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Ba,bakanın, seçim hakkındaki 
sözleri genİf tefsirlere uğradı 
Bir çok Milletvekilleri, Meclisin,denıokrasiy i teminata 
almadan vazifesine son vereıniyeceğini söylüyorlar 

C.D.P., iktidar lıer ge~en gün i~inde biraz 
yıpı•anınakta ve aşınnıaktadır, diyor 

daha 

na bakan Adnan Menderes \'e Ankara, 5 - SABAHATTİ~ SO:'lii'\11-~ZDEN baını \"ermek-_

=-====---------=~::....:D::ı::şı::'ş::le:ri.:_:B:a:.::k:a:nı:_::F~u:ad Köpriilü sn·as D. P. kongresinde Bugiln siyasi .. .. le ıdi. fakat 
mahfillerin ilzcrinde durdukta·\ dunk~ı Zafer de çıkan meş-,------·-----------== =-ı Ko·· PRu·· Lu·· Tu·· RKl.YE rı tek mesele önümüzdeki ı;e- hur UÇ \tldııın makah•sır.de 

8 ..., • de mi, yoksa 1953 de mi ~·apı· du: S 
~ 1 r çimlerin tam miadı olan 1954 şöyle hır mantık ~ ürütüliiyor-

e r 1 m e VALNIZ DEGILDl.R laca!'ııdır. D.P. Ge9el B:ışkanı ·l\!uhalefct lideri mad~mki "T \le Başbakan Adnan Mcndere· adaletten şUpbe etmektedir, 

h DEDi• sin Ankara D.P. kongresinde o halde ya Genel Başkan ihti-

a z I r m l,lz •
• söylediği nutukta sadece. •SC· lal işaretini verir, ihtilAle gidi-
~ çim sathı mailine• girildigin- lir, veyahut yeni seçimler ~·a-

Anaı!olu ,. lan" den balısolunmakta ve seçimin pılır.• 
Sıvııs, .s - Sn·as Demok- tam zamanında yapılacağı intı· me,ann Sa: 5 Sü: 4 ,le) 

Yazan • ·HMET EMiN YALM rat Partı kongresinde Dışiş-
1 ~ AN feri Bakanı Prof. Fuad Köprülü 1 

Ba lbarkaln Adnan Menderes, Sıvasta söyleıllği nutukta muhn- ezcümle demiştir ki: s ti ı• 
- e e e mc~dan ol,u3or. Diyor kl: ·Muhalifler bl i k'T •-;- B~liyorsunu~ Demokrat ovye er svee 

go leriyor1nr umu • 11_. z 0 u Part~ ik~ıdara gcldığl zaman dıs ı '"" 
lülorlar Ö 1• I mı e arın bizim ale)himize döndüğünü İi\'· emnıyetımız yalnız Türk .Milleti- t r dd tt• 

• J e c er mC)danına b 1 . • . DO asuıı e e 1 gü\Cnl)onıı. 1\: d"l • 
1 

_ uyursun ar. Hız nefsimize nın sırtında bulunuyordu. Yanı. 1 bul ctmeıc 
1 

en 1 crı~ e boy olçCişmcğe. yeni bir seçimi ka- mızda müşterek emniyeti imza 
JHz hu ~:~~r~z_- ~C:b:id~n~a~ da ham mı?· ile taahhüt etmiş olan hiç birj İsveç, StokhoJm'deki Sovyet Büyük Elçiliği 

dar görü•lü hü •
1 

• • "'nnın, muhalefetin baıı haksız , .e devlet yoktu. Eski iktidar. Al· I k 
'" cum anndan lee sür d ·d ıh. il • . !Antik Paktına girmek için birçok memurlarının CaSUS U yaptıklarını 

lki buçuk ) lllık IDÜSb t • U) Uı.unun, h lı.'Umehn on d f 1 
nnda ınuhalAr ti 1 (' ıcraatına gü"rendiğinln, seçim sahafa. e a ar uğraştığı halde buna mu, meydana c_. ıkarmıctr 

" c ~ ıe apla makt 1 \•affak olamamıştır. :t 
desi d'ı"r kar ıl ,. , an yı madığının cc ur bir ifa-

J ı oru7. ı ğe Demokrat Parti. iktidara gel-
ic;in sadece bir • ~ • r u~umi seçimler, bir memleket diklen sonra her sahada olduğu 
tamam olmasını :;~~ı::;~,:a:ıy~ti;.1 ta~ısaydı. dört senenin gıbi dıs siyasette de biiyilk mu 
elbette cııziı> bulur b" 1 b" cnı ır seçime e) lrci olm;ığı fawakıyetlcr elde etli. \'e artık 
lardık ' <•) e ır ma~ı heyecan ,., merakla kar~ı- bugün Türkiye yalnız bırakılmış 

ı <De\·amı Sa: 5 Sil: 3 de> 
'ııkat <.ıı tnıfaki da\ il iki 

daha ra ] t ,_,.. • • spor ıaı..,mı Jiderinin \"e iki \'eya 
• ı a n..ınıın lıırbirlerh·le · ı b t ·· h 

ğild ir l\1 illet! · 1 . • len aş an boy olçusmesi de-
l . mız ıugun eni uzifelcrle, >eni imkanlarla kar-

ii• ıı nıı hulunu' or Tar.ı • 1 Jet idare inin, dahtİde sİ m~nasıy e mod~m ,.e kanuni bir de\'· 
a gımn ' med • ya ! u~hun, partıler ara ında karşılıklı 

b .nı \e tcrbt.)clı bir müna bet tarzının hari,.te 
zc IU\l"n \C hır t d:ıh Tb ' " 

1 tikrnr a ı ı ar azandırarak bir huzur 'c 
ınam:ırasının hıı retinl d 

biçilmiş bir kaftan olan Ana ·a am~~oruLkTc~ partiye •ore 
la • c.mo rası ruhunun kap

rına mgun lllU\:ızenc \C murakabe unsurlan girmesini 1 li-
~onız. J>~mol.Ta iye a~·kın kanunlar, mnhalefct ~Ünlerinde D • 

• 3 i çok rahatsız rtmıs. haklı ve ~iddctıı sika . tl • . 
mı~tı. İktidar me' kllnde avnı D P ni b ~I .) el erınt": ) ol ac-
nı hl 1 · · • n un an o aian bulduğu 
_.. c ( c yııdırgamadıl:ın ı tees Ürle gördük n k •. -

ı.011le Jrnlnıaılığını, buna ait ruha kı' : .. cmo nısının 
yetçl hlr keyfi iılarenin memleket içl;:1'~~r ';:ı~~:~ın~,. mrr~ezi: 
edllclilllnl gö tcrccek baıı belirtil dı1 e tclakkı 
mek ihU) acındayız. er 'e haıırlıklar olsun gör-

Bu 7.a\""il eden ortalığa bakacak olur ak ,·erecer.· • h'"·" 
udur- N • c;ımıı ııa.um 
• . e memleket. ne de Demokrat Parti '\'eni bir • 

me hıçblr suretle haıırfanmıs değildir Adna l\I • d ,. eçi 
çim sathı mailine "I d'llJ . • n en eres ın. ı.c. .. r ı,, nıı1 zaman düşü - 1 ,..... • 
An:ırasa tAdillcri v dl;r, t k nu eeeıı;ml l'lladettıgl 

c J.(er ıın taı.,m müh' i 1 h -
alınmamı tır. mumi olltlka h . ım er enuz l'le 
n·ııı P nunuı bulanık \'e boğucudur 

•ıser partileri, lılr tarafa bırakalım iki • . • · 

:\lo~kova 5 - Stokholmdekl 
So\yet biıyilk elçiliği memurla· 
rının casusluk yaptıkları hakkın· 
d:ı isvec tarafından ileri sllrü· 
len protestoyu Rusya reddetmi 

tir. 
nusya f sveçe \'ermiş olduğu 

cevabi notada bu haberlerin hiç 
bır •esasa dayanmayan irtlralar

<Devamı Sa: '5 Sfi: 2 de> 

düşman giizivle bakı bl b"ri . • ana parti bırbırıne 
J ~or, r ı ne ınanmıyor l d 

nnıla Cl'rCl an ederek yeni bir matı h ' seç m mey anla. Sırrı Dede Baba \"e iyine i~lirak ellen diğer sanıklar dünkii duru§nın sırasında 

ne de usul \'C kaideleri teshlt edilnı~~~e ;.~·ası hazırlanmıştır, 
mallan seçime giıilirse, bunun bir bo ı~ı; • er 7~m.tn hazırlıın
her iki tarafın taıı<;sııba, rehalrle, taı.,! .ma halını alacağı ,., 
ımlıiıılerinc ~sa!'.lı ınrııılr.l;et menfaati . takım. hu usi mrnraat 
ler \ernıcı;.c doğııı 5 - "'ki •1 erınden ın arsız<'a tivfz. 

Tutulan Bektaşilerden 
2İ i : tevkif edildi s uı u cneceg , milli b 1 • 

ce uJnıtılacağı muhakkaktır. as ret n idrlkın (et. 

19H ile 19-17 )'azı ar:ısındnki kı. 
ra, bazı YÜZ.) üze J,;onucmalar ve ) asıya bir boğuşmadan on-

1 • • tema larla 1% Temmuı bevan-
names nın toleranslı ha\'Dsı. kal't!ılıklı 1 • 1 

· • • 
J kl . • Y• n yetler \'e fedakar-
ı ar salcsınd,., hımrlanm•tih. l\lillet p rt' 1 dl 

tutturarak, iki ııarli) 1 bir baraj ntec· t ı ' mu\'llzaa ) e 
bozdu, Demokrat l'artinin ic tesan~ .ı n tına aldı. Ru ha\·ayı 
na d ıı .- - • udn h ahına husumet andı-

ııc;nı 3 urum!'k :rnnırctı peyda oldu F 1• t Ad ,.
1 

" 
re •· ıs·o . · aa.a nan '" cnuc-ın " Ocak n) ındakı tarihi hı ta be • . 
hava•ı dax,ıtlı • n hl • k l, gergın \'e hul:ınık 

J • , ınsa ı r ı;eçım anunun h 
'fÜrkiyede ilk d f 1 k d • Un azır]anmasına \"C 
ikU .. •. ..e .~ o ara me enı rtıhlu bir secim yapılarak 

dann SUrultU\UZCe \ e J;avgasızca el dc1<·ı·ti . l t 
ti ~ rmesıne yo aç ı. 

Kenıli kendimizi nldatmı,>alım: Bugün 1., T 
1

,.,.. 
1 , ~ em muz :ı• ı ı e 

doğmıığa ha~la)an k.ırşılıkh saygı "e tol h 
1 k • • eran ru unı an 

ço Ulakta \'C çok srrldryır.. Partllerim"ız ara 1 b b k bi h sını a aşı oıu 
r ıı uınct lıavası esiyor. Arada temas yok gibi... 11 t• k dl . uır. er par-

1 en ftlcmınde kuruntulara kapılılor. Or•-d ·· l k "I ,,.- .. ... a mus ere o • 
~u. mu lert'k bir memleket dili yo~tur. iki taraf birbirine kar-
~dan karsıya a~ıı> tutarken. ayrı bır dil kullanıyor, birinin be

)az dediğine dılcrf mutlaka kara diyor. 

Demokrat Parti, iktidar me\kiinde muazzam ba anlar giis
ternıi , ınemlcketln Jıüliin simasını değlştinn• ... i- ner h d 
tal'h .. fi - >i• •· sa a il 

ı ') uı ne gulmü~, bir takım l~lcr cesaretle ele alınmıc; bi 
takım lmkfın 'e fırsatlardan bü)iik istifadeler temin olun;.,us: 
tur. 

Ne ~arc ki parti, lın basanlannn gü,·cnerck, acık alınla 
milletin karşısına çıkacak, müsbet icraatının fcı·ahlığını mem
leket~ ak etllretck. hakiki gazeteleri tenvir \'e ikna etmeli \ 'C 

kendıleriyJe 1915 ile l95C arasında olduğu gibi sıkı hlr tcın:ı 
ve i~birllği halinde blmağı is edinecek Yt"rılc. iicretli bll'nı-

Sırn Dede ile diğer Bektaşi samklar ôyin 
nm, gıyabi nişan için to plandıklanm 

\'IL.'IAZ ÇETİXER 
l'alcın "arı lu11ıtınden 

l'aza:r günü olmasına rağmen 
Kadıköy Adliyesinde görlllme
mlş bir kalabalık vardı. Beyayz 
saçlı, kırçıl sakallı adamlar, ku· 
caklarında çocukları ile bekleşen 
bir sürü kadın iç çekerek üzUn· 
tillü ta\'ırlarla hep aynı noktaya 
bakmaya çalışıyorlardı. 

llütün bu mücadele arasında 
görebildiğimiz manzara su idi: 

(De\ıımı Sa: 3; Sii: 6 da) 

Yeniköy'de 
Bir taksi 
Denize ucfu 

• 
Dlln akşam ilzeri Yeniköy yo-

lunda bir taksi denize uçmuş, 
iyi bir te;;adüf eseri olarak kim 

<Devamı Sa: 5 Sil: ti :la) 

. 
lsfanbul' un 

• 
29. kurtulus , 
Yıldönümü 

orlnnn &akşa~ına ihtiyaç c•uyar gibi görünmiiş, kcnıli kenılinl 
b?ş yere J.iiçiiltmii , muluılcfttin menfi raaliyrtlf'rinl' müsait 
h~r ha\'n )arntmıstır. 1\luhalirll'rin mürekkep balığının nptığı 
gıbl, ortalığa kara hir ma~ i yayarak, hükumetin mua~m ic
raatını Côrünmez bir halu getirdikleri çok doğrudur. rFakat 
b!~t Demokrat Paıil lklldan onlara fırsat n lmUn Ylrmiştlr. 
~Rer ~ b.~ iktidar, norm:ıl yollarda )iirfise~dl ve kendini Derem 
b"e kotu Glihret sahibi kalemşorlann müdafaasına muhtaç Te 

1~~re bir vaziyette göstermeseydi, muhalefet, umumi efkAn hu- Bugün istanbulun düsman ş-
dınnağa mlisaıt bir hau bulamaz, derhal gareıklrlık dam- galinden kurtuluşunun 29 uncu 

ga ı )er, gözden düserdl. Halbuki kendi müsbct ve faydalı ta- yıldönümüdür. Bu kurtuluş günü, 
bugün saat 10 da Taksim meyda-

yapmadıkla

söylediler. 

----------'•D•e•va•m-ı .s.a:.s_~.,a.: .;.'.;d~e~),J nında yapılacak büyilk tören \'e 
geçit resmi ile kullanacaktır. Bekta i Şe)hi slrrı Dede Baba: •Ben rakı içmedim• de!'ken .. 

C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönüyü İzmire varı~ınıla rıhtımda karsılayanlar 

İnönü, siyasi partileri 
kaldırmak fecidir, dedi 
«Bir çok hallerin düzelmesi lôztmdır. iktidarın son be
yanlan, bu düzelme lüzumunun anlaşılmış olduğunu ifade 

ediyorsa bundan yalnız memnun oluruz» 

iıaöııüııüıı 

Ge%isiııdeıı 

İııtıfJalaı• 
BURHAS ARPAT 
1"4'aıa 11cu• 1•wct!ıı4m 

İzmir 5 - tnönU dün saat 14 
de ıOrdu• \'apurile istanbuldan 
hareket elti Ye bugün saat 11 de 
İzmlre \'ardı. 
İnönünün htanbuldan hareke 

ti hadisesiz ve sakin geçti. Gerçi 
·Ordu• vapurunun üç saat geç 
hareket etmesi çeşitli tefsirlere 
yol açtı amma, gemi süvarisinin 
tam 11 de İzmir rıhtımına ya
na~ması Ye hele aksam yemeğin· 
de pasanın sağ tarafında otur· 
mağı göze alıp kendisl\e yakın· 

<Devamı Sa: 5 Sü: • de) 
-o--

İzmir Valisi 
Ziyafete gitmedi 
lzmir !5 - C. H. P. genel baş 

kanı şerefine bugün hmirde bir 
7.iyalet \'erilmi~ Ye bu ziyafete 
Jzmir valisi Osman Sabri Adalı 
da da\'el edilmiştir. Fakat İzmir 
valisi bu davete icabet etme· 
miş Ye bunun sebebini soran 
gazetecilere de vali şöyle cevap 
vermi~tir: 

•- Filhakika bu akşam Cum. 
huriyet Halk Parti.si başkanı İ:ı 
met İnönü şerefine ,·erilen ye· 
meğe davetli olduğum halde git 
medim. Cünkil kendisinin söy
lemlş olduğu nutku öğrendikten 
sonra gitmem doğru olmazdı. 
Ben İzmir vilfıyetlnin basında bu 
lunan mes'ul bir idare Amiriyim. 
Bu nutukta söylenen sözlerin ile 

sürillcn iddiaların asla varit 
<Devamı Sa: 5 Sil: 2 de) 

Cumhurbaşkam 
Erzincan' da 

.t.nado!t' .t.lcııuı 

Erzican, !5 - Ctımhurbaş· 
kanı Celal Bayar saat 20 de 
Erı.incana vasıl olmustur. 
Cumhurbaşkanını ziyaret eden 

ler arasında Halk Partisi Baş
kanı !-:urettin Erdem, ~umhur
başkanımııa bölgenin lısayiı, hu 
zur ve emniyeti hakkında izahat 
ta bulunarak demiştir ki: 

«Muhitimizde fısayis fevkaUıde 
ku\"\'etlidir. Diğ~ vilAyetlcrin A· 
sayişınln llstündedir. İlimizde ne 

<Devamı Sa: 5 Sil: 3 if') 

m RllAN ARPAl' 
Tcıtan 1141·• lıı11ct!nden 

bnıir 5 - c. H. P. genel bas !dilik bo a çıkması genç ve yaslı 
kanı İsmet İnönü bugün İzmir· halk kütlesinin \'e vatansever 
de büyük bir kalabalık önünde gazetelerin karşı koyması ile 
verdiği nutukta şunları söyledi: mümkün olmuştur. 

•- Politika ihtiraslan, ikti· Bu mUcade1eden milletçe hiç 
dar için mesnet olur zannedile· zararsız çıktığımm söyliyeme
rek irticaı okşamış, cumhuriye· yiz. 
tin büyük ıslahatını tehlikeye Halkevlcrinin kapanması gibi 
koymuş idi. Bu cereyanların slm <De\"atnı Sa: 5 Sü: lde) 

Gönaltay, köylü hi~ 
ilıınal edilenıez, dedi 

Eski Başbakan, bazı kimseler demokrasiyi 
devlet otoritesine riayet etmemek olarak 

anladtfar, dedi 
C. lI. P. Kartal ilçe kongresi 

dün :;aat 14 de yapılmıstır. 
İdare heyetinin çalışma rapo· 

rundan sonra birçok hatipler söz 
alarak iktidarın muhalefete kar
~• tavnndan slk~yet etmislerdir. 
Reşat Şemsettin Sirer ve l'ılüm· 
taz Ökmcndcn sonra kürsüye ge. 
len eski başbakan Şemsettin 
Giinaltay ezcümle demiştir ki: 

•- İki sene evvel burada si· 
re rejimin istikbali hakkında en 
dişe duyduğumu söylemiştim. 
Bu iki sene endişemin haklılığı
nı gösterdi. Bu memleket muh· 

telif rejimleri tecrfibe etmi~tir. 
Bu rejimlerin hiç biri memleket 
te vatanda~ın emniyetini, iç hu· 
zurunu esaslı surette temin ede· 
cek müeyyideleri ihtiva etml· 
yordu. 
Ka~ıda tenkid edecek ciddi, 

kU\'Vctli bir muhalefet olmazsa 
memleket maceradan maceraya 
siirilklenir. C. H. P. başındaki 
kimseler daha ilk gUnlcrden iti· 
baren kıymetll bir muhalefetin 
me,•cudlyetinin lUzumunu gaye 
edinmi~lerdir. Muhalefet mUra· 

<Devamı Sa: 5 Sü: 6 :&'\) 

İki yapı~ık çocuk dünyaya geldi. - Gazeteler -
ı·A_zısız ... 

o 
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2 V A T A N ~--------------------------------------------------------------~---~ 6 • 10 • 1952 ~~~ 

1 GiİNiİN l!AZISI 

istanbul'un kurtuluşu 
Birinci Dün- r 'IAZAI'\ : ' nin müdafaa-

ya harbin-

1 

sına davet edil· 

çıkan Ösman I lfS ft ft ftY ftr Mustafa Ke-

Teknik Üniversiteye 
alınacak talebeler den ) enilmiş 1 ]f~• t f B d di. • 

lı de\leti, ıu .... ---------------------..---= m a ı b u n -lAf de\letle· dan sonra ar- On ıki Sieneyc çıkarılması yüıünden bu sene liseler mezun 
rılc ıl\Iondros• mütarekesini mumi zuhur ederse, bu kararın kadaşlarile birlikte fevka!Ade vermemiştir. Bu sebeple İstanbul Üniversitesinin muhtelif fa. 
imzalamak zorunda kalmıştı. tadıli muhtemeldir.• salahiyeti haiz bir meclisin An kUltelerine •·azılanlar pek azdır 
Mondros mtitarekesinın • bır Mustafa Kemal, İstanbulun karada içtima k 1 ,J • 

dd 
· d ı ic

0

"ali üzerine bUtUn dünyaya ına arar 'erm ş Buna mukabil Teknik Üniversiteye müracaat edenler alına-
ma esme ayanarak tilAf " ve bu kararını 10 mart 1920 de 1 • ' 
devletleri 16 mart 1920 de İs· ~ protestoyu gôndermlştir: mn etmi"lir. Niha'-·et ..,, . 1 cak talebe sııyıı;ından fa~a olduğundan, Rektörlük talipler ara-

t t •~ b ld b"l~· d " ~ uırınc d t Ih · "h k · · tanbulu iş al ettıler. c:ta nb:ıl • s ... n u a ı umum C· Büyük Millet l\leclisinin top- sın a ere ımtı anı yapm:ığa arar vermıştır. 
bu tarihten 2 ekim 1923 yılı· vair-1 resmiye, :lstiklAl·i milli. }anmasını müteakip birblrin- O Ekim l'erşembe günü sabahleyin yapılacak bu imtihanlara 
na kadar 3 sene 6 ay 16 gün mizi temsıl eden l'ıleclisi den parlak askeri zaferler ka- ıini\·ersitenin l\Iımarlık, İnşaat, Makine, Elektrik \'e Maden Fa
:fşgaı altında kalmıştır. Bu ya- Meb'usan dahi ıjahil olmak U- zanılmıs \'e neticede (Lausan· kültelerine namzet talehe yazılanlar J(ireccktir. 
zımızda işgalden sanlı ordumu· zere İtilaf devletleri tarafın· ne) andlasması imzalanmıştır. 
zun İstanbula girişine kadar dan resmen ve cebren işgal Lausanne andlaşmasının 14 
olan hadiseleri kısaca belirtme· edilmiş ve Amal-i milliye dal· Uncü faslı, topraklarımızın İli
ğe çalışacağız. resinde hareket eden birçok !Af devleUeri tarafından işgal 

\'alanperver eşhasın tevklfıne edilen kısımlarının tahliyesine 
de teşebbüs olunmuştur. dairdir. Buna göre Meclisin 

Sabri'nin tahliyesi . 
istenecek fsgalin 

Ba~laması 

1920 yılının 16 martı .•. Saat 
öğleden evvel 11... Manas· 

tırlı Hamdi Bey, Mustafa Ke
male şoylc bır telgraf çekiyor: 
·Bu sabah, Şrhzadebaşındakl 
muzika karakolunu, İngilizler 
basıp mUsademc ederek netice
de &imdi İstanbulu i~gal altına 
alı:yorlar.• 

Bundan sonra Harbiye tel· 
grafhaneslnden Ali aşağıdaki 
malfımatı \eriyor: •Sabah, İn· 
gilizler basarak 6 kişi sehlt ve 
15 kadar da m!'cruh oldu.• 
Şimdi yine Manastırlı Ham· 

di devam ediyor: •Harbiye tel· 
grafhanesini de 1nsll1z bahri· 
ye askeri f§gal edip teli katet· 
tiği gibi bir taraftan zırhlılar· 
dan asker ihraç olunuyor. Va· 
riyet vehamet kesbediyor efen
dim.• 
t galden sonraki 
Dunım 

ıstanbulun işgali tamamlan· 

Biz, hukukumuzu 'e istiklA· Lausanne andlaşmasını tasdi· 
limizi müdafaa için giriştiği- kinden 6 hafta sonra İstanbul Bundan bir ay evvel Sarıyer
miz mücahedenin kudsiyetine tahliye edilecekti. Andlaşma 1 de Ilulbülyuvası mcvkiinde Se
kail ve biç bir kuvvetin bir 23 ağustos 1923 de tasdık edıl· \İm Başay isminde genç ve gü
milleti yaşamak hakkından diiğne göre ekimın ilk hafta· zel bir kızın bo ularak öldürul
mahrum edemlyeceğine kanliz. sında İstanbulun tahliyesi ge· m!'si)le neticelenen cinayetin 

Bu hareketin takdir-i mahi· rekiyordu. Buna uyarak İlilU tahkıkatına hiıliı devam edılmck 
yetini ilim, irfan, medeniyet diğine göre ekimin ilk hafta- tedır. 
Avrupa ve Amerikanın vicdanı sından itibaren t tanbulu tah· Sabriııin a\llkatlarının, mliw:k-
na tevdi ile iktifa ,.e bu Mdl· liye elmeğc ba~ladılar. killerinin tahli~esi için Sanyer 
seden tevellüt edecek mes'uli· İstanbul Sorgu lliıkimli ıııe ~aptıkları mU 
yet-i tızlme-1 tarihiyeye son de· Tahliye ediliyor racaat kabul crlılmişse de, Asli-
fa bir daha nazar-ı dikkat-i U· l\I hk · b k b 

29 evliıldc İngilizler voııtha· ~e a cmcsı u ararı ozmus-
mumiyl celbederiz. D1vamızın " ~6 t meşnılyet ve kudsiyeti, bu ne ve taslak arazisini, Yıl- u. müşktil ıamanlarda. Cenab-ı dızdaki jandarmamıza teslim Avukatlar, yarın tekr~r 3 Un 

ettiler. 30 eylCılde Fransızlar cU Ağır Ceza l\lahk':n:esıne ı_nU· 
~~~~~r.~onra en büyUk ıahl· Ayasofya civarında bazı bina· rac.a~t ederek, S~brının tahlıye

lan, GU!hanedeki 23.000 metre slnı ısteyeceklerdır. 
Mustafa Kemal bu protesto- z· 1 b. dan sonra ayni gUnün gecesi karelik büyük depoyu, Beyazıt ıraatçi er Derneği ır 

laki jandarma dairesini, Suley- 1 
btitün vali \'C kumandanlara maniye kışlasını, Divanı Harp top antı yaptı 
gönderdiği talimatta, bu hAdi· . 

0 1 
binasını, Rami kışlasını Binblr- Türkive Ziraat"iler Derne~ı. 

senın sman ı hAkimiyetinden d " ~ 6 · d 
1 1 1 

k b irekleki arsa ve Sirkecideki c:ehrımi7 ı:ubcsı· du·· n Beykoı a-
zıya e y rm asır ı lr mede· " " " · t ı u i 1 gümrük binasını memurlarımı ı.ıırl "ma fıdanlığında meslek"ı 
nıye \"e nsanıye n eser o an " • " hurriyet, milliyet ve vatanper· za teslim ettiler. 1 ekımde İn· hasbihal toplantısını yapmışlar-
,·erlik esaslarına bir darbe te~ gıliz.lcr Maçka kı~lasile sılAb· dır. 
kil etliğini 'e milletin isliklH hanesini tamamen boşaltmışlar Bu toplantıda ziral mevzular 
müdafaası hususundaki azim dır. Bu sılahhaneden 20.000 göriışülmlış \'e ileri sürüll'n fi· 
,.e imanına, bu htıdl;enln hiç mitralyöz \'e lSO.OOO tüfek tes kirkr, Dernek tarafından tcsbıt 

b
. l . vU d 

1
. 1 lim alınmış ve bu hususta bir edılmiştir. 

ır esır cu a ge ırem yece· zabıt tutulmuştur. 
cini, yalnız medeni milletlerin B · f · ) 

Arap Mehmedin 
Cesedi bulundu 
Dün gece, Galatada yeni ma

liye binalarının bulunduğu ye
rin arka tarafında bir arsada or
ta ya~lı bir erkek cesedi bulun
mu~tur. 7.abıta 'e Savcılık kısa 
bır tahkıkattan sonra cesedin, 
o civarda tanınan eroincilerden 
Arap l\rchmede aıt olduğunu tcs 
bit etmişlerdir, 

Arap Mrhmet, bir müddettir 
tcdmi altında bulunduğu Bakır
köy Akıl Hastahanesi eroinciler 
servisinden evvelki gün tabur
cu cdılmls ve yine eski semti 
olan Galataya gelmislir. 

Cesedi muayene eden adalet 
doktoru, öllıın ~r.kllnl tabii bul· 
manıış \'e şupheli bazı emareler 
görllliğilnden morga kaldırılma· 
sına lli1unı göstermiştir. 

Dutun, morgun verec,.ğl ra
por, Arap Mehmedin olümünün 
hakıkl mahiyetini meydana ko
yacaktır. 

Et fiyatları 
Et fıyatlarında nisbi bir ucuz 

luk ba&lamıstır. ?ıhsırçarşısında
ki kasaplarda koyun eti 210 ku
rusa kadar inmiştir. 

Öğrenildi ıne göre, istihsal 

1 

Yeallkoy l\leteoroloji istas 
yonunun tahminlerine göre 
bugun §ehrimlı: ,.e civarında 
ha\'8 umumiyetle bulutlu ge 
çecektlr. Ruzglr kuzeyden e· 
secektir. 

Dün en ylik&ek han sıcak 
lığı 20,7, en dü5ük han sı· 
cakhğı ise 12.7 santigrat o
larak kaydedllmlitlr. 

Han sıcaklık derecesinde 
bir dellşlklik olmıyacaktır. 

KUÇUK HABERLER 
ŞÜKRÜ KANADLl 
GELDİ 

Kara Orduları Komutanı Or· 
general ŞUkrU Kanadlı dün sa
bah; Ankaradan ~ehrımlze gelmi& 
tir. 

FAİK 1' ARGICI 
DİSPANSER AÇl1'0R 

Bir müddet önce İstanbul Sağ 
lık l\IlidurlUğUnden ayrılan Dr. 
Faık Yargıcı, bugün saat 15 de 
Beşikta~ Yıldız caddesinde husu 
si bir dıspanser açacaktır. 

Halk tarafından sevilip, takdır 
edılen doktorun bu yeni teşeb· 
biısllnde muvaffak olmasını te
menni ederiz. 

HACH,AR BUGÜN 
GEI.i'\'OR 

Diln, hacıları getirecek olan 
Deniı Bankın aGlineysuıı vapu· 
ru gelmemı&tır. Vapurun eski ol
pıası ve makinelerinin kıfayetsiz 
liği böyle bir gecikme)·e sebebi· 
)·et \'ermıstir. 

"Güneysu• nun bugün saat 18 
de gelmesi beklenmektedir. 

Yeni çeşit ekmek 
Bugün yapıhyor 

Bulgar 
Konsolosluğundaki 
1 

lntihann esmn 
On giln önce Bulgar Konsolos

luğunda esrarlı bir ölUm hiıdi· 
sesi olmuG ve bir mUlleci intihar 
etmişti. O zamandanberi de· 
vam eden tahkikat neticesinde 
hadisenin mahiyetinin aşağıda
ki şekılde olduğu anlaşılıiııstır. 

Geçen temmuz ayında memle
ketimize iltica eden Georgi Go
rilef, Petrograd 1919 doğumlu· 
dur. Mülteci gibi görü~rek Bul 
gar casusluğu yapmayı tasarla· 
yan· Georginin durumu, zabıta
nın gözünden kaçmamıe ve hare. 
ketleri adım adım takip edil
meye başlanmıştır. Georgi, son 
güne kadar, zabıtanın takibinde 
olduğunu farkedememlstır. 

Nitekim 24 eylCıl gUnU, her 
zamanki gibi gittiği Bulgar Kon. 
solosluğuna girince: kapıcı içeri 
ye bırakmak istememiş, işte bu 
arada Georgi takip edildiğini his 
setmislir. Gelenleri belki de, kcn 
dislni öldürmek isteyen diğer 
mültecilerden biri unneden Ge· 
orgi, kaçmaya başlamıştır. Ya
kalanacağını anlayınca casus o· 
larak sevkedilmemesi için asan
sorün kayışından kendini bıraka 
rak intihar etmiştir. 

-o--

Eskişehirde iki 
Köy halkı 
Kavga etti 
Eskışehir, !5 - Eskisehire b3ğ· 

1ı Uludere ki>:> unde mer'a mese
lesi ) uzünden çıkan kavga neti
cesinde Uludere köyü halkı ile 
Soğut ilteS'ine ba~h Ağır köyU 
halkı birbirine ,.irmlştir. Sillh
la yapılan mıısademcde her iki 

dıktan sonra İtiUf devletle
ri bir resmi tebliğ neşrettıler. 
Bu resmi tebliğde Osm:ınlı dev 
letinin, Almanyanın telkinalı· 
na kapılarak İttihat ve Terak· 
ki liderleri tarafmdan harbe 
sürüklendıği işaret edilmekte 
ve bu harbin Türkler için feci 
bir ~ekilde sona erdiği belır· 
tilmekte idi. Bundan sonra, 
tebliğde Anadoluda teşekkül 
eden mlllt hareketin sulh için 
bir tehlıke te kil ettiği söyle
niyor ve tebliğde asağıdaki 
maddeler yer alıyordu: 

bu teca\•Uzü kabul etmekle bil 2 ekimde işgalin kaldırılm:ı- eyaz peynır •yat arı 
sına dair son muamele de bi· ··k ı· 

yük bir tariht mes'uliyet altı· tirilmiştir. Bu husustaki teslim yu sc ıyor 
na girmiş olacaklarını belirt· miş ve bütün villlyetlerin bu mazbatası, Salfthattin Adil Pa- Bry:ız peynir flyatıarı ı;ittikçe 
işgali protesto m:ıksadile mi- fa, General Harrin~ton, Gene· ~lıkselmektcdlr. b i evsaftaki 
tingler tertip etmelerini iste- ral Montbelll \'C General Char. peynirlerin perakende fıyatı hak 

blilgl'lerinden şehrimize çok sa
:ııtln kasaplık hayvan getirilmek. 
lcdır. 

Gölcük tamir limanı 

bugün açılıyor 

İçinde yüzde doksan nisbetin· taraftan birçok köylü vatandaş 
de yumuşak bultday bulunan ye- muhtelif yerlerinden yaralanmış
nl paçalla ekmek yapılmasına bu !ardır. Harlisenin janrlarmaya ak
günden itibaren başlanacaktır. setmesi üzerine gece yarısı ı;aat 

Değırmenler yeni evsafta un 2 sıralarında Eskişehirclen \'aka 

•l - İfgal muvakkattır. 
2 - Dü\el-i İUldfi:>cnln ni· 

~·eli, makam-ı saltanatın nü· 
fıitunu kırmak değıl, blldkis 
takviye ve- tahkim etmektir. 

3 - Düveli İtilAfiycnin ni· 
yeti, Turkleri Dersaadelten 
mahrum etmemektir. Fakat 
maazallah taşrada iğtişaş.ı U· 

• 
ZENGiN PARA 

VE 

mlstir. pi tarafından imza ectilmiştir. kallarda 2GO kuruı;a kadar çık· 
Ordumuz fstanbula mıştır. llu pahalılığın sadeyağ fi 

1\1. Kemal yine ayni gün mil ti d il · ld'"'i Giriyor ~·a :ırının artı~ın an erı gc h ; 
lete, aşağıdaki satırlarla sona söyleniyor. nuzhanelrrde kfıfi 
eren bir beyanname yayınla· 6 ekim sabahı halk fevç fe\'Ç miktarda stok mevcut olduğu 
mıştır: Sirkeci iskelesine birikmiş halde, bunların piyasaya az mik. 

•Nihayet, bugUn lstanbulu <Devamı Sa: 5 Sü: '1 de> tarda siırulmcsi 32 lira olan bir 
cebren işgal etmek suretiyle ı r , tl'n!'ke p!'ynlrin 36 liraya satıl-
Devlet-i Osmaniyenln 700 sene f ' masına scbcp''dlmtlk\11dır. 
lık hayat \e hakimiyetine hl· ı 
tam \'erıldi. Yani, bugUn Türk Avrupaya gönderilecek . C.ECMİ$TE·":: 

8U~ÜN· .r:~:·. : 
milleti, kablliyet-i medeniyesi- talebeler 
nin, hakk-ı hayat ve isUklAli· 

iKRAMiYELERi 

~ - - -· ... ~ .,~' . ~ ... 
istanbulun 
kurtuluşu 

29 yıl en·el bugün, 6 ekim 

Birleşik 'Mllletler Teknik Yar
dım Tcşkıliıtı, memleketimizden 
J\ vrupaya talebe göndereceğini 
hükumete bildirmiştir. 

Bebekte Yalı Boyunda Muhteşem Koruluk içinde 
1923 ıle 'fürk milletinin 

gi:ız bebeği İstanbul du~man 
istilasından kurtulmu tu. m. 
rinci cllian harbinde destan· 
lara Jliyık bir feragat 'c 
kahramanlıkla dövti5mcınizc 
rağmen körolası talih bize 
gülmemişti. lfnrptcn maglup 
çıkmıştık. Galip de\ Jetler 
en-eli donanmalarını istan· 
bul limanına göndermisler 
l'e sonra da 16 mart 1920 de 
ansızın işgal etmişlerdi. llu 
feci flklbet 'karşısında yüreği 
parçalanan İstanbul halkı 
lstilAya boyun dmc111işti. 
Fedakar evliıtlarından bir 
kısmı cephelerde dö,·üşür· 
ken, diğerleri de ayni sarsıl· 
maz imanla kurtuluş için 
çalışmıslardı. 16 martta bay· 
rağımıı.ı indirenler, 6 ekim· 
de o bayrağı selıinılıyarak 
Türk oğlu Türk 1stanbuldan 
çekilip gltmlslerdl. 

llu talchcler iktısncll kalkınma 
işlerinde ihtısas yapacaklardır. 
Al6kıılı makıımlar vaziyeti İktı· 
sat Fııkültesine bildirmişlerdir. 

Fakülte eski ve yeni mezunlar 
dan, A vrupada ihtısas yapmaya 
talip olanları tesbit edecektir. Apartman Dairesi ı 

TÜI.nENTCi 

Golcük tersanesi tlımlr limanı 
bugün açılacaktır. Bu münasebet 
le Gölcükte bü~ük bir tören ya
pılacaktır. 

öğütmeye başlamıetır. mahalline hareket eden jandarm:ı 
Yeni tip ekmekler perEembe kuv\"etleri, h{ıdiseye elkoyınuş

sabahından itibaren satışa tıka- larclır. Musaıleme neti!'esinde ya
rılacaktır. Yeni ekmekler de ay- ralanan koylil vatandaşlar ted:ıvi 

Tôrenc askeri ve miilkl bir 
çok tanınmış şahsıyetlerle basın 
mensupları d:ı dtıvet edilmi§tir • 

nı vezinde ,.e aynı fıyattadır. için Esklfehir Memleket hasta-
-o-- nesine getirilmişlerdir. 

Bir kamyon sığır 

sürüsünü çiğnedi 
Kadma tec vüzde 
Tevkif edildi Ankara 5 (Husust) - Bugün 

Hipodrom civarında bir kamyon 
bir sıt:ır sürüstinü çi#nemiş, ço· . Kadıköy. sulh ceza mahk~me
banla 4 • 5 sığırı öldürmüştür. sıne dün bır sarkıntılık htıdısesl 
Şoför yakalnnıırak hakkında ta· intikal etmiştir. Kııdıköyden ka1 
kib:ıtn başl:ınmıştır. 1 kan 8.15 vapurunda her sabah 

k 
"k' ' evli bir memur kadına el ile 

Yapııı ı ıı:ler yaııyor sarkıntılık yapan Armenak i· 
Ankara 5 (Hususi) - Yapışık 1 simli bir tüccar etraftan hAdi· 

ikiı.le\' dün geceyi ve bugünü seyi gôrenler tarafından yaka· 
de sıhhat ve nese içinde geı;ir· lanmıstır. D!in hakim Namık 
mlşlerdlr. Kemal İlyaıer sanıkı te,•kif et· 

miştir. 

istatistik Genel Müdürü 

Amerikaya gidiyor 

Ankara S (Hususi) - 1stalis· 
tik genel müdürü Şefik Bilkur 

' dilnya istatistikleri semınerinde 
Türkiyeyi temsil etmek lizere ya 
rın aksam Amerikaya hareket 
edecektir. 

Toprak Mahsulleri 

Ofisinin mübayaası 
Ankara ~ <Hususi) - Toprak 

~tahsulle.ri Ofisi yalnız Ankara 
bölgesinde kampanyanın başladı 
ğı tarıhlen eylul sonuna kadar 
303,901 ton çefitli hububat mü· 
bayaa etmiş ve buna mukabil, 
müstahsile 87 kfüur milyon lira 
ödenmi~tir. 

Öl!.ÜM 
Eski Kayserr milletvekili ö 

mer Taşçıoğlunun ağabeyisi '.ie 
Seniye Taşçıoğlunun eşi 5ehri
miz tlicc3rlarından ve Kayseri 
esrafından 

l\IEH:\IET TAŞÇIOiiLU 

dün gece Hakkın rahmetine ka· 
vuşmustur. 

Cenazesi bugünkü Pazartesi 
saat 14 de :\tecidiyeköyü son o· 
tobüs durağındaki köşkünden 
kaldırılarak Şişli camiinde ikin· 
di namazını müteakip Zincirli. 
kuyudaki Asrt mezarlığa defne
dilecektir. l\levll rahmet eyle· 
sin. 

,--TAKViM-) 

1 
6 EKİM 195:? 
PAZARTESİ 

AY 10-GÜ!\ 31-HIZIR 15' 
RUMi 1368 - E\'J,(TL 23 
HlCRİ 1371 - l\tuharr~m 16 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞ\M 
YATSI 
İMSAK 

Vasatı t:ıanl 

05.00 12.14 
12.02 06.17 
15.16 09.30 
17.44 12.00 
19.14 01.30 
04'.24 10.38 

Gıud,..ıtH ıılln4•n1tn ı.en u r•· 
nmltr k•d.,,._ &Ull111a'nn laıh 

•ıffüıttı. 

m:rı!fi'·'' 
K

i ' 
iŞ • 1 • 1 

Başbakan, Demokrat Parti-
nin Sl\"as kongresinde 

söylediği nutukla muhalefeti 
,.e hususiyle C.H.P. muhale
fetini güç bir duruma düşür
miiştür denilebilir. 
Aynı zamanda Demokrat 

Partinin Genel Başkanı olan 
Başbakan, muhalefet D.P. 
iktidarını urarlı \'e mevsimi 
de kendileri için uygun bu
luyorsa yeni seçimlere gidil
mesinin tezekkür edilebile
ceğini aı;ıkça \'e kesin bir i
fade ile ortaya atmış bulun· 
maktadır. 

Bu nutuktan iki gün önce, 
aynı zamanda mlllehek!li o
lan bir başmuharrir, muhale
fet tuttuğu kötü ve zararlı 
yolda yıirümekte ısrar ede
cek olursa )'eni seçimlere 
gitmenin yerinde· olacağını 
~azmıştı. O makale üzerine 
bu sütunda yazdığım bir ya
zıda, ~eni seçimlere gidilme
nin muhalefeti herhangi bir 
zararlı yoldan çe\inneğe bir 
deu olamıyacağı yolundaki 
&ahst kanaatimi belirtml$tim. 
Gerçekten de öyledir. Zira, 
muhalefet - \'e daha doğnı
su: kasdedildiği anlasılan c. 
11.P. muhalefeti - seçimi ka
zanamadığı takdirde, iktida
rın beğenmediği yola tekrar 
donmekte pek gecikmiyecek
tir. 

Bununla beraber, Başba
kan da haksız değildir. Mu
halefetin tenkidlerini mıis
bet hAdise{ere ,.e rakamlara 
ılayamaılnn bir sürü ithamlar 
tarzına sokmaSl, bu ithamla
rını da mümkün olan her \e· 
sile 'e her 'ası ta ile her ta
rafa ~ayması iktidar partisi 
mes'ul şahsıyetlerlnln sabrı
nı tüketmiş görünmektedir. 
Seçimlerde partisinin tekrar 
kazanacağından emin olduğu 
anlaşılan Ba~bakan, muhale
fete hir ders ,·ermek \'C bu 
suretle tükenen &abır &toku
nu tazelemek niyetindedir 
denilchllir. 
Şimdi söz muhalP.fetlndlr: 

'\'eni setimlere gidilsin mi, 
gidilmesin mi? 

l\luhalefct gerçekten rok 
gıiç bir durumdadır. İktida
rı tekrar kazanabileceğine e
min olsa, bu teklifi kabulde 
bir an etreddüt edeceği sa
nılmaz. Fakat bundan emin 
olnıaclığı, hatta şüpheli hu
lunduı?u da muhakkak gibi
dir. iktldan kazanamadığı 
fakdirde, Kore) e asker gön
dennek meselesinden bash
~·arak ortaya attı~ı türlü it
hamlar tamamıyle çürümU, 
olal'ak l'e yep)'eni propa"an
da me\'Z.ulan bulmak 1.uure
ti meydana çıkacaktır. 

Artık ~imrli herkes muha
lefetin, hususiyle tnönii'nün, 
bu me) dan oku) usa ka111 ve
rereğl rC\'abı merakla beklc
mı-k tedir. 

Adnan l\lenderes, eski ve 
usta bir satranççı olan İnö
nü'ye, kUV\'etlİ bir akişa de
!JIİ~tir. Bu hamle ka11ısında, 
Jnönü nasıl hareket edecek
tir ,.e •mat• olmaktan kurtu
labilecek midir? ... 

Ierak edilen, budur. 

Sadun G. SA \'C1 
01'. KEl.İ!IIE\'l.E 

Rita'yla Ali Han boıu$
mu lar ... 

Bize ne ... Aralarını biz mi 
bulacağıı?! .. . 

TATLISERT 

Kahve fiyatları arttı 
Kuru kahve perakende olarak 

980 kuru~a satılırken, evvelki 
gUn birden bire 1040 kuruşa çık 
mıştır. Bu yükseliş ithalA!ın bir 
takım kayıt ve şartlara lAbJ tu· 
tulmasına atfedilmektedir. 
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Hakikat 
Olmasını 

İsterseniz 

31 EKiM KEŞIDESI iÇiN 

B U G {J N 
~kşaına kadar 

100 LİRALIK 
Bir hesap açtırınız, hesnbınız varsa çoöaltını:ı. 

memek \'e bir şey olmamış gf. • M • 

bi hareket etmekten başka çare r.r 
yoktu. Fakat ne ~apsa, annesi
nin omuzuna himayekfır bir ta-
vırla sarılan İrma'nın kolu \'e ' ~ 
genç kızın iğrrnmiş gibi bUkü-~ 
len dudakları gözü önilndcn git-ı• .. 
miyordu, l\Iasanın üzerine sıra- '::!! 
ladığı iskambiller ona bunları 
unutturamıyor, ne yapsa Ray'ı · 
avutamıyordu. • 

YAZAN:f ,ANN., NUllST çEvıilE11-;. 'REZZAN A.E. YALMAN 
Walter geldiği ı:ım:ın yine 

her şey eskisi gibi devam ede
cekti. Yalnız daha dikka~li ve 
ihtiyatlı hareket etmesi, oyun 
salonlarına gitmemesi lbımdı. 
Bu kolaydı. •Biraz daha dikkat 
etmek lazım• diye düşilndüğu 
sırada onu karşısında gôrdü ve 
sasmadı. 

Bir.den başını kaldırıp bakın
ca o orada idi. Baba!ına da ne 
kadar benziyordu. Richard da 
tıpkı Waller glbi adım ataca&ı 
zaman bir an duraklıyordu. 

Ray o kadar çok sigara lclyor
du ki. 

Richard odaya girdiği zaman 
Ra) 'ın sabahlığının önü aı;ıktı. 
Fistolu donu gorUnUyordu. 
Masanın üzerinde iskambiller 

ve hır tabla dolusu kül vudı. 
Ray önUnli kapıyarak: 

- Affcdersini:ı:, dedi. 
Bu ne inanılmaz bir hadise j. 

di. Karşısında Walter'in oğlu 
duruyordu. Buna imkan \ar 
mıydı? Billli.n kalbiyle sevdığl 
ve bağlı olduğu bu çocuk ~imrii 
karsısında bir yabancı, hlr düş
man gibi duruyordu. 

Ray, başına gelen bu felakPti 
unuttu ve o anda kılıksız oldu
ğunu hatırladı. Sırtında solu:t 
ve eski kırmızı s:ıbahlığı vardı. 
Bebe de yerdeki bir .§eker p:ır-
çasını yalamakla meşguldü. - Buyurunuı, oturunuz! de-

Odaya şöyle bir göz attı. Her dl. 
şey darmadağınıktı. Henüz yı- Richard derhal oturdu. Ray'ın 
kamış olduğu bir gömlek pen- biraz olsun içi rahat etti. Bu o. 
cerenin önünde güneşte kuru- dada cereyan edecek olan facia 
yordu. .Minderin Uz.erinde ,.e karşısında ne de olsa metin ol 
yerde mecmualar vardı. Iler ması JAzımdı. 
taraf sigara killil 'e izmaritle Ray, Uz:Ontll içindeydi. R1-
doluydu. Bir mUddettenl:>eri chard üzerinde kım bilir ne ko 

88 
• tU bir tesir bırakmış olacaktı. 
Delıkanlı, karGısında kır ı.açlı, 
boyun ve el damarları hafiften 
belırmeğe baslayan yaslı bir 
kadın gorliyordu. 

Aksi gibi bir gece ev\Cl de 
saçlarını yağlamıDlı. DokUlme
lle ba~la,>an saçlarını bu suret
le bir mUddet daha muhafaza 
etmek istiyordu. Fakat bunun 
artık ne ehemmiyeti \ardı? Q. 
lan olmuştu. Richard, sırtında 

mensup olduğu Polo klüblin!ın 
armasını ta51yan bir gömlek \'e 
beyaz bir fanlltı pantalonla kar 
&ısında oturuyordu. Parlak si
) ıth saçları vardı. Kim bilir o 
anda kafasının içinden neler 
geçiyordu? İhtiyar babasının 
çılgınlık etmesine sebep olan 
kötü kadına, kapatmaya kin ''e 
nefret dolu gôzleriyle bakıyor
du. Aradan ne kadar zaman 
geçerse geçsin, onun hayalinde 
hep bu sefıl otel odası ve o yas-

lı kadın kalacaktı . Kapının ar
kasında hAUı sahlbinın şeklini 
muhafaza eden Waıter'ın eski 
bir caketi asılı dunıyordu. O· 
rada. lam Richard'ın karsısın
da idi. Onu kaldırmak, zamanı 
durdurmak, o sabahı ve ııcı ha
kikati yok etmek istedi. J<·akat 
hiçbir &ey ~ :ıpamıızdı . Ancak 
solmus sabahlığını kııpatm~:.tan 
ve ~ekeri yalamakla mE"şr,ul o
lan kopeği koltuğun altın:t çek
mekten ba~ka elinden bir şey 
gelmezdi. .. 
• za,·aJlı çocuk! Za\'allı toy de
likanlı! Dahasının melresiı1e 
söz geçirmeğe çalı~acaktı, şim· 
di! 

- Bu meseleyi kökünden hal 
letmek lhım. Bunun içın do
iambaçlı ) ollardan gılmlyelim, 
değil mi? Her halde siz makul 
bir insansınıt.. 

Bunlan Richard söyluyo:-öu. 
Asri gençler ne garip mat-

llıklardı! Kat'i ve sert bir ifa
de, insafsız bir eda, her §eyi 
gbze alan kat'I bir tavırla söy
lenen sozler! Babasının hiçbir 
zaman bu tarzda l:onuştuğunu 
Ray duymamıştı. 

- Boraya böyle habersiz g:r
mek bana ço'k acı geldi. Bunu 
anlamanız Hızını. Beni derhı:I 
kapıdısarı etmek, ko\'mok hak
kınızdır. Rica ederim, itiraz et-
meyiniz. Bu hakkınızı kabul et~ 
mekle beraber bunu yapmıya. 
cağınıza da eminim. Çtinkil ~a

kul bir kadınsınız. Bu mesele
nin yalnız iki kişiyi aHik:ııiar 
ettiğini söylemenizi bekliyo-
rum. Bu da belki bir dereceye 
kadar doğrudur. Fakat sene
lerdenberi bizlerin buna taham 
mUl ettiğimizi de unutmamak 
!Azım. Hiç de hoş bir şey dc~il 
di doğrusu! Fakat sustuk. :::>aha 
doğrusu yaladık, yuttuk. Şimdi 
sıra sizindir. 

- Ne yapmamı istiyorsunuz'? 
- Bunu her halde tahmin e-

dersiniz, Bu mşhut mesele h:ık
kında duyduğum nefreti size 
burada anlatacak değilim. Ah
lak dersi vermeğe de kalkmıya
caj!ı m. Fakat annemi ve kar
dı>şlerimle beni ne kadar güc 
hir duruma koyduğunuzu size 
hatırlatmak isterim. Ben bura
ya ne bir ah!Ak hocası, ne ele 
babamın bir vasisi olarak gel
dim. llcn sizden bu meseleyi 
halletmeniz.i ve artık bu i§e son 
vermenizi istemeğe geldim. ÇUn 
kil vaziyet eskisi gibi değıldir. 
Değişmiş olan bazı şeyler \'ar
dır. Artık bu iş halledilmelidir. 

Rny, 'kar&ısında yeni neslin 
en btıriz bir timsalini görliyor
du. Bu ne feci hir mahlüktu! 
Walter, çok defa bu harp sonu 
gcnçli~lnden Giktıyet etmit. on
ların ne kadar insafsız olabile
ceklerini söylemişti. İşte ~imdi 
karşısında hunların en insafsı
zını , en görgüsüzünü ve en faz. 
la kendinden emin olanını gö . 
rUyordu. Her şeyi bildiğini, an
larlığını iddia eden tehrlitkfır \'e 
clir'etli bir klistahlığı vardı. 

Hakkını aramağa gelmis olan 
bu gencin bir bakıma dürüst 
ve temiz kalbli olduğu bakı;la-
rından belliydi. Fakat hayat gö
rlı l1 başka, telakkıleri değişik
tı Kırılmış addettiği bir ideal 
u~runa çarpışıyordu. Babasının 

fDPvamı ur> 
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_ 1)4'Ş pofd;la 

Amerikan. 

Rus 

Gerginliği 
Yazan: E. T 

Şu sırada politika alemini en 
zi.) ade me guı edPn h&dise, 

• OV) et Rus anın Illrle§lk Ame· 
rikaya miirarantla bu devletin 
lllo&kondakl hiiylik elçisi Ken· 
nan'ın geri çekilmesini isteme· 
sidir. l\luraraat Ameriknda çok 
fena karşılanmış, galetelerıle 
nus ·a aleyhinde alddetll yaıılar 
çıkmı§tır. 

Diğer tarartan, l'\evyorktın 
gelen bir habere göre, Amerika 
hiikfimetl Ru ·nya bir nota \'C• 

rerek l\lo~ko\Ddakl Amerikan bü 
) Ük elçisinin geri çekilme ı iste· 
ginl şiddetle protc to ederek \'C 

hu istek geri alınmadığı takdir· 
de Vaşlnı;tondakl Ru rlçl ı Zn· 
rubln'in ı;rrl çağırılmasım isti· 
Y erktir. 

* On fiç ~ıllık bir fa ılı· 
dan onra So\yet Ru ya 
Komuni t Parti i kon· 
gresi dün toplanmıştır. * ingllterenin İran notası· 
na \'erdiği cc\'abın metni 
açıklanmıştır. * Hindi tan Koreileki harp 
esirlerinin mübadelesi 
hakkında Rirlcşmls l\lil· 
Jetler tarafından ileri li· 
rıllcn yeni teklinert de • 
tekih'4'cektir. 

Hikmet Bayur, 
M. P. inzibat 
Divamnda 

"evyorktan gelrn haber heniiz llu.,uı ı•ubbfrlmtzlnt 
teyit edilmemiştir. l'akat hııber, Ankara 5 - Millet Partisi es-
lster doğru olsun, l ter olın.:ısın, ki genel başkanı Hikmet Bayu· 
Amerika ile Rusyanın iyui mil· run Atatürk inkilnplarını milda· 
nasebetlerlnl, tamamen dPğfise faa eden bir konuşması yUzUn
h)le kısmım, ke mr.ğe doğru git· den Mlllet Partisi Küçilkpazar 
tıklerl nnlaşılmaktr.dır. başkanı tarafından inzibat dlva· 

So\yet ~.ııs~·:ı l\hı kovadaki A· nına Verildiğini bıldirmlştlm. Bu 
n;Hlkaıı buyük r.lçislnln gııri (e·' hususta Hikmet Bayur şöyle de· 
~ılmeslni nr.ılr.n istemiştir? .. idi: 
• lo kıwaıl:ın ı;clen hnbrrlere gö. •- İstanbuldan 18 eylOlde a· 
~e ,\merikan clçi~i nusyaıla ya· y:ın 27 sinde tstanbulda bul~n· 
ancıların bir hapishane hayntı mam için bir celp gönderildi. 

!ı~adı~ların~~n hah etmlu ve Ben 27 sinde cevap \ererek An· 
lır r;ozlrr so lemlstir; hu vazl· karada mukayyet bulunduğumu, 

)et kar~ı~ında kendisile mlinase· d.av~ın. Ankaraya nakli icap et 
bette bulunmağa imktın kalma· tığlnı bıldirdim. Bunun (!zerine 
ınıştır. meselenin .Ankaraya nakli karar 

Amerikan mahfillerine gelin· ılastı.ı • 
ce. bunlar Kennıın'ın geri ço 1• -o-
rılması isteğinin hür.bUtiin hajka A • 
olduğunu ı;öylü,orlnr. Amerikan tom bombasın ın bır 
ft2

etelcri di~ o~lar ki: •Kcnnan k a s k ilometre ötesinde 
us D)l çok iyı bilen, çok teki 

çok kültiirlü bir insandır. l\los'. bulunanlar 
ko,:ada. henüz kısa olan elçilik 
·uı.ıfcsınıle çok tieyler giirntül,i 
çok §r~ln iiğrenmiştlr. Soneı: 
ler hundan ınrmnuıı olına~•s· 
lardır. Amerikan biiyük elçisinin 
çalışma ından flılr.ta fiı krn Ru . 
l~r: sudan bir bahane ile kendi· 
.d .. lnın değiştirilmesini isteml~ler· 

r .• 

Gôr~lü ·or ki \azlyct l{llihlm· 
dlr. ota teati i ne ekil alırsa 
alsın imdi kmnı ~örmek fizerc 
İsliçrcde bulunan Krnn:ın'ın ar· 
tık lllosko\a)a dönmı,ece~I anla
şılmaktadır. Elçinin Alman •ayn 
geı;erek llloskovada bıraktığı re· 
fikasının ,.e diğrr çocuklarının 
gelmelr.rlnl bekllyr.rl'ğl, onra 
~ep birlikte ı\merlkayıı dönecek· 
eri hlldlrillyor. 

Amerika Yrnl bir elçi gönılrr· 
~eı, Sovyct Rusya da Amerika· 
bakı elçi ini ı;crı çoğırmağa rnce 

0
fr olursa bunun, e ascn pek lyJ 
ınıyan, iki hükfı mctln mlina· 

s7betlcrinl bir kat daha naılk 
hır. ufhaya sokacağı ve dlinya 
Jlolıtika ı üzerinde mlihlm akis· 
l er )apara •ı iiphe izdir. 

.Londra, 5 (A.P.) - ıSunday 
Dıspatcho gazetcslnın verdiği 
bir habere göre, İngiliz pasif mü 
dnf:ıa seryisine mensup iki ingi. 
Ilı, Avustralyada Montebcllo ada 
sında atom infilakına birkaç bin 
metre mesafede hazır bulunmuş. 
lardır. Bu iki İngilize bir şey 
olmamıştır. 

Groenlanc:I s ahillerinde 

yirmi balıksı boğuldu 
Kopenhang, 5 CA.A.) _ Ko. 

llChhang rad~·osunun bu saboh 
bildirdiğine göre Groenland sahi 
linin gilney doğu kıyılarında ba. 
tan Ilormand adındaki İngiliz ba 
lıkçı gemisindeki 21 gemiciden 
20 si boğulmuştur. 

Bütiln milrettebatın kayalığa 
!:'!karken. kurtulduğu sanılmıştı. 
F ak~t. ~ığcr bir İngiliz balıkçı 
gemısı,. ıçlerinde, batan geminin 
S~\arlsı olmak üzere 8 cesedi de 
nızdcn çıkarmıştır. 

Bir No:-v~ gemisi de bir kM 
kurtarmıstır . • 

llindistan, Kore'de esirlerin 

destelilİJror 
• 

mübadelesini 
Hind hüku metinin Çin ve Amerikan teklifle rini 
uzla_şt ı rmak üzere Pekin nezdinde te_şebbüste 

bulunduğ u bildi ri liyor 
l.nad<>lu l.ioııM 

Yrni Dclhl. 5 - Cnıumiyetle iyi haber alan CC\'relerden öğ
rE'nildiğıne göre, Hindistan lıiikOmcti, Knrcdeki harp esirleriııın 
mUbad,,lesi h2kkında Birlr~miş Milletlerin Genrral Harrison ta
rafıııdaıı tevdi edilen yr.ni trkliCll'rini desteklemek Uzere Pekin 
lıilkömct• nezrlinde bir tr.şehhüste hıılunmııştıır. 

Bu teselıbüs hakkında halen resmi bir malumat elde etmek 
nıfimktiı1 de~ilsc ele ı;ıınılılığına göre, IIarrison'un teklifleri Del
hi'de Çin ve Am,.rık:ın tt'zlerini ıızlııştıracak mahiyette ve adila
ne teklifler olarak trlakki rdilmekte ve Hind hükumeti, Çin hü
kumetin" bu fikrini bildirmis bulunmaktadır. 

Yine ayrı kııynaklııra göre Hind hUk(ınıeti Kore meselesini 
helen rnillet!Prarası sahada başlıca hir mesele trliıkki etmekte ve 
B:rle~miş Milletler nezdinde-ki Hind heyetine Kore harbine ni· 
hayet v.:orecek rnııhiyetteki her teklifi dcsteklrnıek hususunda ta
limat \ermis bulunmaktadır. 

Donanmam1ıa 
Yeni gemiler 
Katılıyor 

Tllrk lloı:oı!I• l.lann 

Ne\'york, 5 - Yarın Türk De 
niz Kuwetlerine katılacak olan 
Amerikan filosuna mensup 4 ge 
minin bayrak de~iştirme mera
simi limanımızda yapılacaktır. 

Bunlar cMarmaris, a.l\lordoğanı> 
\'e dleriçn ismini alacak olan 
rnnyın dökücü üç gemi ile ıBaşa. 
ran. adı verilen denizaltı tamir 
gemisidir. 

Gemileri teslim almak üzere Ii 
manımıza gelmiş bulunan su
bay, astsubay ve rrlerden mille· 
şckkil 200 kişilik Türk deniz he 
yeti şerefine Türk Kültiir Der
neği tarafından Empcryal Ote· 
llnde bir akşam yemeği verilmis 
tir. 

Yemeklt'. l\'evyork Başkon~olo 
su :-.'ccrlet Krnt ve halen Nev
yorkta bulunan Türk deniz ata
~csi Haydar Olcaysu da hazır bu 
lunmuşlardır. 

Çok samimi bir hava içinde 
cereyan eden toplantıda bir ast 
subayımız tarafından bağlama i. 
le memleket havaları çalınmıs
tır. 

Diğer taraftan ·e,'Yorkta bu
lunan Norveç bahriyelfleri ile 
Tiirk denirclleri arasında bir 
futbol maçı yapılmıştır. 

Dir dostluk havası içerisinde 
cereyan rdcn maç 2-2 beraber
lıkle nr.licelenmiştir. 

lng ilterede nikah esna-

sında «hayır,. diyenler 

Londra, 5 (T.H.A.) - Yayın· 
lanan istatistiklere göre. son iki 
yıl içinde İngilterede nikah me
murunun önünde iki bin yedi yüz 
çift chayırıı demekle evlenme ak 
tini davetlilerinin önünde boz
muslardır. 

Güney Afrikadaki 
lrkçı h k hareketlP.r; 
Protesf o edilecek 
Yeni nclhi, 5 - P,a~kıın ~eh· 

runun idare etti~! iktidarda bu
lunan Kongre nnrfüi sllnı:y Af
rikadakl ırkçılık hareketlrrirıe 

c:are bulmaya nıancn \'e mad· 
deten yardım etmeleri için As· 
ya \"e Afrikadakl bUtün gayrırcs 
mt teşekküllere baş\'urmaya ka· 
rar \'e>rmi~tir. 

Ayrıca bütlin Hindistanda ya. 
kında bir •Güney AfrikB» gUnü 
tertip edilmesi \'e beyaz ırktan 
olmayanlara karşı girişilen ted
hiş hnrekctlerinin p~testo cdil
mC'si kararlnştınlmıştır. 

Mısırda toprak 
Kanununa 
İtiraz edenler 
Mahkum oldu 

Turk Boroıı!ıı ~Jann 

Kahire, S - Bu.ı;Un bir askert 
mahkeme toprak dağıtma kano· 
nuna muhalefet etmekten sanık 
olanlar muhtelif ağır cezalara 
mahk-Um etrnlEtir. 

Adli LamHım müebbet hapce 
\'e suç ortaklarından birisi 15, 
dığer biri 10 ve üçü de 3 er yıl 
ağır hapis cezasına çarptınlmıs· 
lardır. 

Ilunlar toprak da~ıtma kanu
nunun tathikı sırasında otoma
tik silAhlarla mlicehhez nldukla. 
rı halde l\lı~ırın kuzey bölgesin
d<' bir poli karakoluna tecavüz 
etmişler ,·e karakolda bulunan 
polisleri yaralamıslıırdı. 
Ayrıca, gıda ve giyim eşyaları

nın fiyatlarını tesbit eden kanu· 
na muhalrfettcn dolayı tevkif 
edilen \'e dükkanları kapatılan 
tüccarların sayısı 100 ı bulmus· 
tur. 

Yart partisin•!!' ikilik olduğu 
bildlrlll~·or 

Kahire, 5 (Nafcn) - \'aft par 
tiı;i içinde başgöstrrmlş olan iki
liğin şiddetlendiği ve Nahas'ı i
çine almayan yeni bir \'aft par· 
tisinin kunılmıık Uzere olıfuğu 
hildirilmrktcdir. \'aft partisinin 
ileri grlcn şahsıyetlcrinden bazı 
kimseler bir araya gelmi~ler \'e 
Gt'ncral Necib'i destekleyerek ve 
mevcut kararnameleri nazarı iti. 
bara alacak bir Vaft partisinin 
kurulmasını kararlaştır.mışlardır. 
Bu hu<:usta nihai kararın önU· 
nıüıdeki 48 saat !cinde alınması. 
na intizar edilmektrdir. 

Vart partisi dahilinde bilhas
sa gençler, Mustafa Nahas ile 
e~kllcrden ayrılmaktadırlar. 

Yeni Vaft partisinin, hllkfime. 
tin kararnamesi gereğince, pır· 
tı kurucuları ve anaya~ası hak
kında gerrkcn m:ı!Qmatı bildir
mesi de brklrnmektedlr. 
Diğer siyaııl p:ırtiler ara~ında 

da dndl ihtilafların ba~göster· 
miş olduğu kaydedilmektedir. Ge 
nC'ral NC'cihin kuzey Mısırda yap 
tıS:ı gc1ide rlde ettiği mıı\'affa
kıyrt, partileri ~iyasetlr.rini ye
niden aynrlamnk lüzumunu his· 
settirmi5tir. Vaft ve Nahas'ın 
kuv,-rlli olduğu blrçnk ,·erlr.rin 
şimdi General NPclbl destelde· 
mrkte oldukları da llfıve edil
mektedir. 

insa n kanı dolu b ir 

mahı:on bulund u 

Bonn, 5 (T.H.A.) - Doğu Al 
man)'adn Rus ı~gal böh:clerinde 
yapılan bir hafriyatta. İkinci Ci
han Harbine alt bir mahzen bu· 
lunmııştıır. Mahzenin kapağı kal 
dırılrlığı zaman içinde pıhtıla~
mış kırmızı bir maddeye tesadüf 
edilmiştir. 

Yapılan incelemelere göre, bu 
pıhtının insan kıını olduğu anla. 
şılmıştır. l\lahzrn içinde bulu· 
n:ın kanın miktarının 4 ton ol. 
cluğu tr.sbit edilmiştir. 

Bir ltalyan a s keri heyeti 

Yunanistana gidecek 

1 Yakalanan Bel<f aşilerden 21 
dün tevkif edildi 

• 
1 

<Bıeı 1 incide) 
Yeşil ~lnklı, beyaz Eeyrek sakal. 
h, altın çerçeveli gôıluklerl al
tında &tizleri fırıl fırıl oynayan 
entarili ve beli genili kuaaklı bir 
adam ile etrafında beklesen hay 
ro:nları ... 

İste bunlar bir gece önce Ka. 
dıköyde Ayin yaparken yakala· 
nan Bcktaşilcrdi. Yeşil sarıklı· 
sının i5e Hahire Bektaşi tekkesi 
şeyhi Ahmet Sırrı Dede Baba 
olduğu söyleniyordu. Kucakların 
dakl, emzikli çocukları ile bu 1· 
yine katılan kadınlar. 15-16 yaş 
larında kı1lar ı:'\'e olacağız• der 
gihilerdPn birbirlerine korku ve 
pişmanlık içinde bakı5ıyorlardı. •. 

Nihayet, 19 u erkek, 10 u ka
dın olan sanıkalr Sulh Ceza l\tah 
kemesinden içeriye girdiler. Hl
kim Namık Kemal İlgazer sa· 
nıklann polisteki ifadelerini tet
kik ettikten sonra. önce Sırrı De 
denin sorgusunu yapmaya bas· 
ladı: 

- İsminiz. Soyadınız'! 
- Ahmet Sırrı Çoçor. 
- Babanızın ismi? 
- Sahin. 
- Annenizin? 
- Fatime. 
- Do.i!umunuz? 

rız! •• 
Orhan Zümrütbel, telek! ve b& 

ba bulamadığı için bektaşi ol· 
madı!;ını, o gece ~yln yapına· 
dıklarını sö) ledl. 

4 Br.Jctıısiler arasında 
bir me\ le\ 1 deni~! " 

Şışmanca ve eski bir İstanbul
lu şhcsı~le konuşan Tevfik Ta> 
duman hakim kart-ısını ilk d&
fa çıkıyorum, db'Ordu. 

- Ayine iştirAk etmişsiniz dol 
ru mu? 
•- Haşa efendim. Böyle bir 

5ey yok. Ben nişana davet edi~
dinı Hem efrndin1, bendenu 
mev

0

lc\'lyim. Yetişip denli$ ol· 
clıım. Brktaşiliğe aklım ermez. 
Onlnr orada Arnavutı;a bir şey• 
ler söylcvip durdular. Biz de ko. 
yun ka,·al dinler gibi, dinledik.• 

Vehbi ZUmrütbclin sorgusu ya 
pıldı. ~onra, nişanlandığını id· 
dia eden 1034 doğumlu Seyfi ~cir: 
!erinde ısrarla durdu. Fazlı Çift 
çlo lıı, Abdurrahman ve Elmas 
isimlerindeki sanıkların dinlen
mesini müteakıp İzmirli terzi 
Mustafa Tcktas şunları anlattı: 
•- Den dede hazretlerine ıni

s::fir olarak hmlrden buraya gel 
dim. O gece nişana beraber da· 
\'et edıldik. Ben de bektaşiyim, 

- 1894 Arnavutluk. ,..,, ...... ,, .... , bununla iftihar ederım. Bekta
ş!llk bir itikat bir ittihat mese
lesidir Otuz senedir bekta~iyim 
lıyinrle. hic bulunamadım. Çünkü 
y<ısak. Ayin için mum. po~t. der
gah Jlızımdır. Rakı itilmez! .. :. 

- Ne i~ yaparsınız? Ne ile ge 
çinirsiniı? 
•- Mısırdı Kaygusuz Sultan 

Dergahının dedesiyim. Dergtıha 
ziyarete gelenler, hediyeler geli· 
rirler: ayrıca tekkenin geliri de 
vardır. Kimseye muhtaç olmadan Te,·fik Taşdııman: •Ben nektalil 
geçinir ı:idrriz.11 degil, l\Je,·leviyim• diyor 

Sırrı Çoçor, Türkçeyi gayet 1· c- Siz tArikat se~·hi olarak 
yi biliyordu. Hiç heyecanlanma- ne yaparsınız? 
dan hfıkim Namık Kemal İlga- _ Nasihat yeririm. Haram ye 
ıerin suallerini cevaplandırmaya me, şehvetperest olma, biıyukle
devam etti. BekAr olduğunu hic re hilrmetkfır, kUı;üklcre şefkat
evlenmedl~ini. tah51lini hususi Jı olun derım .. işte Ayin dedik· 
surette yaptı!!ını ,.e bir sene ön. !eri budur! Bunda bir fenalık 
re memleketimize geldiğini bil· var mı? 
dirdi.. - Her gün bu elbiseyle mi 

_ Türkiyeyi ziyaretinizin, oEe· gezersiniz? 
brbi nedir? - llayır setre pantalonum ,.ar 

- Şeker hastalı~ından muz· dır. Onu giyerim. .Fakat ekseri 
tarihim hakim bey. Kolumu kal- otomobille dolaşıyorum. 
dıramıyordum. 

0

Buraya ~ı>llp te- niğrr bckta~iler 
da,·i ve ameliyat oldum. Xi) etim Sırrı Dedcdrn sonra Rııren 
bııglin yarın tekrar Kahireye dön Kalacın sorgusu yapıldı. Bes 
mrkti. Oradııki tekkemiz mArııf- cocuklu \"e cahil olduğunu sôy
tıır .• seyid Abdııllah El Negavf. leyen Ruşen: 
en büyük bekta~i tf>kkesidir. Ben _ Bektaşiyim. Sırrı Dedenin 
df' dünyadaki biltün bektaşilerin anlattıkları dn ,rudur. Bence bek 
:eyhiyim. taşillkten başka tiırikat >oktur 

- Türkiyede nasıl ve ne ile Tfırikatımız kalenderliği. doğru. 
geçlni~·orsunuz? luğu emreder. 41 senedir bckta· 

•- Burada bana herkes hUr- şi)lm. dctll. 
met ediyor. Ankaraya ve Tarsu· - Kann \'e çocokl2rın bckta· 
Ba gittim. Beni ge)et iyi kar· şı d011ıl mı? 
~ıladılar. Türkiyetle de cok bek - Henüz olmadılar Elbet on-
laşi \'ar. GörUşUm bu merkezde· lsrı da alıştırac:ığım! 
dir. İ,stanbulda oldulhımu duyan sir•lerini de i!Avc etti. 

Diğer erkek sanıklar da 1· 
l in yapmadıklarını. nif3na da\'et 
lı olduklarını iddia ettiler. 

Kadınların sorgusu 
Kadınlar da sorgularında, nl· 

~ana daveUI olduklarını ~öylüyor 
lardı. Ayrıca, rakı içmediklerini 
fakat. dedenin elini öptilklerini 
anlattılar. tcll'rinde 15 ya~ında 
kızlar da vardı. Hepsinin sorgu
lc:rı yanıldıktan sonra Mkim • •a 
mık Kemal İlgazer duruşmaya 
ara verdi. 

Karar 
On beş dakika sonra kararını 

bildıren hlıkim, 
- Kaldığın milddetçe hiç boı 

durmamışsın Sırrı Çoçor. Bu 
mrmleket yeşil sarıkla ne m\ıca 
dclelC'r yaptı bilir misin'! Seni 
\'C arkadaslarını 5imdi tevkif e· 
diyorum. Yalnıı: iki kadından 
baı;ka diğer kadınlar da ıerbest 
kalacaklar. Sakın hapl!hanede de 
ayin yapmaya kalkısma! .. dedi. 

Böylece A~ inde bulunan 19 et 
kek ile Nazmi e 'e Naile isimle
rindeki kadın ar te\ klf edilerek 
cezaevine gonderildıler. 

DUnya bckta&lleri ruhani rei
si Sırrı Derle, sağ kulağında sal
lanan koskoca bir küpeyi sınz
!ııvnrak mahk,.meden çıktı ... 

Dinleyicılerden biri de bu st· 
rada: 

- Bektaşiler kalender olur! 
dıyordu. 

bekta5iler de zlyarellmP geliyor. Rulien Kalaçtan ..sonra 1298 
tardı. Krndi parama. onlarrlan al do~umlu Cafrr Giillfıyiik dınlc
dıi!ımı da ihh'e ederek; ikamet nildi. C:ıfer de; Bekta~i oldu tı· 
müddctimi uı:attım. Çanılıcad:ı nu ,çocuklarını bekta•illk voluna 
bir ev kiraladım. TArikate men-1 kny:ımıılıı'.!ı için UzlildUğUnü, ra. 
8Up olanların hc<liyelerini kabu- kı !etiklerini anlattı. 
lr ba~Iadım.11 Oğlu Abidin ise: nadyolar 

Bu sırada mahkemedeki sanık - Babam kendi yoluna gıder İstanbul, 5 (Anka) - Merdi-
kadınların çocukları ağlamaya bana ne! Ben. karnım ner1ıde do \'enko)öilnde bir grup Ayin yapar. 
başlamıştı. HAkim sanıktan tek- yarsa oraya gidrrim. Bnkta ilık- ken yakalanmıştır. Bu aksamld 
rar sordu: len anlamam. O gece de nişane Londra, Sam. Yakın • Sark n 

SÜTUNLAR ~~mGJ~Uro@~ 
--SON POSTA 

SDRD'5Z 
CUITlllLINE 

ve 
SOBIN 
LİIA11• 
EIYA HEDiYE 
.EDiYOR! 

Roma, 5 (A.P.) - İtalya Sa
vunma Bakanlığından bildirildi. 
ğine ı;ôre bir İtalyan asker! he
yeti Yunan hükQmetinln dheti 
iizerine 9 ekimde Atlneyı ıiyaret 
edecektir. 

- O gere e\•de ne yapıyordu· gitmi•tlm. Kahıre radyoları, yaptıkları ne~ 
nuz? - Kız olmadan nişan olur mu riyatta hAdıscyi bütun tefenilı· 

- Türkiyede Ayinin yasak hiç? tiyle ızah etmi~ler ,-e Türk po-
olduğunu biliyorum. Ben zaten - Bizde öyledir Kız.ı ~örme- l 1ı~ınin lıareketıni takdir etmit-
buraya lyin yapmak için değil, den; kör .topal ne olursa alı· lc .. dır. 
tedaviye geldım .•• 
Sanıkların önünd!.'ki masanın R 

üzerinde büyUk bUyük resimler... US 
Yanm~ar kiloluk rakı $i$eleri, 

onıünist Partisi -----
~:AYAl,ARA \'t:RllilESİNİ 
0~RETl\lEI,1DtR 

Ercilmcnt Ekrem Talu ~r. •• 
rüstfer ınrselesinıten bahisle 
diyor ki: 

•Şoförler için adım başına 
konulan tUrlU türlU levhalar· 
dan başka, sokağı kendi e\'i· 
~ın bahçe ı addeden ktıh şaş-
ın 'e kAh dalgın yolcuyu 

ikaz edecek öğütler de lhım
dır. 

Bundan gayri, mekteplerde 
talebl'ye, meseltı beden ter· 
biyesi oğretmenleri tarafın
dan •Yold:ı nasıl yllrUmcli• 
~r"ZUUnda adeta dersler Ve· 
~ı meli, çocuklara arkalarına 

ak'lrak öne doğru yoluna de· 
vam etmenin tehlikeleri, kar. 
~ıda~ karşıya vcrevllı:tine gcç
m1ının sakatlıl!ı. tramvaya a· 
~ılmanın fenalığı açıklanmalı-
1 ır. Bu türIU ikaı vr tavsiye. 
er kııılalarda da y:ıpılacak ol

sa çok fa dalıdır 
h Belediyenin de. gazetelerle 

alka hltab.rn her .ı:lin kısa kı: 
sa tavsiyelerde bulunması da 
Pek Hrindc olur .• 

YENi SABAH -·----
nu:tN ntn 
~l:HAKElllE 

Yeni Sabah bir öğretmenin 
~ınıf geçirmrk lçln tılebeır.ln· 
h~n .. Para alma ının verdiği 

zun \'e elemden bahisle dl· 
Yor ki: 

k •Bir muallimi talebesine 
kr;şı bu kadar zelil bir mev. 

dUşUrccrk, talebeyi hoca 
sına kar b · 
ve şı u derece lflllball 

maddi bağlarla rapteyle· 
~efe sevkedecek ah!Akt saik· 
b~~c~e n~ler olduğu, neler ola· 

11 ğı ,_Yak.ından incelenmem mahr.Cimıyet veya bcraet 
ta~f;umıarının dışında bu has 
l\ 1 ın devası aranmalıdır 
m~ğunı müeyyidelere başvur: 

- a nıecb~r olmak buı hal· 

ımtI,ECEK (Gazeteler ) 

--
ZAi'\lANE 'l'ICARE1'l! 

lerde, son tedip çaresidir. 
Amma ondan evvel ahlaki mil 
eyyide üzerinde behemehal 
işlenmelidir. 

Baba • o~ul bağları kanun 
çerçevc~inden evvel gelenek 
\'e ahlAka dayanır. Talebe • 
hoca münasebetleri de öyle
dir. Bu hudutlar niı;in aşılmış 
tı.r. nasıl aşılmıştır ve böyle 
bır durum nasıl bir müddet 
de\·am cdebllmıstir? Bunlar 
öyle sualler ki sorulması bile 
dudakları yakmak Itızım ı::e
llr. • 

COMHÜRIYl!T 

İKİ 
TOKillAK 

Nadir ~adi imza ız mektup 
yazman ın küçültüciı bir huy 
olduğunu söylüyor, aldığı bôy. 
le bir mektuptan bahisle hu. 
nu yazanın memlcbtln reji
minden şlkiyet ettiğini, sınıf 
kavgası ıılmıyan yerde hiirrl· 
~etten ı;öı açılamıyacağını yaz. 
dığını anlatıyor \'e diyor ki: 

·Bu kominform softası, Atıı· 
türkten bı~lıyarak her ~eyf. 

mlzi lnklra varıyor. Kara sof· 
ta da Atatlirkten başlıyarak 
Jıer şeyimizi inkar etmektedir. 
İkincisi gibi birincisi de mil

letin öz cevherini hiçe saymak 
ta, kurtuluşu dışarıdan bekle. 
mektedir. Gözlerine kızıl per 
de inen dinsiz de, l eşil sarı. 
ğın hasreti ile tutuşan yobaz 
da bu millete inanmamak hu. 
susunda clele yürümrktedlr
ler. 

TUrk milletini gerçek hilrrl· 
yete ka\'USturmak uğruna A· 
totUrkiln açtığı muazzam sa. 
\"aşın otuz yıl boyunc3 adım 
adım knznnılnn sanlı zaferle· ı 
rint samimi olarak inkar e
debilmek için genç bir kafaya 
sağdan Yeya soldan kaç tok· 
mıık indirilmelidir ki o kafa 
böylesine sersemlesin ve ken· 
dl hüviyetini inkar edecek de 
rerede kendinden geçsin? 

imzasız mektup deyip ger;· 
miyelim, yolunu şaşırmış de
~ ip ol uruna bağlamıyalım; tek 
elin idare etti~! bu sağlı sol
lu tokmaklara karşı korunma· 
Yl mecburuz:dur. Bu, her şey. 
den önce bir milli varlık da· 
,-asıdır.• 

Milli Türk Talebe Birliği 

pasolar için Belediyeye 

müracaat e tti 

O'ni\'crsitede imtihan faaliyPt. 
Jcrin in başlaması dolayısiyle İs· 
tanbııla gelmiş bulunan Yük~ek 
Tahsıl Gençliği ootbüslerde hfı
len tatbik ttdilmeyen tenzilltl ı ta 
rüe yüzlinden sıkıntılı duruma 
düşmektedirler. 

Bu \'aziycti nazarıitibara alan 
Milli TUrk Talebe Birliği ten
zilfttlı tarifenin bir an önce 
tatbik edilme i için Belediyeye 
müracaat etmiştir. 

25--30 paket yenice sigarası du· 
ruyordu. R Aklm: 

- Bu şişeler ne Sırrı Dede? 
dedi. 

- Rakı olacak 
- Sen içmedin mi'! 
- Hayır perhitlm, hım içme-

konqı·esi toplandı 
13 yıldanberi ilk defa toplanan kongrede «ha
yati kararlar alınacağ1» bildiriliyor. Açış nut
kunu Malenkov'un .,·ereceği haberi dikkat çekti 

A11ot'laltd Prıu 

dim. Diler misafirler içivordtı .. 
Hem ora~ı bir ni•an edydi. Ben 
cif: Se~ii ismindeki gencin nİ$3· 
nına çağrılmıştım. Polisler bas. 
kın yaptı. Xe olduğunu anlaya- l\lo~ko\'a, 5 - 13 yıldanberi' çeşitli liderler kongreye katılan 
mıdım. ılk defa topl3nan Sovyet komü- l:ır arasında bulunmaktadır. 

_ Peki nişanlanan kız nere· nist partı!C'ri mılll kongresi bu ?ıloskova radyosu komliniıt par 
de! akşam saat 18 de Kremlin sara- tllrri kongresinde yarın Malen· 

- Evde yoktu. Gıyab1 nişan yında açılmı tır. kov tarafından söylenerek nutka 
••••••••l\ıı.. yapıyorduk. Bizde usul böyle· Toplantının başlamasına bir sa dört saat ayırdığını bıldırmlştir. 

dir. a• kala Rusyanın hC'r köşesinden Moskovada toplanmış olan s~n 

BU AKŞAM 

ATLAS Sinemasında 

lıllisabakalı ve h~diycli film 

Bu ıırada hAkim :r\amık Ke· gelmiş olan delegeler otomobil· komlinist partnrrl .kon~t>sindekl 
mal, ni~~nl and lğı söylenen gent· ferle \"()ya yaya olarak l\loskov:ı- aı:ıs nutkunu Stalın bıuat \"tr· 

ten yüziltünü istedi. Tetkik et- nın tam ortasında bulunan Krem mişti. Bu kongrenin en milhim 
ti. YU1üğilnün Uzerine 7 !\fart lın sarayına girmişlerdir. lla\'n nutkunu 1\lal"n1'.ovun yıı,receti 
tarihi kazılmı~tı. oldukça soğuk ve yağmurlu idi. hııbcri PolltbUro ba~kanının Sta 

- Siı martta nişanlanıp, eğ. Hayati ehemmi;> ette kararların linin halefi olaca~ına d~lil ol• · 
(14 Haurs) Baş Rollerde: lPnfüini ekimde mi yaparsınız?! alınacatı mUhim kongrelerin top rak addedilmektedir. 

P AUJ, J>OUc:JAS - BARBARA RET. GEDDES - !...... !andığı bü!Un şehirlerde oldultu !~ongreye iki bin kisi i~tirAk 

14 ÜNCÜ SAAT 

Hiç bir filmde duyulmamıs derecede kuwetli ve heyecanlı nu-; s~~~=;i~i:~e~u~~~~~r~ussu· ~~~I f~!~:ı~~:f,~ ~~tt~u blrak~~ ediyor 
sahnclC'r ... Seyircilerini şaşırt::cak ... Ve se\'indlrecek ayrı ve ,_ Evet h'!p beraber Ama- ram ha\•ası esmektedir. ıoskova, 5 (A.A.) - Rus l'!o 
iki tlir!U sonu olan ycgAnc film... vutça nefes okuduk. Dua tttik. Sovyetler Bırliğinin en tanın· münlst partisi kongre•i~e 1500 

A vrıca: Pathe, Dünya il avadisleri Filmi. Biletlerinizi Rakı ~ofrası da önümüzdeydi. Fa mış ş:ıhsıyetleri, Politbrıro Uyc- Scvyet \'e 500 ecnebl murahhas 
ti erkenden aldırınız. Tel: 40835 kit ben i~medlm.• !eri, mareı:al, general, amiral ve l§tirAk etmektedir. 

--------------~~__;_.:..::.::;._.::.:..:;~_;_------~--~------~--~ 
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IRLAND HAKKINDA 
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
~ Kelt ırkına mensup bir millet - Adanın hava şartları - ~ 
• • i öf üfere yapılan şenlik - 1848 deki büyük kıtlık i 
. .•.•.••••..... ....•.•...• . ....................... ,. 
J ohn Joyce 
adlı Dublin'li f 
bir ünh·erslte 
linin bütiin 
Avrupayı •AU 

YAZAN : 

Bu günlerde Türki}c'yl bcda\'a dolaşmakta olan 

JOBN Se IOYCE 

daha da gDrültU 
) Jü olur, mütad-

to • Stopo U· 
sullyle katrt . 
tikten sonra •-----------------------

tan fazla içilir 
ve oynanır. O 
kadar ki, hazan 
ı;Dlüp oynayan
ların gürültiisU, 
·Banshead• !e

memleketimize ı;rJdiğini bildir. 
miştlk. llıilen Anadolu'.)'ll do· 
Jaımakta olan grnç Joyce'un ga 
u temlz için yazdığı bir srri a
Jika çekici makalenin ilkini bu. 
ıün okuyuculanmıza sunuyo
ruz. 

E kseri ecnebiler Britanya a-
dalannı milliyet bakımından 

yekpare bir biltUn sanmak ha
tasına dU~erler. Halbuki bir ec. 
nebl meseli bir İskoçyalıya cin 
giliz misiniz?. diye soracak ol
sa, sert ve mağrur bir eda ile 
verilen: .,Hayır, İsko;yalıyımo 
cevabiyle karşılaşacaktır. Bir 
Galya'lı veya bir İrlandalı da. 
Saksonlarla bir tutulmayı aynı 
~lddetle reddeder. Bir irıandalı 
olarak, arada niçin böyle kcsın 
bir fark mevcut olduğunu izah 
edeyim. 

Bir defa, İrlandalılar, tıpkı 
İskoçyalılar \'e Galya'lılar gıbi 
Kell'tirler, ki bu, kendilerini 
Anglo-Sakson olan İngilizler
den ayırır. İrlıinda uzun yıllar 
kuvvetli komşusu İnı;ilterenln 
hükmU altında kalmıştır. O de
virlerde İngilizce memlekete ya 
yılmış, İrlAndalılann KelUk li
sanı ancak Batı sahilinin ipti· 
dal kısımlannda konuşulmus
tur. Bu arada iriandanın sana· 
tı, musikisi \"C milli kıyafetleri 
de ı;ok zarar görmüş ,.e İrliın
daya has hususiyetlerin bir ço. 
ğu silinip gitmiştir. Yalnız, en 
amansız baskıya rağmen, İrlan
dalıların dini, yani Katolisiım, 
her şeye rağmen değismemlş
tir. İhtimal, milli gelenekleri
mize bu kadar bağlı oluşumu
zun ve memleketimizi bir za
manlar istila etmiş olanlara 
benzellldiğimlz zaman kızışımı
zın sebebi, geçmişteki bu mü
cadelelrrdir. 

Buglln lrianda adasının dört. 
le üçU İrlAnda Cumhuriyetine, 
geriye kalan Kuzey - Doğudaki 
kısım ve bu kısmın merkezi o
lan Bclfast şehri de İngllız 
Krallığına aittir. Cumhurb eti
mizi ı.i)ıu·ete gelen bir ecnebi, 
ırk olarak İngıliz komşularımız 
dan çok farklı olduğumuzu he
men görecek, bizi her halde da
ha sıcak kanlı, daha neşeli bu· 
lacak ,.e diğer Avrupa millet
lerine komşularımızdan daha 
çok benzediğimizi farkedccck. 
tir. 

Tipik bir irHındalıyı şöyle ta
rif edebiliriz: Mavi gözlü, sa
rışın, beyaz tenli ve kırmızı 
yanaklı. İrlandalılar ekseri za
yıf, lakin sağlam yapılı ve çok 
uzun boylu olurlar. New York 
Wd polislerin çoğunun İrlfın· 
dalı oluşu bu yüzdendir. Pek 
çok İrlindalının saçı kırmızıdır 
\'C kwl saçlı, beyaz tenli İr· 
llnda kızlarının güzelliği dlin· 
yaca meşhurdur. 

İRI.iNDADA H A \'A 
ŞARTLARI 

Adamızda fazla gUneş yuzu 
görmeyiz. Yağmur pek çok 

yağar, fakat bu kadar kuzc~·de 

rin ağlayıp sızlamasını bastırır. 
Bu töreni tertiplemekten ka· 
çınmak, köyJDlerln nazarında, 
ölüye hürmetsizlik göstermek 
olur. 

BİR .\ SIR E\'\'ELKİ 
BÜYÜK KITLIK 

bulunduğumuz halde, hiç de u
mulduğu kadar soğuk ~oktur. 
Batı kıyılarımızı yalayıın Goll 
Strcam sıcak su akıntı ı adayı 
buzlardan korur. Atlnntikten ge 
len yağmur bulutları karşıla
rına çıkan ılk mania}n, yani 
İrlanda da •!arına çarpınca, a
daya rahmet }ağdımlar. İrl!ın. B ugün hiç de öyle değildir, 

dada senenin 290 gunü y:ığmur lilkin bundan yüz yıl evve
l ağdığı olur. Huna rağmen ya- !ine kadar ada halkının başlıca 
gan ~·ıığmurun kesafeti fazla gıda ma<ldesi patatestl. O za
değildir, çllnkü )ağmurumuz mantar İrlAndanın nüfusu 8 mil 
çok zaman hafı{, aralıklı serpin yondu. Bir asır kadar evvel pa
tılerden ibarettir. Ha\ adaki de. tates mahsulü Uç yıl arka ar
\ amlı ıutubet Irlanda)a şaşı- ka~a gayet az oldu; bu nıl
lacak hır ) eşıllık , ermekle , e ) et üzerine, İngiltere de hiç 
e7.umrut Adan adına la)ık gö- bir suretle yardımda bulunma. 
riilme ıne sebep olmaktadır. yınca, adada mUthiş blr kıt
Kışın suhUnet nadırcn sıfırın !ık başgösterdi. Ahalinin bir 
altına dil er; devamlı k r yağ- kısmı açlıktan kaTana kıvrana 
dığı da nadirdir. Yazın i e. hiç ö!Umle pençeleşti; bir kısmı da 

bir zaman fazla sıcak görülme- en berbat şartlar altında cYeni 
mesıne mukabıl. adada latif. 1- Kıtalııra• kaçtı. On yıl içinde 
lık bır ham hüküm sürer. Fa- nüfus yüzde otuz nlsbetinde •· 
kat havanın kararsızlığı İrliin- zalıverdi. Avustralyada ve bil
da ıkliminln başlıca hususi) e- hassa Amerikada pek çok ir. 
tıdlr; turizmin geliı;mc~ne ına- lrindah bulunuşunun sebebi bu 
ni olan baslıca sebep de bu· büyiik muhacerettir. Memleket 
dur. _ lerinin dışında yaşayan İrlan· 

lla\'a şartlarının tesiri, fr. 
landalının gıda alma tarzında 
kendini gösterir. So •uk alma 
tehlıkesine ve rom tizmaya kar 
~ı muka\iim bulunmak içın baş
' urula 1 ba~lıca tedbirler, et ~e 
m k \e lk'>l almaktır. SıitlU 
çay ve s\ıt d çok ıçılir. Otlak· 
Jarın zeng nl ı :'> uzunden ada
nın sutü pek ncfıstir .. Kadın ol. 
sun, erkek olsun, İrlandalıların 
belli başlı ili,>atlarmdan biri de 
tlıtün kullanmaktır. Ekmekle

rini ta tan çıkaran ko.>lülcrin ve 
balıkçılarla me kfın olan Batı 
İrlfincla bolgcsinde. kadınlı cr
keklı, herke ın, klıçlicUk saplı 
pipolar kullandı ı gorlıllır. Bun 
)ara •Burun-YakanQ derler. 

fü.tıumı: y \Pli.AN 
TÖREN 

İrlanda ko.) lulcri, h .>ret verl· 
cı -adeta 'ah ı dı.> cbilccefii. 

m z hır tor nı b un dahi tek 
raılarlar «Wakeo adı verılen 

bu torcnc gorc. bır ~n anın ö
lumu eo kun bır c lcnlıje se· 
hep olur. l\le\ cırt an'ane mucı
bıncc oluntın en )akın akrabası
nın fıçılarla gayel kuvvetli İr
landa bira ı, mUtcaddıt toprak 
pipolar \C bol mil.tarda tüttin 
temin etmesi gerekmektedir. 
Cenazeden bır gece e\Vel. ölü 
evinin kapıları blitün komsula-
ra açık tutulur 'e bunlar ı!CIİp 
ev halkımı tıızıyetlerlni bildi
rirler. Ond n sonra misafirler, 
kendıleri ır;ın h :ur bulunduru. 
lan bira \e tUtUnü içmeye ko
:'ı ulurlar. Ev ahlplcrının, o ge
ce, geçimlerinı olulerin arka
sından n lamakla temin eden 
bırkaç kadın tutmuş olmaları 
usııldendır. Ban hcad» adı 'c. 
rılcn bu kadınlar bUtun gece, 
kurt ulumasını hatırlatan ses
ler çıkaı·arak ağlarlar. Eger Ö· 
len kim e bek:1rsa, veya arka
sında c\ltlt bırakmamıı;s:ı tören 

dalıların miktarı çok olmakla 
beraber, bunları, O, Mac veya 
i\lc ile başlayan isimlerinden ko 
layca tanımak mümkUndUr. uFi 
Jancanın oğlu mAnasına gelen 
bu ıfatlar, zamanla ekseri İr· 
landa soyadlarının bir parçası 
olmuştur. .(l\Icselll Maureen 
O'Hara. Jeanetlc MacDonald 
veya Frcd .l\lc.Murray gibi si
nema artistlerinin adlarında ol 
duğu ~ibi). Bugün vatanlarının 
dışında yaşayan İrlAndalılann 
miktarı, irlandanın nllfusun
clan çok daha fazladır. Kıtlık 
yıllarındanberi nüfusun azal
ması durdurulamadığı gibi, bu 
gün <le buna karşı bir çare 
bulunamamaktadır. 

İrlanda adasında yaı;ayan 
dört buçuk milyon insanın sa· 
dece üç milyonu İrlAnda Cum
huriyetinin hudutları dahilin
dedir. İşin garibi 700 bine ya
kın nüfusu olan ,.e doğuda bu. 
Junan hükumet merkeıl Dub
lin'i saymayacak olursak, ada
nın ,·ahşi ,.e çorak olan batı 

kısmında, zengin topraklara sa
hip olan doğu sahiline nishetle 
nlifus kesafeti daha fazladır. 
Bütün Avrupa memleketleri i
çinde en az l'vlcnme kaydedi
Jcn yer İrlanda'dır. 

Bir İrlandalı 30 yasına gel
meden, -hatta bir köylü 40 ına 
merdıven dayamadan- e\'len
meyi aklından ~eçirmez. Fakat 
İrlıindalılar çocuğa dlişkündür. 
Aileler ekseri kalabalık olur. 
:Erkek adedinin kadınlardan 
fazla olduğu yegane Avrupa 
memleketi de yine İrlanda'· 
dır. 

Bu yazıya son vermeden siz
lerden şunu rica edeyim: 

A\-Tupanın Kuzey • Doğusun
daki iki ada dört ayrı milletin 
yaşadığını unutmayınız. Ara
daki farklar, bizler için olduk· 
ça mlihimdir. 

Lübnan ha i eleri 
Lübn n' ar 

ve 
~ 

! Son hôdiselerin 
en 

mahiyeti 
kültürlü 

nedir ? 
milleti 

~ 

u zun asırlar Osmanlı idaresi 
Ye yirmi sene de Fransız 

mandası altında yaşamış olan 
Lübnan 26/kasım/1941 gUnU 
istlklAllni Iliın etmişti. Bir as· 
ra yakın zamandanberi kendi 
nllfuz ve kültUrlerini yaymak 
için çok para ve emek sarfet· 
mlş olan Fransızların bu mem 
leketten ayrılması niç de kola/ 
olmamıştır. Fransa Lübnl'l 
milli istil:lal komitesi.. ile a;ı; 
dettiği 27 aralık 1943 tarihlı 
anlaşma ile uhdesinde buluna'l 
ku\'vet ve yetkileri 1/0cak/ 
1944 den itibaren LUbnan müs
takil devletine de\Tetmeği ta· 
ahhüt ettiği halde Fra::ısıılar 
LUbnanda bulunan askeri bır· 
liklerlni ancak l/Nisan/1947 
de geri çekmişlerdir. 

Memleketin siyasi bütünlüğU 
ne ka\-uşması için mücadele e· 
denler arasında en başta gelen 
Beşare Elhuri LUbnana yaprr.ış 
olduğu değerli hizmetlerden 
dolayı Devlet Başkanlığına sc 
cilmişti. Lübnandaki l\Ieşruti
yet Partisinin başkanı ve LUb· 
nanın ilk cumhurbaşkanı olan 
bu zat memlekette iyi bir idare 
lrurmata muvaffak olamamı"l· 
tır. 15/Nisan/1951 günü yapı· 
lan s~imlerde partisi parlıi· 
mentodıı yine b!r çoğunluk el 
de edebilmiş ise de nisbet ev· 
'elk1 devreye benzememekt~ i· 

di. 
Lübnandan on ıı:rlarda alı· 

nan 'e hazan ışçılcrin, baz n 
üni\'er lteli gençlerin Bcşare 
Elhuri idaresine karşı a) aklan 
mıs olduklarını haber 'eren 
telgrııflar de\ !et ıdaresindc 
suııstimallerc musamııha goste 
ren bu reJım.n Yakındoğunun 
en kultlirlu milleti olan Lub
nanlılar tarafından hoş karşı· 
Janmadığını gösteriyordu. 18 
eylül 952 perşembe gilnU Bey
ruttan H'rılen bir United Press 
haberi Lübnan genel kurma)' 
b:ışkanı General Fuat Ş:ıhabın 
devlet reisine karşı nümayiş
ler )apmakta ol n halk kütle. 
sıne nsker tıırafınclıın ate edi· 
lemıyeceğıni bıldirınesi üzeri· 
ne Beşarc'nln de\ let başkan· 
lı~ından istifa ettığıni bildir· 
mişlır. 
l'akındoğunun en 
Kultıirlü milleti 
3 470 mil kare satıh olçüsti \ e 

(200.000) nufusn olan Lüb· 
n:ında intı r etmekte olan ~un 
luk gazetclerın sa) ısı (34) tur. 
Haftada bir defa çıkan dergi 
ler (24) ü \e a,>lık mecmualar 
d:ı (G) ~ ı bulmaktadır. Be~are 
Elhurı'nın ba kan bulunruğu 
partiden manda Lbbnanda 
(Mıllı Blok) , CEnm daulkavrni), 
(Elkataip), <Ennccat) isimleri
ni ta~ıyan dort siyasi parti bu· 

Yakındoğunun .-..-~------ --...,....! 

~ 

lunmaktadır. 1046 • 1947 sene· 
si istatistiklerine nazaran Lilb 
nanda mevcut (1008) resmi o· 
kula (85i00), (601) hususi o· 
kula (84788) \'e (326) ecnebi 
okuluna (45065) öğrenci de· 
'l;am etmektedir. 

1866 da Beyrutta açılmış O· 
lup bugün yeni fakültesi bu· 
lunan Amerikan Universite in 
de (2671) ve yine Bcyrutta 
Fransızların 1875 de tesis et· 
tikleri St. Joseph ünh·ersltesin 
de 1408 talebe bulunmaktadır. 
Teknik ve ticaret okulları sayı 
~ı otuzu bulan Lübnanda iki 
öğretmen koleji \'e bütün ŞU· 
beleri bulunan bir de güzel sa 
nallar akademisi mevcuttuı. 

Kültiir se\'iyeleri yUksek o
lan Lübnanlıların ekonomik 
durumları da di~er Arap mll
lctlerine nisbetlc fena değil· 
dir Birle,şik Milletler teşkllA· 
tınca yapılan tetkiklere göre 
Suudi Arabistanlı bir \•atanda· 
~ın yıllık geliri ortalama 40 
dolar, Irak ve İranlının 83 do
lar, Suriye \'e

0 

l\Iısı rlının (100) 
dolar olduğu halde Lübnanlı 
\"atandaşın cebine senede (125) 
clolar girmektedir. Birleşik 
l\Iilletkr teşkilatı incelemele· 
rine S?Örc yıllık gelir bakımın 
dan Türkler ve Lübnanlılar ay. 
ni durumda(lırlar. 

B. AKSEL 

Yazan : Avukat Cahit Altan 

M illet Partisinin Ankarada yap Şapka inkılfıbı:. Bugün l\lısınn 
tığı bilyük kongreyi bir vatan bile kaldırıp fırlattığı fesleri biz 

daş olarak İstanbul gazetelerin- daha yıllar evvel çıkardık. Ka
den merakla takip etmiş ve «A- dınlanmu, Medeni Kanunla in 
tatUrk kimdir?ıı •Atatürk meç. stın olarak en tabii, en hak ettik
hul askerdirıı, gibi·çok garip söz. leri haklara kavuştular . 
ler sarfeden hatipleri, Hikmet Har! inkılabı ile birçok \'atan
Bayurun heyecanlı sözlerle sus- c!aşımız yazı yazmaya, okumaya 
turduğunu ,kongreyi terkettiği- başladı. Çocuklar kendi dillerini 
ni okumus, kalbim Hikmet Ba· kavrayarak lisanlarına hemen a. 
yura minnetle dolmuştu. sina oldular. Yanlış ve zararlı 

Gençlrrimiz, içlerinde en te· bir sistem olan din devletçili~ini 
ıniz yurt sevgisi ile hemen ka- kaldırdık. Din in~anın Allahla 
leme !'larılıp bu hareketi protesto \'icdanı ve kalbi arasında en 
ederek canla başla vatanımızı &aygı değer bir ilgisi, manevi ba. 
kurtaran Atattirk'e ve hatırasına ğı, inancı, desteğidir. Din bize 
bağlı kaldıklarını, uyumadıkla· lyi ve hayırlı bir insan olma ba
nnı pek güzel belirttiler. kıınından dayanacağımız bir reh 

Nihayet ,inkılapçılar ve muhat bl'rdir. Fakat siyasi işlere ka
fazakarlar namı altında ikiye bö-1 rıştırılmaması icap eder. Tarih 
lilncn Millet Partisi, kongre so- 1 bize bu hususta ne kadar ibret
nunda, içlerinde ikilik olmadı- li sahneler, sayfalar bırakmıştır. 
ğını, tam bir anlaşmaya vardık· Bugünkü hayat şartlarımıı. eko
larını, Atatürk ve inkıiaplara da nomik durumumuz, haritadaki 
ima saygı beslediklerini, seçtik· önemli \'e nazik \"aziyetimiz dl
leri yeni başkanları vasıtasiyle ğer devletlerle uzlaşmaya, an· 
gazete slltunlanna aksettirdiler. !aşmaya, işbirliği yapmaya bizi 

Her ne kadar bu bl'yanatın cf. ml'cbıır kılmaktadır. Varlığımız, 
ktırı umumiye ile bir uzlaşma var olarak devamımız için daimi 
maksadı güttüğü herkes tarafın- bir sulh ,·e anlaşma, ittifak ve 
dan anlaşılmış ise de, Atatürk birleşme, elele. yanyana ayak 
inkılaplarını muhafa1.a ederek ha uydurmak zanıretindeyiz. Bunu, 
yatımıza yeni imklnlar açmak, fedakar cesur askerlerimiz hudut 
yolundaki konuşmalarından do· boylarında olduğu kadar Kore'
lr.yı kendi partilerindeki rn kıy· de de isbat etmiştir ... 
metli elemanlarından birini in· Memleketimiz Atlantik Paktı· 
ti.bat divanına v~rebilecekl~ri. ha na girmiş, Avrupa Konseyine ü
kıkaten ak!~ gehr şey değıld~ ye olmuş. gençlerimiz A\Tupa 

Bu haberın doğruluğunu oğ- Gençlik Kampanyasının bir var
~nmek maksadiyle kadınlar bir- lığı olarak çalışmalarını inkişaf 
liğlnde köycülük kolu başkanı o- ettirmektedirler. 
lan ve dürüst çalı'l;malarlyle he. 
ilimizin kalbini kazanmış olan 
Hikmet Bayurun baldızının evi
ne teldon ettim. Hakikaten doğ
ru imi~ ...... 

Dundan birkaç ay evvel, Mil· 
!et Partisinin gürültül!i, müna. 
kaşah kongrcsindrn sonra M111et 
Partisinin çalışma programını 
gözden geçirdim. Bir an'aneper. 
verliktir gidiyor, fakat muhafaza 
rtmek istedikleri an'aneler ne
lerdir, hiç açıklanmamış. 

Kendi kendime bir hayli dil· 
~Undüm. l\tuhafaıa~ı inkı!Apları. 
nmı bile tanımıyacak kadar mii
him olan, memleketimizi, kal
kındırma hususunda faydalı . a· 
nılan şu an'aneler nelerdir, ne 
olabilir:' 

Hepimiz biliyoruı ki, TUrkt· 
ye; Osmanlı İmparatorluğunun 
bilhassa son sultanlarından uğ
radığı acı ,.e elim ihanetlrrden 
kendini gıiç beU, kadını erkeği, 
çoluğu çocuğu ile istiklAI Sava· 
~ından sonra ancak kurtarabil· 
mi!!, Cumhuriyet rejimini kabul 
etmiş, Millet Meclisini kurmuş, 
halkın hlirriyetini. emniyetini, 
canını malını, namusunu muha· 
faza edecek kanunlar kabul et
miş, memleket içinde yer yer tii· 
reyen cşkiya hareketlerini yine 
kan dökerek durdurmuş, )·urt i· 
çinde ve d•~ında sulha kavus· 
muştu. 

Yü.z yıllar boyunca cehaletin, 
~cfaletin ve saraylardaki scfaha
tın neticesi olarak Türk ülkesi 
işgale tığramıs, Atatürk'ün ön
derliği ile bundan kurtulunca; 
kendisini sevgi, saygı ve minnet
le bağnna basmıştı. :Millet ola-
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rak sevgimizi \'e sevincimizi be
lirten muhtelif marşlarımızı, 
harb ve kahramanlık destanları
nı hatı rlayarak gözlerimiz yaş-
larla dolu dinlerdik. Çocuklu· 
ğumdaki heyecanı, ev halkının 
şükranını hala o kadar iyi ha
t ırlıyorum ki, bugün bile o marş
ları nefesim tıkanmadan, ı:özle. 
rim dolmadan dinleyemem. 

Şimdi bizlere dilsen ,·aıife el- ı 
birliğiyle çalışmış. Türk halkı
nı. kadınını kalkındırmak, onlan 
da bu açılan ufuklara doğru a-1 
dımlandırmak, en iptidai bir 
konfora bile malik olmayan va
tand:ıslarımıza yardım etmek, su 
suz, yolu olmayan. ışıks .. !Z. ev· 
siz, ağaçsız. çiçeksiz yurtdaşla
rımıza yetişmektir. Bizim için ha 
yati mevzular bunlardır. 

Millet Partbinin an'ane ile ne
yi kasdettiğini hakikaten anlaya 
mıyorum. Dört kadınlı, on beş 
odalıklı aile hayatını mı. çarşaf 
\"e peceyi mi? Mısırın bile ta· 
hammlil edemiycrek kaldırıp at
tığı fesi mi? Yobazların genç, 
körpe dimağlara, saf çocukları
mıza öğrettikleri, bellettikleri A
rı:pların yazısını mı? Kadını en 
ufak bir bilgiden m:ıhrum bı· 
rakarak milletinin yarısını bil~ 

gisiz, kUltürsüz kılmaya razı o
lan ve neticede sosyal muvazene
yi bozan. in anların en tabii hak 
kı olan erkek ,.e kadının birlik· 
le çalı5masına, ö~renmesine, gez
me ine mini olan. bunu gayrita
bii bir durummuş gibi ~österen 
eski tl'rbiyc sistemine mi acaba 
an'ane diyorlar? 

l\Iillet Partisinin bunu bizle
re, halka. anlatmasını, açıklama
s:nı bekliyoruz. 
B ir \'alandaş olarak. vatanına 

son derece bağlı bir insan 
olarak, Atati.irk inkılaplarının 
sağladığı hakla tahsil görebllmis 
bir Türk ksdını olarak, Millet 
Partisinin Atatllrk inkılliplarını 
baltalamaya hevesli görünen kim 
selerine teessüflerimi bildiriyo-
rum. 

Esasen an'anelerimizden en gü 
zeli, en şayanı takdir olanların· 
dan biri de atalarımıza göste- ıl 
rill'cek saygı ve sevgidir. Vata
nımızı kurtarar ak bizleri rahat 

1

. 
ya~ama hakkını sağlamış olan 
büyiik, ölmez kurtarıcımızın ha· 
tırasına yapılan ve yapılmakta 
olan bu saygısızlık tezahiirlerl en 

B u devrede inkıliplanmız bi· büyUk an'anesizlik değil de ne-
rer birer kendini gösterdi., ciir? 

=I Dünyada neler oluyor? f= 
88 yaşında Bşık ! 1 

İtalyada Domenico Gentilinl 
adında 88 ya~ında bir ihtiyar 
bir dağa tırmanırken kalbinin 
durması yüzünden ölmüştür. lh 
tiyar dağ köyünde oturan bir 
kıza aşık olmu~tu. '.\faşukasını 
görmek için sabah erkenden yo
la çıkmış. on kilometreden faz. 
la yürüaükten sonra bir su ba· 
şına gelince bir parça su 1çmek 
istemiştir. Sudan birkaç yudum 
alınca yıkılmış, son nefesini ver 
mistir. • 

Domenico'nun aşık olduğu kızı 
genç bir ey zannetmeyin. Onun 
yası da sekseni bulmuştur. Do· 
menico \'e sevı:ilisi Leotitia Ro· 
da altmış sene evvel tanışmış· 
lar, nişanlanmışlar, fakat aile
leri evlenmelerine mani olmuş· 
tur. Bunun illerine ikisi de ay· 
rılmıslardır. Delikanlı dünyııyı 
dolaşmış, kız da bütün talepleri 
reddederek evlenmemiştir. 

İhtlyarlıyan ve müh imce bir 
sen·et sahibi olan Domenico ge
çende t talyaya dönerek se\'dl~i 
kmn elan hayatta olduğunu ve 
bir dağ köyünde yaşadığını öğ
renince hemen yanına koşmak 
istemis, fakat yanyolda ölmti,. 
tür. · 

Havadan gelen misafir 1 
F ransada Chavenay h n·a Us· 

süne mensup bir ·pIAnör geçen 
hafta hava uçuşları yaparken 
Pontenay aux Roses civannda 
mecburi iniş yapmağa mecbur 

olmustur. Planörde Jean T..cclerc 1 
adında bir genç bulunuyordu. 
Genç, p!Anörü bir evin bahçesine 
indirmeğe ınm•3ffak olmuştur. 

Bu sırada bahçede evin kızı. 
nişanlısı ile birlikte. pek samimi 
bir vaziyette oturmuşlardı. Ken
dilerini kimsenin görmediğini 
zannederek bol hol öpli,.ürlerken 
havadan inen bu beklenmedik 
misafir rahatlarını kar;ırmı$lır! 

Planör hafifçe hasara uğra· 
mıştır. 

Paris güvercinleri 

tehlikede ! 

Paris gü\'erclnleri toptan yok 
edilmek tehlikesine maruz bu· 
lunuyor. Bunun sebebi <Ornic
hose > adı \"erilen ,.e insanlara 
dn seçen bir hastalığa tutulma
larıdır. Yapılan tetkiklerde gıi
verclnlerden çoğunda bu hasta
lığın bulunduğu anlaşılmıştır. 1n 
sanlar :ırasında COrniehose) lile 
re rastlanmıştır. Bunların gUver. 
cinlerden gcr;tiği anlaşılmıştır. 

Pariste eskiden güvercin yok
tu. Şimdi şehrin birçok semtle· 
rinde sUrU halinde güvercin vnr 
dır. Bunların sıhhat bakımından 
tehlike teşkil etml'lcrinden kor
kuluyor. Bu sebeple Pasteur 
EnstitUsllne başvurulmuştur. 
Enstltn, )-apacağı :etklklerden 
sonra, idam karan verirse, bü· 
tUn Paris güvercinleri yok edi· 
lecektir. 

6 • 10 • 1932 ___.;. 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOYem ~ 
~ ~ .._ _____ _ 

Cenup cephesi 
Antep, çok üstün kuvvetler karşısında ve 
mahrumiyet içinde aylarca dövüşmüş, bu uğurda nic' 
evlôtlarmı şehit vererek vatan topraklannı temif 

kanlan ile sulamıştı. 
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Gaziantebin umumi görünüşü 

üslerinden noksanlarını ikmale 
mecbur olan Fransızlara bu yo. 

Muhasara haltı 
l'arılamı)·ordu lun kapanması diişünUlmüştü. 

• Hemen harekete geçilmiş, Fran 
A ntebin günden güne fenaya sızların iki kuvvetli kafilesine 

doğru giden durumu üzeri- ve muhafızlarına çok zayiat \'er
ne cephe kumandanı, blitün dirilmiş ise de İkizkuyu yolunu 
kuwetlc.rfoi tekrar Antep ci\'a- tamamıylo kapamak mUmkUn 
rında toplıyarak muhasarayı olamamıştı. 
yarmak mecburiyetinde idi. Mi- Yerilen 
ralay SelAhattin Adil Bey bu- Karar 
nu yapmakta bir an tereddllt et-
miyordu. Fakat şehrin etrafın- B ütün bu teşebbilslerden . ~on-
daki Fransız muhasara hattı o ra Antebin kahraman mü 
kadar iyi tahkim \'e takviye O· dafilerine esaslı bir yardım ya. 
lunmuştu ki. bu hat ancak üs- pılamıyacağı anlaşılmıştı. Mü· 
tün ve muntazam kuvvetlerle dafilerin ise şehir halkı ile he· 
yarılabilirdi. Buna mukabil cep raber sonuna kadar sebat ede
be kumandanının emrinde mev- ceği bildiriliyordu. Halbuki cep 
cudu dört bin kişiyi gcçmiycn he kumandanı hariçten yapıla-
5 inci \'e 9 uncu fırkalarla el- cak ciddi bir yardımla müdafi. 
vardan toplanabilecek mahdut !erin bir çıkııs hareketi yapması 
milli kuvvetler \'ardı. fikrinde idi. Ru husus şehrin 

Fransız muhas:ıra hattı hol ir;indckilerle bir türlü muhabc
top, makineli tllrek, ccph2ne re yoluyle anlaşılamıyor \'e bir 
ve tel örgUlerl ile zaptı pek gUç karar verilemiyordu. K:ısabada 
kuwctli bir mUdafa:ı mevzii lı:ı- bulunan Müdafnai Hukuk Ce
lini ;ılnıı,ştı. Buna rağmen düş- miyeti azasından Mc.hn1ct Ali 
man muhasara hattının yardma Elendi harici \'aziyeti görmek 
sına teşebbüs edilmiş, fakat mu uzere cephe karargahına çağı
vaffak olunamamıştı. Kış bas- rılmıştı. Mehmet Ali Efendiye 
tırmış, ha\'alar birdenbire so~u verilen etraflı malumattan ha
mus ve etrafı kar kaplamıştı. kiki durum tamamıyle anlaşıl-
1\Iuhasarayı yarmağa memur e- mıştı. Bunun Uzerine miid:ıfi
dill'nlcr, bir kış hareketi yapa- !erin, hariçteki kıtalarımmn 
cak surette techiz cdilememiı;li. yardımı ,.e müşterek hareketi 
l\lüdafaada bulunan düşmanın ile bir çıkış yapması kararı.ıs
sarfcttiği bol cephaneye mu- tırılmıştı. 
kabil," taarruz tarafı hir;bir 1a- Gaziantebio 
nıan ntcş üstiln!UğUne snhlp o- Sukutu 
Jamamıştı. Binbir mUskülat içe-
risinde muhasara hattının yarı- M il§terek hareket blltUn te
lamıyar.ağı kat'l surette anlaşı- fcrruatı ile hazırlandıktan 
lınca; İklzkuyu istikametindeki sonra 6 Şubat 1921 de beş za-

bit ve dört yüz elli neferde~,. 
rekkep ilk kafıle bu çıkış ıır 
ketinde muvaffak olmuştu. 
Şubat gecesi de Antcbin ko..1 
man kumandanı Ali Şefik ur 
mir Bey, mutasarrıf, bazı 
murlar, bir süvari kıtası ve 
elli neferden mUrekkep i 
kafile de şehirden çıkmı~•ı. 
lesi giln. lma bir mllklılcnt 
sonra birkaç glln evvel T 
ye Büyük 1\lillet Meclisi 
fından Gazi Unvanı verilen 

.... 

tep teslim olmuştu. Antep. 
Ustün kuvvetler karşısında 
binbir m:ıhrumlyet içinde . 
)arca dövü~müş ve bu uğıl rı 
nice e\·liıllarını şehit \'t'l-ef! n 
vatan topraklarını tcmiı 1'• id 
rı ile sulamıstı. Kahraman.4 n4 
tep, Gazi iinvanına tam J1JP" Bı 
sıyle liıyık bir şehirdi. zil 

1921 Şubatında akdolııt' ~.11 
J,.ondra itıliifnamcsl ile ~ tı' 
sızlar bir mlitareke tekli e 
bulunmuşlar ise de tar:ıft 
dan kabul edilmemi5li. i~ sa 
raf da bir müddet sonra s ~~ 
nete geçerek zımni bir mü ı• 
ke hasıl olmuştu. Bu va;.Jf k4 Türk - Fransız itilafı tarJJI" zı ı 
kadar devam etmişti. r 

Kilikyanın şanlı ve ş~ s 
mücadelesi cihette bu Jc 
değildir . .Ben pek kısa bir dı 
ltısa yapabildim. Bunu ta! d 
ile yazmak, bu cephede i d 
vazife almıs olan arkada~l~ Y 
vazifesidir. Yarından itibV. 
hatıratımın Garp cephesi bl 
~~ndanı sıfatıyle vazife g~~ uı 
ğum zamanlara alt olan JP" §~ 
başlıyacaktır. ~ r 

<Devamı~ ~i 

dı 

AMERIKADAN 
VATANA 

llt~~ SA~.4 'E'f/TllCrll/L 
.. 

New-Y ork ,gazetelerini 
Pazar nüshaları 

Yalnız bir gazete 400 sayfa dır. İçinde her türlü y 
vardır. 400 sayfanın yüz de seksenini ilônlar kapl 

New York, Ekim - l\'ew York 
da pazar günleri kazara iki 

gazete almaya kalktınız mı, he
le yanılıp ela bunların adedini 
üçe \'eya dörde .çıkardınız mı, 
lı:ıliııiı: Meta komikleşir, kolla
rınız gazetelerin ağırlığını taşı. 
yanııyacak bir hale gelir. Buna 
sebep de en küçük gaze1enin 
bile yüz sayfadan fazla olması. 
dır. Haftanın altı günü vasati 
otuz. kırk sayfa olnrak piyasaya 
sUrülen gazetelerin pazar nüs
haları yüzlerce sayfadır. 

Kew York'da giinde ona ya· 
kın gazete çıkar. En okumaya 
değer \'C en sağlam havadisleri 
veren gazetelerden ikisi New 
York Times \'e Ilerald Tribune 
dur. Halkın büylik lıir l'kscriye. 
ti okumaya meı-a~ı olrluğu i
çin otobüslerde, yer altı trenle
rinde veya trenlerde aşağı .)11· 

karı herkesin elinde bir gazete 
vardır. Piyasaya sürülen gaze. 
trlerin bazısı gayet ciddi. ba
zısı ise en ufak bir hadiseyi 
ballandıra ballandıra anlatan. 
politikadan ziyade cinayetlere, 
havadisten ziyade resimlere, e· 
hemmiyet veren ve bunları bas 
tığı için de satışını bir hayli 

yilkseltcn gayri ciddi ı!azetelcr-
rlir 

}.°ew \'ork'un en mühim ikı 
gazetesi New York Tinıcs'l:ı, 
Herald Tribune'un paıar tirajı 
bil-:ı beş yüz bini geçmez fakat 
mUnevvcrlcrln tutmadı~ı bazı 
gazeteler bir buçuk milyondan 
fazla satar. 

* B ugünkü yazıyı yazmaktaki a. 
sıl maksa<lım gazetelerin a

ğırlığını ve sayfalarının çoklu· 
ğunu anlatmaktır. Geçen pazar. 
llsenmedim ve oturup ·ew 
York Times gazetesinin sayfa. 
larını saydım. O günkü gazete 
tam dört yüz sayfaydı. Gazete
nin cb'adı bizim ga~telel"in bil 
yii1düğilndc olduğuna göre l>U· 
nun ne kadar muazzam bir şey 
olduğunu tahmin edebilirsiniz. 

Pazar nüshası dokuz ayrı kı
sımdan müteşekkildir. Bunla
rın iı;inde haftanın politika va 
ziyetinden, moda kısmına. ço. 
cuk bakımına ,ilAnlara, eğlen
ce yerlerine, kitap dünyasına, 
spora. sanata kadar akla ha· 
yale gelen her türln ha\'adisl 
ve fayc'alı veya faydasız bilgiyi 
bulmak kabildir. Jlakikt bir 
mecmua şeklinde ve buvUklü
ğiindc çıkan magazin kısmı yet 
mis iki sayfa, rrkek - kadın 
moclıılarına avrılmı!I kısım vrt-

miş sayfa, kitap dünyasına 
sayfa, sanat kısmı yinni 
sayfa ol:ın bu gazetenin 
birçok kısımları vardır. 

Ayrı ayrı parçalardan nı 
zckkıl olan gazetenin bir 
ği <le herkesi alAkadar 
mevzuları halka sunınas 
Meselfi pazar sabahı gazete 
gelince baba politika vazb' 
okumak üzere yalnız o pa 
alır, anne moda sayfaların• 
kar, çocuklar magaıin lct 
okur, e\'de bahçıvanlıkla 
kası olan bir kimse varsa 
çecilik bahsini kendine hı 
ve bu iş böylece dcvaın dl 
gider. Bu suretle evde: .1 le 
•- Gazetevi ben okUP°"Joi n 

ğını. sen okuma• kavgası 
ınaz. 

* 
te 
ilı 
dl B u dört sayfalık gazete 1 

cente, yani bizim paraı1l dı 
takriben altmış kuruşa satıl tt. 
ğına göre gazetenin bu jşte 
sıl olup da kaybetmeyip bil ~ 
bir hayli kazandığını beliti 
rak edersiniz. Bu kazanca ~ 1 
büyük sebep. en bUyük ~1 r~ 
kaynağı ilAnJardır. New yo ,,. §ı 
da binlerce dükkan ve ınağV:. 
binlercr mllessese vardır. 

CDenm1 !';a: 5 Sü: 6 
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Deııi%e dökiileıı balıklar 
Birkaç gündenberl bol balık cıkmağa ba~lamıs. Bllbusa pa-

lamut akıllı \'ar ... Pnlanıut torik uskumru h l k 1 
t , • • , ams ı ·ın an 
stanbul da fakir hallnn dört gözJe beklediği seylerdir. Bu •· 
kınlar sa~ esinde fh ntıır rltiser Fakir halk b 1 k ,. · • • a ı yemebe mu-
\"affak olur. Fakat hazan balık,.ıtnr ısra d l k k h 
ı k k " r e er er; pe ço · a
ı cı masına rağmen, halık fiyatının bir hadden asa~ı inme-

sine mini olurlar. Neticede balıklardan bir k t 1 
·ısmı ııa ı amaz; 

kokar, bozulur ~.e .. dc~ız: dökülür ... Geçen gün 450 çift pata-
mutun denize doküldu~unli "atet"lerd k d ğ 

ti ., '- e o ru u um uman bu-
nu hatırladım ,.e teessür du~dum. 

l\lemleketin fiç tarafının denWe kaplı olınasına rağmen 
aı balık yerlL Hele İç Anadolu balık nedir bllmer.. Bunun bas
lıc~ sebebi teskll!ıt olmaması \'e pahalılıktır. Batı memleket
lerınde sahilden l;izıercc kilometre ur.akta ta ı k h 
cr·hl , ı.eoıra, er 
~r u, .a ık bulunur \C bunlar ucuz fiyatla satılır. Bir dera is-

\lçre nın <nal) §rhrlnde pek taı:e meıJt balıklan görmil9, me
rak l'derek bunların nr.redf'n geldiğini sormuıtum Bana u 
CC\'ab~ \e~l5lerdi: •Oslnnd'dan ... Belçlkanın bu l

0

lmanından 
her gun hır \DSon balık gelir. Runlar su kinde nakledilirler ve 
bu~ada ranlı canlı r;atılırlar. Fiyatları da her keseye eh·erl~
lldır .• lsvlı:renln göllerlnıte, nehirlerinde boy boy, çe.~it (eşlt 
balık bulunduğu halde denll balığı ihtiyacının tatmini bu su-
retle temin edill.>or. IU7dc Ankara',·a bile h b _ er zaman uruı a-
lık sonderllmlyor. Ankara'sı, Anadolu lterilerlni bir tarafa bı-
rakalım; 1 tanbul'rla balık lük!ltur. Palamut tor"k k 1 f 
t• d" • • • ı a ın an s-
ı~na e ılırse de~ıl fakir halkın, orta tabakanın btle halık '.) e-

mesi kabil değlldır. Balık sarfı ·atını ırttmnak, hılln balık )e-
meğe alı~lırmık itin her e,>den tıV\el balık fi tt -·• 

Cumhurbaıkanı CelAl Bayar yanındaki mllletveldllerl ile ber11ber otomobille Tunreli iısti.inden 
E rzincana gltml&tlr. Resim, 8 1) ar'ı, Ellıığ'da bir tesisi tet kik ederken &öııterfyor. 

Cumhurbaşkanı 
< Başı 1 incide> 

huzursuzluk ,.e ne de emniyet. 
ı;izlik mevcuttur. Mahkeme ı&· 
bıtlarından da anlaşılacağı gibi 
huıur. emniyet ve Asayls örnek 
olacak kadar mlikemmeldir. HU. 
kOmelin aldığı tedbirler sayesin. 
de rahatımız fevkalade iyidir. Siz 
!ere müteşekkir ve minnettarız.• 

Tuncelideki bE'yan at 
Cumhurbaşkanı Tunceliden ay 

rılmadan önce bir hitabede bu

BAŞMAKALEDEN DEVAM: 

Seçime hazır mıyız l 
<Bııı 1 incide) 

Iıımalırı 11ytsl11de delil, sırf D.P. nln bat.narı sayesinde mu
halefetin ı;ok ~ahı kaundı.lını D.P. liderleri inktr ederlene, 
kendi kendilerini ıldıtmı~ ve C.H.P. nin eskl kötü mevlrltne 
diiemüs olurlar . 

Gün3lfay, köylü 
Hiç ihmal 
Edilemez, dedi 

C Başı 1 incide) 
kabe demektir. Bu böyle anla· 
fılmadıkça bir memlekette hu· 
zur kalmaz. Partiler istismar or
ganı değildirler. Bazı kimseler 
demokrasiyi devlet otoritesine 
riayet etmemek olarak anladılar. 
Bunun tohumları D. P. tarafın· 
dan saçılmıştı. Şimdi acılarını 
biltün memleket çekiyor. 

Millete. köylii vatandaşlara 
de,·letin halk \'arlığının bir tim· 
sal! olduğunu göstermek istedik. 
Artık hiç bir parti köyliiyil terk 
ve ihmal hamakatini gösteremez. 
Köylüyü kurtarmak için C. H. 
P. bu çareyi buldu. Artık köylü 
ihmal edilemeı.• 

Yeniköyde bir taksi 
<Başı 1 incide> 

seye bir şey olmamıştır. 
İsmail oğlu şoför Mehmet 

Uıunkayı idaresindeki 5166 pil 
ka sayılı taksi. Tarabyadan Ye· 
nikoyde Köybaşı caddesinde; 
Bahriye dura~ı yakınında l'irajı 
dönerken denize uçmuştur. 

Jilet demek 
Gillette demek 
~-

BLUE 
Gi llette 
BLADES 

•tr.O 1••0l M .... 

1 

"r 

l ı 
1 

masını temln etmt'li.> iz. .> a nın ucu~a-

Baltkçı~ara sorar anıı bln turlü dertleri oldu.tundan bah
sederler. S•~.>etlerlnin bü ilk bir kısmında haklı oldukları 
muhıkkaldır. Ru dertlere "Bre bulmak h Ik B li ıl d t ~ ~ • a nn o6 a ar an ge-
ç P &ıdt1n dun\'anın <'n nefı balıklanndın faydalanmasını müm-

lunmus ve demiştir ki: 

l c- Siılere sunu temin etmE'k 
isterim ki, Tunceli vilAyetlnln di 
ğE'r vilAyctleriı;pizden geri kalma 
ması için hUkfımet azimle çalış-

D.P. nln it biinyesl de memlekete hayırlı olarak bir geçl
nıe göre lıarırlanmıs uyılamaz. Sırf hislere ve dar rıırtl he. 
ııaplarını kapılarak D.P. vlkitsiz bir &eçlme dolru ıiderse, 
1'u dl ıle~ hine çılı~mı~ \ 'f' kendini de, memleketi de mt'tbul 
,.e fellketll bir maceraya , urüklemls olur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Otomobilin içinde ~oforiln ık· 
rabalanndan Halil o:ıu Seyful· 
lah Özer, eşi Ulviye Öıer, Es· ' 
temia, beş ya~ında se\·im \'e iiç 
yaşında JUlya buhınmaktaydı. 

Nul Olllettı 6 ilk Pıletl 70 trı. 

lı 
1 

l.;ıu\ kılmak lhınıdır. JlfikOmetle bılıkeılır elele ,·ererek hare
·ket eder lt'r, bahktılann ihthaçlan kartılanırııı bunu temin 

mak karanndadır. Bu kararın ne Başb k s ç' hakkındak' tıce inde yolların, köprülerin ya ' a an in, e ım ' 
pıldığını ve yapmakta olduğunu • 

sözleri Denize dlişrnler etrartan yeH· 
şenler tarafından muhakbk bir 
ölümrlen kurtarılmışlardır. otmelc güç bir ıey değildir. 

göıih·or Unuz. MekteplPrinir.e de gemş f ef sirlere ugv rad 1 
Eniı Tahsin Til ehemmiyet ,·eriliyor. İnfa halln-

._,_,~-------..... ------=..::=...:.:==~~ de olanlarla bitenleri vardır. Bun CBıoı 1 lnride) 

Hadise sE-behi hakkında tah· 
kikat yapılma~.;.:ta..;.d_ır_. ___ _ 

' lan misal olarak ~öylUyorum ve 1 Başbakan Adnan Menderes de l•A.u" s•ıvas"ı oa·tı' le 1 k ld k hUkflmctin, sizlere karşı beslı~- dünkü Sıvas nutkunda ·İhti!AI 
HVll ' • • İ fi a ırma dtğınl yakinen bildi~im ş_ıkı alfi mi •. intihap n~ı?: ~iye sormakta, 

ka ının delili olarak ifade etmek lntıhapsa •Bıı ıntıhaba hazırız. 
fec

1

ıd 'ır ded' isti~orum. demekte VC o.Mademki onların jd. 
' 1 Tunceliler henbına takdirle dlesına nazaran ahval sakim bir 

< Bııı 1 incide) mek baslıca ~az Umııdır. Bu \4· 
~~auam bir ktiltUr yıkımı \-uku zift>lerımııı eıddi olarak ifa edı· 
t ·~ mustur. Dort bır küsur kü yoruz. İkt darın hızı uııfeden 
d~~-~a,~e, halk lçın toplanma, te- alako~mağa hakkı ;>oktur. 

, mü
5
tUr eğıtım salonu çole don· Sı_yasi emnıyctimize kastedıl· 

B" b mesını kabul etmeyiz. Hakları· 
ın ~z 1 1u ~ıkımın \1Jkua gelme· mızı müdafaa edece ız. Hu usi 
lı ~k tTn bUtUn lmkAnrmızla · kanunlarla anaya anın verdiği 
Y;l · lka~ıh k~rşısında \Cb:ıl hıı:iat hakkı bir siya ı partiden 
t•ı t~darın listUndedlr. alınamaz. Böyle bir teşebblis a· 

rinfn P~litıkada iktidar Halkcvlc nayasaya aykırıdır. Anayasaya 
neti apanmasından umduCu aykırı kanun olamaz. \'atandas 
ld ceylhalamadı. Fakat partiun ha'ltlarını iptal etmek nılUmdilr. 
ne8:ıe b~t~nlyetln_ın maddi ve mft· Z~l.üm yo.luna sapan kudret sa· 
Bu il h baskıları devam etti. hıbı kenılınl kanun dışına atmış 
tih g. n alk tarafından partizan olur. ZulUm yolu vatanı nifaka 
rın~y~te karşı vatandaş hakla· goturür. ZulUm ile partizan lhll
r b" orunması için açılmış çe. raslarını tatmin etmek yanlış 
tın 1~r ;ayret vardır. Getirmek- yoldur. Türklerin nihayete ka· 
e 

0 
u umuz b~hran budur. dar zıılme boyun eğeceklerini 

sa~az~teler vazıfe ifası için in· zannetmek Hnhş hesaptır. Nifak 
r g ~UnU aşan güçlUklE'rle uğ bir defa pnUarsa ço uzun ıtırer 
a~ıyo~ ar. Nihayet partizan ıih· çok derin yaralar açar. ' 
~~et ıster istemez adalet lsUk· Hüla a iç politika bir ftn ev· 
k I~ ile de çatışmıştır. Adalet, \'el l:anunun, aklın. \'!edanın gôs 
.~ ramanea kanun ve \'!edan va terdi.ği yola girmelidir 

~ı ?ini. ~·ap"'!a~a talısıyor. Bu, Vatanın selAmctl b~ndadır 
6:11•~1 ıçın büyUk kuvvet Ye te· Çok şükür Türkleri blrbiri~-

B r. . den uçurumlarla ayıran içtimaı 
dı u. h.allerın dUzelmesl !Azım- dertler yoktur. Siyasi emniyet
dt· Iktıdarın son beyanları bu slz.llk bu uı;urumları sun'l ola· 
du zelıne !Urumunu anlamış ol· rak açar. 
Yal~~u ifade ediyorsa bundan Haber \'eriyorum. Tehlike gö· 

memnun oluruz. r~yorum. Hususi kanun yolu ile 
bl 1.ik halledilecek meselelerden sıyasl Partileri kaldırmak sev· 
fi rı memlekette siyasi emniye· dası mefum bir maceradır 

n fillen kurulmasıdır. Hakikat İnönü Esklşehre gidecek 
şudur ki partizan zihniyetin lda. Eskişehir 5 <Hususi) _ c H 

ka,detmek istediğim başka bir manzara gösteriyor, milletin oyu
nokta da Tııncelindc Asayişin her na müracaat ı;ureliyle buna bir 
hang1 diğer bir vilayetimize nU- n~hay~t ''erilmelidir· diye düşü
mu"ne olacak dcrE'cede verinde nülebılcceğlni anlatmaktaydı. 
ve mlikemmel bulunmasıdır. Al- •Zafrr· deki yazı ile Başbakan 
dııtım malumata göre, vukuat Adnan ~fendcres'ln bu sözleri 
yok ıienccck kadar azdır. Tuncc- birbirine pek benzediği için siya
li halkı, çalışmak. ~azanmak, ra si mahfiller, seçimlerın 1953 de 
hat \'C huzur içinde yaşamak yap.iması hususunda bir karara 
gayesiyle vasıta temininden baş. varıldığı hükmilne varmaktad ır. 
kıı hlr şey istemiyor. Kendileriyle görüştüğüm mil

Hiikumetin yakinen blldl~lm letvekilleri ayrı a)·rı kan:ıatler 
fikir ve kararı da elinrleki bil· ta~ımaktadırlar. i~i ciddiye alan
tUn imkanları buna tahsis ecle- lar bu .Meclisin demokrasiyi yer
rek siz~n arzularınııı yerine ge. leştirmekle mükellef olduğunu, 
tlrmcktır.• Anayasada zaruri tAdillerl ynp. 

madan, ayan kunnadan, d(?mok
raslyi teminat altına almadan 
vazifesine nihayet veremlyeceği
ni söylemcktedirlE'r. Fakat bazı 

Köprülü, 
• < Bası 1 lncldel millet\·ekillcri ise işi pek ciddiye 

bir devlet de~ildir. Bir tehlike .almamakta ve şöyle demektedir. 
anında bUtün hUrriyetsever mil- ler: 
lctler bizimle beraber hareket •Seçim elbette yenilenecektir. 
edeceklerdir. Milletvekillerinin hemen hepsi 

Bu vaıiyetin sebepleri arasın· 1953 tahsisatını çekmiılerdlr. 
da Koredekl kahraman askerle· 1953 Martına karlar biltçc mUza. 
rimlzin bliyük bir hi~~esi olduğu kcreleri bitecek ve onu takıp e
nu unutmamak 187.ımdır. den günlerde seçimlerin yenilen

Kore karan alınırken muha- mesi karan verilecektir. Bu su
lcfctin mecliste müphem ve mü retle 1953 borı:ları ödenecek ve 
tereddlt konuşan sözcülerini ha· seçim kabiliyeti olanlar yeniden 
tırlarsınız. Meclise geleceklerdir. 

Kore kararı mertlik, kahraman 
lık Ye açık sözliiltiğü kendisine Fakat bu mütalaa pek yerinde 
düstur addeden Demokrat Parti değildir. Çünkü bugünkü Meclis
iktidannın milletlE'rarası m(?sele te scç~m kabiliyeti olmıyan mi!· 
!erdeki 15amimiyetinin bir mlsa· let~ekıllerl Pek çoktur ve kendı
lidir. • .l~rınln. rakipleri de taşrada par 

Meseleyi daha mantıki zaviye. 
den ele alanlar, seçimlerin yeni
lenmesi için başlıca ~u sebebi ı. 
leri sUrmektedirlE'r: 
, Demokrat Parti iktldannın ilk 
iki senesinde mahsul bol olmuş. 
tur. Biitün köyliinUn yilzU gtil
müstlir. Bu itibarla önUmüufeki 
ilkbaharda yapılacak bir seçim
de D.P. nln şansı ~ok bUyUktUr. 
İktidar elbette bu şanstan fnda. 
!anmak istiyecek, bunu lhmaİ et
miyeccktir. Sonra her iktidar hE'r 
ı:eı:en gün içinde yıpranır. Bnnu 
kimse inkar edemez. Ru yıpran. 
maya 1953 deki bir klStii mahsul 
va1iycti de tuz biber ekebilir. 
Bu fırsat kaçırılmamalıdır .• 
Di~er bir ı;ebep de şudur: 
• D.P. umumi kongresi 19.~3 

sonlarında toplanacaktır. İkti
dar bu umumi kongre huzuruna 
huglinkil Meclis Grupiylc çıkmak 
istememektedir. Bu da milhim A
miller arasındadır.• 
Diğer taraftan Jlalk Partili 

mahfiller ise §U kanaati lıhar d· 
mektedirlcr: 

Amerikadan vatana -. 
Nevyork gazetelerinin 

Pazar nüshala r ı 
,(Başı 4 ilncüıte) 

gazeteyi besleyenler bunlardır. 
Amerika ilAncılığa haklı ola

rak büviik bir ehemmiyet ,.e
ren ve ·ilAn yapmak hususund:ı 
hiç hir !cdakArlıkt11n çekinme· 
yen bir memlekettir. Bunun i· 
çin de ga1etelere bot bol !Uın· 
lar \·erir. Bu i!Anların gazete
lerde çıkabilmesi için de mu· 
aızam miktarda para öder. Dört 
yli7. sayfalık gazet<'nin yiizde 
snkşenini ilAnlar teşkil ettiğine 
göre ve bunları basmak için de 
binlerce dolar aldığına göre 
lclr etmemek imkAnsızdır. 

* G l'çenlcrde New York'a o gün 
gelmiş bir arkadaşımııı ge. 

ıip dolastırdıktan sonra gece 
gE'ç \'akit oteline bıraktık. O· 
tele ginn°den kö$edeki gazete 
bayiine gözü ili§en arkadaft· 
mıı: 

•- Aman, şuradan dört be:ş 
gazete almak istiyorum. Baka· 
Iım buradaki gazetelerin bizim
kilerden ne farkı varmış• dedi 
,.e gazt>lt>clye giderek: tanınmış 
1ıazetelerden dördünü vermesi· 
ni söylt>di. Gilnlerden pazardı, 
arkadıısımıza: 

~- s~. ~anunların vatanda ısa ver· J'. genel başkanı ismet tnÖn·i 
hı(!~ sıyasf hürriyet ve emniyet E~kişehir Halk Partisinin 12 ~
dfrklarını iptal etmek hevesinde. k!mdc tertip edeceği mitingde 

. bır konuşma yapmak illere ~eh· 
Sim~ı huzurunuzda soruy0• rı_mlı~ gelecektir. İnönUnün Es· 

tum. Cumhuriyet Halk Partisini ~ışehır seyahatine Halk Parti· 
~~rçlandırma bahanesile yıkmak lıler b~vük bir ehemmiyet ver
ıı;ın kanun hazırlandığını, bu ka ~~er. 

htc memleketin emniyetini ,.e tı teşkılAtının ba~ında bulunan-
selAmetini alakadar eden bu ka ı_ar_d_ır_.·-=---- ______ s_ın_._. ---------
rar tızerlne muhalefet liderinin ' 

•::\fuhalefet blltün mUcade!e
~lnde Anayasanın .hAklm olmııı;ı. 
nı, mahkemE'lcrin istlklAllnl mu
hafaza etmesini, radyodan miiş
t~r<'ken faydalanılmasını Ye ni. 
hayet demokrasinin tahakkuk et
mesini mtida!a:ı. etmektedir. Şim. 
diye kadar seçimin yr.nilE'nmrsi 
hususunda tek söz söylE'nmcmiş
tir. Seçim hususunda bizim ka
naatimiz tamamen aksinedir. Çün 
kü iktidar her geçen giin içinde 
biraı daha yıpranmaktadır. Biz 
seçimin tam zamanında yapıhnn
~ını isteriz. ÇUnkU, iktidar o gfi. 
ne kadar iyice aşınacaktır. Sl'~i
mln erkE'ne alınması meselesine 
gellnre bit buna da itiraı etme. 
yiz. Yeter ki seçim dilrUst yapıl-

•- Vaz geç, Ne taşımava ta
katin, ne de okumaya vaktin o. 
lur.ı Demeye kalmadan gaze· 
teri dört tane gazeteyi bir ta
rafa ayırdı ve ctaşı tasıyabllir· 
sen• dercesine arkadafımızın 
yüıilne baktı. Dostumuıun göı. 
leri hayrettin falleşı gibi atıl
mıstı. Ağırlıitı kiloları n$an ga
ıetrleri 6Öyle bir ) okladılttnn 
sonra bize dondü \'e şunları 
söyledi: kötü bir ll'Sir yaparak ne SU· lnönü' nün 

retle konuştuğunu unutmak ka- inflbalar gezisinden 
c- Yalnız btı kadar kAğıt blı 

diılarını tekrarladı• diye koca· df' oı~a. bunlardan ôört değil 
man başlıklar atarken, Halk Pır 400 ayrı gazete basardım. Şim· nunun Bllyük Millet Meclisinden 'ı • v~-1-,-----

ı;ıkmak yolunda olduğunu bllaıl· zmır a ıs·ı 
Yen var mıdır? 

Demek muhalefet partisinin olmadığ <Başı 1 incide) 
hayatı mevcut kanunların temi· tim do ını vazife ve mes'uli) e· 
natı altında değildir. Onu tahrip teyim l;;ısile Yakinen bilmek· 
etmek icin hususi bir kanun çık mını .ihlA~me nlıam ve intlıa· 
ınası mümkündür. Hattl buna okunuşt e matuf olacağı ilk 
teşebbüs edllmiştlr. Bu §artlar mllmku: ol~~ıkç~ anlaşılması 
altında yaşıyan bir siyası rejim başkanlı~ boyle bir nutuk 
de emniyet vardım denllE'll';>ı. ilıerine ke~drakamını işg~l e 

Yine son zamanlarda b mu· bulunmak sinin yemcğınde 
halefet partisinin söıcüsil olan bul ve t 1~u Yersiz iddiaları ka 
tek gazete, •Kudret. gazetesi lfe 'le ey ,m~nasına gelir. Va· 
siyası emniyet namına ''atandaş: ~eti IAzı:~~~lıyet hissini neıa· 
!arı azaba ve hicaba dU~ürecek tutmak ica e~den elbet Ustiln 
surette nıaddl \'e maıı baskılar P er .• 
altında sbndUrillmUştUr. 

Sovyetler, İsveç 
Notasını reddetti 

bil midir?• < Bası 1 incide> 
('alışma Bakanının beya~ah dan ıı lAkalanma~ı başlangıçtaki 
Çalı$ma Bakanı ~ııri Ozkan tereddUt ve §tiphelE'ri ıçildl . 

da Sı\':ıs D. P. kongresinde de- Vapur İzmir limanına girer· 
mlstır ki : ken 1nönüye refakat edenler ve 

c- Rir istibdat ve sullstimal gazeteciler rıhtımdaki kalabalı~ı 
devrinin mesulleri olarak mille- tahmine ı:alıştılar. Dürbünlerin 
tir. itimada ıiAyan ~örmcdi~i. mil de yardımile yapılan bu tahmin 
li vicdanın reddettiği örselenmiş oldukça ümitli idi. Vapurun ya
ve yıpranmış eski iktidarın bir naş:ıcağı dubaya miivazi rıhtım. 
takım muhteris politikacıları sah farda büyük bir kalabalık ~öze 
te hlirriyet kahramanı edasiyle çarpıyordu. Buna mukabil de
haklkatlcri toptan inkiır etmek nizdcki karşılama pek hafifli. 
surtti~·lc milli beraberliği sar- 8 • 10 sandalla iki motöre b!nmiş 
sacak ıiekilde binblr iftira ve tez bir miktar partiliden ibaretti. 
vir yoluna sapmış bulunmaktadır Vapur dubaya yanaşıp da fn. 
far. Ortaya atmaya çalıştıkları id önU merdivenleri in:neğe başla
dialara göre memlekette kanun· yınca, partililer •Yaşa, var ol, 
sutluk ve haskı vardır. Hürriyet baba• diye bağırmağa, el öpme· 
)'Oktur. Vatan4aelar emniyet \'e #e atıldılar. 
huıurdan mahrumdur. Yolcuların eşyasını paylaşmak . Siyast emniyetin kurulması bu 

ı:Un acele bir meseledir. Halk 
bu derdi anlamıştır. Vatanda hu 
zur, iı; hayatımız ve dış sa\'un
:amlz itin başlıca dayancımız· 
b ır. ktldar başında bulunanhr 

u hakikatin icabına uygun ha· 
rekket etmelidlrler. Teslim oluna· 
ca hakikat budur 

dan ibaret• 
mektedır. 

Göı!erinl duman bürilmüş, !rl· için de hamallar vapura hamle 
rlk ve insafları körlesmlş olan eltiler. İ§te bu kar§ılı klı çekişme 
hu adamların bu güllinç iddiala· arasında yüzUnii göremediğim 
rının hakikatle hiç bir allkası bir hamalın :u sözleri kulağıma 

( Baaı 1 incide) yoktur. Ant'ak alıstıklan ruh çarptı: 
olduğunu ileri şjlr· haletinin bir ifadesidir... •- Siz babanızın elini öpün , 

s lkt~dar başında . olanlar. 25 
:neiık geçen devre, her şeyi 

ıoyledikten sonra §imdi Halk 
artısının 2S senelik bir milli 

~:r.Iık olduğundan, kardeş parti
A rın haklarından bahsetmişler. 
te~\::manda iktidar partisinin 
sn 1 ındaki nUfutlular her ve 
sin~ ile memleketin her kö~e· 
h e husust kanun ~ıkarıp m:.ı· 
d~~ereıı haklıyacaklarmı iddia e-
1:~r~~r. Bu sözleri ve hareket· 
ruz. ır arada mAnalandıramıyo 

t Btir taraftan Bedlilzzaman 8 
e arafında k 1 . • 

ile iktıd .oyu po !tıkacı vaiz 
d" arın, muhalefet aleyhine 
d~ i;0P.agandası yaptırmasın· 
tuz. 1 nıyet \TIAnası çıkarımın 

2\ı~a~nederi~ ki içeride siya•' bu 
rnek : 1 em~ıf t dH·asını hallet-

A . r g n ük iştir. 
1 ıız vatandaşhınn insan hak 
r~r~nı ve vatanda~ h~klarını kı 

~an • '"~·ı te''<iUıt ~ıyoruz lk . olarak çalı· 
· tıdarı mlirakabe et 

Hatırlarda olduğu gibi bir 
miiddet evvel F. Enbom isimli 
bir adam Slokholrndeki Sovyet 
bü?•il k~lçlliği tarafından idare 
edılen bır casus şebekesinin ele· 
başısı olarak yakalanmış ve mu 
hakeme edilmiştir. İsveç Mkcı. 
metinin ~Adiseyi protesto etme· 
sinden bır hayli zaman geçtik· 
ten sonra. ş~mdl Rusya bu tale· 
bi ·kuru ıftıra 0 diye vasıflandır 
maktadır. 

Galataıaray'ın tampi

yonluk balosu neıeli 
geçti 

1952 yılık denizcilik ııampiyon 
luğunu kazanan Galatasaray kili 
bü, cumartesi ı:ecesi Bebekteki 
klUp lokalinde bir balo te:tlpll· 
yerek kaıanılan bu başarı)ı lmt 
lomıştır. Samplyonların hediye. 
leri Türkiye Güıelllk Kraliçesi 
'}elen Ul T~· fıı rf'ftl•ı t 11,.af andan 
..... ,....,,.•ır Se .. ır1 ıı 1'ıııh. •~r• 

ha kadar urniml bir ha' a icinde 
devam etmı~tır. 

Kırklareli kongresinde biz ekmek parasın:ı. bakalım .. • 
Kırklareli, 5 (Hususi) _ D. Vapurun yanaştığı rıhtımdan 

konuşmanın yapılacağı Cumhu· 
Parti ilçe kongresi bugiin (dün) rlyet meydanına kadar olan YO· 
l anılmıştır. lun iki taralı ellerinde parti bay 

İl idare heyetinin çalı~ma ra- rakları ,.e biltUn siyasi toplan· 
ponından sonra söz alan delege. tılarda mutat vecizeler taşıyan 
terden Ömer Külüksarp bir ko- genç, ihtiyar, kadın, erkek ı •! 
nuşma yaparak ezcümle şunları ekseri 1 uzaktan gelmie partili· 
scylemiştir: !erle bir çember içine alınmıştı. 

o:- C. H. P. nin yapmadığını, Cumhuriyet meydanını mik· 
D Parti iktidarı iki sene içinde tarı birkaç on binle ifade edile· 
memurlar Uzerlnde baskı yapa· bilecek bir kalabalık doldurmuş
rak, valiler değistir~rek. miidUr tu. Bu miktarın da mühim bir 
leri sürerek yaptı. Bu hususla- kısmını mülhakattın ielen partl-
rı il idare heyeti izah etsin.• lilerin teskil ettiği göze çarpı· 

Gümüşhane Belediy e yordu. 

seçimini D.P. kazandı Fakat halkın İnönü~~ ~m~.n 
uman tasvip veya te~cı ıçın gos 

Glimüşhane, 5 (A.A.) - GO- !erdiği foıahUrat, bu birkaç on 
mUşhane belediye seçimleri bu binlik kUUenin allkası olarak 
ııabah saat 8 de baslamış ve ak- zayıftı. 
ilim sona ermiştir. * 

Seçimlere iştirAk nisbetı y{lz. İzmir gaıclelerinin muYafık 
de 74 dllr. Oylann yüzde 6S ini ve muballf olarak nutka ve tnö· 
D. P. ve yüzde 35 ini C. H. P. nüne karşı nziyı>t ılı~ları pek 
kazanmıştır. Neticede GUmOşhı tabiidir ki tam bir teıat halinde 
ne belediye seçimlerini 28 asil idi. Demokrat gueteler!!en biri 
\'C 28 yerlek üve olarak tam lls- olan ·Eı:e Ek,pre!•, ·Milli mil· 
te halinde D. P. kazanmıştır. nafık bu nutkunda da eski id· 

tililerin ·lıfücadele· isimli ha!· di aradaki farkı anladım. An· 
talık gazetesi de, •Büyük devlet ıa~ılan burada blzrle olmayan 
adamı parlak bir şekilde karşı· bir şey var •.. KAğıt hollıı~u.ı 
!anacak• ibaresini hemen hemen Sara Ertuğrul 
ayni puntolarla Yeriyordu. :=-::.:·====-===-'":'"".~=~= 

1nönilniin konuşma yapacağı tldardan kalma an'ane ,.e Adet· 
pazar günü 9 • 15.30 arası İzmir !erinden henüz sıyrılamadığı da 
de cereyanın ke ileceği haberini zaman zaman göze çarpıyor. Bu· 
C. 11. P. fe\•releri, •partiıan i· nun en yeni bir tczahlirünli bll· 
darenin yeni bir teıahlirü 0 diye gün İzmirdekl siyası toplantıda 
gösterirken, muvafık basın bu sıördlık. Meydanın kesif kalaba· 
kararın toplantı tarihi malum ol lığını yanp mikrofon yanına yak 
modan alındığını ''e şimdi kal· laşmak isliycn gazetecileri inli· 
dırılmış bulunduğunu bllyük bir T.amı temin iı:in orada duran c. 
irtiharla belirtmekte idi. H. P. lller, • buraya gelmenize * lürnm yok, biz plağa alıyoruz, 

Demokrat Partinin çok kuv- Eonra bizden öğrenirsiniz• diye 
vetli bulundu~ bölgelerden E· maklastırmak istediler. tnönU· 
genin başşehri fzmirde C. H. P. nün tam yanıbaşında görünmek· 
nin iktidarı kaybedeli beıi yap. ten büyük bir memnunluk duy. 
tığı bu ilk siyasi kuvvet dene. ciuğıı her halinden pek belli es· 
mesi tarafsıı bir göriişle başa· ki Ulastırma Bakanı Kemal Sa· 
rıh olarak vasıflandırılabilir. Sa tır da onların görUşUne iştirak 
dece rakamların lfadesile yetin· etti, •nasıl olsa plak var, gel· 
miyerl'k on birkaç yılın siyasi menize lüzum vok• dedi. 
b~diselerini gözöniindc bulundu. C. H. P. ve tnön!I mevcut ik· 
runca, hattJ. Egede d:ıhi C. H. P. tidara kar~ı uyanmaj!a başlıyan 
ye ~ya daha yerinde bir l~bir· hoşnutsuzluf;un da bliyük yar· 
le muhalefete karşı bariz bir dımı ile halkın samlmt güler ~il 
kayma göze çarpmaktadır. Bunu ıilnü \'e iyi kabulünü görUvor· 
D. P. nin en ku\'vetll me\"l.ilerin· lır. Fakat ~ıı eski C. H. P. liler 
de dahi kendi iktidarlarından itiyatlarını da bir bırakabilse· 
hoşnutsU7.luk diye tefsir etmek ler. 
de kabildir. * 

Göze çarpan bir cihet c'e İn· fnonü bugün saat 18 da Karşı· 
önlinU dinliyen halkın hemen ek yakara giderek AtaturkUn vali· 
~eri~inde ona karşı bariz bir bağ de.sinin mezarına ~r çelenk koy 
lılığın, samimi bir allkanın göze du. Onun bu hareketi muhitte 
çarpmasıdır. Buna ragmen İn· çok mti~ait bir tesir yaptı ve 
önUnUn btraberinde gezenlerin bilhassa kadınların gözlcrıni ya. 
bu al~ka ve eevgl teıahürlinün fıırtı. 
aıalmuına ebE'p oldukları da İ nönü \'e beraberindekiler ya. 
bir hakikattir. İnönünün muha· rını hmirde geçirip, tcşki!At 
Jeret lideri sıfatile yapmağa rıaş mensuplarlle temariar yapacak· 
ladıiı son SE'yahatlerin hemen lar \'e salı sabahı Manisaya. O· 

hf'psinrle eski Bakanların ve mil radan da Balıkesir ve Çanakb· 
lt'tvekfllerinln, daha yerinde bir le vilAyetlerine doğru seyahate 
tabirle iktidarı Halk Partlt:ne devam edeceklerdir. 
kaybettiren fahısların da bulun D. P. nin en kuvvetli bölgele· 
ma~ı miinev\'erler arasında ol· rinde yapıltcak olan bu kuvvet 
duğı: kadar halk arasında da iyi denemelerinin netıcelerl it si· 
kar~ılanmamaktııdır. yut hayatıınızın yarınki veçhe· ı * . sini bellrtm~k bakımından bil· 

C. H. P. te:kil~tının eski Ik· hassa mühimdir. 

"JCIJZ Al.AN MNAt/ ALIR ! .. 

Gilleffe marka Jılet arayınız . 

Gillette dünyanın en üshin frai 
bıçağıdır. Birçok fraJ bıçaklarının 

ancak bir kcrre traş olmağa mü· 
saıl oluşuna mukabil Gıllette traş 

bıçakları müleaddıt defa fraş olma 
imkanını sağlar. 

Gilleıte en tasarruflu bıçaktır. 

M Av ı Gillette 

Makine Mühendisi Almacak 
/ 

Bolu Valiliğinden : 
İlimiı bayındırlık atölye ve garajını idare etmek üzere bir 

makine mühend!sine ihtiyacımız vardır. 
Şubat 1953 sonuna kadar dJımt olarak 20 lira yc\-miye ile 

istihdam edilecek ,-e mart 1953 de 600 lira nylık ücretle kad· 
roya alınacaktır. 

Bu işe talip olan makine mühendisl~rl diploma aslı veya no. 
terden tasdikli suretı şimdiye kadar çalıstıkları yerleri göste
rir ve buralardan alınmış iyi hizmet vE'sıkalariyle birlikte ya 
bizzat \•eya ya~lı olarak 20.10.1952 tarihine kadar valilik maka-
mına müraraatları rica olunur. Cl58'73) 

Günün Yazıs ı : 

lstanbul' un 
kurtuluşu 

(Ba~ı 2 nclde) 
heyecan içinde ŞUkrU Nam P.:ı 1 
,şa)1 bekliyordu. Paşanın iı;ı•ı 
de bulunduğu Pendik \'apurJ 
Kalamış önilne geldiği zaman 
denizde mevcut bUtiin harp P,e 
miler! hep birlikte düd:iKierını 
!Sttürmeğe başladılar. 

Sirkeci \•apur iskelesi ı;abı· 
llnde kolordu erkAnı Hı llü· 
dafaal Huh-uk azası yer alm:s· 
tardı. İskelenin sağında mi\'ct 
\'ekilleri bulunuyordu. Bir:ız 
sonra 'ali Haydar, polis mU· 
dlirü Asım, maarif mUdürıi Saf 
fet geldiler. İstikbale gelen 
heyet arasında Papa Eftiın \"~ 
Ermeni patrik kaymakamı Aı .. 
lanyan ve Hahambası da bulu· 
nuyordu. 

Saat ona doğru Pcnd:k va· 
puru iskeleye yanaştı. Şjkı ıi 
Naili Pasa kaptan mcvl:llndn 
a~akta \:e E-rk~nı h~rblyesl de 
yanında bulunuyordu. Pa~ıı. 

defno dalları ,.e bayrakl:ırln 
süslenen vapurdan berabe:·ınrıc 
bulunanlarla birlikte iskeleye 
çıktı. Kolordu namına :>ir 7~t 
vo diğer heyetler namına 1'i 
rer murahhas paşaya ho~ gel· 
din dediler. 

Paeanın basına 
\'E'rdlği demeç 

B undan sonra BabıAII Divan· 
yolu Uzerınden Bey.ızıda 

çıkılmıs \'e Şiıkrü Naili !':ışa. 
yanında istanbul kumandıı:ıı 
~ldutu halde Harbiye Nez.ıre 
tine girmi$lir. Müteakiben pa· 
şa, basın mensuplarını k3htıl 
etmis Ye kendilerine aea~ıd:ıki 
sözleri söylemi~tir: 

· Muhterem gazeteciler, 
Bundan sonda omuılar•nııa 

yüklenen kudsi vazifenin e· 
henımlyetini takdir ediyor:ı.ı· 
nuz, değıı mi? Ordu muzJfier 
oldu. Millet, emsalsiz bir t.ıfe· 
rı tes'ıd ediyor. ~7atan ıier<fli 
bir sulha nail oldu. Artık b!.ln· 
dan sonra milleti, rc!:ıh 'e ~J:> 
det sahasına sevketmck \'e b•J 
sııbaya girecek tarikleri lr~e 
etmek sizin vazifenizdir. Siz 'e 
slıln kalemleriniz Mdema mıl 
letin pişdarı olmalıdır. Halkın, 
nıllletln, vatanın emin istıkbali 
sizlerdedir. Siz milletin tercii· 
m&n·ı efk~rı olduğunuz sibi 
bir rehberisinlı de .. 

Ordunun muza!feriyatı 
ti esaretten kurtardığı 
&in muvaffaklyetlııJ& mıllctı c .. • 

1'" e isterseniz 
< What You Will) 
Komedi 2 Bölüm 
Ya:an: W. Sbakea· 

rıure Cniren : Or
ııan Bıırlan Sabııe-

1e !:'oran: Mııllllll 

F:rtntrnl Ca rıaı::ılıa· 
dan batka her al:· 

um uat 21 de Cııma, cıaur ma· 
tıııe uaı tam ı 7 de T~t!oıı: 4027& 

\'eni Ses Opr.retı Cf.JS " 
Her akşam 21 de - • -

\ 'u·uzlar Ailesi · 1 
Operet 8 PeN!e 
<.:areamba nalke -
Cunıarıesı talebe· 

ye tenzllfıtlı ve Pazaı ıtünll 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

Yeni Neşriyat 

Türk Dili 
T rk Dil d r~ ı. dün cıkan 18 sa· 

nıl le 11' ncl rı d ne basıamıı•ır Bıı. 

••rı la Adh ı:; rrı ı~,.•nd. Heun !:
ron, Taııl H ın DH arr ... l!t!1hat Öa 

gıl, fıhan Gtctr, Mthm•t EA 'JlıoJlıı, 
AM lhdlr Karahan Otuz Klzuıı Atolı: 
Tahir Alanflt Ali Rıu Xora'tan, llth· 
met 1'aı> an, tsman Gercekaoı. O&ma!l 

At•ı A. Abdolla'ı Rıu F.rrfl,.,n, İımall 

Ha'klo f\al arıo~ln, Guı•tn cıa~enc. ){ . 
~ıırl I'ak 11, C'a1'1t Özt@lll. Hlkmot Dıı 

dn o ı ı, Kemal i. Aybar te ~. A. nıa 

>at 'arı ve ı rltrl Tardır. 

Fı atı ~O 1.'llrnı•ur. 

Vardar, Ankara~ücünü 

3 - 2 yendi 

Ankara. 5 (A.A.)-Üç maç yap 
mak üzerE' şehrimize gelmi~ o
lan Yugoslav Vardar takımı. bu 
glln ikinci karşıla~m:ısını Anka
ragUcU takımı il", az bir sE'ylrcl 
kiıtlE'si önünde yapmış ,.e misa
fir takım maçı 3-2 kazanmı~
tır. 

hildcn, sefaletten kurtaracak. 
ilim ve irfana. refah ve saadete 
isnl f'decektır. Yoksa blitı.in 
mes'uliyctin üıeriniıe yüklene· 
rc~tni unutmayınız.• 

Saat l 1 den itibaren kahra· 
man bi.rlıklerlmiz de Kadıköy, 
Üsküdar ve Haydarpaşa iskele· 
terinden Sara~ burnuna çıkarak 
askeri binalara yerle~mi~ler· 
dir. Bu şekilde 6 ekim 1923 de 
•iki cihanın birleştiği yerde, 
Tür1c \atanının ziyneti, Tilrk 
tarihinin serveti, Türk milleti· 
nln göz bebeği• olan İstanbul 
hakiki sahıbine ebediyen ka
nı~mue oldu. 

Mustafa Bayd• 

• 

ıu 

J 

• ..... 
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lig maçıa;;·na ···aün de 
devam e il • 1 

F. Bahçe, K. Paşayı 4-0; Beşiktaş, Adaleti 4 - l; Vefa 
Emniyeti 4 - O yendiler. Beykoz, B. Spor 1-1 beraber~kald ' 

Profesyonel küme lig maçla
rından Beşiktaş - Adıilet kar
ılaşması dün Şeref stadında on 
beş bin seyirci önünde yapıldı. 
Takımlar sahada şu kadrolar

la yer aldılar: 
Beşiktaş: Mehmet - Kamil, 

Vediı - Eşref, Ali İhsan, Nu:.
ret - Silleyman, Recep, Şev
ket, Fahrettin, Faruk. 

Adalet: Necati - Fahri, Or
han - Scllhattin, Halil, Rah· 
mi - Cahil, Erol, Necmi, Ha· 
lil. Salim. 

Hakem: Sıtkı Eryar. 

~laça, yine Beşiktaş - Adalet 
amatör takımlarının 1 - l ncti
cc:encn karı;ılaşmasından ~on-
1 a ve saat 15.30 da ba landı. 
Dc\Tenin doksanıncı saniyesin
de AdAlet sol müdafii Halidin 
bır hatasından faydalanan He
ccp. bir burun şutiyle Bcşikta
şa ılk golil kazandırdı. Çok ça
buk )apılan bu gol, her halde, 
\dilctin o~ununa tesir etti. Zi
ra lkıncl de\'rede daha güzel 
'e kombinezonlu oynayan Ada
letin ilk de\Tedc o oyunu ;_-:ôs
teremedlğini ve Bcsiktaşı:ı h~
kımiyetinden kolay kolay kur
tulmadığını gördük. 

'ı'cdınci dakikada Beşiktaş a
leyhine çekilen bir frikik neti
cesiz kaldıktan sonra sekizinci 
dakikada Faruk'un çektiği şutta 
top Adıilet kalesinin üst dire
gıne çarptı. Bundan sonra on 
datika kadar Beşiktaş baskısı 
altında kalan AdaleUiler on ye
dıncl dakikada hücuma geçtiler 
\e gllzel bir şutları kalenin pek 
~akınından a\'tla neticelı;nd i. 
Bu sıralarda ayağından sakat
lanmış olan Süleyman oyundan 
çıkmıştı. Bu suretle Beşiktaşlı
l::ır maçın altıda beşini on kişi 
ıle oynamak zorunda kaldılar. 
On sekizinci dakikada Neeati
nin kornerle neticelenen bir 
kurtarışından sonra on doku
zuncu dakikada Şevket seri \"e 
driblingli bir akışla Adalet mü 
dafaasını ve nihayet üstüne çı
kan kaleci Necatiyi de atlatarak 
topla birlikte kaleye girdi, Bc-
iktaşı 2 - O galip duruma ge

tirdi. 
Yırmi bırinci dakikada Şr\'

ket hafif bir el darbesiyle topu 
ôntine alıp kaleye kadar sokul
du. Hakem, bu kurnazlığın far
kına neden sonra vardı ve iti
raılar üzerine hendbol !!aldı. 
Bu vesile ile kaydedelim ki ha
kem bütün oyun boyunca bir 
sürü favl ve hendbolleri gör
mediği gibi favl olmıyan bazı 
hareketlere de düdük çaldı. 

Yirmi yedinci dakikada bir 
Beşiktaş hllcumunda Necati yer 
siz ve lüzumsuz bir çıkış yaptı, 
sıkışık durumda olan Halit de 
bakmadan kaleciye pas \'crdi, 
bu suretle top salına salımı ü
çuncü defa AdAlet kalesino..gir
di, 

Otuz beşinci dakikada hir A
dalet hllcumunda Necmi mUdn
iaayı aldatarak güzel bir çevi
rış ve yan bir şutla Adaletin 
ılk ve son golilnU yaptı. 

De\Te 3 - 1 Beşlktaı;ın gali
biyeti:, le sona erdi. 

İkinci de\Tede Erdoğanı sağ 
iç mevkılnc alan AdAletin daha 
güzel ve yerinde p;.slarla o:ı na
dığı, hatta nisbi bir hakimiyet 
dahi kurcluğu görüldü. Bunı111-
la beraber )'irml yedinci dakl
daka Adalet kalesi önünde top 
kafadan kafaya dolaştı, fakat 
ne müdafiler topu uzakJaştıra
bıldıler, ne de kaleci müdahale 
etti. Bu sırada topu ayağına ge
çıren Recep. Beşiktaşın dördün
cü ve son golünü de yaptı. 

Bundan sonra Adaletin hiç 
olmazsa bir gol daha - yapmak 
~a}Teti boşa gitti. Bu arada sağ 
iç yerinden çekilen çok ~üze! 
hır ı::utlnrında to un Be iktac; 

kalesi yan direğinin içine çar
pıp gol olmadan geri dönmesi, 
gerçekten bir talihsizlikti. 

Oyun 4 - 1 Bcşiktaşın J:<'libi
yctiyle bitti. 

Beşiktaş, alışılmış olan .;:üze! 
oyunlarından birini göstereme
mekle beraber muhacimlerinin 
sür'at ve ataklığı, kısmen de 
Addlet sol mildafiiyle kalecbi
nin hatalı ve mütereddit hare
ketleri sayesinde farklı bir :ıa
llbiyet elde etmcğc muvı;Cfak 
oldu. Bcşlktaşın en iyi oyuııc.-u
ları Fahri, Şevket ve Recepti. 
Adalette en güzel oynayanlar 
sağ müdafileriyle Salim ''e :'-.'ec-
mi idi. A. BAHTİYAR 

* Dolmabahçe Stadında ... ______ ....,,,,.. ................ 

ooımabahçe stadında günün 
tek maçı Fenerbahçe ile 

Ka ımpaş:ı arasında oynandı. 

Altı bını aşan bir seyil'ci küt
lesi bnun!lc yapılan maçı, ta
kımlar şu kadrolarla oynadı· 
lar: 

Y.'enerbahçe: Salfıhattin 
Nedim, l\llijdat ..:_ Mehmet Ali, 
Kamil, Akgiln - Fikret, Fahir, 
Feridun, Burhan, Niko. 
Kasımpasa: Mehmet - Ke· 

nan, Ali - İsmail, Çetin, :\ec 
det - Tayyar, Nejat, Misbah, 
Tursun, Kayhan. 

Hakem: Feridun Kılıç. 
Çok süratli başlıyan oyunun 

ilk dakikalarından itibaren Fe 
nerbııhçeliler hissedilirbir şe
kilde hücum teşebbüsünü ele 
ııJdılar. Fakat Kasımpa a mü
dafaası müdafaada çok canlı i· 
di. 

Son on bes dakikada Kıısım
p:ışa kalesi hayli tehlikeler 
atlattı. Eğer bu müddet zar
fında .Fener hücum hattı biraz 
becerikli olsaydı, devreyi iki 
golle bitirebilirdi. Faknt yaka
Jndıklnrı fırsatlardan istifade 
etmesini bilemediler. 

DCVl'C 0 - 0 bitti. 
İkinci dene yine silratll ve 

:ısabi bir tempo ile başladı. 
Üstilste birkaç hUcum yapan 
Fcnerbahçcliler, beşinci daki
kada Burhan vasıtasile bir gol 
kazandılar. Dört dakika sonra 
da Fahirin pasından faydala
nan Fıkret yanlamasına bir 
şutla Fenerbahçenin ikinci go 
JUnU yaptı. 

İkinci golden sonra Fcner
bahçe tamamen teşebbüsü ele 
aldı. Kasımpasanın baskıyı ön· 
liyebilmek için zaman zaman 
sertliğe kaçtığı görillllyordu. 

Fakat Fencrb:ıhçe güzel bir 
tempo tutturmuş bulunuyor· 
du. On dördilncU dakikada Fik
retten güzel bir pas alan l\leh-

met Ali sağ köşeyi bulan bir 
şutla Fenerbahçeye üçüncü ;:o 
lü kazandırdı. 

3 O mağlüp \'azlyetc düşen 
Kasımpaşalılar, sert ,.e sinir
li tempolarını biraz daha art
tırdılar. HAkim ve düzgün tem 
polannı ~·unun sonuna kadar 
devam ettiren J<'eneı:.,bahçeli· 
ler. kırk dördüncü dakikada 
Fikret vasıtasile dördüncü gol 
!erini kaydettiler. 

::\laç böylece ' O Fenerbahçc 
nin galibiyeti ile neticelendi. 

Vefa Stadında 

Vefa stadında \'cfa ile Em
niyet karşılaştılar. Mahmut bir 
seyirci önünde yapılan maçın 
ilk devresi O • O bitti. 

İkinci devrede neticeli bir 
oyun tutturan Vefalılar, hAki
miyeti ele aldılar. On )edinci 
dakikada, ismet ılk golü yap
tı. Otuz ikinci d:ıkikada Galip 
ikinci, biı' dakika sonra da Ali 
üçüncü golleri ~ aptılar. 

Oyunun son dakikasında da 
yine Ali vasıtasile dördüncü 
gollerini kaydeden Vefalılar, 
maıç 4 - O galip bitirdiler. 

Vefa: Mehmet - Fuat, Rah 
mi - Salih. Tarık • .'.\fihri -
Ali, Galip, Hamit, İsmet, Gar
bis. 

Emniyet: Orhan - Nejat, 
Mustafa - :ııeral, Celal, Ce
ıaı - Süreyya, Samim, :\ccdet, 
İbrahim, Xihat. 

Fenerbahçe Stadında 
~ 

Beykoz - Beyoğluspor profes 
yonel takımJarı arasındaki maç 
1 - ı beraberlikle neticelendi. 

Müvazeneli bir cereyan ta
kip eden ilk devrenin son da
kikalarında Beyoğlusdporlu
Jar, Anastas vasıtasile kazan
dıkları golle devreyi ı - o ga
lip bitirdiler. 

İkinci de\Tede oyun yine kar 
-:ılıklı hficumlarl:ı devam etti. 
Otuz beşinci dakikada Beyko
zun s:ığaçığı Hasan, takımının 
beraberlik go!UnU çıkardı. 

Maç, bu vaziyet deği,smeden 
1 - l beraberlikle bitti. 

Beykoz: Hikmet - .'.\lehmet, 
İsmet - Hasan, Leon, Saim 
- Hasan, Tekin, Xusret, Fik
ri, Zekeriya. 

Beyoğluspor· Karasu - Çl
çepulo. K~n·asıs - Remzi, Ma
ruli, Mustafa - Yaka, Varojan, 
Anastas, Kadri, Koçis. 

Hakem: Tarık Özerengin. 
BeJkoz - Beyoğluspor 

(,\matör) 
Bu maçtan e\'\'el Beykoz 

Beyoğluspor amatörleri arasın 
da yapılan maçı, Beyoğluspor 
güzel bir oyundan sonra 3 - O 
kazandı. 

Tecrübelilerarası 

güreş ınüsabakaları 
27-28.9.1952 ve 5.10.1952 ta 2) Servet Elmas (Kasımpaşa) 

rihlerinde Fatihteki GUres Klü 3) M. Gürçağlar (Dz GUcü) 
bünde iki haftadanbcri devam 67 KİLO: 
eden tecrübeliler arası Serbest l) Burhan Pandül (GUres K.) 
Güreş Müsabakalarına (12) 2) Y. Doğan (SUmer Spor) 
klUpten (65) güreşçi iştlrnk et 3) Ferit Çeter (Kasımpa~a) 
misti. 73 KİLO: 

Oldukca kalabalık bir seyir- 1) T. Tilrkyılm:ız (il. J. K.) 
el kütlesi huzurunda yapılan 2) E. Rençber C.\nadolu K.) 
miisabakalar çok heyecanlı ı;eç 3 l Ilaki _ Atikcl <Güreş K .) 
miştir. Teknik neticeler aşağıda 79 KiLO: 
gösterilmlstlr : l) Mithat Baysal (Silmcr S.) 

52 KiW: 2} HUscyin Kaleci (K. Paşa) 
l) 1 met Tosun (Güreş K.) 3) Sabri Yıldırım (K. Gücü) 
2) B. Alpdoğan (Anadolu K.) 87 KİLO: 
3) H. Karşıt (Topkapı K .) 1) Haydar Zafer (Kasımpasa) 

57 Kİi.O: 2) Ziya Doğan (Sümer Spor) 
l) 1\1. Dağıstanlı (Dz. Oücü} 3) Durmuş Cengiz (K. GUcü) 
2) Niyazi Tanclli (Defterdar) ACm: 
3) T. Tunçten (GUres K.) l) Muhittin Özbek (K. GOcü) 

62 KlI.O: 2} .Nedim Doğrucr (Sümer S.) 
l K Özk 3 K. DövücUo lu B. J. K.) 

BULMACA 
1 1 ı ' 1 • , 1 
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:: - Musaoın arbdaıı. 8 - lllr ıı.. 
•İ maddnl. 4. - Adlar. 5 - Gwl1· 
l k: Sahip. 6 - Ytııllikle hl~ bir llırı· 

ıı olm11an; Sanı. 7 - Cefa. 8 - Soı 
u hartkt!.lerinde duı.ı.ncuWık "• cllr' 

eı. 

'rııbrıdao .\ 31 11a: ı - .,.olrm. 2-

......... 3 - ı.'t.ı. 4 - 1'nı;a. 6 -

Blr nota• lllr reni.:. IS - Znblı. 7 -
Rlr ceaiı' ba\:lau. 8 - Sn; 111. 

DÜ~ıtt) BUL~CA:'llL'I HALLİ 
Soldan Sata: ı - \ f:nıp. 2 - •ı : 

lla. 3 - Xafıalln. ' - F.I: O~. 5 -
De: At. 6 - !ml"dıı. 7 - . .nar. 

8 - ~uran. 
Tıı\:arıdın A.u~-ışa : l - '\"enea.k. 

:: - Attın. 3 - Ton • .ı. - :\ATO. 

5 - •l~kadar. 6 - Ta1'ı. 1 - lll; 
Tııı. 8 - Bando. 

6 Ekim 1951 - Pazartesi 
ISTANBUL 

1Z.S7 Açıl:,, u Prorranı. ı3.00 Ha· 
btrltr. 13. ı;; Turkliler. U.30 l11iıilı:. 

ı:ı.4o ~arL:ılar - O~-ııno: )halata 
t.:ounçı. Çalaıılar: ~ubar Ttl<;rıı7, Kıd 

rl ~eııtılır. f:rwment Baıınar. U.20 
ı nana ... lu lluıltl. U .es ,.ırkılar 

U.00 Ji:apanı~. 

* 

Philips Elektrikli Tras Makinaları ile traş 
olmak külfet de~il, bilakis mü~tuna bir 
zevktir. 

1 
' 

Fi atı 

Her Yerde 

1 00 Atıl~ •• Turktı!er - 0 .. 11. 

rın u Calan: Ha.un Tuıı.:. 18.16 İn· 
rU!ıce Dtrı. lS.30 ~artılır - Oh· 
ran: Sıbı.e Tur Gülerıuıı. lll.00 Ha· 
buler. ııı.ı;; Sa ıEaerlul - ('alanlar: 
"ıılrnnan Erı;nııer •• .t.rhdaalan, lD. 
ZO Jsıanbnlnn 1'urtulu1ıı müouebtti1 
le rıpılao torenden riiJ>OrlıJ. lll.40 Cı 
IU ince " Arhda:larından Dans llil· 
zıtl. :o.oo Z:uL:ı!ar - oınrao: llur· 
alde 5enrr. 20.1:; J':ad10 rueıuı. :o.;:o 
Kısa Sehir lhb•rltrl. '.?0.35 İitanbııl 
için ailrler. ::o.~:; .Rad)""O liİlllle fasıl 

heyAll. zı.ıs Raılro Haflnı - J\o· 
nuıan: l!iımıaz Faik l"e.ııik. :ı.:ıo ~an 
aolo)arı. :: ı.•S Spor hubılıalleri - I.:o 

nuııD: ı:u-e! .,elik. '.?Z.00 ~artılar -
Okurau: Saime Slnaıı, 22.no lllizık 

::::.•ıı; Hıbuler. :::.oo Eambıro - llor 
ıa "e Pron•mlar. :3.07 Danı Ye Cıı 

M111iil. j?S.U "Irnor Rudi'deıı Earkı· 

br. :c.OO Kapuıı,. 

Suya, sabuna vesaireye ihtiyaç kalmadan 
cildinizi kattlyen tahriş etmeden ancak 
bu cihazlarla tras olabilirsiniz. Bu cihazlar iktisat bakımından da şayanı 
tavsiyedir, çünkü bir defa satın alındıktan sonra hiç masrafsız daimi olarak 
kullpnobilirsiniz. 

43.50 
Lira 

Philips'in Elektrikli T ra$ Makinası kolite ve ıerafet üstünlüklerile rakipsizdir. 

* TEKSİK Ü~h'ERSİTE 
:ıı 15 .lolıı ... X!h • .: Jııtı lliiılfl 

::::.oo J:apınıı. 

A~KARA 

::ı v. 
o 
tt 
o 
a:ı 7 :?S ..l•ı4s "' Proıram. T ao )!, !!. 

·'rarı. 7.<:ı ~lılr.ıl:. 7 • .t:; Rabe?!ır. f!.00 
":arkılar - Tud;ul•r. s.::S Hau rı• 

porc. s.ao Bati! Muı \:. t.oo GD.ıılin 

rıroıra mı "' Kapan'-'· 

ELEKTRiKLi TR AŞ MAKINALARI 

~ 
J:? ıs - 13.30 ASKEr. C:ıUTI: 11. 

ı:; lleııı!ek~U•n C:ellm. 12 lO llarn!ı· 

bit . ttlaı. l!?.80 Ordudan Haberler. 
ı!? . .ı.5 Sır..ılar - Ok111aıı: <ıe•lm 

Tan. l&.00 ll. ~. Aun .. , Haberler. 

13.1 'i lluLı'L:. 11.:0 O.il• 'ue!cıl. U.4Ci 
:Uıııll:. 14.00 llau Rıporıı, .Uıam 

l'rorramı ... Ii:ıpı nıı. 

,.K.t.T TPre s to 
* 

1 
115 ~ .Atılı!, l'ro;ram •• ll. S. J. 

,arı. 17.00 .• arkılır ıö:eJ ı>llk). 17.~o 
S•rhut Sut. 17.4'.\ Cu llm~I. 18.ı~ 
1'orin llaa ı. l ıı.oo ll. c:. A rarı .. , lla 

berl•r. ııı U Tarıh en n r Yıpnk. 

19.20 ll112lk. 20.00 ;\luti\:, '.?O 1 !\ nad 

10 Uareıul :?030 Mıiı.lk. :ı.ıs J>o 

nu•ma - RAd)o Haftası (lllimlu l'a 

lk 1·.nt'L:). 21.30 l"arkılır _ oı.-u1ın: I P.i N 
~iellhat l'aro. '.?Z.00 Danı muırtl. 22 ,_ __ 
.es ll, ırt. A:rarı .. e Haberler. ::?3.00 
Pro:ram .. , J.:apııı·ı. 

Pirinç re bakır eşyayı 
- parlatmak iı.;in 

J I .... 
' / 

"" 

• Di,ıerin kirlerini temizler 
• inci gibi perletır 
• Ağze ho• bir ted ve Iİtif bir koku 

temin etmekle 

~ 

................................. ~ 

En iyi 
ılladen Cilası 

lngilterede yapılan 

futbol maçları 

Hereke Fabrikası Kumaşlan Sahşr 
SüMERBANK 

ALIM VE SATIM MOESSESESI 
MODORLüGüNDEN : 

Bursa Merinos ve Hcreke YünlU ve Hah Dokuma Sana. 
vii Müessesesi Hereke Fabrikası imamı olup hilen Hereke 
Fabrikası ambarında bulunan takriben (47.000.-> metre 
muhtelif tip kumas satılacaktır 

Taliplerin; bu işe ait şartnameyi görmek. lüzumlu iza
hatı alarak teminatı \'atırmak ve tekliflerini vermek üzere 
11.10.1952 cumartesi ğünü saat 11 e kadar MUessesemiz YUn 
lü Şubesi Müdürlüğüne miiracaatları rica olunur. 

Müessesemiz satışı yııpıp yapmamakta serbesttir. 

Londra, 5 (A.P.) - Dün 60 
bin kadar seyircinin önünde ~Y 
nan İngiltere - İrlAnda milli 
takımları futbol maçı çok heye 
canlı cereyan rtmi5 ,.e oyun 
2-2 beraberlikle neticelenmis. •••••••••••••••••••••••
tir. 
A~ca Huddersfildtown takı

mını 2-1 yenen :\othingham Fo

rest takıını ikinci kümenin ba 
şına geçmi5 bulunmaktadır. 

Yapılan diğer maçlarda She!-

PEÇAROPULOl 
B I Ç K I ve D I K I Ş Y U R D U 

Kayıtlar devam ediyor. Puardan maada her gün 
saat 10 · 16 e kadar 

ANNA 

BiÇKi DiKiŞ NAKIŞ ÇiÇEK 
field United, Blackburn Rover \'Csaire dersler özel metodJar ile Kurtulu~ Hanının geni~ 
si 3-0; Leicester City - Ply- salonlarında verilir. 
nıouth Argyle'i 2-0 mağlüp et Iİİll•llıiGiaJiiiaıiıtaili!;ıialıiraiiı~•· 11i~.t.ik.la.· ı Cad. Kurtulus A t. 285 3/6. 
mişlerdir. fel: 43222. 

'- .- TlHClltlSl~l 

Tali Hasılat Ve Hurda Malzeme Sahşı 
Sümerbank Kayseri ve Adana PamuklLI 

Sanayii Müessesesi Adana Fabrikası 

Müdürlüğünden : 
Fabrikamızda me\'cut tAli hasılat \'C hurda malzeme 91' 

tısı 13.10.1932 tarihinde saat 10 da fabrikamızda yapıl•' 
caktır. 

Pazarlığa gireceklerin belirli gün ve saatte lüzumlu ti' 
minat akçesile birlikte fabrikamıza müracaatları; 

İstekliler malzemeleri her giln fabrikamızda görebiJit" 
ler, şartname ve satıs listeleri fabrikamız ticaret servis~~ 
,.e Sümerbank: Kay~eri, !ılalatya, Ereğli Pamuklu Sanayıı 

c~sesclerile htanbul Alım ve Satım Müe.-;scscsinde, Anıcıı<' 
satıı mağazasında ye 1zmir Halkapınar Bez Fabrikası rJO' 
dilrlüklerinde ıörUlebilir, 

• 
Fabrikamız satı5ı yapıp y3pmamakta serbesttir. S) 

(158Z 

lmttyu sahibi: SİNA.~ KOKLE 
Ba sayıda JUJ islerini fillen idare eden mes'ul müdllt: 

MELiH YENER 
<VATA.~) Gazetecilik H Matbaacılık T. A. s. - tsunb_, 

VATAN MATBAASI 


