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Ahmet Emin YALMAN 
Ankara 15 - .-\mrrika sefare· 

tinde ba!\IR konfrran!\ı tar. 

Ankara, 15 (Hususi) - Dün Etimesğut bava mesdan ı ;yakınlarında fet'i b ir Uf;ak kaıası ol. 
duğunu , .• dört ıubıyımmn şeh it düştüğünü bildinn~Um. ehillerin cen.1zesl bugün büyük 
bir a!keri merasimle kald ı nJdı . Her şehidin tabutu Türk baynğına ı8nh olarak top arabala
nnda taşını);OrdU.. Bıcıbaynm camiinde yapılan dini merasimi mütealn p bandonu n c;a ldığı 
•Soptn'in matem ma11ı• ile Adliye önüne kadar gelindi ve oradan otobüslerle Şehitliğe götürül· 
dü. Merasimde hükümet \'t askeri erkinJa büyük bir halk kütlesi bulunmuştuı·. <Resimlerde 

parçalanan Uf;akla ~ehillerin ce na1c töreni görülü)-or.) 

üç tasarı yeniden 
tetkik edilecek 

Ordu terfi ve yedek subaylık kanunu tasarılarını Milli 
Savunma Bakanı ele aldı . Memurin muhakemat kanunu 

tasarısı da içişleri Komisy.>nunda müzakere ediliyor 

Ka~ım11da ı;öı ı,ahibi disc bü· 
Jük. el(İ Draptr ctiıruyor, Ame· 
rikan dış !Iİ.)'a!ıelinin \'t' emniyet 
pren .. iplerinln umumi istikame· 
tini ,\vrupada temsil eden. geni$ 
&al;ihilttlerr !'oahip olan bir dev· 
Jet adanu ..• ~ rreden .-elmiş, na· 
iıl ~-etişmi , bôyle ı.,alihi~·etlere 
nf'den Ja~·ık .(örühnü!t? Zihinle· 
re grlrn bö)le bUalleriıı re\·abını 
,\mf'rikanııı ,\nkara bUyiık elçi· 
Sİ )Jr. ~tac Ghrr, .'\merikah mi· llunıri Jlll~abin ruıi,,. uymayan ve n1emlckef ikhsadi· 
.sariri ıaırtt>cilrrimize tanıtır· .-\nkara. 15 - Bundan bir yatını felce uğratan bu tek ta: 

sürelerini tamanıladıkları tarihi 
takip eden 30 ağustos gününde 
yapılacaktır. A:yrıca bir rütbe sa. 
yılmıraıı kıdemli ba~avuşların 
üst dctcce ayhk kademelere yük 
s;eftilınesi işi astsubaylarla ilgih 
5802 sayılı kanunun 8 inci nıad
dcsindeki hilkümlere göre, yü
rütillrrckt ir. Bu maddeye göre. 

kro. ~rni~ öl(iide i1ahat \'tri· nıüddet er\·eı hazırlanıp Meclise r~flı t~sarının .hataları Scytı 
'Yor: Draılt'r rsa-; itibarile bir sevkedilcn ordu terfi kanun ta- Kurtbck tarafından Ulaştırma 
bankarı ,.r iş aflamı ... Serma,ye sarısı yeniden tetkik edilmek \'e Bakanlığı ~amanında anlaşılmış 
'.'·atırımı i1'1trinde ihtisa. kuranı' bugünkü ihtiyac:lara tam cevap ,.~ !~kat _I\hll! Sa\'unına ~a~a?· 
ntıtnn • Rr.ad nanka~ınrla mu- ,-erebilmek maksadıyle geri alın i tısı ı1e hır alakası oln1:ıdı~ı ıçın 
rlürhık rlnıi~. birinc·i t'ihan lıar· ! mıştır. bu kanun tasarısının hazırlıkla· 

1funanisfan'da bugün 
ııenel seçimler rapılıroı 
ıPartilerin çıkaracakları milletvekili nisbeti 
arasında az fark olacağı tahmin ·ediliyor 

Şimıliye kadar aşırı hir hadise olmadı. 
Seeiın mücadelesi 

.> 

•' 

t"i\l CTlN 
,, l 

olgunluk içinde ge~t· 

. . 

TUNÇ YAUIAN 

Atina, 13 - Yunan seçimleri 
yarın ,)'apılıyor. Papagosun ka· 
ıanacaı:ı hakkındaki tahminler 
artmıs olmak.la beraber, eks• 
rjyctin kime rey "\ereceğini kes. 
Urmck Jıali! mümkün değildir. 
Solcu EDA partisinin, Plaatira-
61 desteklemeyeceğini bildirme
~i netice:;inde Merkez-Liberal 
Partisinin solcu reylerinden is
tllade edemeyeceği belli olmuş. 
tur. Fakat EDA ile işbirliği yap. 
madan dahi Plastiras'ın ekse
rı)·cti temin etmesi imkan dahi. 
!indedir. 

Belli başlı iıç partinin her bi. 
ri bu balta içinde büyük birer 
miting tertiplediler. Her üçün
de de bulundum. Yabancı bir 
rnü~ahit için bu mitinı:Iere hal
kın gösterdiği muazzam alika) ı 
,.c Alinahların si)•a:.i olgunlu. 
tunu ı:örmek son derece alaka 
çekiciydi. Onbinlerce kişinin iş. 
lirik ettiği bu mitinglerde en U· 

fak bir nlhoş hadiseye rastlan· 
nıadı. Halk sakin aakin toplanı

8.-tı Trakyada Papagos l t b ine olar ak eller inde l t \ balar ta$ıyan Türkler Devamı Sa: 5 SU: 5 de) ----binrlr ırntral rutbe~ilc mühim 
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Diğer taraftan. ,eçcnlerde ~·c· J rına ~~rı~,:ımam!~h. . .· 
ml"'ııı'uh.\"etlrr ta'jın115. ikinci t'i· niden tetkik olunmak Uzere gerı: 1Sc)dfı b~u~tckb.111 ·ı3!->kcıı n;,~~: 
han harbindl"' krndi~ine agır ' a· alınan )"eni ~.-edek O'iUbay k:uıunu : zu ar a uyu. ır ı ıtısas sa ıDı 
ıifl"'lrr rmanrt rililmi . 1 tas3n.sı iızcrinde de ali"kalı ko· o_lması hasebıylc ~erek ordu trr-

k.Jdcmli baş("avuşlar, buJundukla. · M M ı• k • • • • • • 
rı aylık kademelerinde en 31. üç oeaıı ec ıs ıırsusune 
yılı bıtirdikleri , .• üst derece ay. ' • 

~f'\ \Ork c-i\arınrla. J.on.ıiv 1 misyonlar çah~makta~·dı. !llilJi fı. _ç:rrek :.·cd~~ ~~bay kanun -~3· 
Janrl'rla ~li rn hir drtnil') olu Sa\ uruna Bakını Sl'l'fi l\urtbtk. sarılarını. bucunk_u sı.nl_ayı~a. ıo.re 
>ar. r.lrblri ,.,~ uda fr<i ı.a.\ C ordu terli. gerek ~·edek j ele alacagı tabının edılmek,odır. 
ıalariı& .. oahıu• nlmu • hrr d f'f•sın- ıubay kanun tasarılarını bfzzat: Kıdrnı li "\.,t uh•~ l a rın lrrril 
da Jüıltr<·r ki i olmu • ·Bu 11.a- kendi.si tetkik edecek ,-e al.ikalı ı Ankara, 1:; C<\nk:ı) :ı.t S. 
1aların rbrbini nl:,a olı.,a Dra· komisvonların mütalealarını da B. Temsıl Büro.sundan bildırıl· 
Tttr arar, bulur. bu. bo7uk İ!ıi o aldıkt~n sonra bu iki kanun ta. miştir. 

hkına yrterliklcri onandıı;ı tak-

dırde kıdrm alacaklardır. bı·r sandıkl eıkaeak· 
:'ılrmurin muhakrmat kanunu 

ta!lan .. 1 

rlıııtllir .. di)'c keudibini demir· san~ının hazırlıklarına ba§lana· l\Iilli Sarunına Bakanlı ı a~t. 
lolu tc~kilatının başına geçir- caktır. subayların terfileri esnasında 

.Ankara. 15 (J-l u~usi) - Me
murin muhakt'mal kanunu tasa· 
rısı üzerinde İç İşleri komisyo
nunda müzakereye başlanmıştır. 
Tasarıya göre bütün nıemurlaı 

is1ediklC'rİ suçlardan ötürü umu. 
mi nıahkemelcrde muhakeme 
lldilrcekler, bazı :-·üksek memur· 
lar i~in de )·ük<::ck mevkilerden 
kat'i ınalümat alındıktan sonra 
muaınelc ~-aptlması yoluna gidi
lec<'ktir. 

htİ$lrr. Beklrncn. vazifryi )'I~· BilindiSi gibi, yeni yedek su. karşllaşılan zorlukları ~idcrrnek 
mı~ •. hu hat uzrrınde c:an emnı· bay kanun tasarısı )'edck subay. maksadıyle ilgililere bir tamim 
lt'tı ıl_c f')alıat rtn1ek bu saye· lığı iki seneye çıkarmakta ,.e bu. yayınlamıştıı-. 
rle muıu~~ın oln1u~-~ .ı.\rk~sınd.a_n nu dört devreye ayırmakta idi. Bu taınimc göre, (,'avu~. üst('a· 
el~ ~rndı!ı,ınc <~uyuk elç_~l dı_)e Ve ayrıca gençlerin allı ay da vuş, başçavuş -ve kıdemli ba~ça
~ır_ un,:an ,._~muııler ,-e burdu~· gedikli ça\"US olmalarını iste· vu~ olarak rütbelendirilmiş olan 
la~a. ~ıt mu!ttcr~k menfaatl~rın mekte idi. )lemleket bünyeı1ine astsubayların terfileri bekleme 
hekçıı.,ı 'e .\mrnkanın temsılci· _____ _ 
ki dh·e .\,nıpada ,·azift görme
itıi lı;t('mi\lrr, .\nc;ıık Harici\e 

\·e I\lilli )Jıidafaa '.\"amrlannda bu 
hı nan saloihh etlerle de kendisini 
lechiz ctmi .ter-

B u)uk tlçl Drapcre bak.ı)·?ru~: 
kayo parta ı gibi dımdık 

bir adam, hal at . abalarında ka· 
r.anılmış tecrübrterin c:okluğunu 
lıelli f"den olgun bir sima ..•• '\s· 
k~re alındı.(ı zaman yedek subay 
litfati le taşıyabilecett mes'uJlye· 
tin dererfı;lne göre tpğmen rüt· 
hP<inr değil. bir bamlrde ~one· 
raı rıithe .. ıne 1ıiy1k görülmüş. 

llarici hizmt"tlerde barem ba!\a· 
ltıaklarını birrr birer tırmanma· 
dan. bü)ıik elçi ün\·anile ken· 
di~inf' en ağır mfs'uliyetler e· 
htanet cdilrni$ ... Demek ki .ı.\ me· 
likada umumi ha,·atla J.:ırtasi i· 
lprn araqnda bizdeki tarzda bir 
(in :ııcrldi \'ok. • Filıin adama 
l\a~ıı i, bul~nat'ak?· diye kimıı;e 
kara Yormuyor. ·Fi18n yukü en 
l>·i kim taş1r?• Ol('üsilr hareket 
"diliyor -ır mühint ınes'uliyetle· 
ti başarı ile ta~13·acak sağlam o· 
lttuz aranı~·or. işin içinde bahr 
"e gönül rol oynaını)·or. Tam a· 
lrılle aksine olarak, ıek isı, tecrü· 
hesi ,.e ihti1aı;ı sa3·esinlle iş ha· 
)'atında geniş bir 1tellr temin e· 
dtbilrt'ek şahıı;iyetlerden birkaç 
'~ne için \·ataui fedakıirJık iste· 
h!"Or, ,\radan biraz zaman ge· 
~ın<'r. bunlar: •Ben nöbetinıi 
avdırn. biraı da başkasından fe
~a&a~t~k isteyini.z·. diyerek. ı~_ı.t 
f>_l_rrının, güçlrı-ının başına do--

!luyorlar. .. 

A nıerikanın umumi hayatı ne· 
, drn bu kadar canh ve &eY· 
-~1, tu•drn bu ka<lar inkişaOı! 

ası} olu)·or da bir tek memlc· 
'••• fDe,·amı Sa: 5 Sü: i l e> : ............................ ,t . . 
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MeGhee 
Bugün 
Gidiyor 

Btı:"'-" 1lu1t4ftt"rimillu• 

Ankara, 13 - Amerıkan BU·' 
yük elçisi Mr. Mc. Ghee, son ,.. , 
çimleri müteakip hükümeti ile 
mutad istişarede bulunmak üıe· 
re yarın \'a in;tona hareket ede~ 
cektir. Mc .Ghee tahminen ik.i 
halta Amcrikada kaldıktan sonra 
memleketimize dönecektir. 

Amerikan Büyük Elçisi bugün 
Dışi~leri Bakanı Profesör Fuat 
Köprülüyü makamında zir.arct 
etmiş \·e iki ~aat görü"müstür. 
~ 

Hükumet, C.H.P. nin 
~ir teklifini 
Kabul elli 

J!uw.C Jılu1ı.o.bu•t""'i:-clı• 

Ankara ıs - Halk Partisi Si· 
nop Milletvekili Server Somun· 
cuoğlu ~feclisin geçen devresinde 
Maraş Sanayi ve Ticaret Odası 
!=etiminin matbu rey puslası kul
hı.nılması bahanesı \"e Particilik 
ı;aı:retile yenilenmek lstendilinı 
hılbuki bu seçimde kanuna ay
kll'I bir taraf bulur.madığını, bu 
hakikat kaqısında Danı~t1y ka· 
ran beklenmeksizin bu karann 
geri alınmasının dojru olacağını 
söyl~mişti. 

:ıtemnunlukla öğrendiQ:imize 
göre, hükUmet bu beyanat üz.eri
ne vaziyeti tetkik ettirmiş, So
muncuoğlunun beyanatını hakh 
görmüş Ye Danıştay kararını 
bf'klemeden ~f'çimi tasdik etmiş. 
tir. \'aziyet Somuncuoğluna da 
bildiri1nüştir. 

--0--
Davif ken<iıni 
Yaktı . . 

: Muveİi'-iJ:den : Ortaköyde Kumbaracı • 
: Po•ar ll .. v -·ı·ı : da oturan David ~ılki bi 
: .. a ;·n .. : gün önce Dereboyunda F 
:,. f;t İ : 1 kahvesinin bahçesine girere 

''•••••••••••• •• •••••••••••-..ı ( Devamı Sa. 5. SU 1 de 

Ak.denizdeki 6 ncı Amerikan fllosu komutanı Aıniral J. H. Ca&sady 

Amiral J. D. Cassady 
maııevraları . övdii 

Amiral, Türklerin Kore'deki başarıları Türk 
milletin in hürriyetini korumak ve dünya güven
liğini muhafaza etmekteki arzularının samimi 

olduğunu göstermektedir 
Limanımızı ziyaret edrn Bir· ı dır. 10 ün deranı eden long 

!eşik Amerika altıncı filo ko. step harekatına Kuzey AlanlUk 
mutanı Koramiral J. 1-J. Cassady, Paktı Te$kilitına dahil altı mıl 
dün basın toplantısı yapnuştır. Jetin 170 ı:emisi. 500 uçağı ve 

Altıncı filo komutanı Koramt. mUtcaddit çıkarma kıtaları iş· 
ral J ıı. Casddy, NA'IO'ya dahil tirak etmiıtir. 
Akd~niz de\'letlcrine mensup :ı.ıar;shall P1.iııına dahil mrm
birliklerin son y;1ptıgi . .ıong step lckctler aırasıııda Karede Birle· 
harekatına temasla ~u ı söy· şik Amerika kuvvetleriyle omuz 
!emiştir: omuza çarpııacak ku,-vetleri ilk 
•- Birle}ik Amcrik' önce teklif eden memleket Tür. 

losu ile Türkiye, Yuna s kiye olmuştur. Türklerin Kore-
talya ve İngilterenin de kaydettikleri fe,·kalide başa. 
va ve çıkarma kuvvrt rı. Türk milletinin kendi hürri· 
diye kadar NATO teıkı. Ü· yetini korumak, Orta • Doğu , .. 
ye olan Akdeniz devi dünya ıtlvenlilini muhafar..a et. 
~tıAı en büyük çıka mektrki arzularının ~amimt Ol· 
kirını ikm~l etmiş du~unu ;östcrn'lektedir.& 

Tekirdağ milletvekili, Tarım Bakanı aleyhinde iki takrir 
verdi . Bunlarda yolsuzluklar iddia ediliyor 

Ru•• :Y ılt 1 i:ıfr Şevket 1\Iocan r.tı;ıcli~e ~·eni sual l larının ikn1al r<lilcrck sahlaca-
Ankara. ı:; - Tckirdag ınil- takrirleri vern'liştir. ~1ocan, san- ğını, böylece n1ilyonlarca liralık 

lctvckilı Şrvkct :\Jocaı1. önümüz. dıkta Ornekleri bulunan birçok zararın yüz bine ineceğını söy. 
deki günlerde omuzunda hüyük c;ırpılardan Orman İda.resinln lediğini hatırlatmakta, bu hu· 
bir sandık oldu~u halde Büyük Saray halkından yilzde yüz. resim susta r;imdi)·e kadar ııc yapıldı· 
rtlillet '\lrcliı;i kiirsii!Süne (ika- almasının orman teknii:inin ica· ğını, mücrim hakkındaki kanu· 
caktır. Bil' nıetre yük!\ck1iğindc- bı olup olnıadı~ını, Saray halkı- nl takibatın ne safhada oldugu. 
ki hu !'andıSın i(i c;ah <;ırpı ve nın yüzde yüz fazla rc!\im \'Cre- nu sormaktadır. 
~aprak doludur ,.e mahalli Be· rek aldıfn bu <;ırpılarını n;tkil Gene takrirde, Tarım Bakanı 
lrdıyrterın muhürlerı:.·Ic sağlam tczkere~inc ra men kasaba dı- Nedim Ökmenin 1947 de .!\taliye 
c:ekilde kapatıl mı!; 'e ıabıllar şında satmak hakkından na:ul müfettişi iken 20 milyonluk bir 
tutulmuştur. Sandık !:'İmdi ,-e~ti. mahrum rdildijZinl ~oracaktır. orman suiistimali tcsbit ettiğini 
,·erde bulunmakta, .:\locanın omu MOt'an diAer bir takrirde, Ta· \'e mHleV:ekili olduktan sonra 
·zunda kürsiye çıkat'ağı günü rım Bakanının ikl !!rne evvel bu raporun <'"ki idare B:ıkanlap 
beklt'mcktrdır Etimestut depo~unda çürümekte rının kasasında saklı bulunup 

Hitdisl"'nin mahiyeti şuöur· loıcın traktörlcrın nok·~an kı~ım· müt'rimler hakkında birşcy ya. 

• 

Bal ık esir Valisi, içişleri 

8,akanhğına şikayet edildi 
Balıkesir C.H.P. teşkifôtı, son hôdiseler dolayı
sıyle, Vali'nin vazifesini kötüye kullandığım 

iddia etti 

pılmadığını söyiedigini hatırlat
tıktan sonra şunu sormaktadır: 

•Nedim Ökmen Bakan olduk
tan sonra bu hususta ne yapmış. 
tır, eski raporlannt bulmuş mu. 
dur'!• 

~locanın Tarım Bakanı Nedim 
Ökmenle mücadelesinin bu te:s
ril devrede devam edeceği gö. 
rülmektedir. Mocan, orman ka
nunu müzakerelerine şimdiden 
hazırlanmış, Alman, İngiliz ve 
Fransız orman mevzuatı ve re. 
simleri hakkında sefarellerimiz 
deliletiyle malfimat toplamıştır. 

.. 

.. 
Ankarada ban iŞ('iler kendilerini 
ill(ilf"ndil'en bazı me\-rulara dair 
Büyu.k l\1iUtt l\l ~t'llı.i önünde 
millet\·ekillerine be)annameler 
dağıtmışlardır. Resimde bir Qçl1 

be)·anname dağıhrken 
ı;öriıl 1i3·or 

Kandilli rasathanesi bir 
deprem kaydetti 

lstanbul, 15 (A .. \.) - Kandilli 
rasathanesinden bildirildiğine gö 
re. bugil n~aat :?1,17 de merkez 
üstü rasathaneden 83 kilometre 
uzaklıkta olan bir deprem kayde 
dilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Parti•! G•·ı -------------------------------------•ı 
n"l Ba:'ıkanı İ!iimet İnönünün Ba. 

lıkesir ••yahati esna'lnda vuku s o R Napoli boks karıııası 
bulan nahoş hıhiiselerden dolaY'\ ı 
Balıkesir Vali•i Nnrettin Aynuk· •. • f' !!!!' Q d• 
'" aleyhine dava açılması için lstanbıı '' ... - yen ı 
irişleri Bakanlığına müracaattı 
Lulunulmuştur. 

Bilindigi Aibi; İsmet İnönü 
Bttlıkesire geleceği gün bir me~· 
danda siyasi toplantı l·apmak için 
C H. P. liler Valıdon müsaade 
almışlardı. D. P. Jiler de aynı sa
att,,. bu mevdanda miting yap
mayı kararlistırdıklarından C. · 
H P. lilrr toplantılarını ba~ka 
bir meydana nakletmişlerdi. Fa
kat n. P. lilrrin mü5aade aln1a. 
Jan buraya da ka[ile halinde gel
diklerinde kavs;::a (tkmı~tı. 

Bütün bunlara karşı kanuni 
müsaadeyi almıs olan C.tl.P. li
lere toplantılarını yapınaları te· 
min edilmemiş ve Vah. İnônÜ\'Ü 
~ehir sınırında kai"~ılıyarak du· 
rumun nazikligini bildirmişti. 

:::iimdi, Balıke~ir Cumhuriyet 
Halk Parti~i il idarl" kurulu i~iş. 
teri Bakanlığına müracaat ede 
rek: \rali Nurettin Aynuksanın. 
1:125 . a)·ılı k; nunun 4 üncü mad 
cicsindeki ac;ık ve Amir hükme ri
ayet rtmemek, keza bu hti.küm· 
lcre aykırı olarak toplantı yapan 
lc.rı menetmemek suretiyle ka· 
r.unun tatbikatında ~örevini kö
IUye ku11"ndı~ını iddia etmişler. 
ciir Vali hakkında tahkikat açıl
ınası stcnmektcdir. 

Dün şohrimlzde muhtelif spor temasları ı•apilmı şt ır. Gece yapılan htanbul . 'iapoll bok> ma. 
çında İtalyanla r stk lı m açtan !Ç inde ıa lip gelmişler. ikisinde m•ğl ıitı ölmu~ l ar, . birinde her• 
bere kalmışlardır. Futbol karşıl ~sma larında ise Kasımpa1"a . \ "e ayı 3-2 )enmlş, lst. Spor ile 
Beykoı 1·1 berabere kalmışlardır. Bol::. lı::ar ıı;tlaşmasının tar 11.iılı 5 inci diğer por haberleri iM 
spor sayfasınd a dı r. Resim .btantul . ~apo l i boks 1'. arm;oların1 bir arada gö:,teri3·oc 
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1 GÜNÜN l:' AZISI 

ANAYASA HUKUKUMUZ KARŞISINDA 

staı bul'daki [ HA v AÇ~ -:1 Kitap haftası 
• il ıJı -VA%iY !_!~ y b 1 
JŞÇ ere ev yap yor \rıilköy Meteoroloji iı.tas arın aş ıyor 

İstanbul İ çi Sendikaları Yapı Kooperatifi, işçileri ev sa- )onunun tahntinlerine görr, Bu sene. Kitap Haftası, 17-22 
hibi ya11nıJk için tc~ebbuse geçnıiş bulunmaktadır. bugün ıı:ehriıniı \e ch·arın- kasını tarıhler.i 3 rasında l·apıla-

İlk iş olarak Kuruçe,.nıede 60 evlik, l\fecidiycköyünde 15 da ha\·a ('Ok bulutlu gr('e· ca~tır. Bu munasebetle tanzim 
evlik iki ar a satın ahnmı;ı, ihtiyaC'a yetecek diğer ar~aların erk; rıh:g-arıar Kun•y • Dogu edılen protran1_.grreğınce Beya. 
alınrnJ~l içın de temaslara haşlan:'nıştır. dan h:ıfif olarak e rcck ~•- ııtt~kl Genrl Kıt;ıplığın çocuk 

Çalışma llakanhğı bu i~le yak ndan al5kadar olmuş ve iti- rakhk' diıne nazaran biraz hölumlınde bir •Çocuk Kitapla-

! K:ısım cu- fark ile asgari rı • sergtsı açılacak ve her gün r YAZAN •• "'""' ' zumlu kredı~ l temin ctn1iştir. Bu suretle istanbuldaki j~çile- artacaktır. 
marte ı ~uml ı 1 40.000 er oy ile saat 13.3~17 arasında açık bu 

Türkı.ve Buyuk 

1 1 
millet\ekıli 51_ rin mesken dJva.sı ele ııltnmıştır. Dün şrhrimizde haya bu- lunacaktır. 

Hasalı Refl•k Ertı "" lutlu g~tmiş, rıizg.:.rlar 1.u- D MUlet llccluı, fff falını kazanan iğer tar,ıftan, Çocuk F.sirge. _, K d'I • I' 19 ' d k' ır} . dor<udan h:ıh! olarak Sayın Cumhur- :..--------------------! lKlidar veya en 1 erıne po IS yaşın a 1 me Kurumunun Cağaloğlundaki r~mİ!iii, günün '-1r;t1..lığı .1.zami k 
baş kanımızın muhalt'fct n1e. o uma ortalarında hususi pro-
bır nutkuyla !J uncu de\·rc~inin nin ::o ni.saıı 1920 tarihinde ku. buslar.t arasında, teker teker s 'k' s 16·5• ;\"gari ll.J santiı;rat gram tatbtk o1unaraktır. 

1 1 1 . 1 b 1 B. · · h k u'"su" veren 1 1 arho< bı'r kız olarak kaydedihni~tir. B üçüncu ıçtıma yı ı ça ıı· ru masıy e aı ar: ırıncı ve a ve sa!Alıi)et bakımıqdan 
1 

u programa göre: 17 k:ısım 

Demokraside iktidar 
muhalefet ve 

Kaç içil dışlı arkadaı, kaç 
yakından u1aktan dost, 

hatta kat goz aşinası btnden 
medet unıdu, hilrıneuiniı: 

- Aman gôzunü se\·eyim, 
para!il\'le bir bilet. .. 

- Se olurt;un, parasını 

\·erf')·lnı, bize de mutlaka iki 
bilet bul ... 

- Ne olursa sh:den olur, 
lir, hiç olmaz.sa iki bilet ... 

istedikleri hugiinkü Be
jlktaş - Frnerbahçe n1açı 
için bill't. J\leğer bill'tltrin 
satışa çıl.ar1Jmasıyle kapıııt

ına,.ı - tabii bir ha)'JiF<l de 
karaborsarıların eline geç
mek ıurrtiJle - bir 0Jmu5. 

mallrına başlamı;, bulunuyor. Ikınci Bül·dk ~!illet .Meclisle- mahiyet veya dcrerc tE'frıkı ya ......,... pazartesi günü saat 15.30 da Şük 
~ıne.ınde. kahir ekserıyete sa- rindeki muhalefet cereyanları, pılmasıııı asla icabeltirmcz. Yankesı'cı' Rezalet çıkardı ra.n Egilmez, lR kasım salı günül 
hlp b:r ikt.dar partisi ıle üç gerçek mana i,>·le murakabeci İşte bu n:rıarı temele da- KÜCÜK HA.•ZERLER a~·nı saatte EflAtun Cem Güney 
muhalefet part ının temsilci- bır muhalefet vazifcsıni i;:or- ·anması itib:ırlylcdır ki, ıkti-j Kan~hranın Yusufça köyünde Tarlabaşı Çukur sokak 1/1 nu ' h.irer masal sOvlE'yere.k, çarş"m-

İyi anıa ben ne Rölgttden 
bir adaınım, ne fitadyonıda 
bir \·a1irl'm \'ar, ne g1$e me· 
mnru)·uın, ne fipor klüplerin. 
den birınde ida.rrci.yiın, ne 
şaıııpi)·onum, ne hatırı kın

laınaz sporrulardan birinin 
dış kapıMnın dış mandaJı~·ım. 

J\laç biletiyle on paralık al;\. 
f<a~ı ohnıyan bir in~anım. 
Bütıin bu arllada!jlara, dost
Jara, göz aşinalanna • ek· 
mek&iz ,.e.ya susuz l.alrıış 

gibi • ~·ah·ara yakara fıtrrlik· 
leri biletleri nereden bula
)-ınt? ..• Fakat, ne çare :kt, 
•kelin mtrhemi olsa baljı· 
na flirece.ı;:ini• anlatabilmek 
çok ı:üt 'e anlatıncaya ka· 
dar da insanın dilinde tüy 
bitiyor. 

Jerinı barındıran \.e tam bir müslerdir. dar ve Jnuhalcfct rnilJetvek Jfe. oturan O"'nıan Öınıen yanına al- maralı evde oturan, Güler Eker --- ... .......-----... b:ı ı;ünti .s.tnema, perıembe gU-
demokratık parlimcnto man. Türk vatanını .&ür'atle imar ri, aynı hak \'C aa15.hi.)·ctıere ! d; ·ı Iıındılrri satmak lızcre ev- isminde 19 yaşında bir kıı, ev- ~IfK.\f~,.\T • .\f, \N nii Behçet Kc·•nal ÇağJard:ın ma 
ı ası arzeden ~Icclısimlzin bu eylemek, Türk milletini, mua. malik adc\·clilirler. Ancak a- vrlki glin Kallıköyliıırlc Ku dili· velki gece, Yeniköyde sarhoş bir E'l1'1t\'ET :\IE:'\l\l'PT •. \RI ıt1, 21 kasun cuma günü 15.30 
~·1lkl me alıinln \'alanımız ve sır medeniyet seviyesine bir an ralarında bir iş bölUmlİ mev- ne gilm'ş ve hinrlilC'ri sattıkt;ın halde rez.alet çıkarmıştır. Üç ay e\.·vel Karamürselde da yine bir ına.sal dinlenecektir. 
mılletlmiı için hayırlı olması- eV\·el ulaştırmak itın girişmek cuttur: Ekstıriyı•t partisi mil- sonra Ü kudarJ dönerken kar~ı- Gıiler, )'akalanarak hakkında Fazlı Df'mircinin eroin fabrik.ı 1 Okuma odaları hafta boyunca 
nı dıleriz mccburi)'etinde bulunduğumuz let\·ekıllcri. ht.ıkün1et kur~cak. sına iki kişi çıknıı~hr. takıh~t1 başlanmıftır. aını lıa.•an komiser Naci Tolun butUn çocuklara açık bulunacak, 

Bu 111Unasebetle, iktidar ve inkıltplar, milletimitin buyuk Jar, idareyi ellerınde bulun- - Biz si\'ıl polisız, ilzerini ara Pakistan kültür heyeti ile ,\li Oktay ve Adnan Güneso:oı kLiçü~.Ier arasında •masal re;;im 
muhalefet partılerİDill karşılık· ekseriyetı tarafından tasvip o. duracak, mJllct \'C m"n1fc>kt·t yaCag~z. di.vcn iki aılam bıı a- lu isinıierindeki nıen1urların, hu leri oyma vr l oyama müc;aba-
lı vaıife ve sal.llılyctlerini, hak 1unınuş ve Atatürk'ün emrin- namına \'e ta istikbale e mı! rada O ınan Üzmenin 2:J lira. ayın 23 ünde geliyor i~tı> gi1 -terdiklı•ri ba,:arıdan rto kaları yapılarak kazananlara çe 
)arını: Türk ,\nayasası bakı- dıeki lumlıuriyet Jıüki.ımetle- kararlar alacaklardır; n1uhaJc. sını çarpn11~lardır Arad;ın ya. Bundan bir müddet evvel An. layı .F:ınniyrt Gtnel ~1ürlürlü~ıin ~itli kitplar hediye edılecektir. 
mından ve t ıhl seyri içinde rince tahakkuk ettirilmişti. Bu fet partilerine mensup millet- rım liaat "\t :ktrn sonra ı;oyul· kara;ya Et·lmış olan Pakistan Kül ce nakten mük,\ratıandırılmilla- Belediye kontrolleri 
kısa blr tetkke t~bi tutmayı devrede inkıJiplara ale}·htar vekilleri ise, hükümelin karar. du~unu faıkcden O,,m:ının fİ- tür Heyeti ayın 23 ünde şehrimi ı ka."'1rl.ı,ştırıln11$tır. 
faydalı bulduk. olanların kötü niyetlerini On- larını, teşebbı.islcı-ini, her Hır· k:.yE'ti Uzrrinc yan\.ie İ"ilerin a- ze gelecektit. Ancak bu fatltn tahsisatı bit. devam ediyor * leyebiJmek mülıfihaza~iyle tek lü hareket \'e faaliyetlerini ra.nm1:;ına baflanmıştır. Bursa yolu ile gelen heyeti tili için. m<>murlara takdir~a- BelPdiye iktısadi mürakabe 
Malümdur kı, Turkiyede si- p.arl.i idaresi kurulmuştu. A. murakabe ed('CC'k, fikirlt·rincc Türki)·e 1\Iilli Talebe Federas- me ,-erilmiştir teşkıliitı tarafından şehrin muh· 

yasi parti faalıyeti, müste. tatürk, birçok tarihi kararla- uygun bulınadıkl:ırı hususları, lskenderun vapuru yonu temsilcileri kJr~ılayacak· teli[ ycrlcrinrl,,.kl oteı ve lokan-
bit bir hiıkumdara kar;ı, meş- rın alınıp tatbik edildiği bu azımkarane, lakat ciddiyet ve havuzdan çıktı ]ardır. RF.\.OGl.{T m:ı.ı:ııln: H\ST.\. laların ~ni kontrolleri y3pılmış. 
ruti idareyi kurmak maksadiY- devrede bile, muhalefetin mu- asaletle tenkit ederek, doğru · • :"IF.~l (O('t·J\ ,.F. Kl"I •. \K, no tır. Bu şekılrl~ Be)·o~lunda kon-
le Q3manlı müne\."\'erleri tara. rakabesini tesis yolunda bir yola ı:irmek hususunda, ikti· Bir müddettir reVL-"'}'ona t.ibi Amerıka Tıcaret Bakanı ı (i \7.. nı·RrN il ST\T.1Kf \RI trol edilen ıo lokanta ile 11 
fından girişilen mlicadele1er deneme yapmaktan ·çekinmedi darı iknaa, inandırınaya \'e tut~1n ı kenderun vapuru ha- Sah günü geliyor POl.İKr.t 'lKI.F.Rt F,\.\.Lİ\'ETE otel,len bazılarına ihtar, bir kıs-
esnası:ıda ortaya çıkmıştır. Bu (Serbest Fırka). L~kin inkıJ.1p kendi dü~üce ine getirmeye ça vuzdan çıkmış bulunmaktadır. Amerıka Ticaret Bakanı be· n \~I,,\DI mına da ceıa '·rrılmiştir. ,.\yrıca 
<!evredeki partllcr, daha ziya. 'e ileri hamleler aleyhtarlığı. lışacaklardır. İ<ken<lerun, çarıamba günü iz rahmnrlckı heyetle birlikle önü Br ·o•Ju Brl•diye bastanesind• Be iktaş mınlaka,ında yapılan 
de ı;ızli siya.si cemiyetlerden i· nın henüz kuvvetli bulundu~u Lakın, her iki taraf da, bu mir sUr'at postasına gidecek- müzdl'ki salı günü &ehrimize ge ötrrlf"'nberi dC'\'atıı rtmrkte ol:ın kontroilerdc. de 27 müesseseden 
baretU ve zamanın mevzu3tına na dair emareler belirmesi il- talı.ısn1alan esnasında .. hail. bu. tir. lecektir. dahiliye. harici;·e. bevliye ve ni .. 14 üne ceza ve ikisine de ihtar 
r.-5re men-ı·ı ıayılınıyorlardı. ze.rıne, tecrUbt')'e devam etme Jundukları sıfat ve sal.lbiyr.tle- nı·•er t·ra"--, Denıı· .<ı"Jık Ban B' k k I d · h 1 ki . .yapılmıştır. 
• ~- 6 • •w... ır orsan ya a an ı "Ye a<ta ı arın' llueten ço 
18i6 tarihli Osmanlt Kanun-u işi bir müddet daha &eri hı· rin aynı kaynaktan akıp 1:eldi. kasıntn nıotorlü. gemılcrındcn Gi rnk ,e kulak. ho a1 . hurun has La Haye konferansı 
E:;ulıınde. seÇimlerle kurulma rakıldı. ğınl. aynl ce\·here dayandığını resun, Ordu ve Trabzon da kısa Unkapanı v·· Tek ·d ,~ isKele· + 1 ki ki. 'kl . ! ı· b 

* b. ak! ı · b ı b 1 .a ı "' ını · rrı aa ıyete a;- hakkında teblı"g• .sı kabul olıın~n lieclis-i 'Iebu. ır an ol.sun unutmıyaı: ar fa J'alarla h:ıvuza alınaraklar ve erıne ag ı u unan motörler. larnıştır. 
sanda ekseriyeti sağlamak için İkinci Cihan Harbi sona erer· ve karşılıklı olarak y:ıptıkları revizyon müddeti hE"r gemi için drn, kor.sanlık .surPli~·Je mııhte- Gençliı,tin Avrupa parl:ınıento-
.se~imlcrdcn önce mıicadelelere ken demokrasi saflarında 1şln, mıllet ha,i1na \C n1illet hır hafta)ı t~t'"'JVlıt etmı~tcck· lıf r."ya çalan Cemil Arpan dün RiR ''F.RDF: JllR\KIL.\N ~urıa katılan· Türk trmı;ilcileri 
imkAn bırakan lıllkllmler Ole- bulunan Tilrkiyenin, muraka. için girişilen bir fa3Jiyet ol· tir. Y•ka\ ınml'tır. OTO,ınnil.J.ERİ~ 1-'h•ı o"den dônmüşlerdir. 
bus .intıh:ıp etme ve intihap e- beli hır devlet idaresine intı- dugunu goz:den kaçırmıyacak- Crmil hakkında takibata baş- KORt',:\l..\~I Türk D('Yrim Ocakları fstan-
dilme hakları ve saiıiWyetleri) kal1 yolunda atılan adımlar mu !ar ve 'önllldcn çıkarmıyacak. Şişlide bir yaralama lanmıştır. . bul İl h•şk>nlığının bu müna,.. 
ırie\.·cuttu. 33 ı·ıl sfiren ve Ka- \affakı}'etle ı:elişti. Kuvyetli lardır. Pakistan hnyet"ı Konyaya Eir :r.:ırııret dol;n·ısı.~·le ht'!rhan betle •Kliltilrrl ,\\·rupa Bı'rli~ı" 

~lecidıycköy 0ecckoıulııl.rında ~ .. nun-ıı F.ıasi'yt tatbike imklı.n bir iktidar ,partisi halinde teş. * b ı;:i hir yerrlP. hırakılan otomobil~ hakkında ha11rladığı bir tchli~. 
bırakmayan istibdat idaresi. ta kıliltlanan C. 11. P. nin karşı- oturan Timur Kılınç isminde bir gidecek lrri korumak İ('İll 6 ıırı Şube mü 17 ka.ıı;ım l!)!'i:! paz:ırtesi günü sa-

lı.da Su··r·atle ı"nkı•af eden, Demokratik rejimin zaruri c::ah•• dün· •u- .. r )·"ıundcn a biıtiy1e ıiyast parti faaliyetine v v ._,,,9 
' • ...... .. • Kon\'iı, ı:; (Hu•nıs) - Pakis· dilrlıi~iinUn bir müddcttenhr.ri at 15 de (Bryazıt ~cımt ocağı) nın 

de mü aade etmemi~ti. az.imk3.r hır muhalefet cephe- birer mUeuesesi olan (ık· ralarında çıkan bir mun kaşa )'Ü. tan Ktiltür hr.~·eti ~·arın öğleye yaptırdı~ı tetkikler ,;ona ermiş atıhş töreninde yayınlanacaktır. 
1908 de •Hurriyet.in iJanıt, .sı kuruldu. Dört beş yıl suren tidar) ve (muhalefet) in ka- zUndcn O man Kayayı, Şi 1i mrr' doğru .\nkaradan fehrımize ı;::e- tir. nuna ·göre, 8 maddede tflp-1 Türk De\.·rim Ocakları istan-

t'sa"en mevcut ve mf.!r'i olan bu mu'w·azenedeki iktidar \'e nuni \.·e hukuki temellerı büy .. danında hıça.kl:ı ağır surette .ya. lecckhr. l[P.)·etin ik:ımetine Kız lanıl:ın hu t:ı\siyrlror t.:ıthik olu:ı hul trşki15tı kasım a ·ı içindro 
Kanu~ u F..sasi'"lin tatbikını .sağ muhalefet kurvetleri, lQjQ ~e. le sağlam bir esa5a da~·annlak- ralamıştır. Ö~retmen okulu tahsis edilmiş~ duğu takdirdC', in1ıbati tcdhir1~r ı n"'vant senıt oc'.1 ~ını takiben; Ka 
ladı. ılhirrlyctin il€ını1ı .aka- timleri netıcesinde, yer degiş- tadır. Bu ~·oldan l:idilcliği mud· \·ar. lı Şi"li Çocuk 11.ııı;tahane. Ur. ltPyet srhrimizdf' tarihi ahi dışında kalan nakıt ,.a~ıtalarının dıköy ,.e BC'yC'ğlurırla birer semt 
binde ıı)asl bir parti hü\·iye- tırd~IJ't', 1946 danbcri kanan detçe, iktidar \'e nuıhalcff"t a. sine kaldırılmış \'e suçlu yska- dclrri 'e ~ıcvıana tlirbesini ge- tam.1mıyle korunahil~ccfi :ı:nlı- orağ· daha atacaktır. 
tiyle ortaya çıkan clttihat ve nızamı içinde cere)an eden ik· rasınrtakl mfinasehetlrrin çı~- lnnmı~tır 7{'rrklerrlir. cılmıştır. Tu"rk M'"h d" 1 B" 1··· 

tıUar • muhalefet münaseb"t- rından çıkması mümkün de- ·-----··------.;.;..;,;.;.;.;.;,;;.;. ________ ,;;;,;;,;.;;.;,.;;.,________ u en ıs er ır ıgı 
Terakki Cemı etil, ilk setim- ' 
]ere hem<>n h men rakipsiz o- lerı, taratlar de t5-mekle ber<1.- · "•ldir. t5tanbul Şubosinden 
larak girdi. Fakat ktS3' bir -za- ber. aynı dUrilsL kanun n~ıa· r-=:=- -, ,. Şubemizin 1952 yılı genel ku-
man IOttra, AletlJS jçınde mu. mına tflbi olarak dcı,anı etnıek. ( l n 1 n ruJ tnolanflSl :'.!9 kasım 1952 Cll-
halefet partıleri kuruldu. Ka. ted r. Ara sıra, ntC\·cudiyeti i-. . 
nun-u .E4ası'nın \e I~hab-ı lerı surı.ilen usulsüıhikler ve ı marte~ı J:linü rıaat 15 de Tak-

a)·kırılıklar, Tur" k sı··a.·l par- simde Krü,tal hanındaki şube 
~lebu..an Kanwı.u mu kkatı. • ' · ~ 1 kt s 

Iıtithatpaıa stadı modern 
,.e güzel bir spor yeridir. 
Fakat tıklım hl.hm drl;;a 
niha)et 25.000, ha~·di bile· 
mfdini:r., 30.000 kişi alıyor. 
İ-ttanbulun bu.ı:{ünl.u nüfu~u. 
öyle sanıyorum ki, milyonu 
aşınıştır. Futbol meraklısı 
pek bol olan bö,1e hir ıehir· 
de 2.;.000 kiıailik 1ıtad artık 
kuı;uk s:rliyor. Bu E"hre 100 
hin ki)ilik stadyom lhım . 
, .. .1.kıi bunu )•apmağa, )'ani 
rılitha(lla!ta ~t;;ıdyoınunu ytlı 

bin ki!)i alabiltcek duruma 
gptirmtte imkan )"Ok ama 
60.000 kişinin yer1eşebilet'e· 

gi bir hale getirmek kabil· 
dir. 

Bunun için de ga1.hane 
kı'tmının bir an e\·\·rl (:tresi 
bulunarak )·eni triblinler 
Ha\·esi ''e gaz.hane binası 
onune raıı;flayan natamam 
açık tribUnun tamamlanması 
ıa11mthr. 

Bunu :rapmak için, gazha
nenin tanıamıyle \e bastın· 

haşa haska ~·l're naklini bek
liJ"et'ek olursak, J!'aliba, ttrne
ler "rrt'ff"ktir. llalbukl bu
nu beJıJl!"nıeden ~tad.l·omun 
se,·irci istiap kabili,·etlni ya
'·as ya\·aş arttınne1nın çare. 
lerf vardır aanı~·onnn. 

tileri arasında mev•ut olan ka· mer,.,Pzınue yapı aca ır. ayın 
nin hUkumlerıne aykırı di.ısme '" U,·,.lrrı·n t r·ıı . . 1 

nuni ve nizami mün"11ebetlerln 31 Aralık Y lb k 'd • d ... - rs ı E!rl rıca o unur. 1 )en bu sı)asi partılere karşı, 1 acı ecı eSln e Gıindem: 
kanuni yoldan bır ıey yapamı. lamaya mu\'afCak olurlar ve ek :!I !1 1 K ıa ao;,ıp taşmamaktadır. T. b . , . ·ongre ba~kanlık dh·anı. 

Bu tareleri. sıra<tı grldi~l 
znrnan, ha~ı.a bir ya11mda 
Relrfliytnin, Beden Terbiye. 
si Rnlge muchirltigünlin dik· 
katlnt r;un::1rağım. Bıı.ı:Linllik, 
bu.:iınl.il t'hen1n1httll maı; 
,.l!"silesi ·Jp eı;a~a tPmas1a ik· 
Ufa edi)·orum. 

)·an lttıh>t ve Terakki cemi· ı erıus uıı Bu"yu··k "k · seçimi. 
yeti. ıkt darın kendısine sağla. * takvimi 1 ramıye 2. Yönelim kurulu faaliyet ve 
<iığı ımkanlardan !a)dalanarak. İktidar ile muhalefet arasın. h"ıı;ap raporu. 
Jcısa fa~ılalar haı~ç. hem mu- daki munasebetıerl tanzim 1991 3·11 ev\·rl buı;lin, ~lilıil· 3. Prn,.tlem~ kurulu raporu. 

halefct4 baor;kı aıuncıa tutmak, eden kaideler, hanE'i esasa, ne tan önrr. 16 ka~ım 42 de 1 o o o o 4. Yonrtim ve Denetleme ku 
hem de ..;..k,tid dan uzaı.laşma- gıbi bir hukuk normuna Jstl-ı TJberius dognıuı;,tu. Roma im rullcırı, merkez genel kurul de 
ma çarfıerın buldu. Bc))··le nal eder? paratorlugu taıihinin en s;a· le~ ... lrri IOPtimi. 
şartlar altm·tı muhakfetin :\Ialiı.ındur ki, halkın iradesi- yanı dikkat 1oiınalarından hi· 5. Dilekler. 
murakabe \azilesoi ıfaya muk- ne ve rr.;.-e dayanan bir ida· 1 ri olan Tiheriu , halk ve im- • \'önetim Kurulu 

tedir olamıyacağı aşlKirdır. Bu rede. icra ;..u\"\'eti, bir \·eya iki paratorluk i~in fa)'dalı hlt· 
hal, U mtitarekeyc kadar (1918 mPclisten n1üteşekkil olan par. metler ~-:.pmıştı. Senato 
ka ım) de\am eyledi. 13.mentoya karıı mes'uldilr; mil vaktblc O,aii~tc yaptıj;ı gibi 

Demokratık bir nizamın za. let meclisine hesap vermeyen, a~·lardan hirlne de onun a· 
rurI icabı aj ı1an siyast parti. yahut onun itimadını kazana. dını '·erml'k l~temlş, fakat 
ler ve bunlar arasında.kı ileti· mı.ran hükUmetler, iş b ında Tiberius: 

kazanabilirsiniz. • 

• 
Lirayı • 

sız 

dır ve muhalefet, mLicadeiesi, kalamazlar. Te~rit m tere - İmparatorlar on üç O· Müddet bitmeden ---·---.. 
Ana' a.sa Jlukukunun kabul re bu iktidarı, bu muazz m kuv- Iursa ,.e herkes kendi adı· 
tasvıp eyledl ~ mJnada. ancak veti Ye sııl.lhiyeti ~'ışrden nı bir a.,·a vermek ister~e o 
'l'JrkiyP- Bily lk l\Iillet 'Ieclisi- karnak ise, milletin t.i kendi· zaman bir yıl on üç ay mı · ·--ı !.dir. )Iillet, verdiği reyler u. olat'ak'! 

Garanti Bankasında hesap açtırınız. Gişelerinden 

izahat isteyiniz 

ACI B j R ÖLUM >••inde mecli e id•n vekille. Diye rc<ld•lınlşti. Fakal 
rıne, kendi nam ve hesabına ır;.onraları luılk hizmrtlerlnt 
hukılmet ıürmek, kendisini ve bir tar;ıfa hırakar;ık ıarayı-

• Bu keşide ~ro~a i'en-."'--1ir eşrafınd.ın 

Malik elendıo Ju. llaynye Ak
koç un e ı., ::\!uıaffer, Ratibe, 
me:hum Sedat, Faruk ,\kkoç'un 
babala.rı, Eczacı 11.ı.rrJar Bekdo
Can'ın kayınpederi 

\·atanı idare eylemek salahiye nı kadınlarla doldurn111'}, !il'· 

tini. hakkını bahşetmektedir. fih hlr hayat ı,Urmrge başla-
lôle Sinemasında noter ve 

yapılacaktır. 

halk huzurunda 

)lıllet\'ekıli ıeçmeye hakkı mıştır. 
TLLnENTC"I 

J: l..I ııakimlrrdrn 
IlÜSEH:\ ı:;En, .. r AKKOÇ 

eceli meV'lıdiJle nu:Ukarta Tıir
koğlu Sokağındaki ko;künde ve
fat etmi;tir. 

C.:n:ıı:esl 17.11.1952 razartesf 
ıünu Bu) ukadıı cam1tnden ikin
di namaı.ını 'tltitcakıp, Buytika
da mezarlığına dc."ncdileccktir. 

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

Elhamra Terzihanesınln emsal 
siz lngili.z, Alman. lıılyan bol 
çe~iili hazır trentkotları 1.95 
boy 'e 60 bedene kad>r her be· 
den 'e boy içın mevcuttur. 

EUl.UIRA TER/.111.\!l;ESI 
BeyoClu İstikUI Cad. 258 El· 

hamra llan sağdaki mcrdiyen· 
den birincı kat No. 1. TAl1Sİ:'.'< 
KARAKA~T.J. iiiiıiiiiiı _____ _ 

olan vatanda~lardan bir kıs
mı ıu partiyi, baıtıları öteki 
p>rlyı, diierlerl de ba,ka bır 
partiyi, kendi kanaatlerine ve 
düşüncelerine daha uy,iun bu
lurlar, oylarını da o partinin 
namzetlerine verirler. Taraftar 
ları çok olan partiler meclise 
ytiksek sayıda rnitl,.tvekili yol 
lamaya muvaffak olurlar ve ek 
•eıiyeti sağlarlar. Fazla ıara!. 
tar kazana.mayan partilerin 
namzetleri isC', nıecliste azlıkta 
kalırlar. ı,ıkin, dıkkat edelim, 
mecli.ıe gilen mılletvekilleri
nin hrp5i, aldıkları \·atandaş 
reyleri sayesinde bu sıfatı ka
zanmış oaln kimselerdir. İster 
ek$erıyet partisi mensubu ol· 
ıunlar, istPr azlıkta kalan par. 
tilerden bırislne dahil bulun. 

sunlar, hatta müstakil bir 
namzet sıfatiyle ıtçilmiş bu
lunsunlar: ta51dıkları mil1etve 
kıllıği ıal:thiyet ve haklarının 
kaynağı, esas v~ asli cevheri 
b.ıkımll1dan aral ... ında en kü· 
çiık bir fark ı-oktur. lklıdara 

geçememeleri, htikümette yer 
alamamaları. sırf se,.m,nltrdı-n 
az bir kıcmının kendiltırine 
(partilerine) oy \'ermış bulun 
masındın mlitexellittir; 2,u 

AKIL-SİNİR 
____ , 

H•stalan Alkolikler. Toksıkomanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVi Kliniğinde 
Yeni u.•ul ve cihazlarla tedavı erlılmıktedır. 

Bakırköy iocirlı \ faltı. 1'o. 51 -eıeı: 16 -
Mı13 en•hıne Fat.h Fevıipasa Ca~ 2~011 

184. 

• 

- Ölmodim, fakat e>İr dili 
ttim. Üç ay sonra sıhhi sebep. 
Jer ylizündcn serbest bırakıl· 
dım, Şimdi tamamıyla iyiyim. 
Fakat üç ay kndar ha ianede 
yattım. Çıktıkt>n soııra bir !< 
buldum, ç;ılışı.'iorum. Bır sigor
ta Eirkctındcyim .. 

"ille. d',\rlcne bu söılrri din 
liyor muydu? JJayır ..• Genci O· 

turm "'a da\.'el etmedi, kendisi 
y('l inden alktı, paketlerini 
topladı. Dü1·ük bir korku ve he 
yrcan içinde olı\u~u halinden 
belliytli. 

- İv!, iyi, memnun oldum. 
Pek !y ol nuı 

-

men hemen örtil\•or gibiydi. 
- El'et. Hamdolsun, herkes 

iyidir Dedi. 
Sonra tc13şl:ı ilave etti~ 
--.: ,\Ua.h.ı ı marla.rtık, ~tr. 

~lonn.cr. 
Diye lioy1rnlyordu. Dudakla

rı kunımııştıı. Sankı a~zında 
hiç tUkiirük k:ılm:ımıs J:ibi ko Sert ve tel5.~lı adıml::ırla ora. 
nuşamıyordu. Gliçlükle ıu ıoz d .. n uz..ıkl.,._tı. Fakat kahvenin 
IPri ı;öyhyehildi. kö,..c ini sap:nca hirdC'n c;ökrr 

_ Sizi gordtiğume memnun gibi oldu. Ya lt bir karlın olu 
. oldum. Fakat hemen g-tme, vcrmısti. YUrUrken sendelivor
)ın1 yoksa trrn. laçır9 ım. Bu- du, Du nı nıek Jçin du\'arlara 

\ ı dayann1:ı a nırcbur kahh. rada gecp, k;ı ~nıam k ... 
- Hakkınız var. * 

, İsta \·ondan sonra İki saatlik 
. ~e~ik:ınlı hı~ şev ı;oracbak de otobli yolrulu~u )atımak IA~ 

gıbı. ıdı. Delphıne de onun u ıtnlclt \'ol oldukça yokuştu. 
ıııalınden ~orkuyordu. Orad n Etraf tarl.lLlr \.e çaın ağaçla
kaem:ı~. ~ır a~ evvel uıaklaş- rile çcvrıli idi. Geni$ damlı ev. 
mak laıımdı. \oksa muhakk~k terin kırınızı kireınilleri biraz 
sorttcaktı, sormamasına imk.3.n kirli ,.e soluktu. Evler birbirl· 
·oktu. Faka+ bunu müphem bir ne pek korn 11 degıldi. ,\ra sıra 

tarzda YöP ~. ü~. dnrt tanesi hır kUmc haltne 
- Evde herkes i.Yİ ya ... He· yakla~ıyordu. E'w·lerı bırbir!Pri-

plnız iyişiniı )·a... ne hal;lıyan yollar eamurl:..ı pa. 
Delphine On~ne bakıyordu. tikılarrlı. 'ol ~ iikseldikc:e u 

Sapka ının ı..enarr viizünii he- fuk d:ı grnişliyordu. Dome te-

pesınden sonra, daha uzakta 
sıra dağların sarp tepeleri J;:Ö· 
rUhiyordu. 81Jnların üzerinde 
lıemen hı:ıınen bütün sene kar 
oltırdu. LT7.akt::ın bu klrlı tepe· 
lerin rrn· .. i l1eyaz. deı:ıı de nıa
vimtırak gürünilrclli. Sanki gök 
·Uıile kar15ıyormuş gibi bir 

hallPri vardı. 
I>rlphin~. ne zaman nl"'a bu 

yoJrlan j?f'çerken. çncııkluı;ıın
danhf'ri hissf'tliı;?i ha,r.tnlığı 
daima duyardı. Otnhü1te hep 
pı•nC"rre kPna.rın:ı otıırur, gü1el 
manı;:ırayı f.f')'rerlPrdi. Ötekı 
rolcular buna pı·k kız:ırdı. Ora 
halkı rt'.\rlrne aiJ,.s;ni ı;rvmcz 
!erdi. Onların 1U~Ort olmala· 
rına ra ,men. kE"ndilerini be~C'n 
mis ve ters inı;:ınl:Jr olrluklarına 
hiıkmr mişlerdi, Delphine, her 
ne kadar nazik \'e ~tiler yüıhi 
olmata ('alışırsa calıssın, hit 
kıoue. onun bu halinrlPn anla 
rnaz. ona \·akınlık ,;::östrrrn~zdi. 

O ak.s;:ım otohii:-rfE'kilere kar· 
sı ntııık~t ~öst.,rmt-fe lüıum 

, 

• 

görmedi, u?al..ta uzanan ma,·i 
.;ıra da<1lar\ da 5e)retmC'<li. 
Kendi ;tlemıne dalmış dü$unü
JOrdu . iç ileml de o kadar ka
ranlık \'e kıırkunçtu kı . 

·Yolculardan !Jlr kadın. DE"lp. 
hine'in haline :ıC'ıdı \'e hasta 
olup oln1Jd1ğını sordu. in<'rken 
de ~aketlerini taşımak içinken
dısinc yardın1 etmek istedi. 
Fakat ~Ille. d',\rlene, dalgın \·e 
!3~kın bir halde. bu nazik yar· 
dımı rl'.'ddetti 

Otobüs, Delphıne'i yüksek çı 
narların çrrçe\'elctli~i geniş ) ı
lun lı:ı~ında hırah.1ı. Kadın. !'an· 
ki hiç hilmedifi hir \'l'rt1e ,-apa. 
yalnız kalmış gibi, bir mfiddC't 
etrafına haktı. 

B11 çın:ırlar. yolun ı;ol tara
fında g0rül€'n bu çiftlik, lam
ba~ı hrnü7 '·anmış ol~n sall'da
ki hina, artık yırmi Sf'r.ertl'nhc-rı 
d'.AtlPne aılf'ıı;ine ait detıldi 

Btitlin mallarını birer b·rer el· 
den ('ıkarmı~IJrdı. \'olun dibin 
dP. kı\ifsiz bir t:'lh+!i kapı var-

(-TAKVİlU-) 
16 K.\Sm 1952 
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4"1Ü #-lilmtı 

dı. Dclphine, SC'ndeltye stndrli· 
~·e. ayağı toprak yığınlarına 

takıla takıla oraya kadıır yU· 
rtidü. Kapıya v.lrmadan eyyel 
küçücük hir taht& köprü var· 
dı. ı\ltından k1~ın .sel s:ıları a
kardı. Onu da gc('tı. Ila\·a hli · 
bütün kar::ırmııtı. Fakat ay yilk 
ıcliyordıı, 

İhti~ar hizmetçı gelip k3Jlı)iı 
açtı \C' Orlphine'in elindrki 
pakellel'! aldı. 

Amm.1 da ağırmış hu pa 
kE'tler ... Ne kadar da ı:t'ç kal
rlınız. \'emrkleri ısıttım hızır ... 
Dedi. 

- nen Yemek rcmiyrcrıim. 
Sen gil, yal. ~ımpliel... Al•· 
beyim nerede? 

- \'ukarda ... 
Taş mr>rrth·en. döne dOne. tıp

kı bir !larmrı ık ,J:ihi vukarı ka. 
ta do~ru yükceliyordu. Zayıf 

bir ampul etrafa za -ıf bir ısık 
satıyordu. Delphtre küf vp fa 
re kekan salondan c:ecti. Küttip 
hane oda<:.ına vardı. Kardesi 

Sadun G. SAVCI 

O!\I KEI.hn;n.E 
Hindi<.landa bir kız ''tme. 

den içmedrn ;ya~l)ormU$ •.. 
Şun~ t>\'lenme te~lihnde 

bulun~am?! .. 
T\TLISF.RT 

Sun'l tohumlama 

Konya.15 (Husu~i) - Karapı. 

n3r ve Cihanbeyli ilç~lrrile Kon
Ya TTJraı;ı Altıno\·a Ye Göılü dev 
ll't cifllikll"rinrle _yapılmakta o1an 
r.trrinos ('iftliği tohumlama ame

li\·e:si tıugiin 5f')na ermi1tir. Bu[i.ı 
r.e kadar hara ve rh arındaki koy 
terde 800, Cihanbeylide 1or:ıo, 

Karııpınarda 2~00, Altıno\·a dev
ir! çiftli~inde 1~00. Gözlü çiftli· 
jl"inde 500 olmak üzere cem'an 

6000 koyuna !\Ierinos a51lanmış· 
tır 

Dominique alçak bir 1.1,mbanın 
ıe:ıgı altında kitap okuyordu. 
Kitabı tutan parmakları eıki 
zaman tablOlarındaki rahiplerin 
parmakları gibi ıncecik ve ke· 
mıkli idi. Basında sac kalma 
mıştı. Dünyadan elini ete~ini 

tekmis bir hali vardı. Dizlcı i· 
ne kalın bir battaniye Ortmüş
tü. 
:\tasanın arka 111ndaki duvarda 

büyük bır tablo asılı idi. nu; 
ya::lı, l'Smer. seksen stne pvvel 
moda olan bir elbi~e ı:iymiş ak· 
si yüzlü bir kadının resmi idi. 
F.linde bir dua kitabı tutuyor· 
du. 

İhtiyar 1ıizmetçi k:'ldın ~jbi 
Dcın1 nıque de, kız kardeşinin 
.'Zeı: k~lnıış oldu~ıınıı işaret et
ti, fakat ba1ını kitabınd:ın k~l
dırmadı. O+"lphine abajurlu lam 
hadan dOkülen ziya h111me~in
den 11r.1kta J:ölgede duruyordu: 

- Git hrınen yemefini ye ... 
- Hayır 

Delphine'in sesinclrki keınk· 
lik ağahe ·ini endi~eye dilşUr 
du. Te13.$1a sordu: 

- Nen \.' .... ., Senın canın bir 
~to.re ıakılmış .. 

- Sıkılmak da söz mu? 
İki adım attı ve aleak bir İS· 

ktomleYe oturdu. O zaman yli· 
züne l~mhanın ı~ıgı \·urdu. DO· 
minique. kız kaht,,.şl~ın ne ka· 
dar :ı;~rarmış 11du~unu derhal 
farker'.ip~ 



Kenya' da 
Çarpışmalar oldu 

f'ı P di• l an•' 
Kenya, 15 - ingıliz askeri ile 

Kenya halkı arasında bir müd
dettPnbcri devam eden çarpışma 
lar bugün en şiddetli derecesini 
bulmuş ve n<tzik hir safhaya gir
rtıis bulunmaktadır. 

İn,ciliz: ordu una rnrnsup :!O 
bin a-.kcr b11,:::ün hür Kenyalıların 
&aklandıkları ıcrlcrc baskınlar 
~·arımıs1ar \'C :'.'\fau '!'llau a irrti 
ile aralarında şiddetli çarpı~ma
lar olmuştur. 

Bu ç;ırpıo:malar nrticcsinilc 
ıooo ki~i ülmiiş , e ayrıca 3000 
Afrikalı tevkif rdilmiıtır. 

Durum ,·ahamt'lini muh:ıf:ıı.a 
'tın.ekte olup, tnı:-iliz <rcnrl ka
?irg~hı tarafınd:ın yrniricn tak\·i 
tt kuvveti htenildi~i anlaşılmak
t.dır. 

Kenya, 15 (,\ \.) - ~liss 
liarc:lay adında ~enç bir in:z:ı1iz 
kırı dün ak an1 )'Cn1c1.:c misafir 
buıunduı2u komşularının tar~ça-
1.nda oturduğu sırada bir Afri 
kalı tarafınrlan atılan kur~unla 
)·a.raıanmııtır. 

Gene kııı omu7.un<lan rarah;ı.·an 
tabanca kur~unu üç \[ ik~hdan 
tnıJteşekkil bir gruptan grlmfıJ~ 

* \·unanbtanda bu.ı&:ün ı-e
nrl seçimler yapılacak. 
hr. * Kominrorm'un bir mil~on 
aıı.krri ;.;rrtrber ettiği bH
dirilmt"kledir. * Genrral Mark Clark üç 
,-rya dört nlun1.am An1e
rikan tümf'ninin Kor<'~·e 
~önderilmeslnl lstemi1tlr. * Krnyafta çarpı,malar ol
muştur. 

Fransada 
Erkekleri 
Telaş aldı 

Paris, 1:\ - Fransada knca~ını 
O:diir('n )~YonnP ChrYfllier'nin 
mahkr.me karrtrile ;ıfrrdilme"'l 
!:ütün rrkf'klrrf t<'li~lanrlırmış lir. 

.. .. ,-,. prot(',,.fo <'lmrlrrinr st'hrp ol. 
h Burad.a bı~lunan hutun ı\\'"UPa, muştur." F.rkrkll'.'r hirhirlrri i\r 

lar gıbı sllahlı bulunfln s;C'ııç k1z ı dr.rtfrşmrktr \'f' kncrı.;-ını ölrliirt'n 
•l~ı!ı yaraya ra~n1cn tab<ınca..::i.le 1 kc.dının a(frrlilm<'nırsi ,.f': cf'zalan 
:utecavızlere mukabele etmıştır. rlırılma:-ı icabE>lti ini söylcmcktc-

ulundugu ev Eahıplrı i Bay ,.e rlirlrr 
B~ran Charles Fernandes de mü- · 
teca.\•izlerın üzerine ateş ctmi~ler 1 Başka hir kadını k<'n<li ine trr-
dir 'rih ctli::i için knc:1sına h"S d<'fa 

· atrs rdip onu rilrlürrn \"yonn" 

Altmış yaşında 
Bir kadın 
Bankayıs\lydu 

..lu,,c trı! I'ruı 

Los An~elcs, 15 - 60 yaıla
tında tahmin edilrn kırcıl saclı 
bır kadın butıtin Lrt'i Angclcste 
bır bankaya girrniı ve polise gö 
re 2000 dolar a:aspederek sa\·u. 
t~p gitmPye muvaffak olmuştur. 
!3Udırıldığine göre ıoyg:unC"uluk 
IU Ş,ekilde cereyan rtmlşllr: 
Kadın. iİşeye yakla~rnış ve 

'°!:nf'd1ra Uıerı.nde ~u t~limat 
)azılı bir pusula ut tnuctır. ıTe 
llııa:nma ı:e t.abli harrket. et 
lh.ı anda Urerinc 3 tab:ınca çcv· 

?ili, önündeki bütün parayı Vl'r 

"' a dakika yrrindrn kıpırdan1a, 
ll\·uşup zitmrrnlze fırsat ,·er.• 
h Polis aynı kadının, 17 ekimde 
k 'rtıııaıariyle digcr bir ban· 
·~·ı a~·nı ::rkildc ı;oyduğunu ve 

:~ııo dolar ele ı;eçirdi~ini söy. 
'trııi$tir. 

Ch<'Y::ılirr ~rrhrst hır~kılmıs ol
ı.!ufundan erk"klt'ri il~ilC'nrlir,.n 
miıhim hir mt'sf'lt' olmuştur. )f 
Chrvalif"r Fransız Parlamento il 
• ('S; İdi. 

ıtvonnr Chr\·alirr'nin arfr<lil
mrci nctirrsi Paris ofpl ~ahiolt'
ri lşlrrinin f('na gitti~indrn bah
~rtmrkt('dirl('r. Rar ı;ahinlrri ak. 
şamları Prkrklrrin hir irki i~tik. 
ff'n !!=Onra ark:1daşları Hr J::C'\"P7.l'· 

lik ~·;ırımı..klano;a ('\'(" ("rkrn -:ilmr 
\:İ frrcfh rlliklrTİni foövlrmrktr 
\·e şık3\'rt rtmrktrrlirlrr. F.rlf,.k· 
lrır rslrrini fflphrıvr <l/l•lirmrktPn 
knrktu~T:ırından tedbirli davran 
maktadırlar. 

Fransı7. gazrtrlr.ri rlr. 'f. Chr
\'11irr'nin tarafını tııtm~kta ye 
k ı ar a1eyhinıi" )·a11lar ~·aımak
f~dırla.r. Fiaıaro J,ta7.ete5i k:ırarı 
ha;ıı-TrtlP. k:ır$ılamakta \"P. Parisi. 
f'n Lihre :!37.<'frsl de bir koca ka
tili C'f'Z:l ı,::örmclidir dC'mtkledir. 
Paris Prrssc ı:a1ctl'ı;İ dr. •Bu a· 
dalet midir• diye <ormaktadır. 

i'"ronne Chr\';ı1irr'yi dr<;tcklc
)'<'n y;ılnız iki kadın gou:c-tcri bu-

lunmaktadır. Bunlar I!umanite 

\'e Liberation gazetelerine 

yazmaktadırlaT. 

yazı 

1 

Kominf orm bir milyon kişiyi 
seferber etti 

1 

A11~ial"J. p,,., 
BPl,rat, 15 - ·Yarı resmt bir ~jans o1~n Yueospress·~n ~ün 

j'ııldirdı~ıne gore Ruıı;ya tarafından ıdare edılmekte olan Komın
fnrm memleketleri Yuı:o•lavya hudutlarında 1.000.000 kişilik 

1 

hir ku,·yet !'tfPrbrr etmioı;lerdir. 
Aj::tıuıı, ~on zamanlarrla Bulı;ı:ari"tan, ı\rnavutluk, Roman:ya 

\'(' ?ılacaristandan ı:izli olarak alınan haberlerin bu hakikati te-

1 

vit rtmekte oldus.:unu hildirmistir. 
• Bu mrmlck('ticr<l<'n elde ~dilrn habf'rlrr<' göre Komin[orm 
dr,·lctlrri bu ku\"YC'tlrri a8krrliği rapan hirliklrrden m"ydana 
.C:f'tirnırklrdirlrr. Ayrıca Konünform mrn1lrkrt1erinde yakında 
birçok ihtiyat sınıflarının da askere alınaC"akları bildirilmek
tedir. 

A)'ni YU-'?'O:-lav ka\"nakları komşıJ Balkan nırn1lekrtlrrinde 
halr.n aililh altında bulunan birlikl<'rin bir harp vukuunda as
kC're !C\'kedilecek kuvvetin yüıde 60 ını tPşkil ettiQini kaydet
ntektedirl('r. 

YuJ:osprrı;..::, "Yugoslav hudutlarında yı~ılan hütün komünist 
piyade tümrnlt>rinin hepsinin a}Tl birer tank taburları olduğu
nu il~ve etn1ektedir. 

Tunus' da 
Çarpışmalar oldu 

Türk Hırrt1di~ J ·.- ~.n 

Tunu5, 15 - Tunusta bugün 
~ rniden şiddetli çarpışmalar ol· 
muştur. 

)lil!iı·ctçilcr Susa şehrindeki 
Fran~ız askeri lebislcrine bomba 
tar atmaya teşebbüs rtmişlcr Ye 
Fransız askerlcriyfe aralarında 
ikı ı;aat sürrn şiddetli bir çar. 
pışma vukua g<'lmiştir. 

Eski Kral Faruk'a 
layık görülen 
Cezalar 
Kohire, ı:; - Haftalık •Ah

bar El Yr,·m ·ı adındaki mecmua 
.Kahire f:ni,·cr~itesi profesörle
rinden hir~o:unun kontrolü al
tında trr:ıp C'<iılf.'n anketin ne
ticelerini yayınlamıştır. Bu neli 
crlrre göre ).tısırlıları yüzde 
80 i eski Kral Faruk"un ~·argı-

Kabus 
E•ki Adalet llakanı Rük

nettin , ·nsuluog!u lırtanbul 
''ali~i olma)·a ııl.yrtlf'nmlı. 

JlaU.1.; nb·f't drğil de ga. 
liha rf'snırn htemiş ... 

Rliknrttin "!'\a~uhloğ1unu 
tabii hatır1Jyonunu1: 

llani 1916 &l"Çindrriıula 
müfrit ('. H. P. el ,-e İnönü· 
cü olduğu için şik~)·et edil. 
mi~ti. 

Hani daha sonra, C. J[. P. 
dl'n mlll<'t~-rkili oı;tçihnek Js. 
trmlı;ti de olamamıştı ••• 

Jlani daha daha bODra, üs
tadı nH•rkrı: ,·allligine ala· 
rak t111tiC "·' lrıni !erdi. 

,.(' tn sonri\sı 1nalU1n ... 
itişlrrinc'ıı•ıt. Adalete \·e 

~\dalrtten dı~arı ... 
ırayır, ha~·ır i~tanbullular 

bö)·le bir ce1;ıya ta:ı·ık değil. 

dlr. 
ECYET GÜRESi'.\' 

.. Sulh Kervanı» adlı 

sergi geliyor 

Ankara. 13 CA.\.) - !l!ıill Sa 
vunma Bakanlığı Temsil Büro. 
sundan bıldirilmiştir: 

NATO'nun gayelerini tebarüı 
ettiren ,.e Atlantik Paktıua da. 
hil mrn1leketlerde teşhir edil· 
rnek il1erc hazıalrnan ıısulh ker 
vanı• adlı seyyar bir ser~i. ara
lık başlarında mrmlrketinıize ge 
lcccktir. 

}lalen İti!l~·ada hulunan sulh 
kervanı, Yunani~tanda gösteril
dikten sonra istanbula aetirile. 
cf>k, mtiteakıben İımirde açıla
caktır. :\eticede, milliy('teilerdrn 12 

\"C Fransızlardan 4 kişi ölmüş, 
her iki taraf da müteaddit ağır 

lanmasına taraftardır. ------------

yaralı vrrmişlerdir. • 
287 Fasll tevkif edildi 

Fas, lö (T.H A.) - 1''as hal
kının Fransızlara karşı zirıştiklc 
ri :;iddctli mücadele Uz.erine, 
FranblZ kuvvetleri bugün geniş 
ç-apta (('vkif hareketlerine giriş

mişlerdir. 
Bugün Fransızlar tarafından 

:?87 Faslı tevkif edilmiştir. 
Fas halkı, birkaç gündrnbcri 

Fr;ınsıı aı;krri tesislerini bomba 
lamaktaydılar. 

Şarkıcı Vincent Scotto 

öldü 
Pari< l~ (.\.A.) - Dört bin

d{'n fazla şarkı be.;:frlemi ,.e 
güftrlenmiş olan tanınm1ş Fran-

11 şarkıcısı \'incent Scotto öl· 
mil~tilr. 

Veresiye film 

Columbus (Ohio) 15 (A.P.) -
Bu ~l'hlrde kAin küçük bir si. 
nrmanın sahipleri maktu duhu
liye U!-iUltinü 13.ğretmişlcrdir, 

Simdi sinema rnüşt<'rileri, OY· 
natılan filmleri beğendikleri tak 
dirde çıkarken müdüriyete bir 
para ödcmC'ktedirler. 

Ankette :.orulan: .-Faruk"un 
yar::::ılanması icap etligi kanaa
tinde mL iniz~ Bt} kanaatte ise
niz \"rrcceğıniz. hüküm nedir~. 

Sualine gel('n cerapların yüz: 
de 81 ı r~kı kralın ~·arı:::ılanma. 
!ı icabettiğini yü1de 18 i ise men 
f:ıda bulunuşunun kendilerini 
tatmin elliğini ve ('Ski kralın 
yargılanmasına lüzum ~örmedik 
l('r!ni bildirmi;;;lerdir. 

Faruk'un yar~ılaıımasını talep 
edrnlerden ~·üzde 10 u eski kra 
Jı ölüme, yüzde 20 3[ de müeb. 
bet Jıap~e mahklım edeceklerini 
beyan etmislerdir. 

E~ki kral ha;.;kında istenilen 
di~f'r cr1.alar şunlardır: 

Tımarhane~·e .sokulması veya 
hatta haı·v~nat bahçesinde bir 
kafc~e konulm.ası. 

Meclis Ba,kanı seyahate 

çıktı 
Çorum, ~ (AA.) - Büyük Mil 

lrt !\trclisi Ba!'k<1nı Rf'fik Koral 
tan He Hayındırlık Bakanı Ke
mal Zf'ytinoğlu ye beraberinde· 
kilrr bugün kara yolu ile Anka 
radarı şrhrimizc gelmiş ve l\ter· 
zifona harC'kft "tmişlerdir. 

ÖL 0 M 

Dul Bayan Sara Franko, 
Bay ,.e Ba~ an fllarko Franko, 
Bay ve Hayan İsak Franko ve 

kızı (ParJs), 
Bay ve Rayan Abud Kavaliero 

ve çocukları, 
Bay ve Hayan İsak Ka\•aliero 

re çocukları, 
Dul Bayan \·ıta Kavaliero, 

Bay ve Ba~·an Eliezer Bencur
ya ve ailesı (İzmir). 

Zevci, oğlu, kardeılerl, k•yın 
biraderleri, kayın olulları, amca 
!arı, kuzenlerı ve akrabaları o
lan 

Bay ALllERT FRA'.'i'KO'nun 

vefat etli ıni ,.e <"P.naıc nıcra.s1-
minin bugün Pazar 16 Kasım 
1952 saat 11.30 da Büyük Hen
drk ~eve Şatom Sinaı:ıoğunda ic 
ra olunacağı tceıısürle bildiri
lir. 

İşbu ilan hususi davetiye ye
rine kaimdir. 

Cena1e ı.evazımatı 
F. Moskoviç 

Telefon: 41315-42341 

DiKKAT 

-SON GüN-SÜTUKLAR tfl~r:?~guro@B> Buıün Pızar: MATİ'.'IE Saat 17.30 - 19.00 
GECE Saat 23 de , 

Büyük Parislı Yüksek Dikiş Ye r.toda r.ıüessese.!'i 

CUMHURiYET 

l'l&IJt Gt;R!IETİ 
A.. Adnan .. Adn·ar glırhe· 

tlıı acı olcluğunu, fakat insa· 
ttın 1amanla buna alı~hğını 
~~·Jiiyor, ,,\lışıJmayan bir gur 
tt \ardır kl o da fikirlerin 

l\ı.tbetldir.,, di,·or, Ahdülhantit 
~tşruth et ılr,·irlerinclr. t~tik
b harhi rsn11~1ndaki fikir j(ur· 
etıf'rlnden bahisle diyor ki: 

•F'akat hu fikir gurbetinin 
·~ drvreleri ne 'azık ki UT.Un 
:, .nıüyor. )'a bi~·arc fikir ga
l •bınin. gurbeti bir i~yan ham· 
"~ile .sona eriyor. yahut da içi 
~~ diiştii~ii v<' hatta ba7.an ken 
k~· ~eçli'!i muhit, patla)·ınca 5Ö
li Un Pclrın kirli dnlgnlar drni· 
sn tnrddile kC'nara atılan yo· 
}'lltılar R:ibi onu da kenara atı
t Or, "Yahut .ı::urb<'tzC'rlrnin <'t
dafını 5arıyor: şimdi o ada ın· 
lı: i('ne yalnızdır \"C J;"!Öl\('ri 
le ka dl kili, yanına in.'!anlar Jı:C· 
d c,k diyr. korkup dıırmakta
l'~~ ITalbuki korkacak bir şry l' 
}( · artık hcrkrs ondan ktıçar. 
,. ~tanıara darıimağa da h~kkı 

1 
t~ tur: ine;and:ın kaçan<lan bir 
'r n gelir insanlar da kaçar• 

ENi SABAH 
rrlr~·im derliıu. 

1-lahkcm~de bilirki~i ohın sabık :rankesicı 
tekrar ("~ki mc!'>le~inr döndü. - Gazeteler -

bay koruiıııer, vukuf ehil olduğumu ispat 
.(Cu1ahıırl11tt) 1 

- Xe )·aı)alım 

---- ------·-------------

MAGGY ROUFF 
tarafından •on muhteşem ~lod•I !lofiiesl 

KORDON BLÖ'de 
I\fasaların11.1 lf'min rdiniı. - Trl· Rôô52 

r ' 
Eksik memleket ilavelerinizi 

f amamlayınız 
Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası tükenmls olan yurt lli,·elf"rJml7f )·enlden 
b:tstırınata ba~ladııımı11 haber ,.f"rmhıfik. 1 nnmar~lı 

Jlurt(a, 2 numarah İrmir. 3 numaralı Antalya ve 1 numa 
rah 1-fatay ilıivelC'rin1ilin ikinci tabı ha11rlanmı$tır. 

Kollrk~İ\"Onlarında bu dört il3\'C rksik olan okuyucula~ 
rın111 bunlan matbaamıı.dan tedarik ('drhllirler. llarl4;'
ten )l('r il!lve itin on brs kuruş ü1erindl'n po~ta pulu 
gi>nrlt'renlerin ari're~lne ili\·rlf'r :yollanır. l\fr,·rudu kal
mayan Çaftakkale İl, Çanakkale 7.afrr, Ankara il \'e 
Tekir<la.t 11avelerin1iıin lkinri tabı taınamlandıkça, oku
yurularınuıı hahertlar etmekte de,·am rdeeeXiı. 

1 
Cumhurbaşkanı CelAI Bayar 1.'alovada istirahat etmektedlr. Bayar Yalol·a~·a gelmezden önce 
Bursa ,.e Kararabeyde incelemelerde bulunmuştur. Resimde, Cum.hurba~kanı Bayar haradaki 

tetkikleri sırasında görülüyor. 

Evvelki gece Hf'lO~lunda bir kumar yu\·a:!:ıI daha me3·dana çıkarılmıştır. Komiser mua,·Int Halit 
Eller'in idaresindeki Beyojtlu ekibinin bastığı, kumarhane haline getlrllrn Taksim Tolga gokı
ğındaki 9 numaralı aı>artımanın mülkiyeti, evlelki gi.ı.n eroin 11atıcılıgından muhaktml'!lif başhyan 
Topaç Oimana aittir. Ra~kın netlrt-\lnde kumar oynamaktan ıanık olarak ıu ıahıslar yakalanmıı
hr: Ilasan Oralı, Kadri Satı,, lli.ı!!ie)in Göni.ıl, Şaban Korunmu!, Raıtt :Suri Akbulut, 1tlustafa 
Aslan, Celiılettin Kütük, Al-rr.m Zaruh, Sadettin Gündoğan, Hüıu~3dn Akku,, Ramaıan Bel, Ziya 
Tokg:ür, ismail l"a,ar, Ön1er Uluçay, Agop Pirinç, Avni Karakaş, l\lustafa Arkut, Zeki Bel. 

İımirdc Abdullahağa ('lrtilgi Komando okulu öğrencileri Killtıırparktakl paraşüt kulesinden at
lama tatbikatı yapmı lardır. Resimde, paraşütle atlayanlar görülüyor. 

Galatasaray TURKUAZ Aile Saz Saloııu 
Muazzam Programını ••lfl deler mü steril erine su nmaldı şeref 

j 

Altın Sesll 'l'ıldıumıı Sesle Çlz~iler Sanatkln Genç Su Sanatkln 
Perihan Altındat SOZERİ CELAL ŞAHİN MUZAFFER BiRTAN 

Ostad. Ağyazar idaresinde muazzam fasıl. 
HAMİT DİKSES - SE.llHA C0$AR - NECAT! TOKYAY - SELAHATTİN PINAR - ER 
CÜMENT BATANA Y - !SMAIL ŞENÇALAR - SALiH ORAK - FEYZi ASLANGIL -

CElıAL CÜMBÜŞ - PARASKO MAKSUT - NECDET GEZEN. 

tlstad Kemani 
SECATI TOKYAY SEMİHA COŞAR 

ller Paıar Saat 15 dtn itibaren muana.m 

İ~ll Bes!tkir tııtad 
SELAHADDİN PISAR 

Sarı ve Sesly le 
lçklıb Aile Matineleri. 

1 

VE NİHAYET TUR U. Z'IN SAAT- 23. Ü nr 
\. Tel ı 49087 

YENi ISTANBUL insanların her ~ün ikame ettik 
leri d3.lalar, dh~el' taraftan 
mahkemelerdeki dci\ aların u
zun .sürmeı;indE'n krırkarak hak 
kını aramıvanlar, bizde bugün

kü hak ('!iia~-.ını bir takıın tered
dütlü noktalara imale etmek-

IHos MEMO - Ya bir de klôkson çalsalardı?! 

AD.\LET TE\"ZIİ 
llabip Edip - Törehan isti

naf mabkemrlrrinln )'tnlden 
kurulrnao;ına dair olan ta~arı
nııı yakında Jfrfliste- görüşü
lecf'Rindrn bahisle diyor ki: 

.. Bizi en çok korkutan nok· 
ta. adalet trvıii işlerinde for 
malitelerin çoklu~u ve i:;;lerin 
uzamasının bir çok frnalıklara 
ı-rbe-p olnıa ıdır . .Bugün rnah. 
keme koridorlarında dolae:· 
maktan ı.evk alan bir sınıf 
halk vardır. Bunan ):anında 
i~i ;;:ücü ıle mrıguJ olan ,., 
mahkemelerin ıemtine u~ra
mak istemiyen insanlar da çok 
tur. Fakat bir taraftan mahke
me koridorlarından çıkmayan 

tedir. • 
Sayın Temyiz Başkanı:11n 

ınahkemclerin açılma"ı müna· 
sebrtiyle irad ettiği güırl nu
tukta sö)·lcrnelerine ragmen a· 
cık olarak bildirebiliriz ki bu
s:ıün bizde ınahkrme Jn~yaları 
prk karı~ık bir haldedir. 

Bu \'azivet k:1rsı~ında şimdi 
.\dalet t<',:lii c'hetini J:ii7önün· 
dP tutarken. hir de mahkrme 
lrrimi7.in, kanıınJarını aldıtı 
mız modern memlPkPtlerin 
mahkemelerine benzemesini 
candan aiz.u ediyoruz. 

??-AYCI. NE 
IUlllDUN -~' 
8..f8AM •AJ Ti. 
PATı ..fR• HA
SAN PE$1-
NızDE.~ 

CA/lll~()M, 
JIEllİFIİV 

BAVUi.U
NA .6'..f-"J ~ _ 

• 
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1 SEYAHAT INTIBALARI 1 

------------------ ' J.J! 

GENERAL Ali FUAT CEBESOYem -~~ 
maçını seyrederken .. Futbol 

Ahnan köy hayatında 
kadının rolü 

165 genç kız hey·ecandan 
düşüp bayıldı 1 

. ~~~~ 

1 
Hastahaneye kaldırılan kızlar bir iki saat 

1 istirahatten sonra evlerine gönderildiler 
11 Gediz taarruzu 

A vrupada ,.. belki butıln 
dünyada iş hayatına Al· 

man kadını o1çü"ünde iştir.ik 
eden kadın azdır denebilir. Ka
dın mesaısine atfedilen büyük 
değerdir ki kelimenin en açık 
ifadcioılc .\lman milletlni bir 
çok alanlarda en ileri milletler 
seviyesinde )'iırütmektedir. 

Yazan: 

Profesör Doktor 

Kerim Ömer Çağlar 

Iı bulunm3ktadır Gerçi Alman 
kôylüsü elektrikle ıııemesı 
mümkün 'asıtalar<lan henüz 
hakkilc faydalanmamaktadır, 
fakat bu hU!;US için bir taraf· 
tan elektrikle i.ş1iyen rihatları 
piyasaya arzcden fabrikalar, 
diğer taraftan halkın eğitimiy 
le ilgili teşkilat .\iman köylü 
sünü bu ii)tikamette ilerlemi· 
ye zorlan1aktadırlar. Eilasen 
,\lmanyada da z.iraatte makine 
leşmi.Ye doğru büyük bir alc\ka 
uyanmış bulunmaktadır. Bav· 
~·era Ziraat Nezaretinin yapmış 
oldulu bir yayına ;öre 19·18 
sonundan 1030 ba~ına kadar 
Bavyerada traktör ~ayısı ""CJ 75 
nisbetinde artarak ıniktarı 14 
bint bulmuştur. ı-:Iektrik n10· 
törlcrinde de traktörler ölçü
sünde olmamakla beraber bir 
ço~alma vardır. Bavyerada 
19~6 da 4500 ü ~eten elektrik 
motörleri şimdi ht"r zirai i~let
meye asgari bir adet dilfecek 
niı;bette çogalmıştır. 

---- Yeni kurulmağa başlamış olan milli ordumuzun Gediz ta
arruz hareketini başarması ehliyet, cesaret ve milli bir 

gayrete sahip olduklarını göstermeğe kôfi gelmişti 
miktarı yok deneC'ek kadar a• 
dı. Muharebe za~·iatımız on za· 
bit ve seksen nefer şehil. se
kiz zabit ve iki yüz nefer mec· 
ru'htan ibarettir. 

RUtün Batı rllınyasında Ye 
bilhas-.a .-\lmanyada kadın ~a· 
dece bir ziynet va-.ıtası ,.e ku· 
Juçka makinesi de~ildir- O he.r 
sahada erkeğin en yakın, en 
candan ij arkada$tdır 

Bız bu yazımızda .\iman zi· 
raatinde kadının oynadı~ı bü· 
ı ıik rolden bah edeceğiz. 

* 
A lman)la zirat ist hsal haya-

tında ötedenberi en ileri
de yurüyen bir memlekettir 
Tarlasında top~ağın sômürül· 
muş olmasına rağmen dönüme 
en vüksck hasılatı ,\ln1an köy. 
lü Ü elde eder. et Ye slit is
tih~alinde :\lınan köylerinde 
yetiştirilen hay\·anlar rekor kt· 
rar, Alman mey\acılık. bağcı· 
lık ,.e ıarapçılığı. konserve sa· 
nayii ve umumiyetle Alman 
k6y ekonomisi bıilün dünyaya 
örnek olacak bir mükemmel· 
lik arzeder. 

. .\.1manyada soı1 yıllarda ~·a· 
vınlanan istatıstiklcre göre .\l 
~n kövlü kadını zirai işlet· 
mclerin · C:cı 90 ında fıilen mli
esslr olmaktadır ki bu durum 
ziraatin dışında .-\lroanyada d;..
hi diier herban;i bir meslek 
için bahse mevzu olamıyacak 
bir dereceyi göstermektedir. 
Btı hu usta bir fikir vermek Ü· 
zere re~mi istatistiklerden fay 
dalanarak ,\lmanyada (1933 
yılı kıymetlerine p,öre) 2.5 mil
Yar markı bulan süt m:ı.hsulil· 
~Un % 80 nin kadınl3r taraf·n 
dan sa~lmakta bulunr\uğunu 
!ö..-liyebiliriı. Kümes hay\·an· 
lan ve di,ger kilçlik hay,·anla· 
rm ıetııtırılmeslnde .\iman 
kadını a}·ni derecede faydalı 
rtlur ... \yrıca tarla t~lerine ka· 
tılan Atman kadını evının ,.e 
çiflli~ının yemek. ekmek. ça· 
maşır ,.e su taşımcı i.şlerinl ~ör. 
mekte. bu arada pek eok do· 
ıtdu~ çocuklat:na bakın:ık 

,., onl• ı iY yetiştıı·mek nu:c· 
buriyctindedir 

* 

•• edebildi~i baldo ziraalle bu 
ı1isbct 'ô 77 l l n1uhafaıa et
mekte \e .\lrnan köylü kadın· 
ları kendisine herhangi bir te· 
kaüt payı ayırmaksızın 63 ya· 
şından sonra da işlerine de
vam etmektedirler 

Bu, u demektir ki .\lman 
köylü kadını, sanayi ,.e tiC'a· 
1 et sahssında vazife alan hem. 
rın leri ölçü:tünde yorulma· 
nıakta ve yıpranmamaktadır. 
Böyle olmasa 65 den "Ukarı 

yaşta 100 kadının 77 sinin ça· 
lı~ması kabil olur muydu" 

* Alınan köylü kadınının, 
mes'uliyelini U1erine aldı· 

~ı pek ağır işlerin altından ko 
laylıkla sıyrılabilme i için 
memlekelle büyük bir teşkilat 
kurulmuştur ·ve bu teşkilit 
s;::ünden ıtüne de gc,li ~mekte
dir. 

.\iman köylü kızları ilk tah· 
~ili taman1Jadıktan sonra duy
dukları ihtiyaca göre aileleri 
tarafından ev idaresi veya z[. 
raat nıe!tlek okullarına ~önde
rilerek orada yetı,ti.rılırler. "\"e 

"" iir" bir yıllık, bir mev· 
sı nı.k \·ey dah;ı kısa bir dev· 
re~·e mahsus oı .. n bu ınekteple· 
rı ikınaJ eden kızlar evlenip ye 
nı bi aile kurduktan sonra da 
Alman maarif ,.e ziraat teşki· 
liltlarının gözünden uzak kal· 
mazlar. Geziri maari[ ve ziraat 
Ot;retn1enleri köylt'rde erkekle· 
re olduiu kadar okulunu bitir· 
miş Alman kız ve kadınlarına 
da meslek \'t. hayatlarile ilgili 
)·eniliklrri öğretırler. Kur'ilar 
YP a la ihmal C'di!nıiyen ı::azete. 
mecmua ''P. resmı hrl't ürler 
~ayesinde ;\iman erkek ve k~· 
dın köJliılcrl meslPklerile al.1.
kalı bütün ·rnı şeyfe-i tak:11 e
deder ,.e hu sayede yorulnıa· 
dan. hayatın zevkini gürerek 
i~lerıni ı::örtlrler 

* A ln1an ckononıi t~ ,.nsy3l teş 

1-lafülıklere b•kılırsa .\iman 
sanayi ha)atında her 100 ka

dına mnkabıl 6.) !·aşından yu· 
karı 8 kadın, tır.aret Itlrminde 
15 kadın ancak \'azifcye devam 

kilcitı kriy hayatının call
beslni arttırmak için filinden 
gelen her vasıtaya başnırmak. 
tadır. But ün .ı\lman) ada mcv~ 
rııt büyüklü klicüklü ziraat iş· 
letmelerinin yü;ıı:de dok~ant '1· 

mun1i elektrik ebeke:;ine ba~· 

* s eyahatimiz esnasında ziya-
ret etti~imir. bütün sergi

lel'de teşhir edilen birçok )'e· 
niliklerin ev kadınının işini ko. 
laylaştıra<ak vasıtalar teşkil 
ettiğini gördük. ,\lmanyanın e 
~asen büyiik hususiyetlerinden 
birini e\' hay:ı.tına kadını 7e\'k 
le bağlıyac3k akla gelehilon 
Jıer ~ryin l'aktinde c\ü~ünülüp 
fa'iınılıp bunların piyasaya ar
zedi1n1iş bulunma~n 'te~kil et· 
mektedir. DükUnlarda bu va· 
sılaların cnvaına rastlanır. Ser 
gilerde halka aTzolunan yeni
likler, )"a pi,·asada mevcut va· 
. ıtaların daha mükemmelleri
dir Ve)"3 0 3na kadar kiın~enİn 
aklına ~elmemiş büsbütün ye· 
ni şeylerdir. 

. ..\iman ekonomi ha) alının tr. 
mel direği ;\iman kadınlarının 
dunımunu incelerken bizin1 a
sırlar boyu çar .. af içinde ,.e 
erkcti:lerin tahakkümü altınd 'lllr 
ya~amı~ kadınlarımlzın ,.e bil· 
haııı:~a köy kadınlarının acıklı 
duruınunu düşünmr.1nrk ve 
hundan rniitccssir oln1amak im 
kiinı l-·oktur. 

'"alnız kanun müvatf'hC' in 
ele dcğıl, hakıkatle erkckl('r 
kad.r kadınlarımız da ekono
mik \·c so:;yal ha) alımızda !>.Öl. 
,.e hak ~ahibi oldukları .ı:ün 

Türkiye Jayık oldu~u meclrni 
!eviyeye yıik~eleceklir. Bu hu· 
~u~u S<'Yahat notlarım ara~ında 
mukayeseli bir sekilde bir ele· 
fa daha ~özden geçirnleyc çalı· 
şacağım. 

Heyecanlı he)·ecan.h yanı seyreden Bayanlar 

Fenerbahçe • Beıiktaş futbol 1 mahsus değildir, Baıka meml~· 
!akımları bugün Dolmabahçedo ketlerde de böyledir. Yalnıı bır 
!\Iithatpaş astadında karşılaşıyor. f~rkla: Orada seyirciler blitün 
Şampiyonluk üzerine mühim te- heyecana rağmen hakeme ltüf~r 
sir yapacak olan bu maç futbol etmiyor, nezakete uymay~cak hır 
sevenler arasında büyük meıak hearekette bulunmuyor. Blıde ma 
ve alitka uvandırını;tır. GUnler· allee!'lsüf bunun aksi hareketler 
denberi halk maç itin bilet bel çok görülmüştür ve görülmekte
nıajta çalışıyor. Satı~a çıkarılc.n dir . 
bıletler pek çabuk bitti[:inc't.n An1erik31ıların kendilerine 
acele edip bilet alamıyanlar ~ın1 mahsus bir futbol oyunları var
di karıaborsad:ın tedarik ctnıek dır. Çok sert oynanan bu oyun 
için u~raşıyorlar. giın geçtik('c merak uyandırmak-

Fulhol merakı yalnız bize mah ta, alaka çckn1ektcdir . .-\merikan 
~us dejtildir. Diinyanın hcnıcn fL.lbol maçını scyrt"tme~e giden
her tarafında halkın C'n çok ı,~v· lerin miktarı günden güne artı-

! dıJ1i ,c;por futboldür. \"apılan ısta. yor. Bunların arasında kadınJar, 
tisliklere göre her :yıl tutbol bi1ha~~a genç kızlar erkeklerden 
maçlarını seyre gidenler 200 fazladır Ye bunlar maçları daha 
milyondan az değildir. Futbol büyUk heyecanla takip ediyor· 
m:ıçlarına verilen para bü):Ük lar. 
bir devletin hütc;esi yekCı.nunu Grçen hafta Natchez'de Y.!f!: 
a•,;maktadır. l'iini futbolü seyre l;ın bir futbol maçını seyreden 
;;idenler stadyunıa verdikleri pa- ~enç kızlardan 165 i hryecandan 
rayı herhanp:i bir devlete tahsis bayılmıştır!. Bu 165 genç kız 
etseler o devlet tcbeasından on A!onroe Koleji tal<'h<''."İ idi; Ko-
para v~r~i almadan masrafını 
karşılayabilir. lcj futbol takımının ~atchez ta

kıını ilr yaptı~:ı maçı se~·re git· 
İsin maddi t.ilraCı yanında bir mişlercli. Kolejli kızlar ar-

de hh·~i cephe~i vırclır. Futbol k~da~larını fl'ş,·ik El'tmek i-
ııı:.cyirci]('rınden c:otı"u. stad)'uma cin t'Ptl<'C bai!:ırmışlar, ra-
gırer ı;irmcz sinırh bir hal ah· kat bütün ;::ayrelleri bo· 
~·or, maçın ba.,ından ~~~una ka· şa çıkmıc, :."latchez takımı bir
dal· dr>\·am~ı hryeran ıcınde ~u : b;ri arkası sıra bir kaç ~arı yap-

1 hınuyor Bır kae _srn('; evvel ılk ·ı ını..,tır. Bu hal ~{'nç kızları 0 ka
dC'f~ nlarak hır [!ıtbol ~açına rl;ır m\ilt"<'~sir f'lmiştir ki kı7.1ar 
ı::;ö~ürUlrn }a~lı hır zat, hıç hırı birtıirı ark:-ı-.ı sıra düşüp bayıl
kluple alaka< ı hı'.lunmadı ı. hıç m:;lar. haslanere kaldırılmışlar. 
hır ta:a~a faıla hır ~cntpalt br.1.ı - ciır . llastahanrctc ctoktor şu teş· 
ll"_rne_dıg-l h~lcle, •Top kalr~·r. ha ' hi~i ko~·mu~tur: ~füşterek hişte
ıtırdı. hr1 ~ırıyor!" dıye o kadar 
hcıyec:ınhınmıştır ki kendisine rı.ll k l h t 1 k '·•rkulaca'· 
bir hal olmasınrlan korkarak: rrc:> r il~ a ı · "'" 11o 

- Brniıu ya~ııncla bulun.ınlar sry drJ!"ilmi~. G{'nç kızlar bir iki 
bu m:ıf:ları ~rrrf'tmemrli. Kalbi. saat alıkonulduktan ~onra CYleri 
nıin ... durmasından korkuyorum. nr J::ötürülmüşlerdir. 
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Düşman fırka'§ının 

Mevcudu on dört bin 
Kişi idi 
25 ekimde düşman bilhassa 

Bur!'a cephesinde faaliye
te geçmiş, kuvvetli bir fırka 
ile sag cenah grupumuıa taar· 
ruıa başlamıştı. Sağ cenah gru
pumuz Yenisehir . İnegöl hat
tına çekilerek bu hatta muka
vemet etmişti. ~ferkez taarruz 
grupunda birinci Kuvvei Sey
yare geç kalmış olmakla be· 
raber sıkıştırmağa başlamış ve 
Hamidiye hanında temasa ge
linmişti. Gediz sava!;lındaki ha
reketsizliğini telaU etnlek isti
yen Ethem Beyin iyi mevzi al~ 
mış düşman artçılarına yaptığı 
taarruz muvaffak olamamıştı. 

24 ekimde bizimle Derbentte 
n1uharebe eden clü~man fırka
sının numarası 13 ve kuman· 
danı General Kostinyadi! oldu
ğu anlaşılmıştı. On dört bin 
nlevcuUu bir fırka tekmil kuv· 
vetile muharebeye katılmıştı. 
J.'ırka mevrudunun biz.im taar
ruz kuv\•ctinc faik oldu~ na
zarı dikkate alınırsa, Derbel",..t 
savaşının netice itibarile kıta~ 
larımızın bir galebesi ile niha
)·et • bulduğu anlaşılır. Gedizde 
ı·un=-nlılardan erzak, eşya, el
bise ve ~ilih gibi bir hayli ga
naim ele geçirilmiş ,.e bunlar 
taarruza iştirik eden kuvvet
lerimizE' müsavi ~ekilde taksim 
olunmuştu. 

Cekiliş 

M erkez: grupunun kıtaları 
(61 inci fırkadan bir alay 

mü'-tt'sna) 23 ekimi bulun
dukları mrvkilerde i~tirahaUe 
~eçirmişlerdi. 26 ekimden iti· 
baren Eskişehre dogru yürü
~·ü.$lerine başlamışlırdı. Sol Ct!

nah ı:rupu (12 ncı kolordu) 25 
ekimde Dumlupınar me,·ııine 
C:PkllmeJe başlamış. dü man 
her ne kadar kendisini takip 
etmiş iııııe de aralarında muha
rebe olmamıştı. 26 ekimde düş 
man hiç bir tarana faaliyet gös 
termenlişti. 

Bundan ~onfaki :_:::ünlerde, 
iki tarar Gediz taarruzundan 
e\ vel olduğu ~ibi muharebe te 
ma~ını kaybetmiş l'e sükUnetli 
vaziyetlerini almL lardı. 

bunun i('in macı yarıda bırakıp · .\ftı<;>a gelince. t'!=asen matlüp 
gıdt"ce~im. . \·azıyt"tte bulunan Kolej lakımı 

GPdir. taarruru ıüç 

1'ie ı.terseniı j #1••••••••••••••••••••' 
CWhat You Wılllı , 

D<"nıiş 'e ~ıadyumdan <;ıkmış- ~rnç kıdarın da trşvikinden mah 
tı. Futhol m3çl;ırını !i<'~TC'dC"rkrn rum kalınca birbiri arka!>.ı sıra ı 
h1iyiik heyecan duranlar hakika- t:oll<'r yemi~ ,.e !tahadan bUyük 
trn pek ı;oktur. Bu yalnıı bire nıaA'lllbiyrtle çrkılmi~tir 

Bir askt"ri hareket 
Olmuıtu 

Gediı taarruzu kumanda, 
~evk ,.e idare bakımların-

Garp repheC1i erklnı harbiye 
reisi Saffet Bey 

Cephane kollarını ahalinin 
vasıtaları teşkil etmişti. Bun· 
lar esas itibarile Kağnılardır. 
Kağnıların ekserisi köy kadın· 
]arı Ye on. on be5 yaşlarındaki 
çocuklar tarafından idare olu· 
nuyordu. Bu hakikaten asil ve 
ulvi bir fnanzara idi. Uzun yil· 
rUyü~lerde gece ayaı. kar v• 
yağmur altında meşakkat ve ı· 
cının en fazlasını çekmiş otan 
bu aziz vatandacılarımıı köY· 
lülerdl. Bunların içerisinde ~id 
delli soğuktan yolda ôlenler d• 
olmuşlu. Kütahya ile Gediı 
ara~ında yapılan yürüyü$ l"'t 
hareketlerde kıtalarımızın ,,e 
muharebenin medarı hayatı <>"' 
lan erzak ve cephaneyi hep bU 
aı.iz vatandaşlarımız ta~ımıştar 
dı. Bütün meşakkat ve acılar• 
rağmen yüzlerinde bir işmizat 
ve !ülur görülmemişti. Hiç u~ 

dan çok güç bir askeri hareket nutmam, yine böyle bir yüril· 
olmuştu. Garp cephesi, üstün yüş esnasında idi. donduruetl 
bir düşman karşıc;ınd;ıı. cenahla- bir soğuk vardı. Kağnısının bl 
rını zaruri olarak Ul)'lf bırak- şında duran ihtiyar bir nineye 
tıktan .sonra bütün kuvvetinin yakla$mış \'e sormuştum: 
)'arısını toplıyarak cephenin _ Nine, üşüyor musun? 
ortasından düşmanın mer'kez.i- şu cevabı ,·ermişti: 
ne doğru beş günlük bir yürü· _ Hayır oğul, üşümüY<>' 
yüş )·apmış, bir fırkasını yal- rum. Düşman topraklarımııJ 
nız yakalamış ve bunu mağ- bastığı gündenberi içim yallıt 
llıp ederek geriye atmıştı. Son- yor. 
ra düşmanın hiç bir tehdidine Bu kahraman Ti.Irk anasının 
uğramadan eski \'aıiyetini al· elini öperken söz pınarlarımd• 
~~şt~.' En nlunta~m o~·dul~rın J·a~\ar tanelcnmişti. 
guçlukle başarabıleceğı boyle (Devamı var) 
bir hareketi1 o tarihlerde yeni --------·----

~:~~':tu•mu!";ı~~~'rm~~~çe~k 1 Adalet Müfetlisliöi 
lıyet, C'E''iiaret ve mılll bır gay-ı 
rt"te sahip olduklarını göster- T k'l"t 
meğe kah gelmişti. es 1 a 1 
Kö)·lülPrimJzin 
Fedakarlığı 

Birinci Kuvvei Seyyarenin ba-
«nda Çorkts Elhtm Bey 

ve kardeşleri gibi milli kuman 
danların kalmaları halinde bu 
allı ınüfrezenin )'eni ordunun 
slivari u1xunu teşkil edemiye· 
cogi anlaşılnıışll. ~luhorebele
rilc beraber 011 bC'' J;iin sür
müş olan hareketin1izdc kıtala
rın yiirü:yüş inzibatı cok iyi ve 
disiplini mükemmeldi. Zabit 
Ye neferlerin tahammul ve fe
dakarlığı takdire ııı:a ·andı. lla
Yanın cok defa ·ae:murlu, kar
lı. sisli so~uk. rlizg;irlı, yürlİ· 
yüş ve hareketlerin tle\·amlı ya 
pılrnı.ş olma~ına rağmen hasta 

' 
Kaldırılıyor 

B·ı~·••i ll"llahir•·"'tıı.ı.t 

.\nkara.15 - AdalH komt.yo· 
r.unda umumi nıahkemelerin kU· 
rulmasl hakkındaki l;iyihanın mll 
Zö.keresine devam edilmektedir. 
Kon1is~·on, Adalet mUfettişliıJ 
teşkiliıtıoın kaldırılmasına ek,.. 
ri::etle karar vermiştir, lliikinılt· 
:in yükselmesi kabiliyet \'e şah· 
si meziyetlerine bağlı bulundu#U· 
dij(er ,·asıflarının telkikikini d• 

idtinaf mahkemeleri reislerin• 
bırakn1anın yerinde olacağı, ve 
mokrasinin tees5ü~ünden ~onr• 
bu teıkiliıta Jüzıım kalmadığı ınU 
dafaa edilnliş. müfettişler baİ.· 
kındaki madde kaldırılmıştır. ::::~;~;:.:~~~: I Defterdar Fabrikasında Mevcut Gemlik 

::· •. ~:~ .. ::: Fabrikası Mamulü Viskon 
....,....,,_,,_,.,..,_,__,.,_.,.,_.,,,.,.,,~.,.. ..... ,,,.,.,,.,_....,,,.,,,.,.,.v•""""'"_,.,,. • .,,..,...,..,... _..,,.,._. • ..,._.,.. "''-"""'""'"""""" ..... " -"""'""'""""" ..... " _.,,,.._,,v-~·-~"'""'"""""~ - ... - -.-...-. _,.. .. - ... - ••••• •••• ..,J 

r'" Jntl Frıaı:ıı ttrı· 

•• :~d1:'1 :.~::·::.':,;·~ Elyafı Satılacaktır 
ı111t 1•::n 15 d" Cıuna. Pa:ıf" mı· 

ımı1 aııt tam 1 ı O da Te\efon '1)2 • 8 

İST.\SBUL 8El.EDİYESİ 
ŞEHİlt TİVATROLARl 

~ •• t ~l •• 

1 
DR.\)1 KtS'11 

SOS KOZ 
Yazan: 

Michel Duran 
~aliıhaddin lrdelp Turkçesı. 

r•lı1fon: 621~7 ---KO:ı!EDI ıı:ısm 

Sümı!rhank e!tC'rdar. Bünyan ve Isparta \'tinlü Sana· 
Yli ~Iües5eseoı;i fterdar Fabrikasında me\'cut Gemlik Fab-
rıkası mamulu 3.~ l'e 5-3,5 den)"elcrdcn 7719S kilo yün 
tipi Viskon elyafı satılacaktır. 

Taliplerin bu işe ait ~artname ile lüzumlu iıahatı almak 
\'e teklifleriyle muvakkat teminatlarını 20.11.1932 perşem
be günü saat 17 ye kadar müessesen1iıe tevdi etmek üzere 
müracaatları rica olunur. (17842) 

Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi 

DO,JU.\VA on;s 1'••••1•••••••••••••••••• .. 1ıı 
Yazan: Claude .\ndre Puget • 

Türkçesi: \~ılmaz inat 
ialnıı 12, 13. 14: '1inil geceleri 

için 
Ttlefon: C0409 

Cumarte~i s:Unilndcn Hibartn 
A 11 U D U D U 

Pazar günleri 15.30 da Matine 
Cumarte'ii \C Çarşan1ba günleri 

14.30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gişf'ler ı:;aat 13 de açılır. 

EMİNÖNÜ BÖLÜMÜ 
(Eslti llalkcvi binasında) 
'IETILİKELİ OÖ. "E,IEC 

Yazan: Pnestley 
Türk('esl: Tunc \'alman 

Perşembt, Cumartesi, Pazar 
ıünduz. 'e Paıar akşamı. 

Veni Su Opereti 

Her akşam saat ~·s 
2! de ... -

Cumartesi Pazar ' 1 
15 de Matine 

Çarşamba 15 de -
Tenzil!.tlı m:lt 1ne 

<TIR \SPETLI R.\ZIYF.l 
Revü Operet 3 perde 10 Tablo 
\'azanlar Reşid Baran: Belığ 

Selönü 

' 

~üzik: Sati Lir 
Tel: 49369 

KARACA 
M.".X -~J Sa skıam 

HELSISKi 952 
ıartf'•I, Paur aıatl· 

r 15 da., •••~leı- 21 
ıe. Canamba at:samJa· 
tı Lılndl!tlı ·tıallı: 1...:e!ll. 

Pua~ .. ı alı:aamıan tMtlil 

Emlôk ve Arazi Tellalları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanlığından : 

Böl·:e :E .onomi ,.e TicarC"t 'tüdürlüı.:ünün emriyle g{'
n<'l kurulun toplanma ına lüıum h3sıl oldu~undan 20.11.952 
cumartesi ı::ünü saat 10 cta İstanbul BcıhçC'kapı, 4 üncil Va
k1C Jlan 3 üncü katta Ticaret Odasının toplantı salonunda. 
kongrenin yapıJacağından kayıtlı Ü)"elerimizin aelnıelcri ri
C3 olunur. 
Gt;o.,DDI: 
l - Ticaret Oda~ında kayıtlı bulunan )rinclim kurulunun 

istifa.5oı. 
2 - Tjcaret Oda~ında kayıtlı olmayan üyelerden "Yönetim 

"Kurulu seşimi \'C\"a dernei!in fr.r;hi. -
Sıcyııı Doktorlara 

Yüksek Tansiyon ,.e Damar Sertliklerinde kullann1akta 
olduğunuz TllEP ,\~t1N~\L Tabletleri yeniden piyasa~ a ar-
7f'dilmi ıir. 

Yün ipliği Satısı 
' 

Sumerbank Dursa '-lr .. :no~ 'e }fercke YUnlli ve llah 
Dokuma Sanayiı ).lüessese!'li Bur .1 lerinos Fabrika ında 
mevcut mııhtelıf ;o.,o. da 1427 Kl~r. beıaı kamgarn do. 
kuma ~·iın iı..liti s1tılacaktır. 

Taliplerin bu işe ait şartname ile lülun1lu Izahatı al
mak ve teklifleriyle mu\"akkat teminatlarını 21.11.1592 cu 
ma günü saat 17 ye kadar müessrsemiıe tevdi etmek üze 
re müroıcaaUarı rica olunur. (17949> 

Sümerbank Alır ve Satım 
Müessesesi 

A m~rik.adan lstanbula gtltn ı PAZARDAN .PAZARA ~ 
hır ış adanu burada ken· 

didni karşı· ......,., ... "' 

~~;iI::l;~~~ lslanbul' da çiklet var mıdır! 
- Nevyork 

tan tayyıre

Yt pek actlc 
bindim: bu· 

nun ıcın )·anıma )·eter derect· 
de ı;iklet almağ:a vıkit bulama· 
dım. Ben çikletsiz duramam 
Acaba htaobulda çiklet ur 
mıdır? 

Bu garip ~uat kanusında va· 
tandaşımız sükiınetle şu ceva· 
bı verir: 

- l!tlediginiıdrn Iaıla ... ı\· 
dcta hC'r taraf çikll'l doludur. 
l\taan1afilı bunlar olmasa bile 
bizim yerli nıalı öyle bir çikle· 
timiz ,-ardır ki sizinkini hiç a· 

1 ratma1. 
~ ı\nıcrikalı hu revap karşı. 

! 
sı ntla hayrr:He gözlerini açal' 
'e tekrar fiorar: 

- r\e. ne, ~lıdr ~'Cl'li ınalı 
çiklet mi var? .. Bunu hiç bil· 

1 ınilordum. ~e 1anıandanberi 
1 yapma~~ başla,lınız'! 

1 ~ - Dort asırdanber1 ... 
( - Dört asırdanhrrl nıi? .. 
\ !\tümkün değil. Ru adeta akıl· 

ları durduracak bir ·şey... ı\· 
merikada çikletin 1cadt nh;hr· 
trn yenidir. Demek siz bunu 
dôrt l·liz )'tldanhrri bili)ordu· 
nuı ha? .• 

- Evet dört )·üz l"J1danberi 
bili)·or 'e kullaıH)"Oruz.. 

- Ilakik.i!ll'n çok tuhaf şey .. 
Sizr inanmasam fiıdeta .. ota
n1az. doğru sö)'lemiyorsunuz!• 
drrdinı ... i'itanbula a)·ak ba,ar 
basnııı1z (Ok ınilhinı bir şey Öğ· 
r<'ndim. Buna pek n1cmnununı. 
Buradaki en ınühhn işleriın· 
drn biri sizin :rerli eiklelleri· 
niıi gôrup tt"tkik etnıek ~la
('aktır. Bu hususta bana yar· 
dım Pdersiniz, del(iJ mi? 

- Ilay hay 1 büyük memnu· 
ni):etle. 

- O halde yarında n itibaren 
lE'lkike ba~larız. 
TfRK ('IKL"ETI 
\UI\{;.\ Glı>IYORl.AR 

Çiklet meraklı!'iit .\.mtrikan i~ 

~ıhı:mı İ1E' buradaki vrkili 

Amerikadan gelen iş adamının telôşı - 400 senelik Türk 
çikleti - Kapalıçarşıda bir gezinti - Yolumuzu kaybe
der miyiz ? - Sakız yığını önünde - Balon gibi ! -Ameri-

kalı ihtira beratı almağa gidiyor ! 

rrtcsi gun 
blrh!·5irlcr ve 
erkenden o· 
telrltn çıkar· 

hır. iş adamı 
sorar: 

Ya%nıı: E.T. 

l'ı111imıbı1 •kıaml•n •• Cuınar
maUne-!11 talı1bıl1• tenrl!lt. 

'l'tlı1foo.: '3\.:>' ----------------- ...... .. .. .... 

lar hakikaten tiklettlr, 
mj~ 

Diye soruyor. ' rekill kat"l 
surette cevap veriyor: 

- "Evet, bu Türk çlkletldlr· 
Demin siıe söylediğim gibi kl· 
ğıt içinde değil, gramla ıatı· 
lır. Ilerkes i~tediği kadar ıa· 
tın alır, istediği kadar ağıııı• 
atar, bunu çiğniyerek yumuı•· 
tır. Çlğnenince sakızın krelll 
rengi beyaz olur. Sertse içtııe 
kü-:ük bir parea balmumu, şl· 
şirip pallatmak isterseniz gıcır 
ili~e edersiniz. 

- Ooo, pek karışık blr lfı 
bayağı bir kimya muamelesi 
kadar mühim ... 

- Yok .öyle karışık, mühlJll 
bir şey degil. 

!PTIRA BERATI 
AL~IAGA GiDİYOR! 
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Jlilli Piyango 
bugöıı çekildi 

M. P.dün bir 
toplantı y 

lyasi 
ptı 

, Yunanistan' da 
seçimler 

1 
( Başı 1 incide> 

yor. hatipler konuşmayı bajla
yınca ıaıeyana gelerek ba~ırı
}·or, alkıtlıyor \"e miting sona 
erdiği zaman ıürültüsüz patır· 
dı~ız dagılıyordu. Derhokrısi 

200 bin liralık ikramiyeyi 317325 
numaralı bilet kazandı 

. rnıı Piyan•onuo 15 kasım 052 l 2i.;5ıo 2i:i:il2 275514 275516 
fekilişi dün Ankarada saat 13.30 275:;1s 286980 286082 286984 
da yapılmııtır. İkramiye kazanan 286986 281in88 295141 20.;143 
lurnar•ları aşağıda bildiriyoruz: ı 2n5145 295147 295149 302670 

Alcloğan, seçim kanununun her halde değiştiril· 
mesi gerektiğini, muhalif partiler tarafından 

Meclise bir tasarı verilmesini teklif etti 

ıoo.ooo lira kazanan: 3026i2 a02fii4 302676 302678 
!17325 330771 330773 330775 330777 

hfillet Partisi Ay\"ansaray sPmt 
oca~ının tertiplrdijÜ siyasi top
lantı dün saat 15 de Ocak mer
k<'ıinde yapılmıştır. 

50.000 lira kazanan: 3307n 351541 351543 351545 Toplantıyı kısa bir konuşma 
183293 351547 151;)49 3815~0 361552 ile atan ocak Baskanınrlan sonra 

20MO lira kazanan: 3615'i4 l61:i56 361558 362420 •öz alan Sadık Aldoğan, ezcüm-
227131 362422 3fi2424 362426 362428 le şöyle demiştir: 

10 OPO lira kaıanaııbr: 35.;590 365692 365694 36">696 •- Millet, 1950 seçimlerinde 
0111)!;6 045-071 H35U 246979 365698 J69091 369093 ~6909:i reyini C.H.P. den niçin r<ir~edi1 
3197U :ı6oon 369099 3!!1"11 391913 /-.z yol yaptı~ı. Ziraat Bankasın-

s.ooo lira ka,an>nlar: 191915 391917 391919 395731 dan ., kre~i dağıttı~ı için mi? 
023n7a 01:;257 120301 1377.;2, 39'ii33 395735 39.~737 395739 Hayır! C.ll.P. bu hususta çalıştı 
138309 173936 232236 371201140.290 402202 402294 402296 vo., çok hir şeyler yaptı. Bu mil 
41aaa1 439735 402208 415470 415472 415474 ı .. c. H. P. ni, bizi adam l""i 

1000 lira kazananlor: 415476 415478 419271 419273 n.c koymadı~ı. si)·asi haklorımı-

OJ.6520 OlG522 016524 016.526 41!1275 4 H1277 41fl279 422~90 :ı:ı <:i~nrdi.".ti için iş başından u-
016528 022Hı 022443 0021u 422C.92 422.';94 422596 422598 ,.klaştırdı. 
022117 022149 OW510 023512 418031 438033 43803.~ 438037 Şimdikiler\,., biz sunu yaptık. 
02Söll 02n516 028.;IB 042141 4380Jn 440"40 440242 440244 t.iz hunu yaptık. onlar ne Yaptı-
042H3 0421U 042117 04'149 440:?.46 440248 441131 441133 !ar, diye çene çalıp duruy~rlar. 
042soo OJ?ö92 012594 042506 44113.; 441137 441139 45öl10 Bir taraftan da siyasi haklarımm 
°'IZS98 012661 04:!663 04266:5 43.5tl2 45:ill4 4.5.51l6 455JtS rl~nrmtkte devam ediyorlar. C. 
0{•~57 Ol26r.n 0404fll 046163 465801 465803 46a80ö 45:;nn7 il P. ıamanında Orava (\!erli<e) 
~lr,455 016-167 01ô47n 0!97RI 465809 47a:i71 478573 478;7; ~önderdi~imiz milletvekillrri bi
O-ı~i83 o.ırı;a5 019787 049789 478:177 4i8.i79 4R2100 482102 zim hrtk1arımızı kııJlanmıyorlar-
055620 o;;:;r,z:: O'.i5624 03:Hi26 462104 482106 48210R 48H 6I c:ı. Bıı~iin de bu haklarımızı kul 
035628 060840 06nB42 0698H 18.1163 411.140.'; 483467 463469 ıanamıyoruz. 
')sru~45 00084B 071800 071R02 4852t0 4~2.42 4as244 485246 Bu~lin mr.\'rut ~rcim kanunu 
07!804 071ROO 071?.M Oi8661 4s.;24n 407491 ·1974n3 407405 ·l• mi1Jrt. oraya isto<li~i arlamı 
078r,33 Oi86fl5 078687 078689 497-!97 497,nn 498311 498.118 ~öndrremez. 1050 de do D. P. 
080S30 0808.iZ OR0351 0R0856 498.115 498.117 4na3 rn :~:~:~ nin ha<lndakilrrin i<trdi~i aitti 
08q8'\3 081100 0Rl192 Mll94 19nn42 4nS.o4' 498916 oraYa. htanbulun otuz mrhıı'1ı 
081t96 ORlHlll Ofl84Gl O\lR4fi:l 1()0 lira kaıan~nlar: . jr;nrltt k:ıı:ını tanıyorsunuı? l'lotil 
098,165 O!l8l67 O:J84ftfl 108480 Son üc rakamı (548, 088) ı~.r ll"t. hıınJ:ırı mı :ı;cıcti? n.1,·a bu 
l08.ır:ı2 1081[!1 JOB1fl6_ 108-ıBrı n:h;ıyet bulan 1000 numara yu- r~.\\·adır. i~st tarafı masal' 
lo•~a1 109931 lll!l9R:; ıoona7 z·r ıı·ra n ı 
1 · · ~ · ıs po itikadan ki~enin ha-
n~oao 12r.2.10 1202:12 1262.14 ·-· 

l' 
13

" 122 1 5 lira kazananlar: beri olmaz; ir:.rıolitikaöa hPr ka-
<il'.!36 1262~8 139120 " ] 'h f A ] 
l'nı '" l 'll'. 0 Son rakamı (6 ve 8) i e nı •· •~an b r 'es çıkar Bugünkü ni-•o zı 139126 1391Zo ' ., b 

z:ım, srçin1 kanunu dPiİ$merlik mrfhumu Yunan millctinJn ilik. 
ı:rı bu mr~eıe de hrp böyle dcyım lcrine i'lrml • 
edip J?idt'r• \"arın hangi patli 'etilir~e se-

Toplantıyı miilrakıp, !'On gün- çilsin netlct? Yunani!!tanın bari
lrrd~ ilrri liilrü\t'n 1\f. P. ile C .. et slvas<'tlne tC'sir edemez. 
Jf P. aras.ındakl. mu.'·azaa .idrlia· i ı·ıattA mür!it sa~cı Pa. 
ları kare.ısında hır dıyrcl'~ı. ol.up pal(os ıtçilsc bile, dahili is
olmadıtını soran muhrthırımızf" tikrarın t p m i n edilebUme
S:-dık .\1doltan şunları söylemiş. ı::i için, :c;ol temayüllülcre mül3.
tir: ~·im davranacağı, yani neticrde 

•·-- Rf'n hu hu uc:;ta SarıyC't dahıH sivasettc de fazla büvük 
tonla~fı~ında. !!.ah si f!kr1!'1i n:rt 1 bir deği~iklik olmayacailı sa.nıl
HrmııştUm. trias Plmış hır ~l"f'tm 

1 
maktadır. Parti propagandaları

kf.nunu, ııiya~I ııartilf'r ço~aldık- na bakılacak olursa. mC'mlcketi 
~ı. İktitl:.rı rlinflr. tutA~ ~artinin Pap;ı~o- faşizm<', Pla5tiras İlie 
ı ınr. yarıyacaktır. clcmıştım. komünizme ~ürüklrY!'CPktir. Fa-

:\fesf'IA: yii1dr ~!i rrv kA1anan kat l'~lında her iki partinin de 
bir parti hiiliin .mcıhu~lukl~rı aln grr('k dahili, trrek harici ~iya
rak, ylitdf'! R!'l ı~f'! muhtrlıf par- !irl C"Jhctinden programları ve 
tilt'r arı!ın<la rlalıl;•C'lt!°ı icin tf'm \'Hıııllerı asafı ~·ukarı aynıdır. 
"'il edilmtktcın mahrum kalacak- ifc; hcılli ha~lı partinin vaat-
tır terini 6y1C' hul~sa crlehiliriz: 

19:;0 '°dml<rindo mücad<le iki I. P'\Pı\GOSl'N PARTiSi: 

~~a :ı:\~:~~rai~~i~:r~lm~~;:i~·ti::~ ı. Yunanıstanın milletlerara 
Halhııki öniimiilcll'ki :c;rc:imlere sı bir itibara kavuşması satla· 
kuv ·etleri hırhirinr vaklac:an iic: nacak, . . .. . 
r.artl. hatta Kövlil p~rtiıı;ilr dört 2. Dahılı a:uven ve ıstıkrar 

, ti ". k h ti h 1 kurulacak, ıı •. r •. .lrC'C'f' , 11 ı;urf" e mu tr 
3 

H .. k. t k.a.- · 
lir partilC'rin <D.P Yf' muhalif• ·-. u ume namus ıa.rane ış 
vatandaşl:ırın reylrri) lire bölü-\ eorE'CC'k, . .. . 
!ırl'rktir, Rund11n dnlavıdır ki ik : 4• l\lemle~et ksanayıı a:enıs 
tirl~r partisi mııhalif · pnrtilcrin · ça;ta İart~:ı ac~ ' 

1 
k 

ı:oQ"almasını istiyor. Yf'ni rrni 1 • .;;ra 1~ açını _aca •. 
partilcılıin ortava çıkması. bu,ı::üin- . 6· Her '"1 andaşa ış temın e· 
k'I · k · h · d dılecek, 
r~y:;~i1;;1 pa~~'ı:~:a~~;~:n e~~~k: 1 .. 7. ~iltçiler ön ı>Ianda al.lka 
hiı: bir i~r varanııvaraktır. Bu ,.a go

5
rece ' 

1
. " 

1 1 
.
1 · · · ·d· h · . (i;·er ı J.Unan ı ar11 ı e mu 

zıvl't ı;:arlece ıktı arın esabına h 1 d h"IA d 
q~lrrektir.• acır er arasın a a . evam e. 

lh13• 1411~4 141116 141138 yrt hu lan 100.000 numara el<'r 
146370 1 rnan 1468U 146876 lira ıkramiye alırlar. 
ll6Sıa 141mo 147032 1470H, 400 lira t<••lli mükafatı: Samsun~ da Ustaoğlu' nu 

müdafaa edenler de var 

degelen farklar ebedı)'en yok e
dilecek. 

JJ. PL.\STİR.'\S IJ,E YENİ
Z'ELOS.lJN EPEK - LI· 
BER.'\L PARTiSi: 

ı. altidalı> siyaseti gözetile. 
cek . .:\ıazide hata etmiş olanla
rın norm.ıl hayata avdet edebil
mtı::i temin edılccek ve yersiz o-

117036 147038 207641 207643 i 01132:; ll732:i 217325 307325 
2076fi 201r.H 207649 21373n' 31032ö 31132:i 312325 313125 
: '732 21373t 213736 213738131432;) 315325 316325 317025 
lJ21;0 21"132 232454 2324'R 317125 317225 317305 317315 
232458 217291 2~7291 2372H5,317320 317321 317322 317323 
2.l;z97 2-17W9 240.~91 240591 31732! 317126 317327 31732R 
2l0!ill5 210597 240599 242272· 317329 317335 317345 317355 
ıınn 24221:; 242211 u221n 31735:; 317375 317380 31739:1 
231770 2.;1772 25177.\ 2:i1776 317425 317525 317625 317725 
251778 2.i11:'il 21>1353 254155 31762.5 317925 31832.; 3W325 
2543;7 2-il~59 260470 260472 32;325 337325 34732:; 357325 
260471 260476 260178 265211 367325 377325 387325 397323 

99 imza adına Başbakan' a çekilen telgrafa gö- ıarak şiddetıi cezaya çarpııanıa.• 
rın durumu ,yeniden gözden ge. 

re, Ustaoğ/una iftirada bulunulmuş çırılceek (Karşı tara! bu vaa-

2~s21~ 2a.;21s 26.5217 2ss210 417325 ---Şehir Tiyatroları 
kesme eş i-:· de 

..:. 

'Tiyatroların başında kimin bulunacağı belli 
değil. Bazı artistler temsile gelmediğinden bir 
oiyes oyundan kaldırıldı. Eminönü bölümü 

kapatılmak isteniyor 
l\"USRET GLZELCE 

i AT !X Tan Hevetı ·drn 

" ıl·· ·ıı .d inıııo di ıkomüni.stleri dcs~klcmck• 

Ankara, 15 - Samsunda in- kilimiz muhterem Ha!ian Fehmi olarak tC'fsir etmektedir). 
tişar etmekte olan uBüyük Ci- Uslao.'!lu, mC'~nrlsiı iftira ve is. 2· ~~timai adalet tecelli cde-

h:ıt" adlı l:'azetede Atatürk'ü tah nallara hC'dC'f tutularak !\fümtaz cck. l\~tekım bu uğu.rda şımdJ
kir ve lnkılApları inkar eder ma F'aik :rcnik, J-lüseyln Cahit Yal- ı den lkı esaslı a~ım atı_lmış _bu
hiye.tte yazılar yaz.dığı itin bü-ı c:ın ve arkadaşları tarafından 3- ~u~u.yor.:.· .;\.sk~r~ık ~~dd!'tını~ 
tün Tlirk basını tarafından şid- Icnt'n ve nC'şrrn tahkir ve teıyif ıkı s~ncı)'c ındırılmcsı ır_e toprak 
detlı hücumlara hedef olan S3m edilmiş bulunmaktadır. sız çıflçıl!'re toprak dagıtılması. 
sun D. P. ~lilletvekih Jiasan Feh Fikir hürriyetini yok etmek, 3.. \'alandaşın demokratik 
mi Uslao~lu hakkında D. P. )ler adalet Ye kanunlarımızın Icv- htirrıyrti korunacak. 
k~ 1-lıysiyet Dıvanınca hrnü~ kinde bir hikimiyrt kurmak 4. Y~n~ı:'1istan l\" . .\TO üyesi 
bir karar alınmamıştır. Bizzat ve demokrasi prpnsiplerini ayak olarak gırdıği taahhutlere. saygı 
Zafer Gazetesinin de hücum et- lar altına almak istemiyorlarsa ı;.;?stcr!'cek \:e Tlirkiye, ltalya, 
H!ı bu milletvPkifi hakkında rs- inat ve Hliralarını amme vicda Yugoslavy~ _ılc olan dostane mü 
ki ha_vsh.·et divanının karar al· d 1 nascbetlcrJnı arttırmaya de\·am 

nı diye tarif c i l'n kanun • ve d k 
mayı ~·l'ni seı:ilen divana terket Türk hilkimi huzurunda isbat et c ece . 
!iği anlaıılmaktadır. sinler. O vakit harokellerini al- 111. SOLCU oEDAo PARTi-

Si: 
Diğer taraftan Samsunda bazı kışla k:ırsılarız. Yoksa yalnız · 

lTstao~luna dE-l!il, cınu sec:<'nlere 1. l~c:i sınıfının yaşama sevi-
de iftira olmiı duruma düşon yesi yükscllilce<k. İşsizlik vok 

edileeok. Ağır vergiler haliİlc
hu adamlar .ıynı bakimin huzu- tileeek. 

bugün gen 1 
yapılıyor 
ıu ıekilde tasnif edilnliftit. 
EPEK-LIBERAL--Yilzde 4801 
PAPAGOS - Yüzde 37.13 
SOLCU .EDA• - Yüıde le.8~ 

BılindiAi ıııbi bu seçimlere 
yalnız üç belli lıailı parti ljti. 
riık etmektedir, Bunlardan baj
ka l::ı.rafsıı Ji5te halinde veya 
telt başlarına olarak srçime ltı· 
tılan 204 namzet daha vardır, 
fakat bunların üzerinde fatlı du 
rulmuyor. Yalnız yeni kurullın 
Çiftçi Parfüinin Batı Tra!ıyad&n 
gösterdiği dört adayın oradan 
seçilmek ihtimalleri mevcuttur. 
Bunların arasında eski baŞv~kıl 
lerden Bakkalbaıı ve tskl Türk 
milletvekillerınden Bay Hamdi 
vardır. ... 

Bugün öğleden itibaren Ati. 
nada içki yasağı tatbik edilme
ye başlandı. Yarın birkaç saat 
için açılacak olan lokantalar mils 
te.'na. her taraf kapalı olacak. 
Seçimlerin .&akin ve ht.disesiz ge 
çeceği tahmin ediliyor. ... 

Gazetelerde Cel1l Bayarın Yu 
nanistanı ziyaretinden şimdiden 
sık sık bahsediliyor. Bayar, Yu· 
nan HükOmetinin Devlet Reisle 
rini ve Kralları llyıkiyle ağırlı· 
mak maksadiyle yeni satın al. 
dıı%ı büyük binanın ilk misafiri 
olacaktır. 

Medlste ek,.riyelin ulak otacıtı 
tahmin ediliyor 

KuvveUe tahmin edildiğine iÖ 
re hangi taraf kazanırsa kazan. 
sın meclisteki ekseri)·et gayet 
ulak olacak, 10 il! 15 i geçmı. 
yecektir. Halbuki spçımlerin bu 
yıl )·eniden yapılmasındaki mak 
sat, iki taraftan birinin mühım 
bir ekseriyet kazanmasına fır· 
sat vermekti. Geçen seçimlerden 
sonra, aradaki !arkın az oluşu, 
Plastiras - Venizelos JıO.kUme. 
tinin srrbestc:e çalışmasına rnl. 
ni olmaktaydı. Fakat bu ıidişle, 
kim kazanırsa kazansın, bu sefer 
de. hiç bir taraf mühim bir ek 
seri.ret temin edemiyecek \·e, 
o ıaman; seı:imlf.l'rin yakın bir 
istikbalde üçüncü bir defa tek· 
rarlanması t:;erckecektir. 

,ı\tiıııdaki mebuslar 
Atinadaki 25 mebusluQu elde 

ed!'n partinin seçimlerde galip 

geleceği kuvvetle tahmin edil· 
nıektedir. 

Söz sahibi kim.srlPr, durumu 
umumiyeUe Amerikadaki son se 
cimlere benzetmekle ve netice 
hakkında tahmin yürütmenin a. 
his ())acaı:ını ~öylemektedirl!!r. 
Xeticeyi, şırndilik her iki tarafı 
da dinleyen ve susan halk küt
lelerinin; pazar günü \·ereceti 
oylar t3yin edecektJr. 

Zahariadlsln konuşması 

S~nelerdenbrri bır tür Hl buh· 1 iyy('n aşmamaktadır. Buna mu
l'atıd.ın kurtulamayan İstanbul kabil 8 aylık faaHyet devresinde 
6thir Tiyatrolarında ıon lBPtlan cem'an 400 temsıl \'eren Dram, 
lı:'hidür değişikliği )·eni bir buh" i I\omedi ve Çocuk Tiyatroları yıl-
1•na sebep olmuıtur. G<çen hal-ı li~ biitçesinde B°.l<diyede~ 380 
ta i~inde müdür Orhan 1Iançcrli· hın lıra yardım s:ormektedır. Ya· 
0tlunun Besinci Su be rnüclUı ıü-, ni bu üç müessesenin senelik ta-

Dcımokrat~ Partililer tarafından 

Ustao~lunu himaye maksadiyle 

yüksek makamlara tclgrallar çe
kildi~i anlaşılmaktadır. 099 im-
za adına komisyoncu Tevfik Fur 
tun• imzasi)'lp Başbakan Adnan 
:\fcndcr!'s{' çrkilcn bir telgrafta 
~öyle dcnilml'ktedir: 

rıına scvkedilerek tl'mizlenmcli
dirlcr. 

~fillt vicdan ıztırap içindtdir. 
Duy~ttl:lrımıza tC"rc:üman olmanı 
ıı ~·ükıı:ek şahsınııa mahsus tam 
ıUvrnimiıle ,.e büyük saygıları

Alina, 15 (A.P.) - Demir per 
de gerisi memltketlerinden bi. 
rinde bı~nan Yunan komünist 
partisi sekreteri Nikola Zaharıa 
dis dün ıece Yunan millt•tine 

2. •Temerküz karnplam kal. radyo ile bir hitabede buluna
dırılacak (Hillcn sürgünde veya rak vatandaşlarını pazar günü 
hapiste olan komilnistler kaste- ;·apılacak seçimlerde oylarını sol 
diliyor). 1s:c:ilrr hi1rrIY<"IP kı11vu- cu demokrat birHtH partisıne ver 
ş::ı.cak. Askeri mahkeml'ler kal. mi1e d3vet etmiştir. 

ı:ı.e nakli ve verine C. 11. P. es· rarı 380.000 lira oldu~una göre 
' rni11etvekillcrinden FAzıl Ah· 1 temsil başına 775 !in zarar va~

! Aykaç'ın gellrilınesl ~eklin- dır, 

•\'icdanlarımızın İ<'m~ilcisi ve mızla dileriz.• ---
Korede tepe savaşı 

devaın ediyor 
Auaelahd p,.,,, 

'fark Clark'ın Savunma Bıkan-

kaC'ak ve işçilere bueün olrluJ?u Zahariadi5 YL'\!!n milletinin 
gibi «sadakat bc)·annampleri• im· anrak bu suretle ·Birlet.ik Ame 
ıalatılmayacak. ePolis De\'letı. rikanın boyunduruğund;n 1 kur 
yok olacak. tutabileceğini ill\'e etmiştir. 

3. 1\!illetc istik131i iarlc edile Diğer taraftan dün ıece Yu-
cek ve hiç bir ,)'abancı devletin, nanistanda stÇim kampanyası· 
'Yunanistanın dahili meseleleri. nın re~men sona erdiği bildiril
ne karışma5ına mü~aade edilme mektedir. 

Baba oğul birisini 

bıçakla öldürdüler 

PiN 
•JBaş, diş, adale, sinir 
.' derhal teskin eder. 

ağrılarını 

•ı Grip ve Nezle başlangıcında bir 
çok fenalıkları önler. 

• Süratle hazmolunur ve te.;irini 
gösterir. 

KiNiNLi 

, .. , 

4 saat ara ile günde 3 adet alı11ablllr. 

BAŞMAKALEDEN 

Bilmediğimiz 
anaf 

DEVAM 
. 
ltalyan boks 
Kermasına 
S • 2 yenildik 
İstanbul - Nıpoli Boks kuşılaş 

ket, kendi hesabına dar mlnada maları hu ak am Spor ve SerJi 
karııhk.Jar aramadan, bütün dtin ~a.r.ıyında yapıldı. Neticrl@r şun. 
yanın emniyetini dti$iınecrk, lardır: 

< Bası 1 tn<ıde> 

herke~Jn imdadına J·etişec:ek bir .51 kıloda HaJTi Vel1ogh·e itti-
mevkide buJunuyor! fakla galip: 54 kiloda S•rti. \·or. 

Bu ıuıllere türl\l türlü cevap· goya ittif.akla galıp 57 kiloda 
lar l"triltbilir. Fakat en kanaat Eorrıcio İrfana itfıfakla ıalip; 
verici izah ıekll, Amerikan u- 60 kolnda H•b~nlı. Gatit"• ittıfık 
mumi h.a:vıtındı olgun ıab§i~·tt· 1 la ;ı-ıl.ıp: 63 S kiloda Vural. China 
tere deıer verllme!>l ve bunlar- ·aı ikınci ravundda hükmen ga. 
dan azamı i'ilifadl" imi.anı ararı· Jıp. 

rnasıdır. l\luay~·en vasıflarda \~ural tımamen hlkim döğü$Ur 
~~.h.!iilyetler makbul . tutulunC'a., ken lt.ı:l ·an antrt'nortinün rını 
boyle adamlar. bol mı.lı;t~rd_a )·e· J kPnarınrlan mutemadıven müda
tişiyor, verfmlı \'e feyıılı hır re· halesi İt::tl~·an boksorünün hıik· 
~·b~t halinde blrblrlerlle b!Y men yenilmo>ın• sebep olmuştur. 
ol~uşerf'k, )'eni )"eni ufuklar •· ~faamafıh Vuralın maçı ya na
rıyorlar, ha~e.ketsiz ~n~rjilr.ri k.ıvtla \'Pva ith(akla kazanaca•ı 
harekete gl'hrıyorlar, but!.Jn mıl· nıuhakkrıktı. 67 kiloda Alp ile 
letin hayatını Y!nl kıy.metil'? Pııı;~eri hPr.:thrııre; 71 kıl.,ıia Dıl
katı~orlar. umumı sevi)·eyı boyu. Jıİ\'.1J: Vl"ıiada ittifakla galip: 74 
na yilk'tltlyorlar. kilorla B'ı~•tti, Tan·ara ittıfakla 

Büyük elı:i DraperJn basın galip, 
konreransında mühim me!leleler· Bu Eııretlııo ~·apılan ~·lçiz mat'tan. 
dtn bahsedildi. Daha e\•vpJ ha- t:ıeşini Jtal. anlar ,.,,, iliic:ini hitim 
zırlannıış iki yazım bulundu~u kiltr kı?andıl:ıır Bir maç da be-
için bu bahlsll'rin ilham etti;U rah•rlikl" netic"l~ndi. 
dii~iinceleri çar,amba ıayımızda 
tıkacak J·aıımda ifadeye ('3lt$3· 

cağım. Fakat bu basın konfe
ransında bende aliika uyandıran 

avit k ndi11i yaktı 
baıtıc:a nokta, bilzat bü.Yük elti· C R"c:ı l lntht~ 1 

nin şıhalyetl oldu. raıia ilztrint btnıin dökül) l"e bir 
riP kibrit ("akmıştır. Etraftın hl

Olgun, yetişmiş, mlllttftt in· r'ıcııı,·j aiirrnlrr al~\·leri söndür· 
san demirbaş cetvelinde mühim 
yerler almıs şahsiyetler hiıdr r.1,.k isttnti~lPrı::P dfl Davidi kur. 

\·e herhangi bir sebep gôste-ı i tanbul halkının mühim bir 
t ltı<!dcı.n b.3sına intikal ettirilen ihtiyacına cevap veren Eminö?il 

1
11 hAdıscnın, pek karışık s::ıOıa· Şehir Tıyatrosunun htızı kaprıs

t~~l oiduğu zanıannı mcydln3 ıcrc kurban gitmeri ihtimali cid· 
1 rnış bulunu or. drıı ı.izUlünettk bir hal arzct· 
~ tlzıı Ahmet Aykaç_'m emekli mektodir. Ötedenberl Şeh;r Ti
' ~f.llıhu dulayı!fıyle mttclur mua- yatrolarında &üre.gelen münaza:t 

111 t:ıı. Daim Ba~cıoğlunun tiyatro re nıünakaşa1ar, yeniden ba$sız 
f ;ı, ~mirliğini yapaC'a •ı, nakil kcy kalan bu camianın tekrar anla,. 
~f!linin açır,a vurulduğunun he· mazlıkt.:ır içinde bocalamasına 
._en akabinde öğrenildi, D;:ıha sebep olacaktır. 
t,.P ı gün de, Ffl.ııl l\hml't_ .1\Y
\:'i: ın vevmiye ile tal in !'dıhlı~i 
rı \tn\anının da genel sekreter 
fj~4 atı, nıeydana <;ıkh .. Şimdi de 
ıı:rhan ırançcrlioglunun tiyatro 
ll j,ti.rlii •ü 'azi(esindl'n resmen 
,~nrn~ ıo s~dc~c jki .a~ n:~zuı~ 
b., d•dıJdii!lnı hızzot \alı dunkti 
"a)'·arıatında a\ıkladı. \"ani .son 
ıı 4Yete göre. Istanbul llcledıye
l(ış'hır Tiyatrolarının kc~dı..sı?.e 
~~ ~y mezuni.) Pt vrtı ttn bır mu
~ ru, ve vazife başınrla iki mü .. 
~~ hıuavini ile yeni bir genel 

Seoul. 13 - BııRün mukobll 
taarruza gf'ı;rn Gi.int>v Koreliler 
1 ay zarfında 15 inc'i dr!a ola
rak ·İğneucu• trpesini ele ı:rı:ir 
dikten ı;onra komünist Çin birHk 
terini •J\vcı sırtlarının• kuzey 
uruna dot?ru sürmüşlerdir. Crp
htnin mcırkez krsiminde kAin bu 
sırtların en yüksek tepesi olan 

lı~ına vDki rniiracaatını tazeliye. 
C'!'ğİ anlnşı1m;ıktadır. Bu takdir. 
de Eisenho\\·cır oldukça müşkül 
ve nazik bir kar::ır Vl'rmek zo 
rııncla kalacaktır. Gencıral ~a\"aş
maya \'l' mııhart'b('Jcr kaıanmayn 
alışıktır. Bu itibarla Generf!l 
Cl.ırk'ın pl:inları kenrli5ine muh
temc)('n razip ~Hrüncıcrktir. Eisen 
hO\\"Cr Gcnrral Clark'ın a5keri 
~örüş \'e iktid:ı.rına da ~iiven
mektrdir. Fakat di~cr taraftan 
t.isC'nho\\·er sC'çİm kampan~·ası 

~ıra~ında Vl'rdit:i demcı:Ierde Ko 
redeki Amerikan a:c;kf'rlerinin 
sayısını t'k~iltmck lüzuntu üze. 
rinde ı~r.ırla durmuı;tur. 

yecek. (Bunu söylerken solcu. 
lar Amcırikalıları ka~trdiyorlar. 
Fakat tabit asıl mak~aUarı Yuna 
ni~tanın dahili meselelerine Ru.!I 
ların cıkarışma.sını:o temin etmek 
tir). 

1 :ırm:ıea muvaffa\t clımawn~lır
lnsafsııca, gıddarca, mirasyedi· 

Turhal 15 (•nka) T hı dır. D~vidın bıraktı;ıı._ı mektnıııfıın • ~ - ur • « harcanıyor. Bir gldl1e kör ' 

l"eteri varılır. 

~?i~or taraftan Şrlıir Ti ·atro
te 1 tı,~ian etrafa ~:a ·ıtan hnberle· 
rıı tore, mUPssesede büyük bir 
-~~e ek5ikligi derhal başgös
İiqı ııtir. lllrçok tiyatro münek
ttr ~tinin de dJha l'vvcl işaret 
~~ı Cibi. dram ,.e koınedi kıs
li·t.J.da rollt'ri olan muhltli( ar~ 
t..fh erin birçoğu h<l!i<talanmış, 
~ıller aks:ımış ve h:ıttft bu 
r,:a en •.\hurturlu• piyesi kaldı .. 
rı>'l\r:;k Yerine eski bir komedi 
~tı}n•nağa başl.:ımıştır~ Evvelce 

•!rı :.ın bıl ll<'rın brdelı hu yüz. 
G.r leri ödenmiş "e mürssese "• t~a, &irmi~tir. Dij'er tarafta•ı 
~aıı alının gazrtemizdc çıkan be
l~Jtıa·tına ra~mf·n, CmlnOnü bô· 
\~~nün derh:ıl kapatılması için 
~ı- eı.ıı bir ta1yik yapılnıakt3-
~~tı. llal.buki Enıinönii lıöli.iıniı.-
• rtıı Şehır 'fivatrosunun zarar r.e· 
t•ı- 'Yl'n tek ıniiessl'se.,,i olduğu, 
tııı e h.:ı.sında ı:ıkan r:ık:ımlardan 
•, aıılrnak!adır UE>lirtildi ine gö 

ı~l?ıinonii Halkevi 6 tc-nsilde 

~1! liradon faıl• hasılat yap
J;,~1"· llütun masrafı geçede 50 
l. kıra ve Lir ml'ttar ye\'-:niyelı 
;:'>eı 
"ll'll ·l lle c'Jz i bir dekor ve kos· 
~ "~·ra(ıdır ki bunl3r dl il1 

t at e de masraf. geceLk va 
\'asatısi olan 220 lirayı kat-

. 
ispanya Ortadoğu. 

Savunmasına 
Katılıyor 

Londra, 15 {AA.) - Geçen 
hafta zarfında belıren muhtelif 
eınare \.·e delillerden anla~ıldığı4 

na göre, batılı de\·ll'tler, bilhas. 
sa 1'ürkiye ve ispnnyayı ön pli· 
na almak suretiyle Akdeniz ve 
Orta - Do~unun savunmasına mil 
tcallik planlarını sür'atle hazır
lan1aktadırl:ır. 

• İ~neucu • için cereyan ed!'n son 
kanlı sa\·aşlar 26 saat sürmüştUr. 
İki taraf piyadesi arasında pek 
yakın ml'safC'de sürekli tüfek 
atqi teati edilmiştir. 
· 8 inci ordunun bir söıcüsünc 
görcı GünC'y Koreli piyade tcpe
vi bu !abah 6.30 a doA:rn ele s;!e .. 
ı:irmiş Ye ~ag kalan komlinist 
askerler ,ı'\.\·cı sırtlarının kuzcıyi
nc dü~C'n tünrl \'C' rna~arahıra çe 
kilmişlerclir. Kızıllar 1 aydanbe~ 
ri bu rnağaralıırı müstahkem mrv 
-zi olarak kullanmakta \"e takvi
re aldıkça 1 i~ne UCU• tepesine 
hiicuma grı:mektcdir. Bu mev. 
idin ot::usuna uUŞC'n • Küçükpar-

Ürdün' de 
Karışıklıklar çıktı 

d .ı·· .l.uodattd Prt11f .. I 
Orta • Doğu savunmasının tes mak ı sırtlarında da ~öğiicJ Jl'(Ö\!Ü· Amman, 15 - Buiün Urdün· ı 

kil3tlanP,ırılması itin tir taraf- o;;e ı:arpışmalar crrC'yan etmiştir. de hemen hemen bütün ~ehır- ı 
tan İngiltere ile Btrlcşik Ame- Chica,eo. 15 (.\.P.) _ Bıır;ıd:ı Ierde sokaklara •dökülen r.1üte
rıka ve diğer taraftan da Arap ı:ıkan .sun _ Timcs• ı:aıetl'~i hevvir halk toplulukları göste~i· I 
dC'\ Jetll'ri hukümetlPrı araı;ında bu~ün trnık<loC:udakl ~\m('rikan Jpr yapmış ve Ba~bakan Tevfık J 
istis:ırl'lC'r yapılmakla olduğu 1nıvvet1Pri ha~komutanı GC'ncral Ebülhudanın işbaşından uzaklaş 
kafi şekilde anlaşılmaktadır. \fark Clark"ın Korrye !l Ycya 4 tırıJmaı,ını istemiştir. 

1 
Orta • Doğudaki İngiliz kara mun:ı:am .1\mPrik11n tümpnj J!'iin- Polis \"e Arap Iegionu kıtalart t 

kuv,·etleri başkomutanı Gene. derilmpsini Sa,·ıınma Bakanlıı'!ın dünkü gibi bugün de Kudüsün 
ral Sir Brian Robertso.n, Deyrut dan İlilPdi~ini yazmıştır. ,.\rap kı5-mı .'\ablus Ramallah'da 
tan gelen haberlere göre. Lüb. Ga 7etf' hu haberi \.'aşin~tonda ayaklanmaları bastırmışlardır. 
nan başbakan, dışi$leri bakanı inanılır bir kayn:ı1<tan edindiC!ini llPylülelemdc 'POiis harekete 
· ı , başkomutanı ile görüşmü~ kaycletmiştir. Haberde şunlar g!'çcmklen imtina edince 3sayi· 
tür. denilmektedir; ~I tenlin isi doğrudan doğruya 
Aynı zamanda, buradaki mil- •Genrral ~fark Clark. Savun- ac:;kcri birliklcıre düşmüştür. Ka 

~ahitlcr .Birleşik .1\merikanın ma Bakanlı~ından mıını:ım kuv rışıktıklard:ı öler olmamışsa da 
'fürkiyeye karşı iİUikte artan vrtler isterken ÇinJi ,.e Kuzey baıı gösteriC'ilerle iki legion as 
bir al~ka duymakta oldu~unu Korrti kızıl1ara karst yeni \'e keri yaralanmıştır. 
kaydetrnektedir~r. büyük hir taarruz h:lzırl:ım:ılı; ta Beytülelemde Ürdün partfı. 

Londradaki Sa\·unma te1kiU1- savvurunda olduğunu belirtmİ$· mentosunun bir Aıası, Abdülf~t 
tına men:c;ur> re!mi şahsıyetle- tir. talı Dtn·iş tt\.kii ed;1mi$ vP ka. 
rin bildırriiğıne göre, Türkiye F.sac:pn ,Pneral ,l!PçenlerdC' Tol\ rışıklıklara filen iştirakle suc:· 
bilha!!>a Arap mem!eketlerini ror1ı hazı Amerikalı idarPC'İlerlr landırılmıştır. 
ttavurma. teşkilitına katılmakta a~i1ı.ıtiirkrn Koredeki c:ıkm:17:1n Nahlus valisi İhsan 'r?~ime iş 
ıı.enl'!:lPı"' bakımından ıaruret ol I Bir1,.,1:.._ ;\ mPrilı;anın prP.··t ijinl" 1 ~ f'n elçtktirilmiştir. 
~ıı~uıl~ il<na etmcre ('.111'.mak Z.1rar \'Pt'ıii-'i in:ınrıııı :zhar et- Du arada ha~bak~nın uz~kJ,c 
•ır"t Mıı'1t"m"1°n ç-ok Onem 1 misti Yeni f'umhıır'ıo;c:kanı F:h,.n t•rılrııaı;ını i;teyen iLi R:azete k, 

li hır rol o.:nayabilecektir. hower vazifesine blşladığı zaman patılmıştır. · 

4. Bütün sivast suçlular umu 
mi af sayesinde serbest bırakı· 
lacak. 

G\l.LOP ENSTİTÜSÜNl'N 
TAIUIİ'iLERİ 

da bir barınan :yerindeki avuı; içi körüne ayık uydurmıyan adam, ~ir hAdi!:P\'f" mtit"fl!sir olırak in· 
kadar küçük bır yerin iki konı- turlıi ttirlll şekillerde yok ,dili· · tıhar l"ttiğı anlaşılmı~tır. 
şu ara~ında nfza !'ebtbi olması vor. tnkişafımızda lgtikrar ve Bu mPktupta şu satırlaril raıt 
yüzünden feci bir cinayet işlen- devamlılık bulunmamasının Sf'· lanm1.-tır 
mışt.ir. İbr~him Tekiner"in bu bebl, yetı,mlt ın~anlara ktlmet (!Adale~~ dtrim ki. bu '·:ııınız 1 " 
arazıye sahıp çıkm;ı~ına hiddet. vermtmek. onlardan istifade et· dan hiç kimce rn•~'yl detıl. çün 
lenen İbrahim Ertekin'lı o~tu me.(i bilmemektir. i s::ii tıPn kfr-di tlimle r~nzin al· 

Yunan Gallop Enstitüsü Atina ?\fustafa Ertekin der.hal ~amala- AmPrika ile tanışmamızdan l'C rlım \"P J.;ihritı taktım"' yandım. 
halkı :ırasında yapılan anketler rı.na ~.arıl~ı~lar ~e Jbrahım Te- J tşbirh(lmizden türlü hirJll iU· İ!'tl" hıı kar1ar. 
neticesinde elde edilen istatistik. k.ıner ı delık de~ık f'fmek .sure- rrtlerle 1,tifade edi:rorur Ol· BUtlin bf'ni tanı,·anların hep~i
lC''.i dün _gecr ilan etti. •Pazar g.ti tı~·le feci şekilde öldtirmü~ltr .. gun, vtticmıı arlamlara 1;;;ymtl "" f.fl~m. Allah beti bol ömijr vl"r 
nl.ı. hangı partı\"e rry vcreceksı- dır. ·1. 1 . d k 1 . şin. Ve bütün Türk millfltine · • ı · · ·· d 17 9 "'rmea ,._. onu am yerın e u . 
nız ... sua ınr ~al~ın yu~ l' . u 1 .Katiller adalete t's1im edil- lanmak sanatını da onlardan ö&· sıhh::ıt vP bol ömür dı1Prim. Yıı,1 
cevap vermcmıştır. GC'rı.::._ ~a~ mı~lerdir. renlr ek, terakkinin mühim sır· !';Jn TUr'ki ·e Cumhııriv•ti. Sakın 

tarından birine ermiş olacajız. k!mt.f'vj suclu yapmayın~ 

35. 36. 37 11d tı.ramı,., E•lerl 

1952 de 50N ÇEKIU~ : 
• 
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BU ÇEXILlşE 

3 Bahçeli Ev 
T AHSIS EDiLMiŞTiR. 

Türkiye İŞ Bankası 

Ahmet Emin y ALMAN lllrli;o •tra!ındı ,.,·cılıkça Ulı 
kık;:ıta ba~lanmı$tır 

l ıi'ıve11ıi%deki btılıııae_n_r_ıt-u 
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••kaya devirir), 

2 - Uzun ş si şoför mahalslz 

3 Uzun asi ve $Oför mah Mi (avrupa 

5 TONLUK • DiZEL 

KAMYONLAR iMiZ 
GELMİŞTiR. 

Stey." Ağı~ iş kamyonudur Memleketimizin karı 
yoll3rında günden gUne artan ka myon ve oto· 

•· büs nakl i yatında STEYR kamyon luı başta yer 
: 

- ıOKTOR_, 

Raif Ferit Bir 
\'erem •e DahiU llastalık 

lan Mdtebassı!'iiı 

Muayenehane Beşlktaı 

almaktadır STEYR kamyonları memleketimizin 
yol şartlarına en uygun kamyonlardır . STEYR 
aynı zmmanda en iktisadi kamyon T olmakla be· 

r• ber yep ısı,.!~ğ la.!:!11 çeki'. kudreti: y~ksek tir 1 
TUrkiye Umum Mümessm: 

Kip r tipi 

l'ram\'JY Cad Emniyet San 
dıfl yanında No. ıı, 1.t:I: 

1
8439~. Muayene 17.19 ~ E• 
Valı Konağı Cad. No. 33 
Ba~aran Ap. Kat 1 telefon· 
'"1fü\4 

y AK u p' soyu G E N"ç 
Taksım; Cumhu riyet Cad. Pak.~p~3 • Te.İ.~s7352'"":".a7353 -- / ~, -

şoför m halsf 
Uzun 

Telgraf : SOYGENÇ ·- ' lstanbul 
ACENTELİK VERiLECEKTiR. " ~ 

A \ ,\ DOLl D.\ MÜ!\ HAL \ İLA YETLER i ÇiN KM!\ O\ \ E TRAKTORLERbıız JÇl\ 
T .\LİPLERİS ADRESIM izE '1 1. RACAATLERİ . 
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: --.: "'"' u ,._ .,_ . & o"ı 11111• ı:; ~·; .t.M..tı"' O '"Ui .. ,_ - - ... , __ _ 
ı , KIRALIK DEPO 

1 
Yenikapt :-ianııkkenıal 

c-adde.1i üzerinde traktör, 
otomobil. ziraat Aletleri ,.e 
~air malzemeye ch·erişlı, 
beher katı 600 M2. iki kaı... 

l 
h betonarme depo kısmen 
Vf'ya tamamen kirahktır. 

Muracaal: Ali K1Jıyagil 
Unkapanı Fener caddt>si 51 

- Telefon : 20198. -

Yeni Neşriyat 

I .o\.manhekim :\f Pcmua!li t 

't«l fln,.il ''"' ı l'tkh 11ı<rfılın 
n.ı:lll<lı. •rııı:ı ''Q•lilırıı~ a<lıın h•~ta 1 

11lm.t n .... n 1-t rıı ıtrtt,.ı 11".dtli '"'f' 
!rr htr\ı: ... ın ınrı:"arr.ıı• "T•I' l'"l't ı ... 
t•k ~ıi ık bıkuıı1ndın ı r ,.,. muıdı:l. 

•raki.:ııbıl•nmu lhti11r!ara ofiitl,.r, k'l 
·ak a.tnlal"t, •ırıh '"''· a<J,.mt it.ti· 
ıh n ,.. h,.I ~ rlı:rt n. Uc.ır, ,.n, 

h\ı:lf' ar.d•tı:n t:ıırt., • tak ı';- nTıh, 

""kıl:rfll>Jık h•~·· lf'rıı.,ı: •ayıtnnr.ın 

k~ ~aıuı•ı'~r '1.İO:lrt (nfı"ırm

fr""ll ii t'll ara'tı 1" (1'10) rtı1dl;.a<fa 

: .. lo~ı:k•,.l!lı~i r~.-ı n .. ı11, T>i· 

••ııl'"o" 1 n t 

* Turk Kanunu "1 t <lenisl 

1, .• .,truı r ,.,.,. ,. Rııhk r. ,ı. 

l•~ı ff·ıh\ı: 'F'ak .ıın.ı anl'l'ıınndın o?· 
m~k ur•rıı OM. Pl"f\f 'laıtaf• R.ıit 

B .. ı,ı,. •~ ın fTıJrlc Ji•n1ın11 'ffld,.nı•i) 

w"'r '" ft ı. ıh· filan n-1111~ kıı 

mı tla "•• nlaıımıııır 

.Arıı:ı mu" / l '''-t"' ~ ;;:, uııan 

bıtlanı-ırı ı lı tıur rı.ı, etı;t) t"' 'Gı:r· 

rim•nkallere datJ" )'Artıla7 7..•raria~· 

nı:rı ınıliıl) ı ınli 1..ı'ap!ın ıla ıatı~a 

~ü11 rtlraı,ht 

f \;u\ u a a .. @ hukuk. taiebeleriııt 

DEVLET HAVA YOLLAR! GENEL 
MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Adana hattının tamiratı dolayısiyle evvelce 

kapatılmıı olan lstanbul • Ankara • Adana • ls
kenderun hattının 12 Kasım Çar,amba günün· 

den itibaren iıletmeye açılmıı olduğu Sayın hal
ka ilôn olunur. 18109 

Milli Eğitim Bakanlığından : 
1952· 1953 ders ~·ılı yaı !Ömestrinde kendi paralariyle ya. 

bancı memleketlerde okuyacakların Bakanlı&ımıza ne yolda bas 
vuracakları hususu 6 ekim 1952 tarihli ve 71S sayıh Teblil:
lcr Dcrgişindc ~·ayımlanmı~tır 

İlgililerin bu esaslar dahili ndc l kasım - 30 ka;,ım 1952 
tarihleri arasında Bakanlığımıza ~:enidcn başvurmaları gerek- ı 
tıgi ilan olunur. 0 8170! 

Reklamda yeni 
bir çığır 

\fatan iliincıhk ,.e reklılmcılık bakımından tok mühim bir 
tesebbü~e girmts bulunu:ror 

Bu teşebbüs tasni[ edilmiş kı~a i13n ~eklinin ihda!iiiıdır. 

Dünyanın her tarafında gazetelerde ne~rcdilen bu il3.nlar 
hem çok ra~bet l:örmekte ve hem de \·erenler için çok fay-
dalı olmaktadır • 

'fcısnıf edılmiş kı.sa ili.nlarımız herı:;ün ı;:azetcmizin muay
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
i~e göre tasnif edılmiş olacaktır. 

Bu il.laların ~ekli ve ücreti ~öyledir· 

l O kelimryc kadar bir ay müddetle neşredılecek olan 
ilfinların aylı~ı 20 lıra. 

Gün aşırı Yeya 15 gün ncşredileccklcrin aylık ucreti 12.5 
lıra. 

11aftada iki gün ne~redılenlerin a)lıgı be 8 lıradır. 

On kclimc)·i 'cçen iltlnlarda her fazla kelıme için günde 
20 kuru~ alınır 

~ ............ --~ .................. ~ .... ----,_. ... ... 
TACETTİN GÜRTAN 

En Jük:-rk ZC\'k ~ahiplerinc huzur ile ce,ap veren 

MOBiLYA ve MEFRUŞAT MA~AZASI 

tal'"si ,., tdtrıı Bl:,yo~lu .\. nHı.lıme.!ıcid 3/5 Telefon: 4j779, 

NKER 
DiKiŞ NAKIŞ 
makin lc:ri 

5atıf Depoıu : 
DEKALO ve ORT. 

lstanbul • Tahtakala 

• 
ELEKTRO MAGNETIK DEBREYAJ TERTIBATLI EKSKAVATÖR· 
LERLE DAHA SERİ VE RANDIMANLI ÇALISABILIRSiNIZ· 

Seri kazı işler i nde ve kaya hafri. 
yal ı nda P&H 955 A model i Ekska
valörlerle .daha seri randıman 
alab il irs iniz. Elektro magnel ik deb
re yaj tert i bat ı makineı11z i n hayalını 
uzattığı g ib i ra ndımanın ı da % 20 
arttırı r ve lriksiyondan mütevellit 
arıza lar ı da tamamen önler. Bil
ha ssa aç ı k maden işletmeleri nde, 
b üyük inş aat iş ler i nde bu yen ı ma
k ı ne il e ma liyeli "l iz düşer ve ran
d ıma n ı n ız arla r. Fa z la ma lümal 
iç in P& H mümess iline müra · 
c aal e din iz. 

Not : P& H Almonyodo lesis-ettiği fobr ikalo · 
rı nda imalata boılamıı olup 1, S yar· 
daya kadar sı parıı kabul edilmekted ir. 

HARNISCHFEGER OVERSEAS 
CORPORATION, Milwoukee 46, Wis., U.S.A. 

CelJle '"Ho r rıou.e·• 

f ı felı lulıetl 111 Jllof 

Türkiye Umumi Mümessili : 

TATKO Otomobil, Lastik ve Makina Ticareti T. A. S. 
No. 35 Tal.sim - latanbul Cumhuriyet Cadde&i 

Telefon : 82240 • 82249 Telgraf adresi : TATKO • lstanbul ), 

~~~· '...-"'--11 .... ;;;;· et)..-; 
f.A(:ll•U ll u ... . ,. c ..... , ...... wn cıı.... OIOIC.M "°' '"'' .. ,.... ,,ı,ıQ ,. 

Nedir 
l 
• 

-----:0,ıı> 
imtiyaz •ahlbi : SIN AN il o 

Nt~rivatı Fillen ıdarr edt 
Yaıı lşlen tesuı ~tiiddrıl 

~IELIH VENER ıı" 

I\' A rAN ı G><eledlik •• ~I~ 
acılık 1 A ş - ldanb 

VATAN MArBAı\SI 
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GAZ'ET'E İLE BE'llA11E'R 'PARASIZ 

OWm h'ç • fena ey d 1 

Yazan ' Sait Faik 
M•kteplerde bAla Cenap S•· 

habeddın, Rıza Tc,·fık, 
haıa ~üleym;ın :"\.ızif. 0:.-han 
Seyfi, Yusuf Ziya. Halit Fah
ri. ·Faruk Nafiz, Enis Behi~ ... 

Siir olmıyan :yerde insan 
ıı:cvgisi de olmaz. insanı in<;a
na ancak şıir Se\'dirir. \"oksı 
rinayctlcr ahr )·ürür. İnsan, 
insan J-ÜZünc bakamaz olu . 
sıır; büyük ıarıar, ~öıde bü· 
~·ük düşünceler. sahte •:a· 
tanperverane 13.kırdılar. boş 
ahlak kaideleri değildir. Siir 
insanı insana yaklaştıran şer
dır. llarplcr şairsizliktcn çı
kar. Cinayetler sıirin okunma
dığı yerlerde işlenir. Ku\·\·etu 
insan, şiir 6evmcdiği için za-
3-ıf insanı dörer. 

Bir delikanlı Orhanın şiir
lt'rini okumuşsa ic;i titreme
den, gözü yaiarmadan insanl, 

ao:ac.ı, kuşa, ta~a. topra~~. 
. \nkara)·a, istanbula bakamaL, 
kaldırımına tükilremeı, a~acı
nı kesemez; sokakta kendi ha
linde, sakalı ağarmış, paltoslt 
yırtık, üfürsen uçacak bir :-ı
darnın • Süleyman Efendi bu
dur diye - eline sarılmadan e· 
demet olur. 
Orhanın iirini okuyan kıı 

erkek kimseyi öldiıremez, kim 
se) l dövemez, kimseye söğe
mez. 

• .o\..ma -'İnemalarında genç-
lere sıram sıram Osmanlı "'O.t· 
dişahları gösterilen, ei;lence 
yerlerinde cırtlak hanımların 
• \~uslatın bafka ilem • diye 
utanmadan haykırıştıkları •.!· 
birlerin mekteplerinde Orha
nın şiirleri elbette okutulmaz. 
'J'ürkçe Orhanın elinde bu-

r.üne kadar bilmediğimiz 
., • • • •' .-..r ..,. .... ,. re .. ... .. - .... 

r~ 

Orhan Yel" 
ileri şai 

~air Orhan \'eli'nin 
Son reıtiınlcrinden biri 

Yazan : Oktay Rif at 
yolu biraz: da bu ~iirlere borç. 
lu değil miyiz? 

Orhan anasının karnından i· 
]eri bir adam olarak doğmadı. 
Toplum içindeki yeri, etrafını 
saran düşünceler onu daha çok 
geriliğe götü.recek cinstendi. 
Ama Orhan önce kendini de. 
giştirmekle işe başladı. Serin 
önünlize bütün şiirlerini! Bir· 
kac neslin belki arka arkaya 
başarabilecegi ileri dotru bir 
dc.':işmeri o birkaç yılın )(inde 
tamamladı. 

$öze Orhan için ileri demek. 
1e baJladım. Bazı kirruelC'r 

ileriliği siir için yeter bir ~ey 
ıa. mı ·orlar. llatta, ilerilikk, 
~rılikle ııirin bır ilgi ini gör-\ 
mtiyorla.r. Gtrl adım oJ. ıın da 
f)·i şair ol~un diyorlar. İşte, di
vorlar, geri ama jyi ııanat~ı ör
neklE"ri tarihte de var. Balzac, 
zamanına göre a:eri kafalı ama 
büyük bir ı atardı. Go:oı da 
öyle. Olabilir. Balzac'la Gogol 
zamanlarına göre belki geri a. 
d:ımlardı. Ama sanat tarihçile· 
rine bakılırsa, bunlar: sanat yo 
lu olarak ııertekçiliğe bağlan
dıkları itin ister istemez bil-
) ük yazar oldular. Büyük yazar 
olmamak ellerinde değildi. Yok 
$a toplumun körletici, yanılh
cı. sapık akımlarından hız a· 
lan geri kllru:elcr biç bir ıa. 
man iyi bir sanatçı da olamaz. 
lar. Bunların sanatları da ister 

Orhan '.·.eıı .. nc_ıa.ptı? Soru.su . istemez körletici, yanıltıcı ve 
n:ı, go sumuzu gC're gere, sapıktır. Orhan Velinin ~airane 

::;~:~~!c t~~~a~~r:~)~~il~ı~ı:~: düşmanlığı, şiirindeki yalınlık, 
ti; ı-iirdc altctti mesela. a\·azık açıklık, trıadeliic, )Obaılığa, hür 
oldu Süleyman Efendiye• ya- riyet~izliğc, bilim düşmanlığı. 
hııt •Bir de rakı şişesinde ba. nıı Kar~ı talondıAt taVTın ta 
lık olsamo da mı ileri mısralar? kendisb·di. Orhan ileri bir a
di:rrcrkltr belki bulunur .• \ma dam olmasaydı, bu şiirleri de 
bunlara "Ö~d~ dl'ncbilir: Siı yazamazdı. 
tnutlak bir iJcrilık düşünüyor. }-[ayat durmu~or. ilsiPlik lS· 
sunur. nu mı!iraların '"aııldık. liimsüz. Orhan \'<'ti ht'm durdu. 
1arı tarihtl'ki ~artları i"özönüne hem öldii •. 1..ma onun. hayatın 
almı~oı:sunuz. llalbuki geri- gittikçe :;t"ri~indr kalması, ~·· 
lik d~. ılcrilık de çağına nından da iirinden de hiç bir 
gore de~:şır. Orhan·ın bu ~ıir· şey ek5iltmE'z, Ondan !!Onra ge· 
lt'ri ~:azdı ı gi.ınlcrdeki ~iir pi- l<'nler. belirli tarihler arasın. 
la:sasına hır bakın! Sonra da daki bu ~iir macerasını sev:iY· 
hugUnun tiirine bakın. A~ılan le, 1evkle okuyacaklar. 

""""~-..... ..,..,~-~---.~-~.,,.,.~---............ ..,.,,,.,,.,,.,..,,.,. ....... ~~-~.-..---~,,.,.~ 

Orhan eli için 
Yazan: ABDULBAKI GOLPINARLI 

Tü.rk dıvan edebiyatında, bı -

1 
tat bu edebiyatı temsil eden 

ker tarahndan kaliye ve vezne 
dar ı du~ ulan infial. pek cski
b ır. Fakat SC'rveti Fünun edc-
fYatına kadar vczindcı, mü~te

l'1ddan başka hirşey düşünüle
~Crniş. SC'rhe:-;t nazım, ancak 
i <!rv~t i. l"iinun cdebiyatınd_a 
ı ... '~dını _ ~östermiş, Fecriitti~ı-

tıı~ın C'lınde bjraz daha gclış
ı1tir. 

llrcrcılcr vctınde yaptıkları 
J>eniligi kalıpta Yapan1amışlar 
~c Türk şiirinin ~·ezin çembe
k~~den, ondan sonra da, müm
d un olduğu kadar kafiye kay. 

b~ndan kurtuluşu, dıle yepyeni 
ır · 

l"a( ıfade kudreti ,·erenlr.r ta-
b lhdaıı temin edilmiştir l\! 

1 ~1 za(er. Türk dılinin de kur-
u~ ıa(eridir. 

ka~u merhale aşıldıktan sonra 
il l)e, btisbüti.ın atılmış ':e 
lı ır, ınuhtevanın kudretini. kl -
,. nıeııerdeki müzik ifadeyle du· 
~ran oz bir sanat haline gel-

ııtır Bu ikinci merhalede 

Orhan Velinin yapıcılı&ını hiç 
kimse inkir edemez. 

Ancak o. ilk de\·irlerinde, 
Fikretle yeryüzüne ve )"Cr

)·üzündekilere inme istidadını 
kazanan, hececilerle tekrar ro
mantikleşen ve nihayet ):eni 
şıirle gerçekten bizim, balkın 
,.c insanın olan Türk ~ilrlnl, 
teknik sahadaki kudretli hom
lesine rağmen gene havalara 
yükseltmiş, hayattan uzaklaş
tırmış, ya~ayan ve yaşanan dün
yaya, yalnız pek gütcl espri. 
lerle temas eder bir hale ge. 
tirmişti. Fakat kendine geldik
çe in~ana ve in!ianlığa ~elen, 
)·cryüıünil ve yeryüzündekile
rıni gören Orhan Vtoli, bu dev. 
rc:yi de aşmış, kendini. insanı 
·ve insanlığı, yurdu ve dünyayı 
bulmu,, en verimli çağını id
rak etmişti. Ne yazık, ne yazık 
ki bu mlıne\·i olııunluk çağını 

idrak ettikten •onra yapmadı 
ve tam apması gerekti&! anda 
hatıralara gömWdü. 

hile ı:telmi,ti. Biz lürkçemizc lı • 
neler, ne ukalilıklar. ne ya . 
bancılıklar takmış, r.e pat~ıV· 
ralar giydirmişlik. O, türkçc· 
~·i soyuvern1iş, yakısır urb.l· 
tar giydirmişti. .o\n1an ~u tUrk 
<;e ne .~üzel seymi1 dedik, 
dedik. Birçok.larıınız dedik. 
Dedik amma yine de n1cktep 
kitaplarına bu türkçe~·i yakı;· 
lıramadık:. Toplantıl:ırın1ızda, 
konferanslarımıLda, bü) tik bü· 
yük gazetelerimizd.e: 

Karlar ki bütün elhanı n1c. 
z;imir·i sükiıtun 

di~ e başladık. 
O yerlerde saba bir bcste

k3r-ı Sf'rscridir ki, 
Perişan nağmeler perran O· 

lur glı.ya enininden. 
O )·erlerde A"iiııeı mahmuru 

fikrel bir peridir ki, 
Dogar :l>f'Vdah akşan1lar nl

gilı·ı v;lpesinindcn. 
di~·e- inşat ettik. 

Söyle Orhanın bir kitabın-
dan ~öylece bir sayfa açıp ta: 

.Rilınrm ki nasıl anlatsam, 
1'"asıl. nasıl ~İZt" derdimi. 
Bir dert ki lÜrekler arısı, 
Bir df'rt li.i düşman ba ına, 
Gönül yarası desem, 
D•~il. 

36 )·a~ıncla ölen $ilİr Orhan \'eli, yakın arkada~larından 
ressam Arad'la berabrr 

Ekmek parası desem, 
D•ğil, 

r ............................................................. ' 
• • 
1·: rhan i~ ···:. Dayanılır şey değil. 

Hemen: 

Bir dert ki. 

• 
- Evet. fena de~il; ~ilz,.1. :.·. il rla ~. 

Çok güzel, ~ok güzel ama 
bilmem ki şiir bu n1u7 B~nce • : 
bunlar güzel liikırdılar, Atn3 : : 
bak,n ni~füı ,·apesin; '"" ne- , : Orhan Veli'nin ikinci ölüm yıldönümün- : 
fe<te anılan nigah, <evdah ak· : : de, vatandaşın ne düşündüğünü öğrenmek ve : 
ıamlar do.~uran ni•ah . Bir : okuyucuya bildirmek istedik. Bu maksatla ; 
erser! bestekar ol•n sabah 1: her çeşit meslek ve sanat erbabı, fikir ve po- ; 

rüzgarı ne buluş efendim, ne 1 lilika şahsıyetleri arasında küçük bir anket 1 • 
- Doğru beyefendi, hakkı- : aksettırmesı bakımından bu aııkctı, oldut:u 

büyüklük, ne ihtiıam'. · • ~ açtık .. Halk~ıı. Orhan Veli'yi nasıl .tanıdıi'(ını : 

nı~;·a:~onı boınba~ı. • gibi okuyucuların11za sunuyoruz: 
:\r Londra Ji..onfrransı, : 

\,..... ... ... ~ 

Bir elindr <"tnbu:, : * Profe~ör ı·ahrtUin Kc ~ 
Bir elinde a:rna. ı : rim Gô~ay <İstanbul ,.alisi 

Rahmetııı i sağhı:-ında hıç 
gOrmedım. Ama buraya gö- • 
n1üldükten onra ziyarCtçisi de : 
hi~ eksik olmadı. Kadın erkek ! 
akın akın buraya gelirlC'r, ba- ! 
na mezarın yerini ~orarlar. : 

l"ınunında mı dünya' : le HrJedi,·c n.a~kaıtı),; 

uru.ime, kr\ fine bak Orhan! 
~fektrpten çıJC<ır ('ıkmaı 

senin .. iirini okuyanlarla do
Jacak tiirkc;e konuşulan her 
köyümüz, her )ehrinıiz. 

Ben senin şu aşağıya yaza
cağım . iirini yeniden, yeniden 
okudun1 bugün. O.ıha çok gü
zelleri var ya, bugün şu §iir 
canımı yaktı birdenbire: 

Öteki dünyada akşaın va· 
kitltri, 

}'abrikamııın pa)·dos \'ak· 
tinde, 

Bizi evlerimize götllrl'cl'k fl· 

lan yol, 
Rôyle :roku~ değil~e Pgtr, 
Ölüm hiç de fena şey değil. 

ÖJümündrn hirkaç gün önce 
--~~ 

k » için 
Ornan \'eh ic:in bugünkü 

il.3.vcmizde bir köşe ayıraca
ğımızt iki gün önce bildiı·
miştik. Onun hiıtıra:)ına ayır 
dığımız köşe~·i, bir s:ıyfa ha
line çcvirdi~inüz halde, gene 
elimize ~elen yazıları bu 
hacme sıgdırmak nılımkUn 
olaınadı. Sırf bu yüzden Or
han VeJi"nin bizzat tc-rcün1e 
ctti~i ·YAŞASIN \ŞK• adlı 
hikayeyi de, yarınki :iayımı
za almak zarureti belirdi. 

•:">le ri isteğiyle bize yazı ve 
şiir gönderen okuyucuları4 

mızdan, arzularını yerine ge
tirmek imkanını bulamadığı
rnıt itin bilhassa özür dileriz. 

• Kendisini faıla tanımı ·o-

1 
!:::··· rum. Jlel"halde OrJJınfl hır 

airdi. :\leblabı. fialıandaki ~u-
murlal·a benzcttiginı duymu~
tum. ~~ilah rahmr:t ey!e.ıtin 

1 * t:mit Bclent (lstanbul ; 
• Kalafat}"cri Kürk4;Ukapı 7 nu-
! marada tesvjycri çırağı): 

Orhan Veli ş:iirJerini temiz 
bir üshipla )·azardı. 1-"umuşak 
bir tahiate sahıpti. İfadeleri 

• ic;ten gelirdi. :ıtafatlaıı kaçı
: nırdı. : * Bchçrl Zorlu (Beyoğlu 
: Rahkpaıarı Çitt"kı;i1er pasa
! jında ıneıcri ,.e kokorcçcil 
: Onu ilk defa pa~ajda gör-

düm. Dotrusu, çok iyi bir ar
! kada~ll. Kcndi~ini çok sc\'er
• dim. Ölümünü duyunca son 

1 ! derece üzüldiim. Orhan Veli
! yi bin;ok şairlerden tistün ve 
! 1'ryzcn Tc,·fik'c yakın ,bulu-

ruın. * .l\le-hmrl Ro\tan C9i2 nu
! maralı tramlay biletçisi): 
: Ben şiir miir okuınam. Böy
: lr ~('y)('rlt' nedense uğraşına4 

! dın1. Orhan Veli\i de tanımı
: ~ onın1 Xc söy1csrm yalan .. : * "\e:rı.cn Tevfik (şair) 

• . . . 

: \ferin bt'! Orhan Veli' 
• • . . . . 
• . . 

h.o<:a bir roman dolu şürleri
nın nı<'ilunuyunı. 

•.\lnımdaki bı~ak yarası· 

•St"nin )·üzünd(:n• 

~ ~!~~~~i~·;~~~n!:,~~~~.";~·: 
: §amcısını arzu rdcrdim. Sanat 
! )·olların11ıcla a)·rılık )·oktu. 
! 1Jakiki arkadaşlarımdan biriy. 
! di. Şiınrli yanıındaymış gibi 
: görüyoruın. jncc, samimi, içh 
: bir iıı~;ın ve hayatın şairiy
: di. 
! * l\les'ut Cemil (İstanbul 
: Radyosu miidürü) 
! Bir halis sanatkar ,.c beniın 
: hocaın olan babasının gü1rl . 
• • • • • • • . 

I ~ 
• • • • • • • • • • • 

hu>·larının (içliliğinin, kendi
ne kapanı~ııun, efendiliğinin) 
bir<:oğunu onda da tanımı: le 
henıcn scVnıiştim . 

Eski iiri içinden tanıma\·a 
çalışn1ış, onun lcrdigi ze\.'kc 
hem alı~nuş, hem de bir ta
raftan kanıkıı;amı~ bir ada1n 
sıfatı:vlt', Orhan Veli'nin, ~ii
rimızi .şairane• lıktcn kurta
rışını hayranlıkla karşıhyo-

: ı-um. 

Bu kabri.standa onunki kadar : 
ziyaret C"dilrn kahir ,·oktur. ! 
.o\ma ne edelim~ liepinüt bir • 
gün öleceğiz. Ne kadar kaç~an, : 

' bu kara topragın altına gir- : 
mrkten kurtuluş yok arkadaş .. ! 

• * l.anıbo Çolakoğlu <Beı·· : 
oğlu Ne,·iı.ade ,oka"k 15 nu- : 
marada Tekel baıii) ! 

• 
Orhan Veliyi ne \.'akit lanı- : 

dığımı hatırlaınıyorum. Dük- E 
kilnıma ilk defa gcldigi zaınan. ! 
onu çok zamandır tanıyonnu- : 
şum gibi oldum. Edası \"C tavrı : 
ölçilJü idi. Gülümsiycrek, na- ! 
ıik bir şekilde benden şarap : 
istedi. O günden blşlıyarak, : 
ha)·atının son günlerine kadar ! 
hep bana uııradı , .• birçok ar- : 
kadaşlarını tanıttı. O sevindi- : 
,(!İ zan1an brn dt> se\"İnirdim. : 
ÜıülUncc benim de canım sı- : 
kılırdı. : 

• 
Burada gelip ~iir yazdı~ı : 

olurdu. Eserlcrinın değeri, i. I 
Türk edcbLratında aöıc batar • 
hiı· hal alın~ğa ha~lamıştı. Bu- : 
nu da mr:;lekdaşlarından ög. ! 

·::: 1 
rcni)·ordum. Onların tebrikle-
rine tevazu içinde gülilmsiye • 

~~nl;~~~ıı~7r ~~~r~!·na5;~h::~ ! 
~ikityctte bulundu. ~·olda yere ! 
düştüğünü. aya~ını ıedeledi~.i· : 
ni, bu )·tizden birka(' gecedir : 
uyuyamadıl;ını !';Öyledı. • Ölü- : 

::.·· ı nıUnden bir gün öncf'! de aya. 
~ındaki sancı yüzünden çok 
ıstırap c;cktiı.:ini anlattı. Bir • 
,gUn ı:.onra da aramızdan ebe- ! 
diyycn ayrıldığını öğrendik. ! 
Dükkanımı kapatıp cenazesine : 
ı;::ilti~im zan1an, tahutun arka· : 
~ından na~ıl yürüdüAil anlata- ! 
marn. Resimlt'rini \"{' C':lyazısı. : 
nı kıymetli bir J1iı.lıra olarak ! 
ı-aklısorum. . * Dr. Orhan Ferdi 
( \ğız \'C ı;cnr crrrahisi 
tanıl 

Ger ! 
asis- : . . 

Orhan \·~linin çok hoşuma ! 
giden bazı şiirleri ,-ar. Fakat ! 
barı şiirlerinden de pek birşey : 
anlamıyorum. Bununla bcra- ; 
her onu kU\"VCllı Ye değerli : 
bır · · olarak tanı)·orum. : * Ge1engül TayfurogluC19ii2 i 
l•h Türk.i)c Güzellik Kraliçe- ! 
5i) : 

! Onun Öz<.'ntisiz, teşbihsi1 
: yalın bir ifadeyle, bir hissi; 
: tuhaflığa \"C garpliğe bUrUye
: rck ortaya koyuşu, bende hrr Ben ~iirde !-ıadt'lık \'C' sami- ! 
! zaınan yeni bir ürperti u~·an- nliyct ara,.rın1. Orhan Veli'nin ! 
: dırmı~tır. Şimdi dudaklar1n1da şiirlerinde hunu Iazlasıyle ! 
! şu mısraları , ·ar: ' hulduın. Mısralarında çok : 
: .. Baka kahrım giden gemi- kuvvetli taraflara rastlıyorum. : 
! nin ardından.• JJayata karşı alaycı bir C'dası ! 
! ... \tamam kendimi denize-, var. Çoğu zaman onun' istihza~ : 

~ •Serde erkekl~u;:, !i~c>~~: ~~;~ru~~ ~e c;~~?tdi:::sel~:: ~ 
: marn.• kar~ısında onun gibi düşünü- ! 
! * Hamili Karadal (Rumeli- yorum. Yaşımın kti(Uk olma- ! • : hl.san meıarhfUJda, mer.ar sına rağmen onun mısraların- ! 
: bekçisi) dan büyük bir tat alıyorum. : 
• • : ................................................................. -

• t 

Şair Orhan Veli'nin 
ç ma ı ·fiirleri 

USTL'. E 

Kuşlar #tffr bulutun Ü5lünden, 
Yağmur yatar bulutun hotüne. 

Kuışlar &tçe"r trf"nin Ustilnden, 
1·aımur )·aiar trenin üstüne. , 
Kuşlar ıtçer, cecenln ıistünden 

1·ajmur yağar gectnln üstüne 

,.e ay .:ellr, kuılar nere)'e &ldtr~e 
Güne, doğar ı·ıfmurwı üstün• .. 

Mart 1939 

ŞERiR HARiCİNDE 

~·atıımak Urert olan tomurcuklar, 
C•i.iztl ııinltr ,·adttmtdedir. 
\'r bir kadın, şehir haricindP; 
Otlann ilstündt, 
<tünrşin altında, 

"lüıükoyun uıanmı ; 
Göisünde ,.e kamında 
Baban hl>0etmededir. 

Mayıs 1939 

BAYAT BÖYLE Z.\TEX 

Bu tvin bir kOpe"li vardı; 
.li:n"Jr kı\1rdı, 

Adı Çlnçon'du, öldü. 
Bir de kedi~l , .. ardı: ~li\İS 

Kaıboldu. 

E\'ln kızı ~elin oldu, 
Küçük h•y sınıft geçti, 
Dıhı böyle aeı, tıth 

Xeler oldu bir yıl içinde!. 
Oldu ) ı, olanlınn hepırl böyle .. 
Haya.t bö)le zaten!. 

Haziran 1939 

RÖl'\ESAl'\S 

\'ann nhtıma ıitmell, 
Rön,sanı cıkacalc: ,·apurdan. 
Ha.talim, naınt ~ry Rönt511151 
Kılttr, .kı)·afrtl nı!iıl~ 

Şık mı. ~üne"Pe mt'?' 
Sfya~i mi, haıııtonu ,·ar mı elinde,. 
Yok.•a Kihküllü, bı)ıkh; 
Hokkabaza mı bfnziyor'! 

.ı\mbardan mı çıkacak, kamaradan mı? 
Yok<1 at••tl filin mı? 
Çahıarak mı geliyor ıemide! 

Temmuz 1939 

TEREYAGI 

Hitler amra! 
!lir (Ün de hizt buyur. 
Kihkilhınle hıııklannı 

.\nneme ıô~tere)'im. 
Ka~ıhk olarak ben de sana 
)lutflitıki dolaptan aıınp 
Ttreyağı 'eririm. 
.\•kerlrrine yedirirsin. 

Eıliıl 1939 

BiZiM GİBİ 

• \rı:uJu mudu.r acaba, 
:Rlr tank, nila!'iındı~ ,.f' ne dür;:ünür tay3are 
\'aln!l kaldııı zaman? 

Uep bir a(ı1,dan oarkı ıOyJemesini, 

~e,meı mi ıcabı gıı maskeleri, 
.\y ı 0ığında~ 

\'e tüfeklorln merh•mttl )Ok mudur, 
Biz in. anlar kadar ohun?. 

Eyliıl 1939 

G.\SGSTER 

CHıller, kendini edebiyata verecek) 

Şiir yazdım bunca ~enedlr, 
Ne buldum? 
Eşkıyalık tdece&lm bundan sonra .. 

Haberi o1sun lOI .keıı;enlerin 

iı ')ok ırtık kendilerine 
Dağ bı~lannda. 

:\fademki ekmeklerini alı)orum 
Ellerindtn, 

Otopsı 

l\lorgda atılınca kıratatı, 

Doktor beıler beyin gördüler. 
\"e indirince ttnkıfeslne neı:teri, 

Doktor beyler yürek gördüler. 
Ra)·ran .kaldılar! 
Yürekte ne gördüler dersiniz'! 

Bu:ru unlar onlar da benim ycrim.t, 
Münhal \'ar td•biı at atemlnde. 

Eıliıl 1939 

K.\RAM'IL 

Hakkınız ,·ır, guzel değiJdjr ihtimal, 
:'tlübal~ga sanatı kadar. 

\·arıo\ada ölme~ı on bin ld~inin, ,.e benzemrme~i 
Bir motörlü kıtanın bir karanfile, 
• Y.i.rin dudağından getirilmi,.• 

Eylül 1939 

Yolum ••falt, 
1·01um toprak, 

\'olum meydan, 

l'olum gökyüzü 

''ED.\ 

\'e ben neler du5ündyorum!. 

.\şkı, yağmuru, 

Tram,·ay ~ı.inf, 
Otelciyi .. 
\·e bir mı!ira mınldanıyorum. 

Sıcak Jıir )·emek leuelinde .. 

Postacı. jtlndarma '' is. jı 
Hi.l.i (idin ~eliyorlar. 

l.'alnız !'\İll7İ oturu)or, 
Rahmetli Süleynıan Efendinin oğlu, 
Kah,·ede. 

Ajans dinliyor, ducıünlı~or: 

•Harp olur mu, 
•Kıtlık olur mu~· diye. 

1·ahul o da biliyor, 

"Yakında muharebf"ye ghtecrgini. 

Ekim 1939 

TEl'\l:ZZ[H 

Bö,,Ie gece yaruından J.Onra. 
Ne di)·e ışlk ~-anar bu dat t\İnde? 
!'lie yaparlar acaba içerıdckih•r., 
Konuşurlar mı, tombala mı o)narlar'! 
Belki o. belki bu ... 

Konuşurlar a n~ konuıı;.ıırlar':' 

l'tluharebeden mi, ,·ertilerdl'n nıi~ 

Belki de hiç bir "f'Y \apn1azlarj 
Çocuklar uyunıu,tur, 
Efendi «azele okur; 
Ayali diki$ dikmcktrdir. 
Onu da \apmazlar belki de. 
n.ım bilir, 
flelkl de yazılmaz 
l'\e ıaptıklan. 

Şubat M40 

H \RD.\LS.\~IE 

Se budala şe\·mi~im meğe"r, 
Senelrrdenberi anlamamı5ıın 
Hardalın teml:t'et hı:ratındaki me\.·kiini. 
•Hardal91z '.'-a .. anamaz., 
Bunu Ahfdln de ıı;öylü ·ord~ı ge('t'nde, 
Daha büyük h•kikatlere 
Ermiş olanlara • 

Rilh·orum, Jiıım df>ğil ama hardal, 
,\ilah kim~e) 1 hardaldan etMe-.in . 

Mart 1940 

BF\'.\Z 'l.\Sl.\Hl.I BAl'\DI 

Kaltnrlerde"D tııtnıl::tJa bindi 
Beyaz ma!lahh hanım. 
Bir elinde ştmııi:ye, 

Bir e"liyle açtı )clpa1<'•d11i; 
Cum• günü ('.ôkıiu\"a a;itti 
Re-y.;ız ma~Jahlı hanını. 

Eı·liıl 1940 

FFJl;A C'OCl'K 

-'ftktepttn ka('ıyorsun, 

Ku~ tutu'.'-·or5un . 
Drniz ktnarına gidip 
Fena çocuklarla konu(,u)·orsun. 
Du,arlara fena re-.;iml"r yapı~orsun: 
Rir!'t)' degll. 
Bf'nl de baırotarı c:ıkaracak5ın. 

Sen ne fena çocuksun! 
Nısan 1941 

ORHAN 
• 

VE L 1 
demisti ki • 

l."ürekte .. memleket gördüler, dünya gördüler. 
Bir de dost ;Ordüler .. 

* Kolay okunan mısraın, ko
lay yazılır birşey olmadığı pek 
bilinmiyor. Bunu anladığımız an. 
şiirin güçlüklerini görecek, eme
ğe ~aygı göstE"rmesini öğrenece
ğiz. 

Ama bu qde doktor beyler, 
Besbelli geç kaldılar, 

Çok geç kaldılar, 

BALW GÜZELSON 

* Türk dili dt, Türk liiri de 
insan içine çıkabilecek, bizi Türt 
oluşumuzla ö\·ündürebilecek hır 
hale gelmelidır. 
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Ayakkabı, Elek ve 1 eme Modell ri l 
l 

~yılın ayakkabı modasında hayli yenilikler var 

Ji<r ne kadar dU~man ayığa 
bakar derlerse de, hazan 

do tıann da ayakkabıya baktıfı 
clur. 

GUte! bir ayakkabı kadının 
k yafetini tamamlar. En ıık el
bıse ona uymıyan bir pabuçla 

glyllecok olursa, derhal zari!lik 
\!t kıymetinden kaybeder. !'a .. 
buç kıyafetin ayrılmaz bir par
ta ıdır. Senelerdenberi burnu 
ve arkası açık, ayağı serbest 
!>ırak.an rahat pabuçlar moda 
idi. 

Eu sene ise p:ıbuc modasın~ 
da göze çarpan büyuk de4iıik
lıltl.r olmuıtur. Pabuçların hem 
burunları, hem de arkaları ka
palıdır IlatlA esk.I ıaman bot-

Jarı kadar delilse bile yine a
yak bilefine kadar ytikoelen 
eok kapalı pabuçlara rastlanı
yor. 

Kllıik denilen ve rua:anla de
riyi karıştırarak yapılın 

modeller çok revaçtadır. 
Deriye kumaş karııtırıldıtı 

da ıörUlilyor. MeselA podüsü
eUe ipekli veya deri ile ekose 
yünlüden yapılmış güıel mo
deller vardır. Ökçeler yı çok 
yUbek \'e Jnce, yahut spor ve 
sabah pabuçlarında k1'a ve yam 
yassıdır. Gilniln her ıaatine gö
re değlsen modeller vardır. Sa
bahleyin ve tayyörle giyilen bir 
pabueu, bir öğleden sonra veya 
lı:oktey! elbisesl!e fiymek yıkıı-

maz. Gece Jİ)"ilen ayakkabılar, 
incecık deri parçasından ajurlu 
olarak yapılıyor. Gece pabu~la
rı ipekli kumaıtan veya kadife
den de oluyor. Giln orta!I ve 
sabah pabuçları ise çok pahalı 
dır. 

Bu sayfada görülen lılr koç 
model 1953 kışının en •on ayak 
kabı örnekleridir. 

R. E. Y. 

HÜNERLERİ 

•• 
o"kuyucularımız arasında el-

işl yapmaktan 'Zevk alan
lar vardır elbet ... Onlara ıu 

ıır.1 J.il!'me örn~klrrlni sunu
yoruL BcnJar çamaşıra yapıla
bılcco • gıbl, örtülere ve di
ler ev etyasına da i ltnebilir. 
Keten veya herhangi bir pa-

<{i• 
d~ ~,,, 

I ' , ' • l 

' J •' ' ..: 
\ , •• 

,J , , , ' J 

' • 
111. 

muklu kumaıtan yapılan bu çe 
fit sofra talumı, çok elverişli 
ve zariftir. Ayni işlemeler pe· 
çetelere de yapılabilir. Bunla
rın yıkanması ve Utlilenmesl 
de •on derece kol•ydır. Eıtı
lerine düşkün olan okuyucu
!arımıu apğıda bu örnekler
den bir kacını aunuyoruz: 
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ETEK od elleri 
_.,,~ --- ................... .... 

''!"~·~-~-

' Qku~ucularPnııa aşağıda !iiUndu~umuz modeller, günün her 
ııatinde giyilebilen elblc;.e etekleridir. Bunların ditı.ilmtsi 

de oldukça kolaydır. Hrr kadın ve genç kız, krndi ze\'1.ine göre 
seçeceği kumaşı kola,lhkla :r:arif bir ttek haline koy;ıbilir. Jler
ke~, kendi ,·Ucut bl~·lmloe en U}'gun dlİŞt'C"C"k uıodeli inlihaı' et
melidir. /\ıağıda bu zarif etek modrllerinden bir bç örnek 
veri)'oruz: 

' 1 
' ' 1 

• 

, _________ 16 - 11 - 1952 ---

~\\'rı1ann yakaladığı dört fil ya\·rusu parnıaklık1ar arasına ~okulurken 

fill~ri sık sık orm. tarın tehli
keli de\:Jcri olduğuna göre bu 
işte tok rnahfr \e u!'ta davran
mak ıcap eder. Ni3m ~iam'lılar, 
fi!Jpri kement drnilen sağla:n 

iplerle a\•Jarlar. İlk yaptıkları 
iş fillerin gctit yerlerinde pusu
ya yııtıp avl.ırını beklemektir. 
Pusuda yatarken fil sllrüsü a
ra~ından bir kaç tanesini göz
lerine kestirirler. Bu filleri 
muhtelif usullerle Eilrüdcn ayır 
maCa çalışırlar. Siyahi avcılar
dan ild~i f'llerinde hazır tut
tukları kenı'-'nrli \:ahşi hayvanın 

ayalJarına cintru fırlatırlar. İp 
hcd•!ini buldulu takdirde dl
gt>r iki 7enrıinin a\cıl:lrın ~:ard1-
n11na koştu~u ı:orültir. Bu sıra
da müthiş bir ku\'\'et drnnrnPSi 
ba$1aınış drn1ektir. Fil d<:irt ki
şinin t;ekemiyerPCi kad:rr kuv
vetlidir. İp )'erini bulm115tur a
ma, adamlar miitem:ıdiyen hl 
tarafından süruklenmektedir. 
Şimdi yapılacak tek iş kuvvetli 
bir al!:aç cövdesi bulmaktan i
barettir. İpin ·ucunu kac:ırma
mak için derhal ağaca sarmak 
ve onu sıkıca bat!layıp ha)"•anı 
zaptetmek I3zımdır. Bu işler ya 
pılırken filin çıkardı~ı sesler 

Af rikanın korkunç 
filleri nasıl yakalanırl 
sirklere \'e ha)'van:ıt bahçelc 

rıne getirilen fillerin ne 
§ekilde avlandı ını içimizde bi
lenlrr azdır .. Afrika \'eya Jlin
distanın sık ormanlarından tu
tularak ehlilc5tirilen hu hayvan 
lar, uysal hale gelinceye kadar 
sirk cambazlarını veya hayvanat 
bahı;clf'rinin mütehJssıs yetişti
ricilerini hayh u~raştırırlar. 
Vakıa filler zeki ve ehlilc~meye 
en müsait hayvanlardır. Fakat 
ormanlardaki vahşi, serazat fıl
lerle bizim gördüklerimiz ara
sında çok fark vardır. Bılhası::a 
Afrika filleri ormanların tehli
keli varlıklarıdır. 

Daha bir kac sene öncesine 
kadar Afrika ormanl3rında ya
ııyan fillerin Plindistan filleri
ne nazaran çok daha vahşt ol
dukları ve onların terbiyesi hu 
susunda güçlükİer çekildı~i 

söylenirdi. Ilint fil1erini ehlileş 
tirmek, bu işten anlıyanlar için 
daha kolay oluyordu. Onun için 
sirkler ve hayvanat bahçeleri, 
!illerini hep Jhndistandan te
min ederlerdi. Bunun yanında 
liintlilcr tuttukları fillerden 
her hususta istifade ettikleri 
halde Afrikalılar bu hayvanla
rın &ördüğü a~ır işlerden mah
rum kalıyorlardı. Son zamanlar 
da Afrika vahşileri de fil yaka
lamayı bir sanat haline ,getir
mişlerdir. Bunlardan bilhassa 
Niam Niam kabilc~inin her fer
di fil avcılığında gösterdiği us
talıkla bu işin <'hillrrini hayret
te bırakmaktadır. Şimdi onlar 
da llintliler gibi ormanlarının 
bu vahşi sakinlerini a\'larnakta 
ve onları ehlileştirerek ağır iş
lere kosturmakta meharet sa
hibidirlrr. 

Fil nasıl a\·lanır? 

Fil avlamak heyecan verici 
bir h3disedir. Bahusus Afrika CDe\'amı 5 incide) 

Kementle tutulan filin taı kınlığını gösteren resim 
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ı ! 
Kaılatma, tefrJkamızın uyan-

dırdıgı gC"niş aldka deram 
ediyor. H<'r gıin bir çok oku
:yucularımıı nıatbaa1nııa tele
fon eclrrek romanın kitap ha
linde ne ıaın~n ba!'nlnca.!:::ını 

soruyorlar .• KaıJatnıa• nın kt
htll halinde ne')ri için şimdilik 
hiç bir trşrbbli"ıte bulunulına
nıı~hr. Belki ilerde basılır. 

)~undan bir kaç harta e,.,,eı 

erkek bir oku) ucumu1un, ro
nıanı tercıinıc edrn Reızan A. 
E. \"alnıan'a gijntlerdiği bir 
ınrkluhu bu sütunlarda neşret
ınhtik. Hu mektupta Bay B. 
E.. romanın kahramanı Ra)·'e 
·ıi~ık ohhı~unu" ~o'.\·lüyor "e 
Jun atta biiylC" feragat sahibi 
kadınl~ra rastlanmadığından 

a<·l acı ştk.:ı.yPt tdiyon\u. Grı:Pn 
~ harta \;. T. rilnıuz.u ile bir ba
l ~an okuyucunıuz, );ne Ba)an 
i. ı·aıman'a hıtaben yaıılınış, ay
( ni me\'1ua temas ed<'n bir mek 

tup J!findrrmi$lir. Sonuna t'k
lrdi~i bir haşiyede, Hayan Ü. 
T. ·hrıncin!il<'ri namına• mek
tubunun \ 'alan J!aıetrsindr 
nf'şriııi arıulnmaktadır. E\·vcl 
ce ne'ireUiRiıniz erkek görü~ii
ne, bir ce,·ap teş"kil ed<'n hu 
karlın rnudafaasıw da aynen 
ne~redi)·oruz: 

y atan gazefl'1;İnde 26.10.9;'}:::!: 
pazar günü B. E. rümuzu 

ile Kapatm:t• adlı romanınıza 

dair mektup )·azan okuyucunu-

«Kapatma» Romanı 
yüzünılen ıztırap 

keklerin kendi egoistlikleri de
ğil midir? 

Ben de bir genç kıı olduğum 
için. Ray'ın c;:ektiCi ıstırapları 
kalbim sızlayarak hen de hisset 
tiğim iı;in o, okuyucunuza şunu 
sorarım: ee _,. 

Bir kadın okuyucumuz bu vesile ile 
erkekler hakkındaki düşüncelerini 

açıklıyor 

Romanlar biraz da hakiki h:ı 
yattan alınan partalardır. lla 
yatta sırf sahsf menfaatleri, 'e
c:ici hevesleri için yuzlerce. bin 
terce kadını, sadakat yeminlerı 
ederek türlü vaatlerle aldatan, 
yütlerce ve binlerce erkek var. 
XitC'kim Ray da bunlardan birı 
değil mi? 

zun mektubunu ne$rctıucniz. 
sizi bir ba~ka okuyucunun nıek 
tupl.1 r;ıhatsız etm<'sine ~ebep 

oluyor. Her eyd"n ônce oku)·tı
c11nu1.un kaılınl:lr h~kkında yan 
lış kan;ıale ahip o1ma~ı. birer 
ğcnç kız olmaklıhımız dolayısile 
gerek brni, gerek ;:ırkaıl:lşlarımı 
fazla.!;tle müteessir etti. 

Jlayatı ht'niiz anlamaya baş

ladı·•ım için kadınların ve er
keklerin vefalı veya \'efasız ol· 
111a~ı hakkınıla katl bir şc_ıy ıi:iy

HycıniyC'ceğin1. Fakat cminin1 
ki okuyucunuz vefasıı bir ka
dın tar;1fınrl:ı11 :t1datılrtırı Jı:in, 

bütün kadınların \'l•fasız oldu. 
!!unu tahmin ediyor ve ron1anın 
kahramanı Ray'i efsanevi bir 
&<ıhıs tcl.'ikJ..i edi~or. 

Ben Gahscn romanın kahra
n1anı Ray"in hareket tarıını ta-

·-

bii buluyorum. 
Nitekim •Kapatma• romanı

na kendimi o kadar kaptırdım 
ki. brJki size tuhaf JZelecek a
ma, 5rteta ben de Ray'la hera -
her L tır.1p Ç('kiyor, onun hl!~et
tiklerinı brn de onunla beraber 
hi5!iediyordum. 

Ve elimde oJmıyarak şriyle 
düşliniiyoruın: Ş:1 ·et sevmiş ol 
saydım, SC'Vf'bileC'f'~im bir er
kege tcı;adi.ıf et,.eyrlim. mutla 
ka brn de Ray gibi hareket c
derdiın. 

NeyFe burada hissiyatımdan 
h:lho;cdecek dc_ı~ilim. 

O halde erkekler maddi, er
kekler nankör, erkekler riyakar, 
erkeklerce sadakat bilinmiyen 
ıey ... 
Demekhğim 15.tım de~iı mi? 
Nite im alter de bunlardan 

biri detil mi? 
Beni tanıyanlar güzel bir kız 

olduCumu ~öylüyorlar. Ray ka
dar da sadık olsam e,·Jendikten 
sonnı. hayat arkadaşımın beni 
aldat mı~ 3c:tğını kim temin !:!· 
der? Sadakat cinsiyette detıl, 
iah11;ların karakterindedir. Ü
midim yok ama ... Bilmem hangi 
muharrir: 

.('mitlerin kalmadı~ına inan 
mak, gene ümit etmektir.• de-

Oku)·ucıınuz mrktubunrta ka
dınl.Jr •eioist, kadınlar türlıi 

kaprisll"rin oyuncağı• derken miş. 1 
h"r halde hiç dü~unmemiş ola 1\im bilir belki bir gün gU
cak ... Çünkü; Kadınları kapris venebileceğim bir erkekle kar-
lerin oyunca!ı yapan, bizıal er- şılaşırım.. (). T. 
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Bunları bulabilecek misiniz l 
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Sütçülerin müthiş milin i 
ıstanbuldaki sütı;üler, diln \·ilAyete müracaat e- pakette bnmb.a bulundııfu ha,·adisi ortalıla yayıl-

derek, kasım ayının 21 inrı gunli Taksim mey- mıstır Hidi~rye derhal z~bıta el koymu~. ıu~lular- f 
danında bir mitıng ~·apmak üzere izin istemieler· la beraber dl,·acı. karakola iötürillmü~lerdir. Ya-

dir. Sut~i.ıler, bu mitin - pılan tahkikat sonunda. mrçhul adamın elindeki 
ı;e •ebep olarak, beledi- pakti!•. 7~0 ırım •hiıltsiı t•reyıCı• bulunduğu 
yenin ~ehir suyu te,"Iil- anlı~ılmı~tır. 

tında kısıntı yaptı~ın1 . 
bu yüzden günd• 62 ooo !ltlTRIS ISTA.TISTİK 
lira zar.ara u~r~dıklarını 

öne !1ilrmfl1.>tedirler .,,..,...._ 
-........... -. ıstırıbuldı bir flinde pisirHen pıta!-anın köklırile. 

1311 ktl• ~ntik ~pılııbıltc•~i b.,aplanmıştır. 
lıtanbuldı bir günde l - Ru kalahalık resimden 2 - Türkiye)·e g('lrni:ı olan bu 

ne anlı,yor~unıı1? rat a('aba limdir? 
3 - Bu resim acaba nenin ne 4 

sidir? 
nu z~fer anıtını siı de 
görmüş olabilirsiniz. 
Sam.sunda 

- Yukarıki re•lmdcn ne 
anlı~·or~unuı? 

HEYErANLI BiR 
TAKIP Köprü altından ı-eı;en-

Kumar masasındaki paralar Irak Kral :\aibi Abdül'ilah 
Parısin Etollc rncrdanı Kral .. \hdullah 
!lliting rapan nüınayişçilcr rııevliina Ehül Azad 
Örtü içine ntılan ianeler ~ ·uri Sait Paşa 

6 - Bu palyaçoyu tanıyabile .. 
cek mi~iniı? 
Vasfi Rıza Zobu 
Z~nne Nec<let 
Challre Chaplin 

Patachon 

7 - Hu bina sizce ne olabi .. 
lir! 
Bir budist mabedi 
Bir ~lısır ehramı 
Dalaylamanın malikAne!!l 
Siyam kralının ısarayı 

Deniz dibinde k;u1ın bacağı 
~ta!\kclenmiş sahra topu 
Gangrcn olmuş uzuv 
Kılıç balığının kuyruğu 

8 - nu talgının adı ılıce ne
dir? 
Trompet 
Trombon 
Kornet 
Bariton 

Bu fotoğra!Jann doğru olın cenplannı bugünkü !lhemltln 

Ankarada 
izmirrle 
Af)·onda 

9 - Bunlar, acaba ne oyunu 
O\'DU)'Orlar? 
Hokry 
Bçyzbol 
Kriket 
Kiy 

Afyon tarlası 
Karaya düşmüş uskumru 
l\Iahşeri bir kalabalık 
!\ikel para yığını 

10 - Bu hayvanı kolavhkla 
tanılabilece.k misinh? 
Kedi 
Tilki 
):'arasa 
Vaıak 

' üncü ııyfasındakl (Cevaplar) kı~mında bulacakıınıı. 

Dün Köprü üzrrinde, !erin ~ıyı.sı. Kopril al· 
em~alinııı az ra~tlanır tında yatanların sayısı

bir h3rlise cerey;ın etmi;:; ve h~lkı oldul\('a htye · na drnktir. 1stanbu1un 
cana dü · ürmıiştür. Y'aphl.ımıı tahkikata göre. va· Jf'vrusefer mtmıırl.trı 
ka şöyle cerf":an etmi$tir: bir ftinde! 1.374,1582 kol 
Akşam üstü ıaat 17.22 ııralarınd.a, palto~unun işarP.ti yapmıkta ,.e bir 

yakasını kaldırmı~, ha\'anın karanlık olmı.~ına ratt · günı:le 615.401 kf'rı dü 
men ~iyah gözlükler takmış \'P ş;ıpkasını yüıUnün dük çalmaktadırlar. İs
üstüne ad;ımakıllı indirmiş hir zııtın , halkın ara- tanbulda bir &ünd!" ce
~ından hızlı hızlı ilerledi~i .c;i'iriilmüştür. Dikkat~ şitli me!ieleıltri düşünen 
değer olan cihet, bu meçhul ad:ımın arka~ınrla Uç insanların sayısı 881.017 
kişinin de ayni heyecanla yürUm,."idir. Karttkö~·U dir. Bunlardan aı4.3.$2 ki~i et.:ınek parasını, 
,l!eçerek Tünelin alt lıaşına gPldiklf"rf zamıın, ar- :!~6.429 kisi &e,·gili~ini. 112.764 ki~i birbirini na
kadan yürtiyen üt; kişi birdenbire öndeki aı'lamın ~ıl kaff!'se koyaratın 1 1''.l8ı:\ ki~i şatrancta hangi ta· 
üı;tüne çullanarak elindeki paketi kapmak iıı;temiş . ti nrnayac:ai:ını. 6'.". lı:işi, kendi parti~i iktidara 
fakat adam feryat etm,.~e ba~Jttyınca ortalık bir- creçince nasıl baştıa~.ııı ohırağını , l J.7~3 kişi d~ 
denbire karışmı~fır_ Gürültü \"e c:ı~hklar ırı.cıınrl~ ket;i rtini be5 lirayı çıkarmanın carelerini dtişiln· 
halk kaçışmıya başlamış meçhul adamın elinrieki mtktedir. 

(Yukarıdaki haberler, baıtanbaıa yalan ı·e uı·dunııadır.) 

Dikkatiııizi koııtrol ediyoruz 
1 
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! Eilenceli satırlar ~ 

Q'.uyucularımıza, umumi bil· 
gılerini kontrol etmeleri 

i~in 20 _;ual şoru1· oruı. Bu u
allerin ce' aplarını kendi ke.n
dinııe bulmaya <;alışınız. Dol
tu olarak buldugunuz her ce
\·ap iı;:in be~ pu\'an kazanacak. 
sınız . F.ğrr yirnıi sual n kar
~ıııaı olarak buhtuğunuz sayı
ların tutarı 75 ile 100 arac.ın
da ise umumi kültürünüz kuv
\:etıidir. Yekün 45 ile 70 ara
sında i"e bilginiz orta derece· 
dtdir. 45 ten aşağı ise bol bol 
kitap okumanızı tavbıye ede
riz: 

l - Manavgat: 
Balıkpaı<.ırında meşhur 
bir manavdır. 
Kahircde Abidin sarayı
nın arka kapısıdır. 
Anadolunun bir ıahil ka· 
sahasıdır. 

2 - Dehri)·aj: 
Kırmızı elifli Şam hurma 
sıdır • 

ııildır. 

E>habıkehfin köpeğidir. 

6 - )lermeı~abl: 
irtn oahının ıapkas.ıdır. 
Bir kuma~ rinsidJr. 
l\Iaran2oz ustasının ke
ıeridir. 

7 - Teodollt: 
Bir'topoğraf lletldlr. 
Bizans imparatoriçesidir. 
Bir barsak kurdudur. 

8 - Tanjant 
Bir Fransız. kırlkatüris
tıdir. 
Bir matematik terimidir 
Fil arında kullanılan ip
tir. 

9- Yen: 
Grrgedan tuzağıdır. 
Kefal salamurasıdır. 
Japon parasıdır. 

10 - Çiliıv: 
İranda pişirilen pilA.\·dır. 
1-'ildişi dü~me-dir. 
~tacaristanın bir limanı
dır. 

ihnissuııdun abdest gil- 11 - 'lacellan: 
~timüdür. \'ara portakalının iç ka-
Tibette bir yarımadadır. bu~udur. 3 - l"nnap: Tanınmış bir ~eyyahtır. 
Reuter Ajansının müdü- Bir budist !ıyinidir, 
rüdür. 12 - !\tercirlabık: 
Ka~nının frandakJ adıdır. llayyamın şarap ki.sesi· 
Bir meyvadır. dir. 4 - Yago: Bırloşmiş Milletlerde 
Çörek otu tohumurlur. Lübnan delege.!iidir. 
Şekspirin yarattığı bir Tarihte bir muharebcdir. 
tiptir. 13 - Zigolo: 
7.rytinyağlı mısır pide· Sinf'mada mezhur olmu3 

l 4 - Tirkenkur: 
·Zebur• un meşin kapa~ 
ğıdır. 
Deş defa Derby kazan
mış bir attır. 
Uydurma bir kelimedir. 

15 - Susalon: 
Sıyas işi agızlıktır. 
Bir musiki iletidir. 
Susamdan çıkarılan şe
kerdir. 

16 - I\lonna Vanna: 
Meterlink·in bir eseridir. 
Arabistanda yapılan tuzlu 
hoıaıtır. 
1953 ün tayyör moda!ldır 

17 - Paranoya: 
•lıli.isrü• in ispanyolcası
dır. 
Olimpi)-atlarda ıeref ku
lesidir. 
Bır akıl hastalığıdır. 

18 - Kaıalot: 
Ka'<ar peynirinin kUilil cin 
ıidir. 

Bir cins büyük balıktır. 
Hillrrin Norvete taarruz 
pllnıdır. 

ı 9 - Dh'oUu-Liı.gatüUUrk: 
İlk tü .. kçe !Ogattir. 
GzümlU bir pırasa yeme
~idir. 

Gecen asırda moda olan 
bir düello tanıdır. 

20 - Şeyhi: 
Tanınmış bir TUrk ~airidlr 
•Kl$ant. nin rnuavinidir. 
Konyada tarihi bir be~ 
destendir. 

Sidir. bir komiktir. , 1'ukardaki 20 sualin. doğru f S - Kıt mir: Limon tuzu hul.1.sasıdır. re,·aplarını bu~ünkü lli.vemltin • 
Bir salam makinesidir Seb3 melikesinin iç tama dôrdtincü sayrasında bulabilirsl-
Brezilya yerlılerınin dan- eırıdır. niz. 
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İYİ BİR PAZAR GEÇİRMESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?.. 
1 - Pazar sabahı ha,·anın n.ı .. 

sıt olduğuna bakmaz mi-
2 sınız? 

- flaftada altı gün mun .. 
t:ızaman çalışmaz rnı-

a sınız? 

- Güzel bir !ilme bilet al
mak için ya~mur altında 
15 dakika beklemez misı· 
niz" 

·-~ : . B .c..eınıze • u pazar ne ya-
pıyoruz• diye sormaz mı 

OLuyucularımrza aşağıda, 
18 değişik sual soruyoruz. 
Pa1arlarının nasll geçirdi
~inill öırenm('k lsti}'orsa
nu: ışagıdakl sualleri sıml· 
mi ltirekle C't'\·aplandırınıı. 
•E\'et• dcrliğlnlr. ıuallere. 
ıufır, •hayır• dl"dl~lniı; ıu
allrre .J pu\·an ,·erinlı ve 
60nra ı~ağıdıki neticeleri 
tetkik ediniı: & sın_ıı? 

- Eşıniıtn ailP.bini pazarla-,~~~~-~---~~~-~-~-~-~. 
rı e\'iniıe davet etmez 

6 tnisiniz~ 
- Pazar g,..nü 3niden bır 

eğlencf'ye davet edilse-
'1 niz gitrnf'z mlsıniz? 

- P:ızar cünlcıri yemekl~
rin bilhassa iyi olması.ıa 

8 dikkat etınf'Z nti<:iniz" 
- Pazarın gelmesini iple 

9 tekmez misiniz? 
- Pazarınızl iyi gec;irmedi-

lo nizse söylrnir misiniz? 
- Se\'gilinizin pazar günü

nü sizinle ba~ba~a getir
mesini şart kılar mısınız" 
Pazarları givecek bir se· 

11 

Yiniz olmad;ğı için hayıf
lanır mısınız? 

12 - Lokantada bekletilirseniı 
co~ kızar mısınız? 

13 -- Pazarları odanızda ka
palı kalır mısınız? 

14 - Pazar giinleri başınızı 
dinlt'nrlirn1c~i. eğlenme
te tf>rcih eder misiniı? 

15 - Paıar günleri çocuklarını 
za derslerinden. esinizt 
işinizden bahseder misı
niı? 

16 - Çocuklarınızı, yanınızda 
bulunc!urmak tein arka~ 

daıları ile çıkıp ıezmele
rinden mahrum eder mi
ıiniı? 

17 - Pazar ı?ünlcri aklınıza es 
tiği gibi gf'zer misiniı? 

18 - Pazarları harcariı~ınız pa 
rayı israf telakki eder 
misiniı? 

Yukardaki suallerin yanına 

yazdığınıı rakkamları toplayı

nız. Eğer bulduğunuz yektin YO 

ise, ayni sual1eri daha samimi 
yürekle ceYaplandırmaya talı

şınız. Çünkü pazarlarınızı bu 
derece mükemmel ı::r~irmenize 
imkan yoktur. 

Buldıı~unuz yekun 60 - 7~ 
arasında ise c~lenmesini ve ta
til ~ününden istifade etmesini 
bilen bir insan:-ınıı d~rktir. 
Eğer yekünunuı: 40 - 60 arı. 

sında i!lle pazarlarınıı şöyle böv 
le geçiyor demektir. Bu tatil 
gününden daha çok faydalanmı 
ya çatışmanıı icap ediyor. 

Eğer bulduğunuz yekun 20 -
~O arasında lse, çok dikkatli ol
n1anıı lAzımdır. Pazarlarını si
zinle geçirmek istiyen arkad:1-
şı- · ~ hemen hemen yok dene
cek kadar azdır. 

• • • • • • 
: Aşa.tıdakJ ıahrlarda, nokta ile ıöıterilen yerleri, cümlenin : • • 
: geli~lne ı:nre doldurmı)a tah6tnıı: : . . 
: 1 - Agır a~ır ............ bu merdivenlerden : 
! 2 - Bu memlekette de bir itin ......... olur!a Ha10kl ! 
: 3 - Aııcık azıcık olur ............ danelerle dolar koca ambar : • • : 4 - ............... verişım, taırhanana bulıur asım. : 
! 5 - Kf"I başa ............... tarak ! 
: 6 - Sabreden ............ muradına ermiş. : • • : 7 - ............... Yugoslavyanın merkezidir. : 
! 8 - llaydi ardan çingene, ıümücılu ......... neyine! i 
! 9 - ............ baklanın kör alıcısı olur. : 
• 1 • : 10 - tin ahmaAı. hakla,·adi\n ............ umar. : 
i 11 - Ordcklcrd<'n bir filo, bir de kazdan ......... i 
: 12 - Kılılırmal!'ın uzunluğu ......... kilometredir. : 
• • : 13 - )tontekarlo ............ nun başşehridir. : 
: 14 - Atala ...... ... nın bir romandır. : . . 
• 15 - Aka Gündüzün a~ıl adı ............ • 
İ 16 - ................ köşkte oturan komsusuna tas atmaz. i 
t 17 - Efber ..................... in eserfdir. : 
! 18 - Bir hektogram ............... gramdır. ! 
i 19 - Kaz gelen yerden ............ esirgenmez. : 
: 20 - Sarmısağı gelin etmişler 40 yıl ........... çıkmamış. : . . ! (Yukarıdaki tümlettrı1r nokta ile gö trril,.n lı.e1intrlerln : 
: doğru olan cevaplarını, bugünkü il3.\·emlzln dördüncü sa)'fa- : 
! sındaki cevaplar kısnıında bu1acakstnıt.) • : : . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

\'ukarıda gördi.itünilı lkl fotoiraf, iJ\ bakışta hirhlrinln lamamen ı,·nt ~ibi göriırıiir. Ilal
buki bu iki re~ln1 ara!liında tam 8 çtşit rark vardır. Rrslmlert mıtkı~e~e Ptınek surr!iJf': bıı farkları 
ılz de bulabiHr11;lniı. Eğer bu1ama111anıı, i11,·emizin 4 ıinrU ~a,·(Jsındakl ·Ce\'llfllar• a bakınız. 

\'ukanda ıôrdüJUnU. iki karikatür tanınm· iki şarkıyı ınlatı 
lDr. Bu ıarkılann neler oldufunu bulamazsanız llAlemizin dör 
düncü &a>iasına bakınız. 

Hafızanızı 
Yokluyoruz 
Aşa~ıdaki yıllardı ne gibi va

kalar cereyan ettigini, bakalım 
hatırlıyatiliyor musunuz:' 

1 - 1402 
2 - 1453 
3 - 1455 
4 - 1493 
5 - 1812 
6 - 1871 
7 - 1908 
8 - 1912 
9 - 1914 

10 - 11 Krnm 1918 
11 - 19 Mayıs 1919 
12 - ~3 Ni~an 1922 

1
13 - 30 A~ustos 1Q22 
14 - 29 Ekim 1923 
15 - 10 Kmm 1938 
16 - 1 Eyhil 1939 
17 - 22 Haziran 1941 
18 - 8 Mayıs 1945 
19 - 14 Atu•to< 1945 
20 - 14 Mayıs 1950 

(llu ıorulann cevaplırırıı ili1 e 
mlıln ol iıncü ıayfasında bulacak
sınız.) 

* 

Sabırla koruk, helva olurmuş· 
HPJ ir.san, sabırlı olamaz. Bazı L"anı teı J.rims~Jer, i!ltedikleri 

sevın çabuc:al< gen;rklP~mesini arzu ederler. Ki:ni i hayatın ucuz. 
lıyacat,ını, ev kir.alarının düşece~ini \'ehmeder. kirni~i 19~4 se· 
~imlerinde Halk Partisinin iktidara geleceJini düşünerek sab
reder Okuyucularımızın sabır derece.sini ölt;mek i~in a~aı}ıda bir 
me!ele orta.ya koyuyoruz. İçiçe olan bu dairelerin sarısı kaçtıı:• 
Eğer bunları teker teker sayacak kadar sabırlı iseniz, hayatın 
ucuzlamasını beıklemeQ:e de hakkınız \'ar demektir. 

(Ru sorunun doi:ru olan ce,·ıbını bugünkiı UA,-emlıin 4 ... 
düncü oayfuındakl cevaplır kısmında bulacık51nı.zJ 
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Dağdaki kadın 
nagın Ustünde kar vardı. Çam 

ormanlarından ~onra bir
den çıplaklaıan toprağa tıkmış
tım. Sarı kayalık alabildiğine 
uzanıyordu. Sağda, çamlı \ '3-

dide kamp kurmuş ö retmcn
lerin çadırları ... Solda, kayalık .. 
!ar boyunca giden madencile
rin barakaları. .. Güneş toprağa 
bir vurdu mu, rüzgar alevleni
yor, arkasından başka bir rü
glr a~atlan sallaı·a sallaya ko
ıup geliyor, bulutları yuvarla· 
!o'3 yuvarlaya birbirine katıyor
du. Dağda sis tül kadar ince
den akıyordu. İn an ellerini U· 

tatsa, avuçlarını bulutlarla dol
durup yüzünü arıtabilir hani. .. 

Bu dal sevdiğim dağlardan ... 
Karı kar, güneşi güneş, ağacı 
ağaç, insanı insan dağlardan ••• 
Bu dağa çıkışımın onuncu .sa
bahı idL Herkesin dilinde bir 
kadın dolaşıyordu: Çobanların 

dilinde o ka1:im, ısürücülerin di
linde o kadın, yerlinin yabancı .. 

(- Yaı:an: -, 

1 CAHiT IRGAT 1 
nın dilinde o kadın, 
~ın yelinde o kadın. 

Prensesmi5 .•• 

* 

dağın ta-

Rüzgarların çeneleri bu kadın 
için çOztllüyordu bu dağ· 

da. Ağaçların yaprakları bu 
kadın için dökülüyordu bu dağ· 
da ... Sürülerin çıngıraklannda, 
eşeklerin anırtılarında, insan
ların dedikodularında hep bu 
kadın vardı: 

- Bu kadın bu dağa ne :ı.a-
man geldi? 

- Altı yıl evveldi. 
- • ·eye geldı? 
- Neden kış yaz dağın tepe-

sinde ufacık bir e\•de oturuyor? 
- Kirn!)c ile konusmuyor

muş~ 

(KİTAP DÜSYAMIZ] 
AlATÜRKLE KONUŞMALAR 

- İnsan görünce kaçıyor-
mu~? 

- Kocası nerede? 
- Zengin mi? 
- Erkeklerle karşıla~ınca yü 

zünil kapıyormuş! 
- Çok ma~rurmuş? 
- Çok dertliymi~? 
- Deliymiş? 
- Hoppayınış? 
- Hastaymış? 
- Duvarları hep kitapla do-

luymuş? 

- İki ah('ısı ile hizmetçisi, 
bir de kalıbi varmış? 

- Katibi gençmiş? 
- Kendi de gençmiş? 
- Tayyare sesi duyunca hün 

gür hüngür ağlarmış ..• 
Sisler saçlarımın icinden du. 

man duman sızıyor, bulutlar kA 
ıtıt helvası gibi dağılıyordu. Kar 
lı :ı.irvcye yaklaşmıştım, yorul
muştum. sh.-Ti uzun bir kayanın 
ıııcak gölgesine oturdum, bir 
sigara yaktım. Çamlı vadi bir 
dansözün kolları kadar güzel 
kı\TılışlarJa danscdiyordu. Bır 
tayyare başımın biraz üstünden 
homurdana homurdana kaydı, 
geçtı ve uzak bulutların içinde 
)Ok oldu. 
Yakınımda bir kadın ağlıyor

du. Turuncu hır kayaya yüzu 
koyun uzanmış, tırnaklarını en. 
sesine gcc;irmiş, öylece aglıyor-· 
du. Tayyare bcyaı: bulutların i. 
tinden geri donmuştı.i.. Sivri bı .. 
çak hıııyla gökyüzünü ~aplaya
rak geliyordu. Kadın, kayanın Yazan : O K TA Y AK BAL • iı•lündcn sabun gibi kaydı. t .. . " 

A lahirk yalnız } aplıkları ile büyük degıldir. Gentlıginden ö· 
lümüne kadar söylediklerin.in 'e yazdıklarının hiç ~aşma

ı·an diıvacılığı ile örnek bir ldealİ•ltir. Atatürk ve Kemalizm 
için en cömert \'e en temiz: kaynak, yine kendi söyledikleri \'e 
yazdıklarıdır. Yeditcpe yayınlannda çıkan •Atatürkle Konuş. 
m:ılar• kitabı }'alih Rıfkı At.ay'ın bu sözleriyle başlıyor. Bunun 
ne derece doğru olduğunu, kitapta yer alan yirmi parça konuş
mayı okurken anlıyoruz. Bu konusmalan yapan adam, sadece 
büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı deiildir; U.lün 
hır kültür adamıdır. ?tlüsbct ilme, kültüre, Balı kafasına s:önül
den baglanmış, milletimizin kurtuluıunu bu yönde arayan bıi
yük bir inkıliıpcıdır. 

Kitabı hazırlayan !Uusla!a Baydar yaulığı ön&özde Atatürk'ün 
giri,tiği sava~ı ~oyle anlatıyor: •Atatürk, milleti topyekün 

kurt:ınna ıavaşın-a giriştij:i uman, ne yazık ki tarih yüzyıllar· 
danbcri 'Türk milletinin ruhunda ,.e dimağında en enfi biı 
ıekildt, dokusunu sımsıkı örmüştü. Bu dokudak luın rengi 
hayat rtngine çevrilmeli, her türlü boğucu, çürütucü, yok edici 
iplikler, ferahlandırıcı, geli;;tirici ve var edici cinstekiler 
ile doğştirmeli idL Bu dokuyu yeni baştan dokumak .•• 
Bu dunyanın bütün medeni ve insani ba,Clarıyla dokumak ..• 
'\·ıkılmakta olan Osmanlı İmparatorlufunun bütün müessesele
rini t:ımamile denecek sekilde tasfiye etmek ve bunların yerine 
Batı'nın bilime ve gerçei;c dayanan müesseselerini almak ••• İ~tc 
Atatürk bu muazzam ııavaşa aWdı.• 

Atatürkle Konuşmalar'da Ru~cn Eşref, Ahmet Emin, Falıh 
Rıfkı, Yakup Kadri, CcIAI Nuri, Ahmet Şıikrü tibi tanınmış 

yazarl2rımlz1n Atatürkle yaptıklart muhtelif konuşmalarla ay
rıca United Prcss, Chicago Tribune, Daily l\Iail, Pelit Parisicn, 
Rcvue de olondc ~ibi crncbl gazetelere nrdiği mülakatları bu
luyoruz. Bunların bir kı mı ?ttilli !.tücadelc dcvr:nc, bir kısmı 
da Cumhuriyetlt'n sonrasına ait. IIep~inde de büyük bir arla~ 
nun asır~rca ilerh·e ~sleni indeki azamet TG mana \'ar. Daha 
1922 }'tlında ba$ya;arımız: Ahmr.t Emin'ın kendisiyle yaptığı bir 
konuşmada. bugün dahi vazgeçilmez bir politika ,.e hayat dils· 
turu ol.:?rak bellenmesi gereken şu sözleri okuyoruz: •Benim 
hUtün tertibat ve icraatta dü>turu hareket ittihat ctıiğim bir 
t-eY \·ardır. O da ,-ucuda getirilen teşkilat ,.e tesisatın ~ahısla 
değil, hakikatle kaabıli idame olduğudur. Binaenaleyh herhangi 
bir program, filanın programı olarak değil, fakat ihtiyacı millet 
Ye memlEkcte ce~ap \erecek elkitn ve tcdabiri ihtiva etmesi 
itibarile haizi kıymet ve itibar olabılır.o 

yabancı gazetecilere vcrdij;i mülakatlarda Atatürk kehanete 
uran bir uzak görüşle gelecek ),lların gizlediği mları da

ha o zamandan açıklamıştır. f1te o sözlerden bazıları: •Avrupa 
mesel~ i; İngiltere, Fran a ve :\lmanya arasındaki ihtil3Uar ınc 
fit lesi olmaktan ('ıkmıştır. Buı;ün ~\vrupanın prkında bütün me
deniyeti , .. e batta bütüıı bc~rriyeti t,.~ıd;t eden yeni bir kuv\'et 
belirmışUr.• , 11\\Tupada vukubulacak bir harbin ba:ı:hca galibi 
ne İngiltcıe, ne ı:·ran'\a, ne de Almanyadır. Saı.lece bolşevizm· 
d ir.• l33şka bir konuşmada da in:;anlığın kurtulusu lOlund" 
ı •pılae>k tek ~eyin ne oldutunu ıöyle açıklıyor: •Şuna da ka
ni im k.i eter devamlı sulh isteni}orsa kütleleri~ vaziyetlerini 
i> ileştirccck beynelmilel tedbirler alınmalıdır. Insanlığın he· 
yeti umurr.!yeslnin refahı, açlık \'e taıyık.ın yerine geçmelidir.• 

gon olarak. Alatürk'ün ;jU söılerinde onun bütün bir milletçe 
~evilmesindeki, insan 'önüllerine çıkmıyacak bir şekilde 

yerleşmesindeki başlıca sebebi açıkça görebiliriz: •Ben dikta· 
tor değilim. Benim ku\'vctim olduı!unu ıöylüyorlar. E\·et bu doğ 
rudur. B"'nim arzu edip de yapamıyacagım hi~bir 5ey yoktur. 
Çünkü ben zoraki \'e· insafsızca hareket etmek bilmem. Bence 
diktatör. dilcrlerini iradesine rflmedendir. Ben kalbleri kıra~ 
r.-ı_k dr ıl, kalblerı kazanarak hükmetmek istenm.o 

' • lılığa kapaklandı.. Bayılmı~tı. 

soğuk teri ve elleri mnma~a 
başlamı$lı. Göz göze ge!di-

{:imizdc }'Üzünü kapamıştı. 
- Siz tayyareci misiniz? 
- Hayır, dedim. 
- Ke arıyorsunuz bu dağın 

tcpe•inde? 
- Siı? 
Yutkundu .•• 
- Bu tayyare beni korkulu· 

yor!. Dağın tepesine çıktım, pe. 
şimi bırakmadı!. İslemiyonım, 
istemiyoru~ yüzünü görmek is 
!emiyorum arlık!. 

- Prenses siz misiniz? 
Yine yutkundu, Gözlerine 

damlacıkhr toplandn 
- Hayır, dedi. hcıı prenses 

değilim. Hizınelçhiyim. Pren
ses evden hiç çıkmaz. 

- Neye çıkmaz? 
- İnsanlardan kaçıyor. 
- Ni~in kaçıyor? 
- Büyük bir derdi var her • 

halde. ı 
- Zengin mi! 
- Çok •engin. 
- Güzel mi? 
- Çok güzel. 
- Kendisini göremez miyim~ 
- l!aber vereyim ama, ka-

bul edeceğini sanmıyorum. 
- Peki, derdi ne bu kadının~ 

l\tademki bu kadar ıenGin, ma
demki hu kadar güzel?. 
Kadın su•tu, gözlerini bulut

lara ı;cvirdi: 
- \·ino dönecek bu tayyare~ 

\'ine gelecek!. 
llıçkırmasilc eve doğru ko' 

ması bir oldu. Gözleri hep bu
Iutlardaydı. Zor yetijlim, ko 
lundan tuttum, çırpınıyoı·du: 

- Bırakın beni! Bırakın!. Er
keklerden nefret ediyorum!. 
Vaktilc bir tayyareci sevmiş
tin1. Çirkinim diye aldattı be
ni!. Çirkinin1 deAil mi? Bilil'O
rum, çok ı;irkiniml. Demin sor. 
muştunuz, prenses güıcl mi di
) e; prenses benim!. Çok çirki· 
nim değil mi? llaydi S:idin, her 
ke:-c söylryin, hrrkcse!. Pren
sesi gurdilm, ('Ok ('irkin diye'. 
Çirkinim ... Çirkiılim~. Biliyo
rum tirkin oldu~urnu! 

Elimden koptu. evine loştu. 
Erte.si &un dağdan indim, işe 

güce daldım... Mevsimler 
geçti, başka dağlara tıktım .. Ya 
lum düştu, ayni dağa uğradım .. 
rüzgar ağaçları sarsa sarsa ko
~up geliyor, kar bulutlarını yu. 
vailaya yuvarlaya birbirine ka
tıyordu. Kayalığı tırmandım, 
prensesin evine uzaktan baktım . 
F.vden şarkılar geliyordu. 
Kapıyı çaldım. 

- Burası kayak evi oldu, de
diler. 

Bir tayyare havayı çatlatarak 
geliyordu .. 

Prensesi bir daha hiç 'örme . 
dim. 
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0(M4t.ISIN MEMO- ÇllNA'I 
ltİM <iAtl',o CELlfSE CEtSI~ 
SENiN NAi.BiN A'IR1-

l..AC4A'I/ 

Bir işgüzar vezirim 

Yak ki ... 

Falih Sultan. Mehmet, Vcziri-
1zam Grdık .'\hm'i Paşaya 

bir mcsell'den dolayı kı1arak, 
mührti humayuntt geri almış, 

bunu d:t killi ı;örmiyrrek krn
disini Runırlibisarıııda haps('t
tirmişli. Gedik Ahmet Paş•. di
rayetli ve cesur bir vc1.irdi. 
De\·Jete bir hayli hizmet et
mişti. Kırım onun tarafından 

fclholunarnk imparalorluğun1u
za ilhak odılmişlı. Falih Sul
tan l\Iehnıet. YClirİne reva gör· 
clüttü nnıamclcyc nartim olnnı}, 
fakııt biı· türlü emrini geri ala-

· il ;~ ·r1~ ~ı 
mamıştı. 

Sultan Mehmet H87 dr lş
kotlra seferine çıkmıştı. Fctiiı· 
ten dönerken sarp ve kayalık 
bir yrrc ~elmiş, atından inerek 
bir müddet yürüdtikten sonra 
yorulmuş, dinlenmek için bir 
taşın üzerine oturınuşlu. Yanın
da En1iri.1Jrm JIC'rsekzade Ah
ınet Paşa da \·ardı. Ona dert 
}·andı: 

- Bir işgüzar vrzirim ~·ok ki, 
bu hizmetleri yaparak bize ıab
n1et çektirmesin! 

Hersek Ahmet Paıa ıu ce
vabı vermişti: 

- Eğer Gedık Ahmet Paşa 
kulunuz S€'ferde bulunmuş olsa 
idi. Ef<'ndimize bu zahmetleri 
tcktirmezdi. 

Padjşah da sanki böyle bir 
cevap bekliyormuş gibi başını 
salladı: 

- Bilirim, bilirim, rüzgir 
sibi bir \'eıırdir. 

1stanhula döner dönmeı Gc
dık Ahmet Paşayı hapısten çı -' 
karttı, yeniden vazife verdi. 

Tereddüt etmeyiniz!' 
Tanınmış dev.let ~da.ml::ı.rımız-

dan ve edıpl('rımızden Ah~ 
met Vcfık Paşa 1857 de Deavl 
Nazırlıgına tayın edilmiş, 1860 
yılına kadar bu \'azifede kal
nustı. O tarihlerde heniiz veıir 
olmamıştı. Efendi idi. Bir giin 
bir zat gelerek mühimce mev
ki sahiplrrinden birinden ala
cagı olduğunu, fakat hir türlü 
tahsil cdrınedi~ini 5()ylcmiş. , a 
na ~·akıla şikayet rtmişti. ı\h
n1et Vefik Paşa, mühimce mev
ki sahibini da\·et ctmi"' bor
cunu bir ay zarfında ödemesi 
i('in kati emir Yetmişti, ?llüd
dct bitmiş, fakat para ~·ine ta!1-
sil edilmemişti. Alacaklı ~;ızlanı 
yordu .• Ahmet VeCik Pa~a mtl
hin1 mc\'ki sahibini tekrar ça .. 
j(ırnııştı . .ı\lacaklı orada idL 7.a 
n1anın icabı mevki sahibi zat 
nezarete atla gelmişti. 

Ahmrt Vefik Paşa, bor~·lu ,.c 
alacaklı ile konuşurken, 1ile ba 
sarak odacısını çağırmış ve ktı· 
lagına bir şeyler ı:;ö)·lemjşti. .• :\
radan bir müddet ~eçtikten son 
ra odacı tekrar gelmiş, ma!!.anın 
iızerinc bir miktar para bırak. 
mı:ştı. 

Ahmet Vefık Paşa, parayı ı· 
kiye taksim etlikten sonra bir 
kısmını alacaklıya uzatmıştı: 

- Buyul'un, işte bu sizın a .. 
lacağınız? 

Diğer kısmını da borçluyı 
\<!rmişti: 

- Bu da size ka1dı. 
~levki sahibi zat şaşkın şa~ 

kın bakarken Ahmet Vefik Pa
~a şu söıleri .ilave etmisti: 

- Tereddüt etmeyiniz, ver~ 
diğim para biraz evvel pazardal 
sattırdığım binek atınızdan ar~ 
tan paradır. - * 

llAFT.4Llk 
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Soruların cevap arı 
Rugünkü ill\·tnü1<1e okuyu- cümlelerin boş yerlerine iU keli- 17 - Alman • SoV}·et harbini.il 
rulanmı1a Rordulumuz: muh- nıeJcr konacaktır: başlaması 
lelir ~oruların karjıhklan 3- 18 - ikinci harbin mütarekesi 
~ağıda açıklanını~tır: 1 - Çıkacaksın 19 - Japonyanın teslim olına~t 

Ü(."üncü sayfamı1da •Bunları 
bulabilecek misiniz':'• sütununda
ki resimler ~unlardır: 

1 - Örtü itine atılan ianeler 
2 - )!evliına Ebül Azad 
3 - Denit dibinde kadın bacası 
4 - ı\f:ronda 
5 - Mahşeri bir kalabalık 
6 - Charlie Chaplin 
7 - Bır budıst mabedi 
8 - Trompet 
9 - l\rık•t 

10 - \'arasa 

j Üçüncü sayfamızda •Bilginizi 
Yoklayınız• sütununda sordukla
rımız: 

1 - Anadolunun bir sahıl ka
sabasıdır. 

2 - Hiçbiri · değildir. Otomobil 
aksamındandır. 

3 - Bir me ·vadır. 
4 - Şekspirin yaratlıgı bir 

tiptir. 
5 - Esbabı kehfin köpejjidir. 

6 - Bir kumaş cinsidir. 
7 - Bir topoğraf !letıdir. 
e - Bir matematik terimidir. 
9 - Japon parasıdır. 

10 - -iranda pişirilen pi13vdır 
11 - Tanınmış biı- seyyahtır. 
12 - Tarihte bir muharebedir. 
13 - Sinemada meşhur bir ko -

miktir. 
14 - Uydurma bir kelimedir. 
15 - Bir musiki lletidir. 
16 - l\feterlink'in bir eseridir. 
17 - Bir akıl hastalığıdır. 
18 - Bir cins büyük balıktır 
19 - İlk türkc• !Ogattir. 
20 - Tanınmış bir Türk şai

ridir. 

İl.\vemizin tiçüncü sayfasında 
Eaıenceli Satırlar• &illunundakj 

2 - Sabah 20 - Demokrat Partinin seçi~ 
3 - Bisy.ir kazanması 
4 - Alışına 
5 - Şim$ir 
6 - Derviş 
7 - Belgra~ 
8 - Zurna 
9 - Bitli 

10 - Pay 
ll - Amiral 
12 - 1151 
13 - l\lonaceo 
14 - Chateaubrland 
13 - Enis Avni 
16 - Sırça 

17 - Abdülhak 
18 - 100 
19 - Tavuk 
20 - Kokusu 

HAnıit 

tıa,~emizin üçüncü ıta)·fasında 
•Hafızanı:ı.ı Yokluyoruz• Fütunun 
da sorduklarımızın cevapları &ÖY 
le olacaktır: 

1 - Timurla Bayezit ar.ısında . 
ki muharebe 

2 - İstanbulun !clhi 
3 - Matbaanın icadı 

4 - Amerikanın keşfi 

5 - Napolconun l\1oskova SC· 
feri 

6 - Alman - Fransız harbi 
7 - rı.teşrutiyetin i!Anı 
8 - Balkan harbi 
9 - Birinci Cihan harbi 

10 - Birinci Cih:ın harbinin ~u 
ta re kesi 

11 - Atatürkün Samsuna çıkışı 
12 - B.M. Meclisinin loplanma<1 
13 - BilyOk taarıızıın zaferle ne 

ticelenmesi 
14 - Cumhuriyetin iIAnı 
15 - Atali.irkUn ölümü 
16 - ikinci harbin baılaması 

1J3vemizin üçüncü sayfasınd'• 
•Dikkatinizi Kontrol Ediyoruı• 
sütununda bulunan iki resim ar•"' 
sındaki farklar şunlardır: 

1 - En sağda duran kadının •1; 
bisesinin gö~üs kısrnıl' 
rastlıyan çizgiler 

2 - Ayni kadının sağ e!ind•~1 

eşya . ·ti 
3 - Semsiyenın tellerinden bl 
4 - Şemsiyenin sapına bağlı 0

' 

lan kordelenin rengi 
5 - Şnpkalı adamın omuzund•' 

ki kordonun bir ucu. 
6 - Şapkalı adamın kravaunı1' 

u:ı.unluğu. 

7 - Gözlüklü ofon iki şahJ9 '' 
rasındaki masa ayağı . 

8 - En soldakj şahsın kemeri 

iıavemizin üc;üncü sayfasın~ 
i~i<:e konmuş dairelerin sayısJ ~ 
dır. Ancak bunların iç ve dış ~ti· 
narları d:ı birer daire teşkil et,. 
~i İ('İn hPp!'>iniıı tutarı ~2 oJuY0 

. -. -.. -.. d•~· 
. Jliı\'rmiı~.n _uçunru !oia~·fasın. ıat 
ıkı karık:ı.turun anlattıgı şarl~ 1 

~unlardır: 

Üstteki: 

·Dün kahkahalar 

Bendhn geçen, Cl 

Alttaki: 

.. ·~·' ,liik~eıı~oı ., .. d•· ('\iJDJZ I• 
·ı· and• f'\'t;°I 1. ~ sJ-' 

ıı deniıd< 

ııo 
• H:ib-ı g:ih-ı yare girdim arz ~J• 

ebv•I ~I 
• Biı· peri~an halini gördüJ11· 1~;,, 

ıuuı b• ı 
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ÇAPRAZ KELİMELER Hazırlayan: ESAT HAMDUN 

.. <Çözüm kola)lığı için not: Soldan sağa 1, «, 7, 10, 13. 16, 19, 22, 25 numaralardaki bütün 
ıozler • 1.'. ile ba lamaktadır.) 

Soldan sağa : 1 ziln kısmı. 17 - Sevgili; Çivi, 
Çalııma mevzuu; Battal. 18 -

1 - ?ıI:ıydanozgillerden. kök 1 İIAve: İstikamet işaretl; ?ı.Iey. 
l"rI ha3van1ara yedirılen bir bıt danda bulunmayan; İyi (farsça). 

~: Dutı;illerdcn, Mısırda yeti-119 - Eğri büğrü ve girintili tı
f{!n \:e kPrrstesi eskl J\.Iısırhla.rca. I kıntılı olan (iki kelime); Bir is
llıuınyalara sanduka yapmakta den kaçmak (iki kelime); inıaat 
kuııanılmış olan bir •~aç. 2 _ 20 - Bır edat Bır soru edatı; 
b.ort I-Ialifedcn biri; Engel teş- Kara parçası; Ehll bir hayvanın 
kıt eden yü eltı, Derviş nidası. erkcğı. 21 - Bir renk; Bir no

~ - Kiıı; Bır balık, İkametgah; ta, Gilz•I sanatlar çıplağı; Bir 
_li.a zaman. 4 _Bir şe~ ;0 yenil- sa)ı; • ~ezakc iz. 22 - Bir işe 

dıtinin hoş gcirüldüğünü anlat kan§mıyarak rahatına bakmak 

llıak için sö)·icn~n bir söz (üç (iki kelime); Çekilip gitmek bit
kelirne) BU.ylik mendıl· Talan. mc3·en; Bır maksat etrafında 
~ _ 1 . . . . ' toplanmış veya a~·nı maksadı 
h sım, Ege bolgcsınde meı· &Littilklerı itın bir araya getiril· 

8 
ur bir h abc; Dir memleket. mis olanların topu. 23 - Hazır; 
- llotörlü ta~ıtlardan birini:ı Çoban (arapr;a); 24 - Fasılaj 

kısa adı; Son harf· Bir nota 7 _ Irak~ Bil' içecek; ):·eterlik. 25 -
tlak!iı olmı~anl:ır;n bir ~alın \"Utde .. e~, ni~~~ti~~e (i_ki keli

l 1na u uaup onu sömllrmeleri· me) Ustiln koru Cıkı kelıme). 
~1 ·~ hlN:ok şeı terin kapanın c-
~ rle kalı!ı ını anlatan &ÖZ (ÜÇ Yukarıdan aşağıya: 
.... · )- Glilel. 8 - - llıçb!r n
l!ı. n, Elr 1<.lb. 9 - . ı.Ukllrlle de 
!lJ. l' hi1C~imlerindf>n bıri; ·c 
"u" , Bir h:ıkar~t suıü. 10 - Sa
l P ku tulınak (ikı kel me) Şo-
l P Allah c e•ln• d mek (l .i 

1. lı •). ıı lhtiyarfama, Has 
ı: .Y~mrklrrinden hiı ı; C:rphe; Bir 
llıYın iki krnar arası. 12 - Jll
~· Dahili: Ağır. 13 - Gece de
,.. de Jn('\'d:lna gcl~n fo forlan~ ..,,. y 
tı ,' ~rıan1ıyacağı eeylerı yap. 
lı nı ıddia {'rtı:on kim c (iki k~
l~ ). lt - Fe1ci1; Hır \12\'UmUt. 

J:ı" .... _ Bir ai:ın : Cincı latif: F.kip; 
>, 

0 
Umn hlkAye. 16 - Ayakları 
J.rı tırılak (üç kelime), l"ti · 

1 - Bır m"\"Sim: Gemici; Bul 
gaıların n11lll çalgısı; Bir hayvan; 
llir hJyvanın yavrusu. 2 - Al· 
kor! bır hirlık; HlıkUmdar evi; 
Dir maden~ I~!l;ki AtısırlıJarın gli.
ncşı. 3 - Yorgun \'e' halsiz; Din 
uğruna saraş: Vukua getirme; 
Zıımanın kısımlarındanj Otlak 
(arapça); Utanç. 4 - Sıkı per
lıız; Xoksansız: Sol'dan sonra gc. 
lrn; .An ızın. 5 - İşaret sıfatı; 
Sefıl; Gucenik. 6 - Baba kar
deşlerinden biri; Bir teıyif ni
dası; Bir nota: Şair; Erkek giyi:n 
eşyasından biri. 7 - Bir te;ıt 

kereste; Elinden hiçbir şey gel
miyen: Binanın bir kısmı; Bir 
renk; İlletli şiı. 8 - Bir rUzgAr; 
Ya\'ru ~·apmış hayvan; Sahil; Su; 
Servigillerden bir ağaççık. 9 -

Akıl; Günün bir kısmı •İşte• nin 
kabası; Maden O!Stüne vurulan 
sır. 10 - Oturum; Nefiy ifade 
eden bir öntakı; Sofra eşyasm. 
dan biri; Bir rneyva; Çocuk di· 
!inde: çirkin. 11 - Musiki Alet
lcrimizden biri; Acı duyma Dİ· 

dası; Sahip; Bir nida. 12 - Şey; 

Birbirinin üstünde olarak (iki 

kelime); Rey; Aza. 13 - Bir sa ~ 

yı; Bir yerde bulunan (arapça); 
Besbelli; Bir edatın kısa ve ka. 
bası. 14 - Çocuk dilinde: uma. 
cı; Bir mevsim; Bir bağ; Urfa. 
nın yarısı. ).5 - Yi~it; Uygu:ı· 
luk; Bir göz rengi. 16 - Şebeke; 
Bir mesva: Su; Ar.imet. 17 -11.a· 
lif ıslak: Dnyak; Üye. 18 - Giı; 
Olabilirlik; Yumuşak tabiatlı; Hu 
su i Jt11:r"t. 19 - U.rarma: BU 
) Uk, Bır hay••an; Bır erkek artı. 
20 - :ııu~iki aletıerimizden bi
ri; Bir edat; Bir yakıli Yerine 
getirme. 21 - Bir nida; Bir m~· 
den; Seçimlerde Yl'rilcn şey; A
kar sulardan biri; Kırmızı renk· 
!erden biri. 22 - Lfıyık; Hasret 
nidası; Curnalcı (arapça); Bir 
heh e. 23 - HJyrct; Zamanın kı· 
sımlarından; Çaresiz; İ!Ave p.ır
c:a. 24 - Sa\·aş kahramanlığıyle 
ilgili (arapç-a): Kı!'met; Aşağı 
kısım. 25 - Bir nehir; Hiç el 
dokunulmamıılık (arapta); So
~uk n1e\·simde. 

(Çapraz kelimelerin haltedllm!ş şekillerin!, bugünkü gazetemizin S. el sayfasında bulacaksınız( 

Afrikanın 

nasıl 

filleri korkunç 
yakalanır? 

Filler üzerintle )·apılan a\'cıhk 

'lıUt . . {Bajt 2 lnridel 
lirt hıştlr SLirı.idcn ;.ı;·rılan fi 
rı§İ kulakları sa~ır edıci lıaykı 
de ~rın:ı ch·ardakı diğer filltt 
ar~Ştir.ik ederler. Bu esn::d 
lıtıı .ın.ıa korkun(' gürültüler i 
tır ır. Bütün fıller heın ba!ı 
?tı.ij \·e hem de tehlike yerinden 
Qk,~ktin oldıı~u kadJr hızla u 
bir ~$nıa~a ç;>Jışırlar. nu öyle 
&ıeıt d~ğ.ırışıp kac;ışın:ıdır ki df'lı 

.B. ·~:nı;ırnıya imkfin yoktur. 
)'a.p ~tuıı bunlar ara:-ıında ~imdi 
fttu~ acaK iş yakalanan filler1;1 
tf!-~J avenıetini kırmak ve onu 
ra ~ke ız hale getirdikten 50'1· 
terı a a.\·crlara at v~zi(C'~ini gi"ı 
"İte l"hll fillere h11"l;ımıktır. Zın 
na b vurularak ehli filin arkası 
di4i ~~ 'an:ın esir 8\'eı'arın bin 

ıller arasına alınır. Yolda 

yapılan taıkınlık!ar bir taraf
tan zencilerın, diğer tara(tan 
ehli filltrin yardımile önlenir. 
Gidilecek yere varıldıktan &on
ra da \'ahşi fil. bundan evvelki 
e irlerın t!ıhi olduğu muamele
ıe tabi tutulur. İşte ehlileştir
me işi bundan f'nnra başlar. 

Bir filin zaptü rapt altına 

ıirmesı icin çok yaşlanmış ol
rnaması ıa1.1mdır. \·akalandıkta!l 
sonra yetiştirilecek filler en 
çok 12 - 1~ yaşında olmalıdır. 
ıııınların boyları 1.50 ile ı.so 
metre arasındadır. Fillerin ge~ 
Jişme Jmanı uzun sürer. 12 
yaşındaki bir fil ya,·ru sayılır. 
Onun dev gibi bir hayvan ola
bilmesi için en aşağı 45 Sll!ne 
)aşama!liı İ('ap eder. 

Çe•·lren: Tolun Alp\ekln 

VATANIN iLAVESi 

r 
Komünist t şkilatı 

na ıl çalı ırl 
merika Devletıııin Milli Emniyet Teşkilatı 

• 

Ba"kanı, komünistlerin içyüzünü açıklıyor, 
(Bir Amerikalı gaıeteci, 

milli emniyet te~kilall ba!J· 
kanı ile uzun bir konuşma 
:yapmış ·re komünistlrrin 
mak!iiatları, (alışma metod
ları hakkında bil~! edlnnı•k 
istemi tir. l\tilli emniyet 
tPşkllitı başkanının bu hu
sustaki re,·aplan aşağıda 
hutlsa edilml5tlr:) 

* Sual - Bütün komünistlerin 
Rus ajanı olduğuna kani ml•l
ni.zo;t Yoksa felsefi mlnada ll:o
münlcıt o1anlarla komünist ca!iius 
şebekelf'rinin ileti olanlar ara
sında bir fark gözetiyor musu
nuz? 

Ce\'ap - Komünistlerin bil· 
!Un faaliyetleri bir tek gayeye 
çe\·r.ilmiştir. O da dli.nya ihti-
13.linin kazanılma!liı ve milletlt·r 
arası komünizmin zaferidir. Bu 
gayenin tahakkuku demek A
merikanın yok olma!'ı demek
tir. Bu itibarla, hangi şeklile o
lursa olsun komünizm idealine 
ba~lananlar, Amerikanın aleyhi 
ne ve milletler araıu komül\b:
mfn önderi olan Sovyet Rusra
nın lehine çalışıyorlar demek
tir. l\tarksizmi \'e Lcninizmi mü 
dafaa eden felsefi rnfınada ko
münistler de l'abancı bir dev. 

Jetin ajanı olarak çalışabilirler. 
Çünkü bunlar o de\·lehn dA\'a
sına hizmet etmektedirler. 

Sual - Komlinistler, R.usya)ı 
kendi memleketlerinden daha 
mı u~tün tutmaktadırlar? 

Ce\'llP - Bundan evvelki ce. 
vobımda da arıettilim gıbl. ha- · 
kiki bir komünistin yeg~ne bag 
Janacaj:!ı yer :a.ıo~kO\'adır. Stalin 
milletlerarası komünizmin en 
başta i;:elen önderi ttılikki edil
mektf'dir. Komünist Parti~i bu. 
gün tıpkı bir yılan gibi Ameri
kanın sinesinde ~örrklenmiştir. 
Bu yılan •barış•, ·demokra.!lii•, 
•müsa\'al•, •milletlerarası tesa
nüt •, ·insanların kardeşliği• gi 
bi cazip kC'linıeleri a~ıından dü· 
şürmerrıektedir. Fakat vücudu 
ile ayakları Rus avı~ının vücu
du'-'<' ayaklarıdır. Komitnist be
şin"'' kollarının ~irdigi her yer
de Rus emperyalizminin şüphe 
götürmez ayak izleri müşaha
de edilmektedir. 

Sual ;- Komünistler yalan 
söylerler mj? 

Cevap - Bir komünistin ilk 
vasfı yalancı ve iki ~·üzlü olma
sıdır. KornUnistlere göre nihJi 
gaye olan dünya ihtil3Jini ba
şarmak için her vasıta:~:a baş
vurulmalıdır. Bu sebeple, ko
münist, kendisini gayeye erişti· 

recek olan her yılanı söyler, 
her mane\Taya başvurur. Dün 
inkar ettiğini bugün müdafaa 
edPr. Hem de hiç utanmadan! 
Yalan söyledi~ini yüzüne vu. 
r•nlara da, asla yalan söylemi!· 
diğinl. sadece komünist partisi· 
nin takip ettiği siya~eti yerine 
getirdiğini söyler. Komünist i
tin bizim anladığımız mAnad.ı 
bir ahlakın manası yoktur. 

Sual - Komünist Partisine 
üye olmak ne demPktir? Üyelik 
için ka)'ıfsız şartsız: itaat lüzum 
Ju mudur? Yoksa sadece. parti· 
ye girmek için müracaatta bu
lunmak kili l)lidlr'.' 

Cevap - Komünist partisine 
giren herkes (hiarksizm ·Leni
niım) in bütün prensiplerimi 
olduğu gıbi kabul eder. Bunu 
kabul etmek ise, daha yukarda 
da söylediğim gıbi, dünya ihtı
lali için çalışmak demektir. y,_ 
ni kısaca, bir komünist için iki 
şıktan birini tercih mecburiye. 
ti vardır. Bir ad m komünizm 
prensiplerini ya kabul veya red 
deder. Eger partiye intisaptan 
sonra bu prensipleri reddeder
se derhal partiden kovulur. va. 
ni bir adam, ya tam manasile 
komünisttir, yahut da düşman· 
dır. 

Sual - Komünist Part!I il-

Amerikadaki Federal Ara5tınna Bürosunun umumi merkezi 

;ıı 
FAlt'A/1" r"1fRZ41V ON/MAi IWIM ..41'ilt' 
twv~ışrı. 81R O.t' e~ıN/ YA/A/)I. 

' 

Amerika de\'letinln Federal Ara~tırma Buro u, yatıl ~tilll Em .. 
niyet Teşkil.iti Başkanı John Edgar Hoover 

yelerinln üyelik kiğıtlan var 
mıdır? 

Cevap - Bir emniyet tedbirı 
olarak 1949 senesinde komüni.:1t 
partisinın hiçbir üyesıne hüvi. 
yet kartı '·erilmemistir, Evvel
ce, bazı istisnalarla verilirdi. 
Şu cıheti st>ylemeliyim ki, üye~ 
lik defterleri ııayet gızli tutulur . 
Bu parti gıttikçe daha karanlık 
usullere b15vurmaktadır. 

Sual - Amerikada komünist! 
olmJyan bölge var mıdır? Ko~ 

münlsllerln miktan nedir? 
Cevap - ~lemleketimizin he· 

men her böL&esinde komünist 
vardır. Şiıphesiz bazı yerlerde 
daha az, bazt yerlerde daha 
çoktur. Fakat umumi olatak, a. 
detleri endüstri bölEelerinde 
fazla, zirai bölgelerde azdır. Se
bebi de malılm. Komünistler 
bilhassa agtr sanayi sahasında 
yani kömür, çehk, listik, oto . 
mobil sanayiinde taraftar topla · 
maya ~alışmaktadırlar. Çünkü, 
icabında memlekete en büyük 
zararı bu sahada yapabilirlf'r 
Bu sanayide önemli bir kuam· 
da çalı,an bir komüni&t amf'le 
kendi kudretinin kat kat üstün 
de fenalık yapabilir İite ... \~ır 
Sanayı Etrafında Temerküz Sı· 
ya~eti• sayesindedir ki komu. 
nistler, miktarları ile mütena 
sip olmıyacak derece-de büyük 
kötülükler yapabilirler. Hattiı , 
Amerikan komüni.!lit partisini!'l 
en yüksek dereceli üye-terinden 
biri bu hususu açıkça ~u sözler
le belirtmiştir: •Komünist Par
tisi, faali)·etlerini doğrudan d,,~ 
ruya değirmenlere, madenlere 
\'e fabrikalara tevcih etmiştir 
Gayemiz her dükkanı bir ko · 
münizm kalesi hahne sokmak· 
tır. Parti, faaliyetlerini ağır sa. 

nayi ve bilhassa. harp sanayii 
üzerinde teksif etmektedir.• 

Sual - EV\ek" komdnlst ol
dugu halde sonradan vız.geçen . 

!er ve gelip milli emniyet teı
kit.ilınızla işbirlijl teklif eden
ler var mıdır'! 

Cevap - Tuttuğu yolun yan. 
lıs oldu~unu anlıyan \'e komü
nizmin alctatıcı vaatlerinın bof· 
JuQ:unu eören hır vatandasın btı 
ce dıger herhangi bir vatandaş
tan farkı yoktur. Bu vatandaş 
yeter ki hatasını samımt olarak 
anlamış olsun. Böyle ıamiml o
larak vaı.geçenler bizim çok i
oım.ize yaramaktadır. 

Sual - Adba komüııistlerl 
nasıl tanıyıbiliriı? Onlan emnl 
yet lt!ikililtımıza nasıl tuber ve· 
rebiliriz? 

Cevap - Komünist olanları 
anlamak kolay değiJdır. Çünkü 
komünist, her bareketını gizler. 
Fakat buna rağmen, bazı karak 
!tri;tıkler zıkredılebılır. Mesell 
komünıstll"r Sovyet Rusyayı A
mf'rikadan uı;tun tutarlar. Nok
tai nazarları ve durumları ko~ 
münist Partısındeki d•ğiJJklik
lerle bır!ıkt• değı;ır •İki ml
n&• ya gtlen cumleler 'kuJlınır 
lar. Me. .. ıı. Sovyet işgıtındeki 

memleketlere demokrasi der
ler, buna mukabil Amerikayı 
emperyalistlikle itham ederler. 

:-letıce olarak ıunu söyliye
bılirim: 

Komünizm tehlikesine karşı 
daima uyanık bulununz. Farkına 
vardığınız h"r komünisti der
hal bize bildıriniı. Kendiniz 
onun hakkında husus! tahkikı
{a girişme)'inız. Bu iıi, bu 'ı 
için yeti~tirilmiş olanlara bıra
kınız. 

C••iren: V•bbl Be~ll 
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... ..--........ - ----- ----~ ........, ... ....-.- ................ ....._ ....... --- . - --- ,.__._ .. 

F. Bahçe - Beşiktaş karşılaşıyor 
çın netice i, liq şampiyon uğu 

mühim bir rol oynıyacaktır 
Şeı·ef Staılıııda da G. Saı·ay • BeyoğlııspJı• kaı•şılaşıyoı• 

Bu ünküm 
üzerind 

B Jgun DolmahJhçe swcı~;ıda 
} "pılac-"'lk ol n 'c hafta· 

Iarclanberi sabır,ızlık bekle 
nen Feneı-b3hçc Re \Kt ma· 
çı, ~ üphc-.iz kı ~ezonun ('il mü· 
hın1 altı kar,;ıla~rnasından bi 
rıdır. Bilhassa bu kar~ılaşma 
dığcr ka şılaşınalJra ,.e halli. 
~rçen ) ıllarda ~ apılan n1açlara 
naza.:an çok daha hususi bir 
t'ırnımiyet ıaıımakta • 

(..'UnkU Fenerbahçe bugün 
lclisn1anda Re ikta a nazaran 
üç puan ılerıdcdir. E~er bu ma 
('J kazan<1b11irse. ktı\·vetli raki
bını beş puan a~acaktır ki, Be 
ıktaş IÇL• böyle bir fark aşa· 

~ı \Ukarı bu ııl mpııonluğa 
'eda den1ekL . 

RınJenalevh uras' nıuhak· 
kak kı, Be ·iktaşın bugün bır 
ı:a1ibi:yct kazanar .. k a:ı-J.d,ıkı 
pu:ın farkını bire lndirmek. 
l''rnerbahçenin d'e puan farkı· 
nı üçten beşe ('ıkarmak aznlile 
sahaya c;ıkacaklart ınuhakkak· 
tır 

' 

beke )Jelihi alma:,ı mümkün
dür. Öyle tahmin ediyoruz ki, 
en makul ~ekil de budur. 

Yalnız şu noktaya işaret t· 

dclitn ki. Fenerbah'e bu~ün 
Ycrin1li bir oyun tutturursa, 

- liderliğl aksatn1amak için bir 
şeyleı· )·apması 15.zın1d1r • Be
~iktasın a\·antajlarına nıüe~:-.i:
olabillr, hatta rakibinin oyunu 
nu batarak m.ıçı dahi kazana
bilir 

Eıunb et - \ dalC"t 
nugün saat 11.30 da Fener

h•hçe stadında yapılacak Ada 
11'.'I • Emniyet n1açını. 1\dalet· 
liler normal tempolarını tul· 
turabilirlerse. zorluk çekme
den kazanabilirlPr 

G. ~aray - B. Spor 
Sa<1t 11 de Şeref ~tadıncla 

r.atata~ara) la • Beyogluspoı· 
karşıla~acaklardır. 'taç, muhat: 
kak ki zerkli ve gü7.el olacak· 
tır. f'ralatasarayın kazanaca~ı 
,ı:alibiyet. maçın normal neh
re.si olacaktır. 
\ mator birinci kiime maçları 
Bu~ün Fener stadında ~aat 

9 30 da Adalet - Emniyet, Sr.· 
rE"f stadında saa 9 da Galat .... 

r 

BugünkJ. maçın n('tıce i ne 
nl hilır?. Bir haCtadanberi hiı
tlin spor erki ı un1un1i)·('sinin 
dılınde bu sual dola,makladıı'. 
'\ ıne hır haftadanber ntaçın 
n('tıccsi uzcrınde ufaklı bil 
ytıklıi para bahısler ne gıri ıl· 
m'.ıtır. O kadar kı. para bahsi· 
"le ~ıhh 1i b r tahminle "'l e
bilmek !çın bırçok kim.seter 
Fenerbahçenın Hilal ıle yap
tıf'ı antrenman maç-ını e} re 
ıetmişlcr<lı. 

c;.aray. Beı·o~lu5ıpor amatörle· ''efanın bir hütuuıuııu Ka!tııupaşa kalecisi )Umrukla uzakla5tırmaya çalısı)or 
Grtrn !»tnı- o)·nanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçından bir an -

hu~;~~a~u ~~=~ta~ı!~·~ıı~;;~ dı~ıkkat edılirse, Fenerbahçr- rı ~::~FH:.~~;;,rd:açları K a s 1 m p a· a Ve f a y 1 
kazanma şan \arı '.'·ukarıda da lıler bir butuk ıaat;n dörtte 13.15 de ,\nadolu • 'E~Üp. ' 
işaret elti.Ş:lmiı ıubl yüzde alt lit;tlnü üstün o:ynaınalarına rai '"efa !itadında: 
m· tan faz.la ıteğildiı· Çünku men. ı:alıbıyet gollerıni claim• ın ria Galata • l\ara"umriik 
sııah. beyazlıların bütun aran ~iıçlilkle çıkarabilmektedirler ll.4j de.\. H!!ar. Ortak<ir d •• 3 2 V A tt• 
\a)lardan faydalanabıleteklen Hücum hattı. süralli ve sey· U.30 da Hıliıl . Sarıyer. 1 u n - m a g u D e 1 
ştiphelid(r. Beşiktaş btı sene yaldir. Fakat fırsatlardan isti- --- - -- - - -- ----
de geçen sçneki kadro,undan iade etmesini bilememekle· [ • 'il I' 
rarkh değildir. Fakat çıkardı· dir 1 ngı ero. ıg 

Di er taraft..ın Be ikta.şın da 
bu hafta içinde y .ıptı ı antren
ınanlar a13ka ıle :ıkip edilnu~ 
Ye iclmantar<la ha)·li kalabal!k 
tıır meraklı klltlc~ı bulunn1uş

tur 

ğı o:·unların kalitesi geçen se· \tuavin hattında .\kgünle 1 " ' 
nc~·e nazaran düşükti.ır. lştc ).lchn1ct .. ı\li rakip takımın a- M ı ı 
bunun içindir ki. B"iktaşa kınlarını ;ayetle iyi kestikleri aç arı Çok 
yuzde alimı lan fazla biı· galı· halde hücum h•tlannı destek· 1 " I canlı ve tik bir 

kuvvetli 
oyun çıkaran Kasımpaşa'lılar 

takım ol dukl rı 
dünkü galibiyet il 

Sirndı nctıre Uzerindeki tah
'mınlmızi kısaca brlırtnıcğ:e ça
h alım: Sız Beşıktiişa yüz
dP. altmıs. Fenerbahı;eyc yuzde 
kırk ,::alibiyet şansı \"eri) or "'C? 

a ai!ıda işaret edere~imız bau 
f'11ktôrieri ele alarak böyle hlr 
t hmini )apn11s 1:nılunuyo-
rut 

Ev\·eıi. Bcşık ı mu<lafdada 
1' enerbahtrdcn daha ustun gri 
Tünmektedir. Ilu üstunlük bı 
hassa vücut kabiUyeti. uzu l lU 

rus ''e hUcunı hattile işh:r1i
ğinde ~öze çarpmaktadır. ,\\ııı 
1amanda Be,.lktaş defansı. f'e
nerbahte defansından d.ıhıı 
mıicadelecidır 

1Iürum hattLna ~elince· u 
tun paslı bır tempo ile oynı· 
)an Beşiktaş hucum haltı, da 
ha kolay netice dln1as1nı bılen 
oyunculardan mutr. ekkildır 
Takım h .nde Beş;ktaı da· 

lıa )erle~m:ş. daha oıgu::ı \C 

daha göz doldurucu bir n1an· 
ura arıclmektedı • 

b 
· ıı·yememekledı·ı·Jer. Santı·har 

1 
Londra. 15 (.\.Al ngil-

ı) et şansı ,·erenll}"Oruz. d b Ft!ntrbahı;eye gelince; bu K8nıil defansın en iyi oyuncu- tere e ugün oynanan proft5
• 

1 d 
· · d d' <. udur. Fakat 0 da hu··cum hat· yonel bırinci küme maçlarında 

~un ti.:: i eri Yaııyelın c ır -~ 
Fakat bu ıi: liderliğinı muha- tı için faydalı olmaktan daima şu neticeler alınmıştır· 
Caza edebiltnek için üç çetin uzakta· kaln1aktadır. Burnlcy 1 - .\ıtan \.illi O; 
hafL3y1 ba arı ile atlatması ıa. B~ hattı. bugün için Fetıer l'ardiff City 1 -- )lanchestrr 
z ındır. Bunlardan birincisi, bel bahçenin en zayıf tarafıdır. Sa United :?: Ll\'erpool 1 - :\rse· 
ki en mi.ıhimmi de bu haftadır. l;ihattin için az hala yapan bir nal 5; llanchester City 5 -

Galibıyeti Fenerbahçeye ve- kalecidir. diyebilıriz ·ve n1u~ Charlton ,\thlctic l. '\liddles-
renlerin nuktarı da hayli ka· hakkak ki Fenerbahçenin en borough 1 Derby Couny O: 
barıkta·. r~akat sarı • l;ici,·ert· kuvvetli taraUarından birisi. Xewcastlc l'nitcd 2 - Chel. 
Jiletin )"edi haftadır yaptığı kalesidir. j;.pa 1; Preston :\orth End .'.l 
ınaçlarda aldıgı n ıceler haki· Takın1ların kadroları a ... a~ı Sunderland 2; Shc[field '\'ed · 
ki rornılarının 1r ifadesi dt· )·ukarı malün1dur. "Yalnız Fe- ne.."Sday 3 - Poı-tsmoulh 4; Sto. I 
~ilctır. Kaldı ki, )·edl n1acta al- nerbahçenin sağiçte kimi oy- ke Cıty l - 'Volverhamptan 
dı~ı neticel('r de ~öz dolduru- natacağı belli değildir. Eğer Wandererı:: 2: Tottcnham Hots 
ru bir ınahiyct arıetmemektc· :.ııacar futbolcuyu yetiştiremez- pur 1 - Bolton '\'andcreı~s l; 
dir $.e, :sağit;e Burhanı. soliçc )f. \Ve~t Bromvjch Albion O 

Fenerbahçenin hakiki for- Aliyi. sağhafa ::'J"edimi, '.'>a~ Blackpool 1. 
mu bugün Be~iktaş karşısında r ------~ 
alacağı netıce ile belli olacak J 1 
tır fenerbahçe takımı, sür.at-, Gl)NOOZ GöZOYLE -----,. .... 
li \e •eyy;ıl bir oyun oynamak ı' -

tadı . Fakat kısa paslı bir SİS• eh . en 
t('me dlyandığından müe~ir 
olmamakta ,e k~ır kalmakta·\ 

--··~-~~-
...... _ ................ 

KILIÇ Pa11kı•ııs -giiı•eşleı•i 1 

~~~~·~' 
Yazan : GÜNDÜZ 

K ac haftadır Reha Eken futbol .... ahala~ında parıl parıl pa_rıı. 
~·arak, yıldızlasıp duruyor. Halbukı bırçokları onun ıc:ın 

.-Artık bitti, söndü• damga~ını \.Uruvermişlerdi. B('nct" bu göz 
kamaştırıcı, ihtişamlı dönüş, balan günc~in ('rtesı sab3.h tek
rar çıkma~ı kadar tabiidir. 

Ona her zaman •:\e talıh.sizsin Rehacık, hic; bir zaınan 
klasının futbolunu o,>·nıyıımadın gitti• derdin1 de te\·azudan 
olacak inanmazdı hır türlü. Şimdi ise oynadığı futbol klübüm
den olduğu için değil de daha zi~·ade futbola a~ık olduğumdan 
bana zevk ve Türk futbolu i~·ın de ümit \:eriyor. 

Reha yüksek klasını. hakiki futbolculuğunu arlık sah.ılar
da anla)·ana, anlaınıyana, sevt'ne !»C'fmiyene adeta ıorla dikte 
eltırip duruyor. Ben ise biraz da onun herkes tara[ından pek 
i)·i anla:>ılamıyan n1ert, erkek tabiatinin, iyiyr, fenaya kar~ı 
dosdoğruluğunun, kabuklu, !'ert gibi göri.inen ~ahsıyeli altın
daki tıpkı ı tiridyenin içi kadar yunıu~ak, kalbinin de cümle 
alem tarafından bilinme!İni, öğr('nilnıesini arzulayıp duruyo. 
rum. 

Çünkü cmın olun Reha ~lbı ~Oval)·c tabiatlı ın~anlar za
manımızda o kadar aı ki. ..... 

Tuhaf bir trvzii nlü.ka(at 
G c\·cn paıarki Bcşikta~ - Galatasaray n1a~·ı brrınıılat pek 

clostanc ,.e pek de ~tizel ieçtl gitti. Rahatça, tertemız hır 
rek>':bct örneği)·dı de diyebiliriz.. Oyunculardaki bu temiz ruh 
iki tarafın seyircilerine de sirayet etmiş olacak ki onlar ela 
takın1larını ı::ayet crendic:e le~i ettiler durdular. Grrck saha· 
da \c ı:;rrcksc tribünlerde yapılan bu ~portmenlik yarı~ı e~na
sında hakem Beşikta~ Jehine bir penaltı ,·erince ilkönce bunu 
her iki tarafa da sırayla verilecek bir mükAfat sandıksa da maç 
bittikten sonra o ,ünkü oyunda mUsavi olmıyan ve hoşa gıt. 
me)en yegane şe ·in bu gayri Adil mükafat le\'zıi şekli oldu· 
,Gunu epeyce üzülerek anlayıverdik. 

Jl. 14 .! 17 '?O, 21 aralı~la S11or \'e Ser~I Sarayında ecnebi 
re çilrr ara ında Pankrd:. j:!urcşl,ri trrtip 'dilmi~tir. Re~im 

gıirr.~çilerden birini goo:;;tcri~or 

gü
bu 

Fakat be~eye rağmen maç iki efendi klı.iblln oyunlarının 
tam hakkı olan hır netice ile yani beraberlikle bitti. 

bir f ff' 1 

lstaııbıılspor • Adalet l • l beı•abere 

Profesyonel kümenin Kasım 
paı;a - Vela mac:ı dün )titbat 
Pa~a ~tadında :;ooo seyirci ö
nünde yapıldı, 
Takımlar sJhada şu kadro· 

tarla ~·er aldılar: 
Kasımpa~a: )lchmct - Ke

nan, Ali - ismail, Çetin. Nec· 
det - Tayyar, Dursun, ~lisbalı, 
:\t'.iat, Kayhan 

Vefa: Mehmel. Mustafa, Rah 
mi - Salih, Tarık, rthhri - Sük
rli, Galip, Fuat, ismet, Gar
bis il. 

Jlakem: Tarık Özercngin. 

Oyun sür'atli başladı ve ilk 
dakıkada Vela kalesi aleyhine 
bir korner sırasında Duı~un pla 
•tı bir vuruşla Kasımpa~aya bır 
,oı kazandırdı. 

Onbirinci dakikada Vefa &ağ
dan güzel bir akış yaptıysa da 
netıce alamadı. On ikinci dakİ· 
katla güzel bir fırsat daha ka
tırdı. On beşinci dakikada sol
dan geliştirilen başarıh bir Ve-
1.1 hücumunda sağdan çekilE'n 
~ütü Kasınıpaşa kalecisi I\1eh
ınet ~ni bir plonjonla önledi. 
On yedinci dakikada Vefa aley. 
hine ~oldan çok gi.ızel çekilen 
kornerde kaleci ?llehmct topu 
ancak )·umrukla uzaklaştırabil
di. Ceza ı;izgi~i dıc;.ında topu 
yakalıyan İsmail uzaktan ve yer 
cl"'n bir şlitle Kasımpaşanın i· 
kinci ıolünü yaptı. 

Vefa iki gol fırsatı kaçırdık
tan sonra otuz dördüncü daki
kada Kayhanın ::::üzel bir şütü 
top Vefa kalesınin üst direğini 
·alıyarak avutla neticelendi 
Kırk üçüncü dakikada ~tisba
hın fc\·kallide şütüni.ı Vefa ka
ll'cbi :ı.ıehn1et ancak topu yunı 
rukla kornere gönderınekle Öll· 
Ii~·rbildi. 

Dc\·re 2·0 Ka~ın1paşanın lc
hınc bitti. 

İkinci devranın üçüncü cla
kıkasında Kasıınpasa kalecisi 
:\lchmet yumrukla mükemmel 
bir kurtarıı; )'aptı. Altıncı da· 
kıkada Galip müdafileri atlata
rak kaleye sokuldu, fakat çek 
ti~i sütte top ileri atılan kale· 
<iye çarptı, avut olmakta iken 
Galip buna mani olduktan son
ra sola doğru havalandırdı, 
Garbisin boş kaleye çektiği şü. 

,.efanın ilk golü 

tc kaleci nıi.ı<lahaledc ;;cç kal
dı. böylece Vefa bü gol kazan· 
dı. 

Bu golden sonra Kasımpaşa 
bir nlüddct bocaladı. t"akat bu 
bocalamadan Vefa laydalana
mayınca Kasımpaşalılar biraz 
kr.;dilcrinc geldiler. Yirmi dôr 
düncü dakikada ... Kayhanın kuv
vctsit bir ~i.ıtünde Vefa kalecisi 
lopu tuttuğu halde elinden ka
f:ırdı, bu ~urctle Kasımpaşa 
ü~·üncü ~olünli ~·apnuş oldu. Bu 
~ol üzedne bütün arkadaşları 
Kayhanı öpmeğe koştular. Fa· 
kat asrl öpülecek biri var~a 
o da kendilerine bedava bir gol 
kalandıran Vefa kalcci~iydi. 

)'irmi bcşınci d<ikikada• Vefa 
.serı bir ;ıkın yaptı. Bu akın sı

rasında Kasımpaşalılar öyle fa
vullü bir müdafaa zorunda kal
dılar ki nihayet penaltıya se 
brp oldular. Penaltıyı İsmet 
~·t-kti, Ka!iımpaşa kaleci!ii yum
rukla topu çelme~·e muvaffak 
oldu. 

otuz üçıincü dakikada Vefa. 

nın ~oldan •a~a intikal eden bir 
akınında top ~agdan kale önüne 
çC\Tildi, demarke \'JZiyettc bu· 
lunan Galip isabetli bir kafa 
vuruşile \'efanın ikinci golünü 
ıaptı. 

Otuz yedinci dakikada İsmet 
müsait vaziyette şlitUnü kale 
yanına çekmek surctile bir gol 
kaçırdı. Bundan sonra Vefa Ka
~ımpaşayı hayli taz) ik ettiyse 
de beraberliği tı•·mine nıuvaf!ak 
olan1adı ve sahadan 3-2 m3ğ· 
lüp ayrıld1. 

İlk devrede Kaoımpaşa çok 
canlı ve atik o~ıuıdt, Buna kar. 
şılık Vefa. hele kale önlerinde 
haYadan \'e sıkışık oynamak su 
rclıle Kasımpaşa mildafaa~ının 
işini elinden gelebildlgi kadaı 
kolayl aştırdı. İkinci devrede 
yerden oynaması, sabadan hiç 
degilse beraberlikle aynlması
na imkin verebilecekken ka
leci- n hatası vetmil·ormuş gi
bi İsmetin penaltıı ı. daha son
ra pek elveriıli bir fırsatı ka-

kaldılar 
çlI'ması Kasıınpaşanın galibiYıf 
tine hak kaı.:ındlI'dı. e 

Kasımpaşalıhr ikinci devr'd i 
hayli favul yaptılar. Galibir•1 

kaçırmamak için müdafaaya ct
kilip favullil oynamaları ate)'~ 
lerine olabilirdi, fakat $ansl• 
)·ardım elti. 

Günün en i~·i oyuncuları J\~ 
~ımpaşadan Kayhan, ~tisbB ~ 
Jsmail, Çelin ve Ali; Vefad•1, 
Galip ''e Garbisti. Vefanın.~ e 
ğ:er oyu:ıcuları \·asalın ustu11 

çıkamadılar. 
A. B.\HTl'Y•\Ş 

Beykoz - lstanbulspof 
Dün Şeref stadında BeykO~ 

ı. İstanbulspor kar,ıJaştıl• .j 
Mahdut bir seyirci kütl'(. 
önünde yapılan maçı takıınl• 
şu kadrolarla oynadılar: f :ı-

Beykoz: Halil • Ekerbiçer .. ·, 
met • Hasan, Leon, l'Ii1111_1iı1• 
llasan. Ziya, Nusret, Tek 
Jloyri. W 

İ. Spor: Osman - Saim. ~ , 
tin - Alaeddin, ~rerih, Ka•'~ı· 
\"ılmaz, Aydemir, Temel. 
ron, Haliık. 
• Tiakcm, Sulhi Garan. .. 111. 

Sür'atli ve karşılıklı h~clld'' 
Jarla devam eden devrenın '~1 
nuna kadar iki takım da 
çıkaramadılar. 

~evre O • o sona erdi. ~ı· 
!kinci de\Tede oyun d~h: ~I· 

kı otdu. Yirmi dördüne~ ',t• 
kada Beykoz.lu Tekin bır \ı· 
vukuşıyle takımına bir gol 
zan dırdı. dıl" 

Altı dakika sonra da ••~ hn· 
sola ,eçen bir fstanbuJspor b<' 
cumunda Halük takımının 
raberlik golünü çıkardı. 011J 

Oyun, bu şekilde l · l ' 
erdi. 

Beşik taş - fstanbulsP0 ' 

(amatör) 
111

,ç 
Şeref stadında yapılan !t 

ta Beşiktaş amatör takım;;,. 
tanbulsporu 2 • O ycnnııŞ o1'1ıl 

~Iac;tan sonra İstanbuls~sıı1' 
futbolcularla seyirciler ar 
da cekismeler olmuştur. 1,rı 

Dünkü ikln~i kii nıe uıa( 
F ener stadında: t:l•~' 
Haliç o - Demir'\$por O. 

lrik 6 - Unkapanı ı. 
Vefa stadında : ,n11' 
Davutpaşa 2 - Süley1'1 ı. 

1, Topkapı 3 - Alemd• ' 


