum .. 

3 - Düğüne bir çok tanıdıklarımız davetliydi. Ksrımda artık 

es.ki durgunlu~undan da eser kalmamıştı. İklmızın de ha

yatı bambaşka bir yol almıftt. O ıeco biz. g•lecek günlerin ta

rif~iz !evinci içinde yaşarktn kapının çalındığını duydum. 

Hizmetçi bir koşu karımın yanına gid~rek kulaRına bir $eyler 

fısıldıdı. Sonra da, rast~elt! eiyinmiş, hiç tanımadığım sişmanca 

blr adamı ~alona tıldı. Be!1 onları uzaktan seyredi~'ordum. }feç

hul ziyaretçinin suratı adamakıllı asıktı. Karımla konuşurkl'n A
deta tehditkAr bir tavır t:ıkınmıştı. Bu konuıma, iki dakika sür· 

dU. Adam gitti. Amma karım kolay kolay ken4ini toplıysmadı. 

6 - Artık hayatımızın böylece sürüp eitmesıi. ~üpheli bir hal 
ıldılı için karımla konufmaya mecburdum. O derece nlec

burdum ki, başka bir erke#: se,·dit:ini bana söylediği dakikada. 
ona bi.lttin kalbimlP. saadetler dileme~e haıırlanmı~tım. rııa~a 
daki ışığı onun yUzilne dulru çe,.·irdim. Ban.ı her 1e3·i acıkta 
anlıtma~ını i~tedim. 

Yüzü ilkin acaipleşti. Ama bu belki de benim bir ~eyler seı
dittimi farketm,mPkten dc~an ıarip bir hayretti. Biraz dilsün
dükten sor.ra r.ü:üm!!iyerek: 

- .Haydi üzülme! dedi. Yakında bir ~ocuğumuz dünyaya 
gelecek. İkimizi de daha çok avutacak. İkimiz de kötü :eyler 
düıilnmemek zorunda)·ız. 

9 - Sonra, sonra evimden haber almıya başladım. Karım ha· 
pishanenin kapısına kPdar geldiği Günler. bana haber yol

lar, sıhhatte olduğunu bildırirdi. Beni 1\·utacak şeyler yapmıy:ı 
çalışırdı. Halbuki •onradan gardiyan anlattı. Ydmur yağdığı 
sabahlar ~efertasına yemPğimi koyup getirirmiş. Beni ~i"rmek 

i~termiş ama gösternuızlermiş. O ,~akit paltosunun cebinden 

mendiliin cıkarır, taş duvara yaslanarak, yağmurun altında içi

ni çeke çeke atlarmış. 
En toru yeni doğan çocuğumu eörememek. Onun ufak tefek 

ellerine, minicik n~zına, ba~ındaki tüy gibi saçlarına el do-. 

kunduramamak kötü ... Yani insanı epeyce sarsıyor. 

12 - Karım bu sabah gitmiş ... Çocutuma, •Seni görmiye ge. 
leceğim tekrar• demis ama ben hiç sanmıyorum. •Nereye 

ıitti?· diye sordum. Trc:>n yolunu gö~tert'li. BPn o tren yolunu 
çok iyi tanıyordum. Penceremden her Jıün o yolu seyrederdim. 
Ve her &ün oradan trf'nltr gecer. uzakla:ırdı. Kim bilirdi, bir 
Wn de ... Benim karımı götürecek ve karımla beraber htr ~e· 
ıiml götllrecek ... 

Batıya ıiden tren ·olu?. S•n kim bilir, hanıı topraklardan, 
h11npi m@mleketltrdPn geçiyorsun' Bilsem ki senin ~onunda, u
mulan saadetler vardır ,.e bilsem ki karım bu saad~tlere ka\'11'· 
l'!'lu~tur. Seni o z:ım.:ın dah:t eolc. daha tok sc,·ecetim. 

______________________ .._. _____ ..._ _______________________________________________________ __ 
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Yazan : OKTAY AK BAL 
N urullah Ataç'a belki kızanlarınız vardır. Fakat ona, yaııJa. 

rına ligi duymayan bir aydın gösterilebilir mi? Yeni çıkan 
Sözden Söze• adlı kitabının tanıtma yazısında da •Ataç'a kızan 

lar, Ataç·ı sevenlerden a! değildir. Ama Ataç'a ilgisiz kalana, 
onun yazılarını umur:;am:ıyana pek rastlanmaz. Çağımızın, sa- ı 
natı en ciddiye alan eleştirmecisi için bu da küçük bir ba~arı 
sayılmasa ı;erektir• deniyor. Nurullah Ataç bence gerçek bü-
) üklügü 1amanla anla~ılacak üstün bir yaıardır. Böyle kı~a bir 
:yazıda onun cdeb;yatımıza .kazandırdığı zenginHkleri ~östermek 
mümkün değil. Şu kadarı söylenebilir ki, bugünkü edebiyat an· 
Jayı:ımızın kurulmasında en çok onun emei,i \'ardır. Yrni şiiri
miz, kadar yeni nesrimiz de Ataç'ın yapıcı kalemine çok ~ey 
bor tudur. BiJJndi~i gibi ~·eni şiirimizin ilk öncülerini o destek· 
lemi~ geniş bir ~öhrete ka\-u:malarını o temin etmiş, yıllardan 
beri edebiyatımızın yeni bir iörüşe, anlayışa kavusa_bilmesi İ· 
çin başta o sava~mıştır. Blı.gün yeni ~iire, }·eni şair ve yazarlara 
kar,1 bir ilgi, bir merak, bir sevgi uyanmı~sa bunda Ataç·ın e
meği ölçüsüzdür. 

A taç'ın yazılarını yıllardan beri devamlı bir şekilde takip e. 
denler, onun bu yaızııarı niçin bir kit3p halinde toplamadı

ğını düıUnürlcrdi. Bütün o değerli yazılar gazete sütunlarında 
kayboluı·ordu. Neyse ~i Ataç, bu konuda Yahya Kemal gibi dav
ranmadı, yazılarını kitap halinde toplamayı, geç de ol:ı;:a. dil~ 

şündü. Bir kaç yıl önce yayınlanan •Günlerin Getirdiği• sanat, 
edebiyat çevrelerinde geni~ ilgi ile karşılandıysa da, büyük bir 
okuyucu toplaya.matlı. Bunda eseri basan kitapevinin de tesiri 
olduğunu kabul etmek lôzım. Çünkü yeni çıkın kitabı •SÖZ· 
den Söze• nin, geniş okuyucu kütlesinin ilgisini toplaması bunu 
'östermektcdir. 

•Sözden Söze• ye A!öç ıu önsötle başlıyor: •Yıllardır Y•· 
zarım, iyi, kötü ... \•azdıklarımın iyi olduğunu ben de pek saıı· 
rnıyorum. Ama ne de olsa ki~i, bunca yıllık çalısması.nın bir izi 
kalsın istiyor. Bir yazarın bir deieri \'ar mı? Edebiyat alanında, 
fikir alanına bir fCY getirebilmiş mi?. Ancak kitapların
dan anlaşılır. Dergilerde, gazetelerde çıkan :>·azıları, yıllar ~eç
tikten sonra, nerede bulup da üzerlerinde düşüneceksiniz? Işto 
ben onun için bir kitabım, bir çok kitaplarım olsun isterim: O
kuyanlar yargılasınlar, bir değeri olup olmadığını söylesinler 

diye .. • 
Kitapta yer alm;ş rarçnların adlarını sıralamak °'erin de

ğerini göstermeye yeter: Yeni Şür, Aşk Şiiri İsteriz, Vezin ba~
ka ~iir başka, J>üşe Cağrı, Kolay şiir, Gölpınarh'ya mektup, 
l\fa1İarme için, Orhan Veli, Cesaret ister, Ne h.~kla, Ciddilik, A· 
kıl, Yaz:nak~ Edebiyat Alemi, Eleştirmeci, Olüler, A$ırıyım 

1 ben, Batı ka(a!ı, Deı:;i~me, Gençlere Öğilt, S. K. Yetkin'e mek
tup, Fuzuli"yi okurken, Mcletos, Ablak ... 

A taç, İ.JU yazıları itin ·Yel eötürccek bütiln bu yaprakları·~~-
yor, ama biz hiç de öyle sanmıyoruz. Her yazl ayrı ayrı o

zelliklerle ileriye kalacak, her zaman zevk.le okunacak. 
H'1e Düşe çagrı, Meleto!, Ahlak, gibi yazılar dcf3larc• 
okunmaya doyulmuyor. 

Yazarın dfrin bilgisi cümlelerin içinde erimi~. ka)·namış, 
bir çok 3·azarların ~'5erlerindeki gibi orta yerde sırıtmıyor, he
le Ataç'ın açık, berralr üs1Qbu en zor, en anlaşılma~ı güç konu~ 
Jarı, meseleleri bile okuyucunun hemen kavrayabilmesini ko
laylıkla sağlıyor. Bu hitaptaki yazıları daha önce de okumuı· 
tum. Bir daha okusunca C:erinhklerine kadar indim. Ataç'ın en 
kU\'"Vctli nesirclmiz olduğuna bir kere daha inandığım aibi, onu 
Türk morali.ste·ıerinin b~ında da anmak mümkl.in. Bunu anJa. 
nıak itin sadece •AhiAk· yazısını okuyun, yeter. Bir cemiye
tin ahllk!ı olması için bir çok kişilerin gösterdikleri çarelere 
hücum eden yazar, gerçe~ abli.kın kurulması yolunda şu öğüt· 
leri veriyor: •Bir toplumda, ah13kın ilerlemesini, düzelmesini 
istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyan~ 
dı.rmağa ı:cliştirmeğe c;:alı~;n, Çocuklara, ıençtcre şiirler, hiki. 
yeler. :omanlar okutun. O hik.Ayelerin, romanların, oyunların 
insanlarile tanı~ ınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasın. 
Jar, öğrensinler onların içlerini, böylece gerçekteki insanları 
daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyilyUnce ne olacaksa olsun, kil· 
çükkcn siz on.ı rdebiyatı sevdirmeie bakın, ilim, bilgi . onradan 
gelecektir. Önce insanlı,tır.ı kurmak, hayalini işletmek gerek· 
tir.• 

varlık Yayanevinin butığı ·Sözden Söze• yi okuyan aydın, 
Atıç'ın yeni eserlerini de elde etmek lıtiyecektir. Onlara 

şimdiden haber ,·erelim ki •Karalama Defteri• nl Yenilik Ya· 
yınlarında; sanırım •Okuruma lfektuplart• da Yeditepe yayın
larında basılmış gÖroceğiı. Bunların ardından baıkalarının da 
golme>ini umutla bekleyelim. 

CAlilT IRGAT 

~: N ~-' ,..., 

Kadınlı erkekli on kişiydik. 
Bir ağustos günü Siirtten 

Diyarbakıra katırlar üzerinde 
ilerliyorduk. Güneş, dik yamaş
lardan kıvrana kıvrana geçen 
yollara \'Urdukta ateşle:'len toz
lar, katırların nallarından yü
zümüze yük!;cliyordu. Gil.neş 
beynimizde reçel gibi kaynıyor
du. Katırların parasını ödedik
ten sonra, varacağımız yerde 
mide kaz.ıntımızı gidermek için 
bile paramız kalmıyordu. Kum~ 
panya müdürünün karısı akşa
ma sabaha doğurmak üzereydi. 
Sıcaktan, susuzluktan dudakları 
toprak gibi ~atır çatırdı. 
Beş saat silren yolculuktan 

ııonra Silrtle Diyarb:ıkır arasın
da, K ... kasabasına vardık. K ... 
kaıı:abası, kerpiç cvlerile, ('ök
müş bir manda sürüsünü andı
rıyordu. Buraya, kumpanya mü 
dürünün karısı doğum sancıla
rına artık dayanamıyacağı için 
uğramıştık. 

Tek katlı. Uç odalı basık .ve 
otel diyorlardı. Ka~abada hiç 
kimse karyolada yatmadı i<,·ın, 
bu otele günün bırind• bir ·ol• 
cu düşerse, dö~ck sererlermiş. 
Bize de döşekler serildi. 

Gezginci tiyatro kumpan>·a
Jarında her kadının bir erkeğe 
ihtiyacı vardır. Bu erkek bu 
kadına yolculuk devamınca pa
ratoner vazifesi göriir. ııer fe
lakete bu erkek göğüs gerer ve 
turne boyunca, belki de ölün
ce.ye kadar beraber ycı,şarlar. 
Bir kadının, tiyatrodan biri ile 
yaşaması hem kendi hesabına, 
hem de kump:ınyanın selameti 
namına elzemdir. Kumpanya 
dışında takıntısı olan kadın, ak
törlerin gözünde •Orospu• dur. 
İlk fırsatta ayağı kaydırılır, ye
rine başkası alınır. Bunun için 
her aktrisin bir aktöre Aşık ol
ması anane haline gelmişti. Be
nim de bir kadınım vardı. Aş. 
kımız yeni olduğu için bize o
tellerde ayrı oda verirlerdi. 

Yatıyorduk. Kumpanya mü. 
dürü seslendi: •Kaymakam ça
ğırtmış, gidelim.• 

·Gidelim ama, ne kaymak:ı
mı böyle gece yarısı'?• 

•İki defa haber yolladı, 'idip 
bir bakalım.• 

·Bakalım.• 

* . M asada allı kişiydiler. Içiyor-
Jardı Kaymakam: ıBu

~ün bir "!adım dünyaya gel
di. llalıik'umun şerefine şura· 
da hem içer, hem şarkı söyler, 
beraberce eğtenirsek, bu geceyi 
sayeiililerinizdc tesit etmiş O· 
luruz. • dedi. 

Kumpanya müdürü kendini 
tuttu: •Hepimiz yol yorgunu. 
yuz. Herkes yattı, bu saatte 
kimseyi uyandıramam. • 

•Canım, sen kumpanyanın 
müdürü değil misin?• 

·~lüdürüyüm ama, onların is 
tirahatlerini temine de n1ccb;,ı
rum.• 

·~1üdürlük böy1e mi olur ca
nım'? Bir emir ver, kalksın ka
rılar, buraya gelsin!• 

•Kumpanyada benim bir ta
ne karım var, onu da gece ya
rısı bu 11.eme gctiremeın .• 

.canım, sjz de uzun ediyor
sunuz artık. Göbeği ha şanoda 
atmış, ha burada. İnsan insana 
her daim l~zım Qlur. Siz pek 
mağrur tiyatrocularsınız.• 

ıTulüat kumpanyası aç kalır, 
rehin kalır, ama kadın satmaz.• 

Kaymakam sinirlenmişti. Diş 
leri arasından fısıldadı: 

~insan insana 13.ı.ım olur. \·a
rın görüşürüz.• 

Bu ıYann görilsUrüz• 13.fı ya 
bancımız değildi: •Olmamanı. 
za izin verıniycceğim• demekti. 

Kaymakam uçurumlar gibi 
sarhoştu: •Yarın görUşUrilz• 
diye tekrarladı. 

Toprak evin kapısı gıcırda· 
dı, alacakaranlığa çıktık. Top
raktan hüzün ve ümitsizlik yük 

(Devamı 5 incide) 

.,,. 

Sen nasıl Dahiliye 
Nazırı oldun? 

s ultanlardan biri aralarında 
ötedenbcri geçimsizlik o

lan kocasından boşanmak isti
yor, buna bir çare bulunması 
için devrin padişahı Sultan 
Mehmet Reıada sık sık müra-

caat ediyordu. Padişah bu me
selenin halline sadrazam Hakkı 

1 

Paşayı memur etmisti. IIakkı 
Paşa, damadı çağırmış, Sult.ı
nın tatliki teklifinde bulun· 
muştu. Damat şu ..:c\'abı ver
mişti: 

- Aydıh veya Beyrut vilfı.
yeUerinden birinin valiliğine 
tayin edilirsem o ıaman boşa
rım. 

Hakkı Paşa işin içindon ~ı
kamamış, Dahiliye Nazırı Talat 
Beye, me!ieleyi açmıştı. Bu se
fer Talat Paşa damadı maka
mına celbetmişti. Aral:ırında 
~öyle bir muhavere gc('mişH: 

Talat Bey - Siz hangi n1ck· 
tcpte okudu~uz? 

______________ , ________________ 5. 10. 1952 - -

Damat bey - Mektebi Mili· 
kij·cde okudum efendim. 

Talat bey - Emsaliniz şim
di hangi memurjyetlerde bulu
nuyorlar? 

Damat Bey - Kaymakam
lıklarda veya mutasarrırtıklar

da. 
Talat Bey - o halde sizi 

l\Jüntefik mutasarrıflığına ta
)-"İn edeyim. 

lliç beklemediği bu teklif 
karşısında ~aşıran damat bey, 
sormuştu: 

- Aman nasıl olur? 
Talat Bey, gayet soğuk kanlı 

bir eda ile cevap vermişti: 
- Siz diyeceksiniz ki, •Sen 

l\Iektcbi .?ılillkiyede okumadığın 
halde nasıl Dahiliye Nazırı ol· 
dun?• Doğru, fakat ben bir ih
tilal cemiyeti içinde bulun
dum. lnkılıibı vücuda getirdik. 
Cemiyeti n1emnun etmt"k için 
beni Dahiliye Nazırı nasbctmek 
lazım geldi, nasbolundum. 

Bu güzel fıkrayı rahmetli 
Necmettin MoUa Bey, üstad İh
nillemin l\Iahmut Kemal Beye 
anlatmış. 

Edebiyat 
Dersi 

pransa Kralı On Beşinci Lui, 
gevşek ve ayni zamanda 

iktidarsız bir hükümdardı. Fa· 
kat selefi On Dördüncü Lui gi
bi o da sanatkftrları him<1yc et-

~·~ ·"·
mek ve onların sempatisini k:ı.· 
zaamak istiyordu. Bir _gün Vol
teri huzuruna çağırarak kendi. 
sine bir müddet için edebiyat 
dersi vermesini emretmi~ti. 

Voıter: 

- Bendenize Htifat buyuru
yorsunuz haşmetmeap, acaba 
bu iltifatınızın sebebini de öJ:
renmek rnlimkün müdUr? 

Diye sormuştu. Kral: 
- Bana bir çok şiir gönde

riyorlar, bu eserlerin nıeziyet. 
!erini anlıyacak olursam, ona 
göre mükifatlandırırım. İşte 
sizden ricam budur. 

Demişti. Voltcr bu garip tek 
lif karşısında evvela şaşırmış, 
sonra kendısini toplayarak şu 
cevabı vermişti: 

- Haşmetmeap, bunun i('inı 

ders almağa lüzum yoktur. E
ğer gönderilen §iİrlerin altına 
•hiçbir kıymeti yoktur• ve ya
hut •bir şeye benzemiyor• diye 
yazarsanız, hem siı. büyük bir 
münekkid olursunuz, hem de 
devlet hazinesi fuzuli bir mas
raftan kurtulur. 

- Eğer müsaade edl"neniz, beraber koşalım ..• Kardeş, 
kardeş! ... 

. ' 
• . 

\'ukarıki ı-csimli bilmece, tanınmış bir şarkının mısraıdır. CGe,·abı 5 incide) - Eğer isterseniz hirblrimize antrenman yaptıralım ... 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

CÇörüm kolaylığı için not: Soldan sata 1, '· 1, 10, 13, 18, 19, 22, 25 numınlırdakl bütün ıöı
lcr ·O· harfiyle baılamaktadır). 

Soldan sağa : 
1 - Vaktıyle, nikAhsıı olarak alınan efendi

l~rin\n hu'iu~~ hizmetlerini gören v-e yılaklannı 
tı.rEn carl)'l: Iskambil suratlarından biri; Emri vl
kı. 2 - Bır sayı; Geminin gittiği veya iidec•ği 
)'ol. 3 - Kirli: Bir paramııın kısa Y~tılışı; Bir 
not.:ı. 4 - Erzurum vilAyeti ilçelerinden birf; He
men ('&it derec:ede olmak (iki kelime); Gemi ka
b~l"&a!lı~ın tE'mel kısmı. 5 - Tazyikle zedelenmiı; 
1'ım: Bır soıı: Bir ba~. 6 - Sorguç; Cet. 7 _Bir 
hayrım giınilmüz (üc kelime); Kadın !>:J<:larına 
btrherler tıtrl-:.fından \'erilen dalgalı ıekillcr. s -
AkıJeniı karattularırnızda küçük bir ada; Kör· Bli
Y.iik &rhır:erimizden biri. 9 - Bir yakı~; Bi~ ce
&ıt kı:-ref:.f~; İı;tifra; Kısa zaman. 10 - Tambura 
n"v'indı::n tir htılk çal.ı;tsı: Bir maymun. 11 _ A.
c:; Bır notu; Gözetleme. 12 - Bir Pt!Ygambrr: Din 
adJmlarını:tıı:r. biri; Su CCarsça); Yaı <nrapca>; 
Gtlecek. 13 - Eskiden askeri harbe t•şıik ve or
dunun ınuz .. frerıyetıne dua için bulundurulan .a
dara <ikı l·l'tımel; Varis hastalığının halk ar;unn
da aldıt:ı acl; \'ilAyPtlerimizden biri. ı.ı - Bü\·Uk 
caiır: Ateş; Güzellik; İncecik kabuk; Kaba. bir 
kumaş. n - Bir balık; Sanat; Ya~lı kara; üstiln
khrl.i ·alan. 1€ - Buna ,;tAyetl ilçelerinden biri; 

S ııınclasırda, <iök1ürlt dcvlefını ıda-re edeiıfer 
tarafından dıktırilmiı l·azıh Tt\r'k Anıtları (iki ke

lınıe). 17 - Bir hayvan: İplik elırme lleti; Namaı 
daveti; Sc:rrUsefer; ~oksansız. 18 - Fh·at; Sıfırla 
ır.üml. 19 - Bir et yemeği Cikl kelime); Bir ta

vuk cinsi. 20 - Husust işaret; Alalranga 53rkı; 
Sıkıntısı ve tizüntUsU olmıyan. 21 - Yapılmasına 
izin verilmiş olan~ Perende; 1-Iabeş kom.utanı; Cil
zi; Eline •yağına çabuk. 22 - Tarihte 395 den 

H:\3 e kadar süren de\'lr; Ne zengin, ne de yok

ıul olan~ ~erik. 23 - LAnete müstahak; Hareket 

ve sözlflrindo düşüncesiz. ve cür'etli; Fasıla. 24 _ 
\"ill)et: !:oldan sonra gelen: Köll'; Area: Küfür. 

2.l - Tutlu renklerde, çok güzel fakat kokusuz 

bır çiçek, i ıanbulda vuku bulan dôrdUncU avcı 
taburunun isyanına \'erilen ad (ddrt kelime). 

Yukartclan aşağıya: 
1 - Rey; Bir maden; Bir nota; Bombası )'ir

mlnci asrın kadı olan ıey; İtalyada bir nehir. 
2 - Ambar: Zalim bir imparator; ?tfakine adam; 
Argo: usul. 3 - Hak yemeyen; Bayağı; Bahtın 
yüz çevirişi; Getirme (arapça); Bir hakaret göz:U. 
4 - Fi ·at cetnli; Argo: Altın; Mayi kablarından 
biri; Niklh; Arapça: hayır. 5 - Irak; İstikamet 
i~areti; Yemek; Rabıta; Bir kadın adı. 6 - Beyan 
edatı; Yatay; Hububat tozu; İli\'e. 7 - Bir sayı; 
Bir çeşit resim cedvell; Akraba kamı; Vaktiyle 
•Denizkızı• diye meşhur bir ses sanatklrı. 8 -
Bir erkek :ıdı; Bir mevsim; Bir unvan. 9 - Tan
rının sıratıarından biri (arapça); 1'-tidesi boş; Bir 
erkek adı; Üye; LoylA ile Mecnunu dillere destan 
eden şf'y. 10 - Bir nida; Bir meyva; Ayı yuvası: 
Fi!<irJeri yoklamak için yayılan asılsız haber. 
11 - Safdil: Bilhassa kadınları peşinden sürükle
yen şey; Kaynık. 12 - Yırtıcı bir hayvani Avru
pa Laışehırlerinden biri; Üslup. 13 - Bir mey\'a; 
Bir nida; Karı parçası; Hareketleri hırpalayıcı 
olan. 14 - İri başlı taban köpeği; İşaret "1!atı; 
Hatırlatma; Halk. ıs - Bir tatlı; Güney Afrika 
Birliginin bir eyaleti; Kalınbarsağın iltihabı do
layısıyle balRom , .• kan gelm.-i; Çok kaza yapan. 
11! ·- Bfrnota: !takı imalinde kullan~ bıl" ıruıd; 
de; ince yapılı. 17 - İlletlı ''" Ana defter: Nl
•ane; J\.atık,ız: İlgi. 18 - Bir renk; Kaba bir do
kuma; Kendi kolayca kanmadı~ı halde başkaları· 
nı kandırmanın ve işini yürütmenin kolayını bi
len: Libya'dı bir şehir; Çok defa ameliyatla alı
nan şiş. 19 - Bir hayvan; !stanbulun ticaret mer
kezi semtlerinden biri; Kaba olmıyan; Aşa~ı kı
sım. 20 - İğrPti; Kanun; GUr ve se!;lİ akan su. 
21 - El içi; Atlantik Paktı TeşkilAtının kısa adı; 
İtalya ile Sicilyayı ayıran bo~aıın adı; Dans. 22 -
Bir ifadeyi meydana getiren kelime ve cümlelerin 
topu; Binanın kısımlarından; Ok (farsça); Bir 
renk; Çizgi; Zımanın kt!nmlarından. 23 - Gele
nek; Çığırı; E•kiden lstanbulun Rum palikaryala
rının ~:atağı olan semtinin eski adı. 24 - Bir er
kek adı: Ta\·la sa~·ıtarından biri; Bir sinir illeti; 
Uhza. 25 - Fiyat; BaQlama halatı; Bilgin; Or-
man kibarı. 
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Anra, 
CBaıı 4 tin<üde) 

geliyordu. Gecenin renginde a
cılık '·ardı. Toprak evlerin mah 
ıun h:ıli acırdı, yollarda savru
lan toı arıydı, Bataklıklardan 
gelen milyonlarca kurbağa sesi 
acıydı. İçtlğımiı su, yediğimiz 
ekmek acıydı. 

manra 
yatrocu Parçası, bir yerliyi na

-,. 
kumpanra Sinem·a Dünyası 

'\ 

Otele donUnceve kadar bir
birimize hitbir ,;y söylemedık. 

* Karım, yol ı·orııunluğu uyku-
•una çoktan dalmı;tı. Ka· 

pı~ın entipüften sürgüsünü ıür
muş, )'atala girmek üzereydim. 
Kapı açıldı. 

•:'\e var, ne istiyorsunuz?• 
dedim. 

•Hi~!· dedi. 
• ..... asıl hiç? Birini mi arıyor

sunuz~. 

•Otol değil mi, bakarım.• 
Adam pek kabadayı rüzi~rıy. 

la konuşu}'ordu. 
. •Otel ama, bu otel odası be-

nım e\!im uyılır.• 
•Sen tı,atrocu de~il misin~· 
•Evet.. 
~\'3.ni peze\'enk. Senden karı 

istıyorum ulan. dedi 
Yumr?llumu gırtlağına indir

dım . Epı boğuştuk. Bir inilti çı
kardı \'e ~·ere uzandı. Ben so
luk •oluğa, karanlıkta, kendimi 
odaya atmaıa talıııyordum. On 
adım kadar ayrılmı;tık ki, Uç 
kurşun sesi ha\·arı de1ip geçti. 
Yatağa Yığılmıştım. Bir yerim
den kan çıkmasını bekliyor
dum. 

* Dötüıtilğüm adam, K ... kaso-

ç . ıı~ın ah kır3n bas keseni 
ızrnetı Süleymanmış. 
C~k ıecmeden candarmalar 

l~ldıler. •Seni a:ötüreceliz• de
dıler, Gittik ... 

Daha kapıdan girerken, lıiri: 
•Kasaban:ıı~ın namusunu iki pı 1 
rahk ettınız • diye bağırıyor
du. •Sen, oyuncu makulesi, ti-

sıl doversin?. 
Adamın Yüzü göıil korkunt· 

tu. Yanında, kendi halinde yaş 
lı biri oturuyordu: •Bu işi 'bôy
lece kapatalım, mahkemelik ol
mıyatım, hadi barıeın• dedi. 

Bu adamın 11esi de götleri 
kadar U)'•aldı. Mesele böylece 
kapand · i L Işi tatlıya bağlayan. 
~-~~-eh SüJ.eymanın dayı!ıymış. · 
uı uk tehll'ler görmü• aıklar 

yaşamısı, bir gün her" ıeyden 
vazııeçip dogdugu bu kasabada 
hem ıçmetıe. hem de içki nl
mağa başlamış. Hatıl beni o 
gece toprak duvarlı, basık ta
vanlı ıneyhanesine götUrmUş 
ikram elmiı, kUtUcük •e,lyl~ 
şarkılar mırıldınmıı ut tal-
mı~tı. ' 

•Ben insanları anlarım ha
yat~ tanırım evıaı. d~mi~ti: •Siz 
ııuıp kuı.lar glbi•lnizfür. Mev-
5~"'! m,vgım .. iklim iklim a:ezer
sınız. GünUnUıu 1t:Un ~der ln!z 
Her geç•n gUn acıdır. DUnU dü
şünmek bile istemezsiniz:. Hak
kınız da var. İnsan kıymeti bil
meyen bu dünyaya neye &eldik 
bilmem ki?ı 

s.onra. beni otele ııetirirken: 
·hı etlın ıu bizim haytayı P•
takladın, burnu kırılsın .• dedi. 

Topraktan hüzün ve Umltsiz
Jik yükseliyordu. 

* Kumpanya müdürünün karısı 
atlar iibl haykırıyordu, 

Kumpanya müdUrU: •Ne yapı. 
Sanki bir kehanette bulun

cağıı?• diyordu. 
·Bir ebe !Azım• dedim. 

muştum. Ottkiden K ... kasa
basında ebe bulunmıdıtını öt
renmiıtik. Bu kasabının kadın
ları, buzağı.layın lneklor ııibl 
dotururlarmıı ve dotum esna
gında onlara yaşlı kadınlar yar
dım ederlermiş. On klıilik kum 
panya, &ancı getiren kadının 

etrafında aç \Te işsiz bekliyor. 
Bu kadının doQ'acak çocuau i
çin ne kundak, ne de tama§ır 
hazırlanmııtır. On kişi ne ya
pacağını bilmez haldedir. 

Kumpanya mildürü: •HUkO
mete koş, akşama oyun için mu 
saade al• dedi. ·Sağa sola so
ruştur, belki bir yardımda bu
lunan olur.• 

Temsil iznini almak için bir 
dilekçe yazdım. Huzura ge
tirdiğim ıaman, kaymakam: •Sa 
bah sabah hayrola beyim?• 
dedi. 

•Bu gece temsil \'ermemiz i
çin müsaadelerinizi istirhama 
geldim.o 

·Bizim kasabamızda bize oyun 
oynanmaz:, delikanlı• dedi ve 
dilekçeyi itti. 

İteri kerli !eril bir adam ııır
dı. Kaymakam: •Buyurun a~ 
tam, buyurun .. • diye karııladı 
ve bana: ·Dı§arcla bekle!• emri
ni verdi. 

Kapısında, çocuğun erk~k 
mi, kız. mı, ölü mu, diri mi do
ğacağını, bu çocukla yollara 
nasıl devam edeceğimizi ve da
ha bir sürü şey düşündüm. O 
sırada aklıma o adam eeldi. Bu 
kasabada imdadımıza koşaco:ak 
tek insan o gibi geldi bana. Kay 
makamın odasına daldım. 

·Bekle dedik ya sana!• 
•Ama, efendim, otelde bir 

kadın arkadaş doğuruyor.• 
O, kerll ferli adama bir göz 

kırptı: •Baldırı çıplak tiyalro
culır kasabalının parasını çek. 
mete gelmiıler. AhlAk sukutu
nu memlekete işte bunlar yayı. 
yorlar ağam.• 

Sonra bana döndil: ·Yollar
da, hın köşelerinde ıinl. işle
ytp karılan gebe bıraktınızsa 
klhyalığını ben mi yapacoğım? 
Ahllkı umumiye namını kasa
bamızda oyun oynamanıza mü 
sıade etmiyorum. Anlıyor mu 

• 

sun, ahlAkı umumiye namına!:t 
Kaldır kafasına vur, dedi. ~ey 

tan. 

Meyhaneye girdiğim :zaman, 
büyük şehirler görmilş, 

aşklar yaşamış adam bir hasıra 
ba$::daş kurmuş, utunu tıngır
datıyor, e5ki havaları mırıldanı
yordu. Beni görünce havasını 
bozmadı, başını şarap şişesine 
çevirerek ·Buyur, iç• der gibi 
bir i~arC't yaptı. 

•rıtüşkül durumdayız• dedim. 
ı\talüm• dedi. ·Bizim hayta 

ye~en anlattı, her şeyden ha
berim var. Bu adamlara meram 
anlatılmaz.• 

•Otelde bir kadın dolluruyor. 
Do~um için hiç bir hazırlığımız 
yok.• 

·Garip kuşlar da yarını dU
etinmeden yaşarlar• diye kalk
tı. bir çekme<f çekti. cebime 
para koydu: ·Koş• dedi. ·Bu
rada gazozcu llasan efendi var
dır, çocu~u için hazırlık yapıl
mıştı. ama çocuk ölil do~du. 
Git l<le, benden se!Am söyle. 
kundakları da çamaşırları da 
sana satsın. Ben otele, hAmile
nin yanına gidi\·orum, işini bi
tirince oraya gel• dedi ve asma 
kilidi astı kapıya ... 

* 
Gazozcu Hasan efendi •Ça-

maşırları satmam da ı-at
mam• diye dayatıyordu. •On
lar bana çocuğumdan Mtıradır, 
ikinci çocuğuma saklıyacağım.• 

Para ile alamıyacağımı anla
yınca, merhametine sı~ındım. 

•Sevabına, hayrata veriyo
rum• dtdi; ·Allah bu kundak
lar itinde çocuğunuza ömilr ver 
ain. • 

•Ağlama Hasan efendi.• 
•Bana ölen çocuğumu hatır

lattın.• 
Döndüğilm zaman, hancı da 

blzimkiltre kıtılmıı, oda kapı
""'" önünde bekltşlyorlardı. 
Kapının buğulu aralıklarından 
nemli iniltiler sızıyordu. 

.çamaıırlar daha gelmedi 
mi?• 

·Geldi, gelirdim• dedim. 
Kumpanya müdürü de karı

ıının yanındaydı. Kapı aralnn
dı, çamaşırları aldılar. Bu sıra
da bir çığlık koptu. Çocuk \'i
yaklaması gerilen !iıinirlcri yu
muşattı. Havaya huzur yayıldı. 

Büyük §ehirlcr görmil§, in
sanları tanıyan bu kasaba mey
hanecisi, odadan muzaffer bir 
doktor edasıyla tıktı. 

•Nasıl yaptınız bunu?• de
dim. 

·Bütün mesele mikrop kap
maması• dedi. 

* Tiyatrocunun ismi küçük yer-
lerde kötüdür. Lokantalar 

veresiye vermez:. Otelci, oteli
nin oyuncularla kirleneceğini 
sanır. 

Kaymakam ıahlAkı umumiye. 
namına, temsile izin vermedi. 
Parası, \'aracağımıı )·erde ve. 
receğimiz ilk oyundan sonra ö
denmek şartıyla bir kamyon tut 
tuk. Ve bu kamyonla ba~ka bir 
sefalete doğru yol aldık. 

Cahlt IRGAT --------- -

Llnda Damell, Caprlcle, İtalyan rejisörü Güseppe Aıu:ıto ile dola~ırken 

K
aprl adasına geldiğlndenbe- J 

ri İtalyan rejisörü Guissep 
pe Amato'dan ayrılmıyan Lin
da Darnell hakkında türlü •ÖY· 
!enliler dolaımaktldır. Şimdi 

Rosselini ile Bergmann 3rasın
da İtalya seması altında olgun
laıan aıkın ikinci defa tekra
rından bahsediliyor. Llnda'nın 

ağzından kaçan ıu sözler de se
vimli yıldız ile İtalyan r.jl•ö
rU arasındaki bağların kuvvet
lenmekte olduguna delil gös
terilmektedir. Linda diyor kı: 

•- Dürüst bir erkek arıyo
rum. Aradığım adamın gü><l 
olması şart değil... Yeler ki 
centilmen olsun!..• 

-----

Rejisör Amato·~·u tanıyanlar 
onun tam bir c-entilmen oldu
ğunu sôyleyerek Llnda'nın 1-
talyada eıinl buldutunu ileri 

Rejisör Münir Hayri EgeJi'nin lpf'k l'ilm !;tüdyolat'tnda hat.L 
ladığı •\'a\·uı Sultan S~lim '""Yeniçeri Jlasan• adlı Tiir~ filını 
tamam1anmıştır. 1•ak1nda .\nhıra, lstanhul ,.r İzmir !liİnPmala
nnda gösterilerektir. Filmde b ış rotu 1 flridun Çöl,;eçen yap. 
maktadır. Vukarıkl resimde Ff'ridun Çölgrçcnlr, ,\}'la Karacı, 

- Ben, bu bltlmdekl vazo. sürüyorlar. 

ludın ho~lanmam kocıcı&ım. '·-----------------------·---------·-----·• 
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i. Spor, Galafasaray'a 
dün 4 - 2 galip geldi 

nt a afın v m ı s ması G. Sarayın 
~ l" 

nun l\hthatpaşa stadında 1500 
kadar S<'yirci önünde Ga

latasaray - İstaııbulspor pro
fesyonel takımlarının ınaçı, 
aşağıdaki kadrolar :ırasınd:ı ya
pıldı: 

Galatasaray: .?ıletin - Nı:cl, 
Necmi - Kimi!, Doğan, Robcr -
AH, Hıkmct, Reha, Hüseyin, 
Bülent 

İstnnbulspor: Allan - l\cnan, 
Saim - Alaeddin, .Merih, Jfa. 
sım - Metin, Aydemir, İsmail, 
Nıron, llalük. 

Hakem: Sulhi Garan. 

Oyun sür'atli basladı. Biraz 
sonra Gal:ıtnsaray orta muha
cimiyle mildaf:ıasının aksadığı 
ı:örüldü. Dördüncü dakıkada 
ağdan mlisait bir pas alan na. 

luk, Nac.inin topu uzakla~tırına
ğa muvııffak olamamasından 
faydıılanarak, iyi bir şiltle İs
tanbulsporıı bir gol kazandır
dı. 

Boşa giden bir 

İkinci denenin ilçüncü dııki· 
kasında sıığdan çekilen bir kor
nerden sonra istanbulspor .kıı
lccisi bir kurtarış yaptı. Hemen 
akabinde Doğanın bir h:ıtası 
İstanbul pora, neticesiz kalan 
bir korner k:ı:zandırdı. Sekizin· 
ci dakik:ıda sağdan bir istan
bulspor hücumunda Metin bir 
kurtarış yaptı. On birinci da· 
kikada topu sUrcrektcn sağaçı
ğa dcplAsc ol:ın Reha mükeın· 
mel bir ortalayış yaptı. Altan 
topu tutamadı. liikınet bir ka· 

Bu gol l tanbulsporluları can 
landırmakla beraber, sarı kır
mızılılar sekizinci dakikad:ı rıı
kip kaleye üstüste iki tt!hlike 
geçirttiler. Dokuzuncu dakika
da Nııcinin çektiği frikik de ne
ticesiz kaldı. Biraz sonra, sıı
katlanan Aydemir oyundan çık 
11. On dördüncü <ıakik:ıda Na
cınin gene sağdan çektiği fri
kik hayli tchlikcll olmakla be. 
raber a\'utla neticelendi. On 
~edinci dakikada istanbulspor 
kalesi üstilstc üç tehlikeli du
ı-um geçirdi. Sonuncusunda to
pun kaleye girmesine kale için
de yer alan istanbulsporlu bir 1 
oyuncu ancak isabetli bir kafa 
\uruşıyle mllnl oldu. Yirmi bi
rinci dakikııda Aydemir tekrıır 
O) un:ı girdi. Hemen ayni daki
kada Galatasarayın güzel hücu
munda iyi bır pas alan Reha 
mükemmel bir \'Ole şiltle Gııla
tasarayın beraberlik sayısını 
yaptı. Sekizinci dakik:ıdan iti
baren tamamıylc Mkim oyna
yan sarı kırmızılılar bu haki
miyetlerinin mllktıratını on üç 
dakika sonra almıs oldular. 

Otuzuncu dakikada istanbul-
por kalesi gene üstilste üç 

tehlikeli duruma düstn. Bu se
fer de sonuncusunda, kalede 
l er alan İstanbulsporlu bir o
l uncu topun kaleye girmesini 
onlcdi. Otuz dördüncü dakika
da sağdan çekilen kornerde 
Hıkmctin isabetli bir k:ı!a vu
ruşıyle kaleye gönderdiği topu 
i tanbulspor kalecisi yumrukla 
onledi. Otuz ) edinci dakikada 
istanbulspOrun soldan bir hü
cumunda Galatasarı;y kalesi 
çok ciddi bır tehlike atlattı. 
Eğer gol olsa)dı, Doğanın · ha-

a ıca amıl . oldu 

Galatasaray hücumu 

fa vuruşıylc Galatıısaraya ikin. 
el golünü k:ızandırdı. Bu golde 
Reh:ının payı büyilktıir. 

On üçüncü dakikada Galaln
saray kıılesi, Metinin güzel bır 
kurt:ı.rışıyle bir hlıkc atlattı. 
Hemen arkasındıın, bir nralı · 
boş kalan istıınbulspor kalc;;i 
de bir tehlike geçirdi. De\ renin 
onuncu dakikasında başllyan 
ve on beşinci dakikada Jııı.l.ı
nan yağmur ar:ısında oyun da 
iyice hızlandı. On sekizinci da
kikada Galatasıır:ıy kalesi önün-

de müdafi topu uzaklaştıranıa · 
yınca. Aydoğan iını \'e sıkı bir 
şütle istıınbulsporun bcrabeıli
ğini temın elti. 

On <lokuzuııcı.ı dakik:ı<ln. Do
ğan nihayet üçüncii ve M m.i
kcmnıcl hatasıııı da yap:ırr.k 
bır taraftan Metini birr;cy y:ı
p:ımaz duruma dil ilrdü, hir ta
raftan da topu kendı kalesine 
sokarak Gıılntasarayı 3 • 2 m:ığ. 
lüp \'aziyete getirdi. 

Galatıısarayın bcrabcrlıl:i 1c 1 
min için biilün gnyretıni sJrfct 1 
me ine rağmen kırkıncı d:ıki· 
kada sağaçıktıın topu süren i~
maıl önüne çıkıın mildafii :ıt
J:ıttıktan sonra kaleye sokuldu 
\'e §Üt çekti. Metin bunu kar ı
lamakla bcr:ıbcr topu tutmı:ğn 
muvaffak olamadı. İsm:ıll çok 
yakındıın \'e ikinci bir şiitlc is
tanbulspora dördiincü goluııü 
kazandırdı. 

Beş dakik:ı sonrıı maç İırtan
bulsponın 4 • 2 gıılibiyeli~le 
sona erdi, 

İlk devrenin otuz yedi daki
ka ında t:ım bir hiıkimiyl•tle 
oynayan Galatasarııyın birden 
fazla sayı çıkaramaması, İstan
bulsporun yağmur ba5lartıl:tan 1 
'e uçüncü golii yııptıktan sonrıı 1 
dahıı seri \'e ahenklı oynama ı, 
Galatasaray müdafaasının ,.e 
bilh:ı a Doganın hatfılan Gala· 1 
ta~aryın m~lubiyetini doğurdu. I 

.\. nahtiy:ır 

ug··ıı pıl· 

ıııa~lar 
Dolmabahçede Fener - Kasımpa~a, Şeref'te 
Beşiktaş - Adalet, Fener' de Beykoz - B. Spor, 

Vefa'da Vefa - .Emniyet kar~ılaşacaklar 
p rofesyonel \e amatör lig 

maçlıırının ıkınci haft:ı kar 
5ıla mal:ırına bugün dört stııd· 
da da devam cdılecektir. 

l 'enerbahçc - Kasııupaşa 

Dolnıabahçe stadında s:ıat 
15.30 da y:ıpılacıık olan Fener. 
bahçe - Kasımpaşa profcsyo. 
nel takımları m:ıçı. hayli çe· 
kişmeli olacaktır. l\l:ıçı Fener· 
bahçenin kazanması ihtımali 
muhakkak ki çok kuvvetlidır. 
Fakat s:ırı • Itıeivertlilerin ga· 
libiyet için temkinli ,.e neti· 
celi O) n:ımıısı şarttır. 

Ueşikta~ - ,\dakt 
<Profesyonel> 

Tahminimize göre ha(tanın 
en enteresan maçı bugün Şeref 
stadında 15.30 da yapılacak O· 
lan Beşiktaş - Adalet karşılaş· 
masıdır. 

Geçen haft:ı Vefaya 3 O ye· 
nilen Adaletin Beşiktaş karsı· 
ında bir şe~ler yapmağa ça· 

Jışac:ığı muhakkaktır. F:ıkat U· 

zun paslı \'C oturaklı temposi· 
le bugün yine en göz doldum· 
cu bir t:ı n v:ızlyetinde bulu· 
nan Beş .. a n sahadan galip 
çıkacağını oylemek yanlıs bir 
m!italfıa o1ın:ız. 

Reyko:t. - Beyoğluspor 
. Fener stadında s:ıat 15.30 da 
Beykoz ile Beyoğluspor pı·o· 
ic.s'yonellerinin yııpae:ığı maç 
dıı hayli enteresandır. Geçen 
hafta hücum hatlarının bcee· 
riksizliğı yüzUndcn Kasımpasa 
ya yenilen Beyoğluspor, bugün 
düzgün bir tempo tutturabilir· 
sc Be.) koz için tehlikeli olııbi· 
lir. 
YcC:ı -Emniyet (l'rofesyonel) 

Vefa stadında yapıl:ıcak ol:ın 
Vefa • Emniyet profesyonel ma 
çının muhtemel galibi Vda
dır. Yalnız yeşil • beyazlıların 
knrşılarıııda enerjik bir takım 
olduğunu gözönünde bıılunduı· 
malan Hlzımdır. 

Hirinci ıımatiir lig maçtan 
Şeref stadında 13.30, da Be· 

şiktaş • Adalet amatörleri, Fe
ncrbahçc stadında yine ayni sa 
atte Beykoz • Beyoğluspor ama 
törleri karşılaşacaktır. 

Deftrrdar, İstanbul por 
Pmatörlerlnl 6 - 1 yendi 

• Jn saat 13 te_ Şeref stadın
da DeJtt'rdarla İstanbulspor 
amatörleri kar&ılaşmışlardır. 

ta ı yüzünden olacaktı. Geri .. 
kalan sckız d:ıkika içinde \'azi
)ct değişmeden de\T" beraber
lıkle bitti. İ&tanbulspÖ.- kalecl5l kornerden gelen topu yu.ınrukia uzaklaştınyor. 

Baştan sona kadar hfı.kim bir 
oyun çıkaran Dcftcrdarlıbr 
ilk devreyi 2 - o calip bitirmiş
kr 'c mııçı 6 - 1 gibi bilyük 
farkla k:ızanmışlardır. 

-

----
GONDUZ GöZOYLE 

Ok acı -----_....,_,.._. ,...,,.,,~ 

fantaziler 
Yazan · GÜNDÜZ KILIÇ 

FUTBOi. iLl,E 1 i 

Şu ~azrlr. bavadl&ini hc.rh~lılc _okumuşsu~ulllur. 1~giltercrle 
hır futbol hastası muhım hır maça gırcrkrn ızrlihamda 

düşüp fena halde hırpalanmış. nan~ın halde hastaneye kaldı· 
rılan hıı zat günlerce koma halinde yatmış. :Kenılinc geldiii 
:ıaman da iki ene hafıza ını kal betmiş bir şrkllde ya.samı~. 
Nihayet uzun tcda\ ilerden sonra hasta, girerken bayıldığı ma· 
çın nctil•esiııi oru\'ermiş de .ua: tamam bile u. <lcl ip tabur· 
c-u etmişler. Anla ılan hafızıı ı lyilr§eıı zanıllıda futbol has· 
ta lığı tekrar nük~ctmiş. l>u fınılünı \ c hislerimi tahlil eltim, 
kcnclimin .. ıle ~iCn bulmaz bir futbol lıastası olılugumu kabul 
ctmrğ,. mecbur kaldım. Zira hala lıiitiin sc\'inciın \e keılerlııı 
futbol hadiselerine, netkeleriııe bağlı kalmı~ gidiyor. Giinlük 
ıııuha\'<'relcriınizin ~o 90 nı fulhol, mun:ıkaşaların mcnuu fut· 
bol, yazdığımı1, okuduğuınur. futbol, futbol futbol ... Adeta di· 
;,{er me,·ıular biıi sıkıyoı-. Hazan mecburen onlarılan bahset ek 
bile ba5ka bir lliinyanın i5lcıinden koııuşuyormu~ gibl cahil, 
ürkek n hi <>İz kalıyoruz. Hem zaten muhatabımız da içinılen 
•Sen futboldan b:ıska ne anlarsın ki· deyip nezaketen dinliyor· 
ınus gibi geliyor insana .• Size bir şey soran da hep amma hep 
futbola dair ~e) lcr sual edip duruyor. llani <'ilerinden gel e 
hi1lerr. .ı;aat kaç .. diye bile sornıı) acaklar. Hal bu \'aziyettc 
iken hayal bu ya dii ündüm bir kere, bu haftaki maı;lçarı 

cyre giılr.rken benim de başımı yukarıdaki havadi tekine ben· 
7er bir kaza gefüerse de, zamanla tecla\i edilip flilcştiktcn 
sonra mesehl ·Yahu! Amcrikacl:ı reisicumhur kim oldu?• Ya· 
but bizde hangi parti mevkii iktlılarıln?• cliye merak edip so· 
racnk olsam •lla! hu daha iyllcllmenıiş• diye tekrar tednilere, 
·oklara filan girİ:iİrler s:ıııırım. Yellıasıl oyna, oynama bu fut· 
boldan lmrtulu ) ok galiba .•• 

KUL,\KLARl ('ISl.I ı'ASL.\lt 
Lig ınaçl.ın ba5laılı da tribünlerde b:uı sc) ircilr.r rahat rnhat 

oyuurulara, hakeınlrre )alnız yaka~ı ııçılınamış degil de 
hatta kru\aze )'akalı illifatlarnıı hol bol sa\urıııı duruyorlar. 
İşin doğrusu kuhıklarımı1 da lıunlnra Mithatııa a stadının c• 
nıekli pliiğı •Ciftlik = Pırpır• kadar alıştı ve mnale ef blı.i 

anc:ık onun kadar sıkıyor. 1şte size hiç i itmcdiğiniı pml pırıl 
kalaylı yepyf'ni bir fıkracık: rutbolcu o gıinkü ıııaçt:ın sonra 
~·orgun argın e\'inc dönmüıı. Anne iylc babası yaralarını, be· 
relerini gilriip biraz dertlendikten sonra oğullarına ·Yahu! 
tuhaftır hııglin ikimilin de kulaklarımız çın çın öttu clurdu. 

lll71eri en andın herh:ılıle» rliyc sornıu lar. Futbolcu maı;ta 
tribiınlcrdcıı gelen sesleri birer birer zihninden gc~·irerek: 
•Be;ı degil amma siıleri rpe)te anan oldu• <li.)e me)US me· 
yus gulümsrmlş. Zavallı :ıııa baba ce\'aptan •bu aslan delikan· 
lıyı yetiştirdiğimi'" lçlıı biılcri anmı}lardır· manasını çıkarıp 
herhalde sevinmişlerılir hile. Gelgelelim işin csasım bilen bl:ı· 

' ler l biçarelerin kulaklarını çınlatan sesler :ıcap ne z:ıman 
su~turulacak din• bcklr}lp dururnruı ... 

G. Birliği, Vardaı• ile 
2·2 berabeı•e li.aldı 
Ankara, 4 (A.A.) - Şehri· 

mizde üç maç yapacak olan 
Yugoslav ligi beşincisi. Üskup 
ün Vardar takımı ilk karşılaş. 
mayı bugUn 19 Mayıs Stadyo· 

munda rüzgarlı bir havada Genç 
lcrbirliği takımına karşı ~aptı. 

Fakat 30 uncu dakikadan son 
ra bilhassa kalecllcri Vidonçin 
ustaca oyunu karşı ında gol 
~·apamayan Gcnçlerbirliğl, dev 
renin son dakikasınd:ı sıığaçık 
Sinsif'in k:ıpıılı zaviyeden atlı· 
ğı ~utla ilk golO yedi ve d:ıvre 
1-0 Genı;lcrin aleyhine kııpıın. 

dı. 
Nefes ve sür'at bakımın· 

dan üstün olan Yugoslav for. 
\'eli, ara sıra tehlikeli hücum· 
!arda bulunmasına rağmen ne· 
tice alamıyordu. 

İkinci devreye Gcnçlcrbirli~I 
klsmen değişik bir sekildc çık· 
tı. Siyah-Kırmızı takımda )'3· 

pılan bu değişiklik devrenin üç 
te ikisinin lehlerine cereyan et 

mcsinc sebep oldu \'e Gençte· 
rin akınları ilk devreye nlsbe· 
tcn daha derli toplu idi. Nite 
kim daha ikinci dakikada J{C' 
mal, Yugoslav kalecisinin, clill 
den kaçırdığı topa sür'atle bil' 
şut çekerek 1-1 vaziyete git• 
dılcr. 

28 inri dakikada Gençlerin sı 
kıştırdığı rakip kaleyi çember 
içine ıılnn Siyah-Kırmızılı tıı 
kım, yine Kemalin vurusll flC 
bir gol daha kazanarak 2-1 
galip duruma geçli, 

Fakııt 37 nci dakikada Yugos 
lav santrforu 25 metre mesafe
den attığı bir ceza vunışund• 
topu Gençler ağlarına takarıı1' 
2-2 bt'raberliği sağlııdı ve ınııC 
d:ı netice değişmeden sona er• 
di. 

Yugosav Vardar takımı yarı~ 
(bugün) saat 15.30 da ikiflP 
maçını Ankaragücü ıle yap- • 
tır. 


