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TONFUNK 
Radyolariyle memleketin her 
tarafından İstanbul ve İzmir 
istasyonlarını pilrüzsüı: dinler
siniz. Bü~ün çt$itleı.ı gelmiştir. 
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Bakanlar Kurulu dün uzun 
bir toplantı yaptı •• suren 

Toplantıda Cumhurbaşkanının nutkunda bahis 
mevzuu edilen meseleler üzerinde durulduğu sanılıyc:r 
Celal «Zafer» Meelis'i aeL~ nutkunu 

.> .> 

tenkid ediyor. • • • • 
ovııyor, «Ulus» 

ilerilik 
Gerilik 

1 

Demokrat Parti Cumhurbaıkam ada)> Adlai Stevenson (okla 
gösterilen) Nevyork'da seçmenleri arasında 

Ye Amerikada secimler .. ' 1 

B....,.. Mdahın ... u.U. 

Ankara, 2 - Bakanlar Ku. 
rulu, bugün paı.ar olmasına rağ. 
men saat 16 da toplanmış ve İÇ· 

•• 
Köymen, Savunma 

- Açılış nutkunun 
tahlili münasebetile -

YAZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 
Ankara, 2 - Cumhurbaşkanı 

Celil Bayann ev,·elki gün 
Büyük l\llllet 1'1eclisinde okudu
ğu açılış nutku çok uzundu, buna 
rağmen ba!zından sonuna kadar 
büyük bir alaka ile dinlendi. Se
bep şuydu: Nutuk, muhtelli ~ai
rtlerden gelen maltimahn birhf
rine eklenmesi suretiylt', yamalı 
bir bohça tan:ında hazırlanma
mıştı. Rt'lli ki ccıaı Balar. biz
ıat ı;ok <'inek ,·ern1i,, toplanan 
biitlin ınalômah ancak ham mal
ztme cti)'f" kullanarak, bir sene
lik uınuıni i)lf'rlmbln toplu ve 
iihenkll bir lf'vhar;ını haurlamış 
\'e söyJryeceklerini mütecanis \:e 

akıcı bir irade ile söyleınenin yo
lunu bulmu)tur. 

Bir atılış nutkunda bu kadar 
teferruata gidilıneli ıni,.·dl? Bu
nun lf'hincle de, aleyhinde de söy. 
ll"lt'l' k ttöı \ardır. İcinde bulun
du.~umuz senelrr, milli bün}td'" 
t'Sa)h de~işikliklf're ahne olan 
devrclrı-dir. Bu ı1cği"ıikliği umu· 
mi kelinıelerle irade e<lecek ytr
de her sahadaki mÜ!tbet neticele
ri <'trafh bir şekilde millete du-
3·urmak t>lb<'tte fa~:dahdır. Bu 
tarsi18.t ı başka vasıtalarla ya)'
mak mümkün olmakla beraber. 
günlük ha,·atlis teşkil edtn \'C 

gaıete sütunlarında geniş ölçüde 
3·er bulan bir açıh'i nutku, mille
te bir takım hakikatleri duyur. 
manın maksada uygun bir \"asıta
ııdır. Buna mukabil, fazla tefer
ruatın ortaya dökülmesi, vatan
daşın umumi hatları ka\Tamasını 
ı:üçle5Urir. Bu da bir nıahnır
dur. 
Şunu da ilave edeyim: C•lal 

Bayar, lktısadl hayatımııa dina· 
mlk ,.e ileri imillerin ginnesine 
\·e uyuşuk ve durgun bir gidiş
ten kurtulmam11.a "'on otuz yıl 
içinde en (Ok gayret sarfetmi$ 
devlet adamlannıııdan biridir. 
Son ylllarda iktısadi bünyemiı
de, ileri ve dinamik ist1kametler· 
de oJarak, beliren tktısadi ve ma
li gelişm•leri büyük bir haıla 
kanjılaması tabiidir. Bu baz ve 
iftihar hi!"sl, nutukta pek güzel 
bir şekiidr ifade bulmuştur.. . 

Harici siyaset, dünya vaJJyeh 
\'e askeri kudretimiz hakkında 
nutukta .ö3·ltnen söıltr de çok 
samimi ,-e yerindedir. Bunlar. 
gt'rek vatandaşlar arasında ,.e 
gerek Ankıranın ecnebi diplomat 
muhitlerinde çok iyi bir şekilde 
karşılanmıştır. 

Buna karşılık, nutkun iç si)•aset 
kısmında biriz noksanlar ve 

anlaşmaıhğa yol atacak taraflar 
ıröze çarpıyor. Milletin eb•di var
lığına ait emanetlerin bekçisi 
buJunan \'e yüksek mevkii do
Jayısıyle partilerin üstünde kat
ması , .• mlUI allkaları temsil 
etmesi icap edtn Devlet Reisi
nin, bugün partiler arasında mev 
cut hırçın vt gergin münasebet 
tamndan dolayı teessür duyma
f;lnı, hunu ifade etmesini ve bir
leştirici ,-, huzur vtrici bir rol
de görünme. ini beklerdik. De
mokrasi çertevesl içinde bütün 
vatandaşların tarnamıyle müsavi 
muamele 1törec,li ve parti ihtf-
1.inarının bütün \·atandaşlara ait 
olan idare ve adft1ct cibaz.ına ak
Serlenıi)'crrği Cikrinin nutuktı 
nıünari p bir şekilde ifade bu1-
nıası çok hayırlı olurdu. 

Diğer taraftan gerilik te!jeb
büsterint hiçbir suretıe müsa
ınaha gösterilmiyeceği hakkında 
nutukta sarfedilen sözler kat'i 
ve memnuniyet uyandırıcı ol
nıak1a bcraher, gerilik ,.e llerili"k 
al.i~a '"·e J,!ayrf'tlerfnln ideta mü· 
sa,·i bir ctklJde takbih edilmesi. 
)'anlı'j tf'lclkkilere yol açabi11r. 

l\lemleketimiz, ictimai terakki 
hakımından normal bir muvaze. 
ht'ye ,·armış olmalı.tan uzakhr.

1 (De\·amı: Sa. 7; Sil. 6 da) 

yarın başlıyor 
Tahminlere göre seçime iştirôk nisbeti yük
sek olacak. Kat'i netice Salı gecesi geç vakit 

veya Çarşam.~~. s.~.~~hı belli olacak / 

Ne\·york, 2 - Birleşik Amcti· timaller kuvvetlcndit:indcn 60 
kada .flcı;im mücadelesi yarın s<r milyona yakın seçmenin sandık 
na ermektedir. Yarın Cumhuri- başına gitmesini muhtemel gö
yetçi ,.e Demokrat baskan aday- rrnler dahi vard1r. 
tarı radyo ve televizyonda son Halbuki bu hususta varılan en 
bir defa daha millete hitap ede- yüksek rakam 1940 da elde edil· 
ceklerdir. Anyı zamanda taraf· miştir ve 49 milyondur. Roose· 
tarları da akşama kadar radyo velt - \Vendel \Vilkie müca· 
ve televizyon dalgalannda mil· delesi sırasında bu iştirak nis· 
cadeleyi son haddine getirecek· betine ulaşılmıştı. 
lerdir. Karı netice ancak salı ~ecesi 

?ıluhabirlerin tahminlerine gö., ı.:;cç vakil ve çar~amba sabahı 
r:. seçimlere iştiri~ nisbeti çok halkın rc~'İ sayıldıktan sonra 
yuksek olacaktır. Bılhassa hava- belli olacaktır. 
nın iyi olaca~ı hususunda ih- <De\•amı Sa: ?: Sü: 4 de) Yugosla\'yalı gazetecil.er, Cumhurbaşkanı Celil Bayar tarafından kabuJ edildiği sırada 

Celal Bayar, 
gazetecilerini 

Yııgoslav 

kabul etti 

tima, aksam geç vakte kadar 
devam etmiştir. Bakanlar Kuru
lunun bu toplantısına fevkalAde 
ehemmiyet verenler, bunu kabi. 
ne değişikliği ile alakalı gören
ler varsa da, hidiselerl iyi takip 
eden mahfiller buna ihtimal 
vermemektedirler. İçtimaın ta· 
mamen Cumhurbaşkanının dün· 
kü senelik nutku ile alakalı ol. 
duğunu söylenıektedirlcr. 
Bayarın dünkü nutkunda ya. 

pılan işler sayılmakta, yapılacak 

işler gösterilmcktc;'di. Ayrıca 
nutuk direktü mahiyetinde bau 
kısımları ihtiva etmekteydi. 

Bugünkü toplantıda hilkOme· 
tin bilhassa nutkun bu kısıml.:ı· 
n üzerinde durduğu ve bunla
rın tahakkuku için mesai şeklini 
tesbit ettiği tahmin olunmakt.:ı
dır. 

<Devamı Sa: 7: Sil: 1 del 

Bakanlığından . 
istifa ediyor 

f"Qr1r llnültü ljaıııt 

Ankara 2 - D. P. grup haf' 
kanı Hulüsi Köymen, grupuıt 
bugünkü toplantısından sonra 
kendisi ile görüşen Türkiye ... 
jansının bir muhabirine şunları 
söylemiştir; 

•- Grup arkadaşlarımın beni 
başkanlıA:a se~mek suretiyle gös 
terdikleri sevgi ve itimada mü· 
teşekkirim. Buna daima Jiyık 
olmağa çalışacağım. D. P. grupu 
başkanlığına seçilmem üz.erine 
Miill Sa»tınma Bakanlığından ay 
rılacağım tabiidir. ~itekim dün .. 
den itibaren de\'rÜ teslim işle· 

(l)e,·amı Sa: 7: Sü: :i de> 

Sınırımızda 

Bulgar! r 
Ales aclı . ' 

llulfjıı 1luha&iri111frt11t 

Mareşal Titol 
dostları olduğunu 

Gazetecilere beyanatta bulunan Bayar, 
hakkında, Türkiyede daima samimi 

bilmelerini isterim, dedi. Ankara 2 - Bugün Kırklareli 
hududu civarında yine eseni bir 
hAdise olmu~lur. Beş on Bul· 
gar askeri hudut karakolumuza 
yaklaşmış ve tecavüzde bulun· 
mak istemiştir. Biraz daha yak 
!aşınca, hudut muhafızlarımız ta 
rafından ateş ac;ılmı,, karşılıklı 
ateş teati edilmiıtir. Hadisede 
ölen \'e yaralanan yoktur. 

Ankara 2 - Cun1hurbaşkanı .ttıacfoıu tJıu" \nıdıgınıı iddia edebılirını, daima 
Celil Bayar. bugün Çankaya köş ıratanper\'erlıklerini görmi.ış ve 
künde saat 11 de, şehrimizde bu lunarak şunları söylemiştir: tarihın her devı·esinde asıl hare-
lunan 'Yugoslav basın heyetini •- Dost Yugoslav gazetecıle- ketlerini bilmis olmak sıfatıyle 
kabul etmiştir. rine hoş ~eldiniz demek sure- kendilerine karşı derin bir mu-
Cumhurbaşkanı heyeti kabul tiyle büyük bir memnuniyet duş babbet beslediğimi . öylemek he-

leri sırasında dost memleket ga- du~umu irade etnıek i5terin1. nim için hakiki bir ze\'ktlr. 
zclccilerine kısa bir hitabede bu 1 .\sil milletlerini ~:akından ta· Sevdiğimiz ,.e dost olmak için 

Ridgway 
Bugün 
Geliyor 
Kuzey Atlantik Paktı (NATO) 

Başkomutanı Cieneral r.ıathew 
Ridgway, beş ı:ün devam edecek 

Esat Paşa 

Esat Paşa 

Akdeniz manevrası 
bugüıı başlıyor 

Türkiye, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Yunanistan'a ait 170 harp gemisi ve 500 uçakla 
yapılacak manevralar 13 kasıma kadar sürecek 

bir ziyarette bulunmak üzere bu- i r.aaru ,,."., 

gün u~a.kla Paristen ~ehri~~zc 1' ef at etti ;\ .. poli 2 - Amerikan, İngi. dekı n1üttcfik kuvvetlerinin an-
gelecektır. General, bu gelı'.1.n- . lll. Tlirk, Fransıı, İtalyan ve tremanlarınl temin i~in yapı-
d~, İstanbulu, Trakyanın Tur· Emeklı Korgenerallerimizden Yunanistana ait 170 harp gemisi lan bu manevraların Fransız sa. 
k.ıy~ ve Yuoanistana ait kesimle: Esat Bülkat dün sabaha karşı ile :>OO uçağın iştirak edecekleri hi!Jerinden kalkan ve kuzey Af. 
rını \·e Güney Doğu A\•rupadakı 90 ~:aşında olduğu halde vefat Lougstep adında'ki müttefik ma rika ile İtalyan sahillerine yol 
müt~eCik kuv,:etıerinin ıenel ka· etmiştir. ı nevralarına yarın gece saat 24 alan kafilelerin korunması ha
rargahı olan Izmiri ziyaret ede- Esat Paşa Harbiye l\fektebin· de ba~lanacak \'e 13 kasınıa ka- rekitı He başlanacağını, diğer 
cek ve tetkiklerde bulunacaktı~ de ders nazırlığı ve Çanakkale dar devam edilecektir. kafilelerin Sicilya kanalı yolu 

Ge~eral, 7 Kasım günü, Parı- müdafaasında kolordu komutan- Bu harekat hakkında beyanatı ile Adriyatik denizine harp ge-
se mtlte,·eccihen memleketimiz- lı~ı ile meşhur, değerli askerle· ta bulunan güney Avrupa böl- mileri refakatinde sevkedilece-
den ayrılacaktır. / (Devamı Sa: 7 Sü 3 de) gesi karar~3hı sözcüsü, Akdeniz fini, manevraların Doğu Akde-
- - ------ - nizdeki Türk sahillerine (ıkar-
Çiıt Bindiııdeki sava.:far ma tecrübeleri ue sona erece-

~ ğini bildirmiştir. 

..... 
• 

' 

Beyanatına devan1 eden söz
cü, güney A\'rupa bölgesi baş
komutanı Amiral Robert Car· 
ney tarafından idare edilecek O· 
lan bu manevralarsU korsan ge
mileri ile denizaltıların birinci 
derecede ehemmiyette rol oy
nacaklarını belirtmiştir. 

bütün gayretimızle talışlığımıı 
bir memleketin matbuat mümes 
sillerini ,.e 1nüncv1:erlerini mem 
leketimiıde görmek bizim iı;in 
ayrı bir sevinç kaynağı Oİtl\llŞ· 

tur. Ümit ederJm ki, rnemlekeU
mizde iyı intibalar edinmiş bu
lunuyorsunuz \'e inlibalarınızı 

memleketinize oldu,'tu ~ibi nak
lcdecek~iniz. 'Yugosla\'ya devlet 
ricaline ve bilhassa ~taresal Ti
toya sel3ın ve mubabbetlerimtn 
ibl3ğını bekler ve burada daima 
o;amimt dostları olduğunu bilme 
terini isterim.• 

Yugoslav basın heyeti başka
nı Timotiyeviç mukabele ederek 
Cumhurbaşkanı tarafından ka
bul edilmek şerefine mazhar ol
manın ehemmiyetini takdir et.. 
tiklerin{ belirtmi!j:, memleketi· 
mizin 'imdiye kadar gezdikleri 
her yerinde, şahıslarında, Yu
~oslav milletine karşı samimi 
bir muhabbet "e dostluk gördük 
!erini ifade etmiş ve yurdumuz 
daki ileri hamleler hakkında 
Türkiyeye ~etmeden evvel bil
diklerinin, burada kat kat Üs· 
tünde bir teyidini müşahede et· 
meklc heyecan duyduklarını 
söylemiştir . 

Yugoslav hasın heyeti başka
n, memleketlerine döndükler; 

(Denmı Sa: 7 Sil 3 del 

Bir gelin otobüsü 
Bileeikte devrildi 

'/ 
Kuıey Çin Hindinde Vletmlnh komünist hi blrllkleıiyle çarpışan Fransıı birlikleri ileri hare
ketlerint dtvam etmekttdir, Komünistlerin, takvileli Fransrı tıtarruıu kal"§ısında gerilemele 
başlıdı.tı bildirilmektedir. Resimde, komünist \'ietminh kuv\etlerine karşı savaşmak üzere nıilli 
yetçl \'ietnam kuvvetleri uçakla cepheye hareketlerinden önce toplandıktan sırada görülmektedir. 

45 yolcudan 44 ü yaralandı. Damadın babası 
yaralı olduğu halde gelini köyden 

alarak oğluna götürdü 
Btutt•I Muhabırimuıfıtft 

Bilecik, 1 - Bugün saat 7 de 
Eskiıehirden hareket eden Tav. 
şanlı 79 pl~ka numaralı ve şo
för IIayrinin idaresinde bulunan 
bir otobüs 9.30 da Bileeiğe g•l
miş ve bir müddet kaldıktan son 
ra .eelin almak üıere Osmalıeli 
ilçesinin Selimiye köyüne hare. 
ket etmiıtir. Aslında 33 kiıilik 
olan otobüs 45 yolcusile birlikte 
Bilecikten 5-6 kilometre ileride 
bulunan bir viraj: sUratle dö
nerken birden hidrolik fren pat. 

l lamış ve otobüs biltün bızı ile 
üç defa takla attıktan sonra dev 

riln1iştir. \ 'olculardan 44 ki:ıi ya. 
ralanmış, mucize kabilinden kü
çük bir kıza bir şey olmamıştır. 
Yaralıların yedisi ajırdır ve Es
kişehir hastanesine yatırılmı,lar 
dır. Kaza vukubulduğu sırada 
Bilecikten Bursaya gitmekte o
lan Bursa • Hususi - 03 numara· 
h otomobil \'ak'aya şahit C'!du
ğu halde ricalara rağmen ilgi 
göstermemiş vak'a yerinden u· 
zaklaşmıştır. Hafif yaralı olan 
damadın babası taksi ile Selimi 
ye köyüne ıiderek ıelini almış 
ve oğluna kavuşturmuştur. 

Beyazıt C.H.P. ilçe kongresinde bulunan delegeler 

C. B .P. dün iki İlee 
.> 

kongresiııi yaptı 
Söz alan partililer, iktidarı tenkid ettiler ve 
Şehir Meclisinin iş yapmadığını söylediler 

C.H.P. Beyaı.ıt ilçe kongresi 
dün saat 10 da Bulvar Palasta 
toplanmıştır. Bu kongreye tel
grafla davet edilen Başbakanın 
davete icabet etmediği görülü
yordu. 

Başkanlık divanı seçiminden 
sonra faaliyet raporunu okuyan 
i1çe başkanı 'Iuhittin Gençaslan, 
kongreye Basbıkanın da davet 

edilmesi meselesine temas ede. 
rck şunları söylemiştir: 

«- Gönlümüz sayın . .ı\.dnan 
l\Iendercsi aramızda görmeyi 
('ok isterdi. Tatlı bir münazara. 
dan mahrum olduk. Belki Mecll· 
sin açılışı, belki yeni kabine de
dikoduları kendilerine bu imkl
nı bırakmadı. 

<Devamı Sa: 7: Sü: 4 del 
~------------~ 

General Necip Arap 
federasyonu istiyor 

Projeye göre Arap birliğine dahil devletler 
arasında bir temsilciler meclisi kurulacak 
ve dış siyasetle maliye ve savunma işlerinin 

birleştirilmesi cihetine gidilecek 
f'Ur• Daffdia A.Jan.n 

Kahire 2 - lngilterenin Or-ı Resmi kaynaklar, böyle bir 
taşarktaki neşriyatını yapan rad projenin hazırlanması için ev. 
yonun bu gece Kahireye atfen velce hiç bir istişare yapılma· 
,·erdi~i bir haberde, Arap dev- mıs olduğunu bildırmekle bPra· 
!tileri arasında bir •Birleıik A· (Devoını Sa: 7 Sü 3 de) 
rap Dev 1 etleri hüküm et;. kuru 1 .;;~;;,.;,.,..,;;;;:;~;;:;:;::;;;:;;;:;:;;;. ,,.;.:;;::;;:;;; 
ması için General Necibin bir 
proje hazırladığı atıklanmıştır. 

Bu projeye göre, Arap Birliği
ne dahil <!evletıer arasınrla bir 
Temsilciler l\leclisi kuruiacak ve 
1 Arap devletinin dlş, savunma 
ve maliye siyasei.lerinin birleşti· 

rilmesi cihetine gidilecektir. 
Bu korıiederasyonda, Arap dev 

Jetleri iç siyasetlerinde ve iç re
j;mlerinde hiç bir degişiklik yap 
madan kalacaklardır. 

Haber heyecan uyandırdı 
Beyrut 2 CT H.A.l - Orta· 

şark radyosunun Kahireye atfen 
verdiği •Birleşik Arap deYletle· 
Tİ• projesi hakkındaki haber, 
Suriye ve Lübnanda heyecan U· 

yandırmıştır: 

Yeni Tefrika mır 

İMZASIZ 
MEKTUPLAR 

Yazan: 
ANDRt CORmls 

Çrvıren: 

REZZAN ı\. E \. AUIAS 

" ......... 

Yarın neşre 
başlıyoruz 

'"'•""'"' ......... ,,,.. 
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j AVRUPA iNTIBALARI 

Bitler ve Mussolini 
Harp sonra- ( ) üçüncü bir dUn-

d 1 ya harbi göze sı .!\. vru
pasmı ziyaret 
ederken dün 
)anın altını 

üst üne geti
ren Hitler ve 
.llussolininin, 
sahneden te
kild kten son 
ra idare ettik
leri milletler 

Almanyada bugünkü in tıba şu ur Hit er alınmak şartııe 
ne yaptıg" ını bilmeyen bir deli idi. Fakat mümkün olabi

lir. Fakat dünya 
onun milletin başına musallat olmasına ~arbinin bütün 

· k' 1 b• h · d" 1 fecayiini gör· ım on veren ı;ır ırer aın ı r e r müş ve yaşamış 
\....---------,YAZAN: _________ _} bir millete a-

•. caba yeni bir 

Keı•i11ı 011ıeı• Çag~lar harp yaptırmak 
kolay mıdır? 

üzerinde bıraktıkları tesirleri 
kısaca da olsa tetkik etmek. bir 
muharrir için ihmali caız ol
mıyan işlerden biridir. 

Hiller Fığınağında intihar e· 
dip yakıldıktan, Mussolini de 
öldürülerek bir fener direğine 
başaşaı?ı asıldıktan sonra Al
manyada ve italyada bunlar 
için ne düşfinli!llyor? Nazizm 
,., faşizm hüklim sürerken hal 
kın bu hususta herhangi bir 
mUtaliada bulunmak haddi de
ğildi. Rejime yan bakanların 
temerkllz kamplarında çektik
leri meydln<la iken kim a~zını 
açıp bir ıry ıö}liyebiiirdi~ 

Bu korku dıktatörler yok ol
duktan sonra bır hayli zaman 
daha sürdü. İşgal orduları, Na
zileri sorguya çeken mahkeme
ler, ne olur ne olmaz, halkı a
çıkça fikir beyan etmekten a
lakoydu. Bu ı;ekingenlik yakın 
tarihlere kadar böylece devam 
etti. Daha geçen yıl ltalyada 
Ye Almanyada Hitter ve lius
solininin adını anmak bile teh
likeli idi. Amma şimdi halk 
artık pen·asızea bu meseleler 
tlıerindı durmakta ve müna
kaşa yapabilmektedir, 

* A lmanyada Hitler rejimi hak 
kında muhtelif mesleklere 

mensup insanlarla. profesör, 
milletvekili, gazeteci, idareci. 
fabrikatör, çiftti ve tüccarlarla 
konuştum. Su ciheti gayet kan 
olarak söyliyebilirlm ki Alman
yada, Hitler için varılan hü
küm umumiyetle menfidir. lJit 
ler ve etrafınd:lkilcr Almanya. 
ya yalnız fenalık yapmı$1ar, 
Almanyanın itibarını sadece 
yok etmişlerdir. 

lığa yararlı olmaktan çıkarıp 
Atman kabil,yetini. sermaye ve 
gücünü medeniyeti tahrip isti
kametinde zorladı. 

* Aklı baıında Almanlar Hit· 
ler daha başa geçmeden 

onun mahiyetini anlamışlar ve 
fakat teıebbüse girişmekte ı:eç 
kaldıkları için busı::ünkü peri· 
şan duruma mini olamamışlar
dır. Almanlar, :~h~i mPnfaat 
sağlamak mak·adile Hitlere 
mevki hanrlamış olanlara, Hit 
lerden fazla kızmaktadırlar. 

Hitler ne yaptı~ını bilmiyen 
bir deli idi. Fakat onun mil
letin ba,ına musallat olmasına 
imkan verenlere Almanlar 
hain diyorlar. Onun için Hitler 
rejiminden evvel iş başında o
lup bugün Mta yaşamak talih
slıliğinde bulunanlara kar~ı 
halkın nefreti Hitlcre oland:.ın 
daha fazladır. 

İlme, sanayie ve ziraate hiz· 
met etmiyen Hitler Alman mil
letine neleri miras bırakmış-

tır? Eserleri mtydandadır: 
yanmış ve yıkılmış bit-
kin bir Almanya_ Şark ve 
ıarp diye ikiye bölünmüı pe· 
rışan bir Almanya ... 

işte bu evi, barkı yıkılmış, 
varı yoğu kaybolmuş milletin 
J!itler rejimi için nefretten 
başka hiç bir hltırası yoktur. 
Aksine Nazi zamanından mıi· 
de\'ver müşterek ve mUnferit 
dertleri çoktur. 

* oerdin en büyüı?U şüphesiz 
Do~u Almanya işidir. Bu 

i nasıl yoluna konabilecektir? 
Buna Ruslar dahil dünyada ce
vap verecek kimse )'oktur. Al· 
m:ınlara sorarsanız türlü türlu 
cevaplar alırsınız: Bir kısmı 

h.idisclerin inkisarı hakkında 

Bu nokta Almanya ve Alman
lar bakımından çok büyük bir 
ehemmiyet taşın1aktadır. Al· 
manyada konustu~ıınuz herke· 
sin harp lafını ternfluz eder 
etmez tüylerinin ürperdığini j 
görürsünüz. Bir daha mı? der
ler. Dö\'üşmez de, komünizm ı 
tahakkümü altına ml girersi
niz? sualine tepeden tırna~a 
kızararak •hayır• cevabını verir
ler. 

Hitler rejiminden Almanya
da bugün için kalan tek iyi mi~ 
ras komünizm aleyhtarlığıdır. 

* A lmanyada Hitlerin ölmeyip 
yaşadığı rivayetlerini çok 

kişinin a~zınd:ın işitirsiniz. Ki· 
mine göre o İ::;panyadadır veya 
cenubi Amerikadadır. Bazıları 
ise bir çehre ameliyatı geçire
rek Alman topraklarında ya
şadı~ını sanmaktadır. Hitlerin 
ölmemiş olmak ihtim:ıline pek 
çok insan inanıyor. Hitleri ya· 
kından tanıyan ve onun psiko· 
lojisini bilenler ise Jlitler öl
çüsünde ihtirasa sahip bir kim
senin otoritesini kaybettıği an
dan itibaren ya~amasına imkan 
olmadığını belirtmekte ve mut 
laka intihar ettiljne inanmak. 
tadırlar. ~taamafih farzı mu· 
hal yaşasa bile Hitlerin artık 
maddi varhğının hiç bir kıy
meti olmadı~ına, yaşadıj:ına l· 
nananlar dahi kanaat getirmiş 
bulunmaktadırlar. 
Bir genç papaz, bana lJitlet 
hik3yesi üzerinrle unın uzun 
konuştuktan sonra şöyle de
di: 

- O .ebep oldu~u bunra e· 
lim hcidi~eıeri hiç bir z:ıman 
.. \ilahın huzurunda müdafaa 
edemiyecekdir. B:ıııları JJille
rin partiyi kaybettikten sonra 
intihar ettiğine inanıyorlar. 

(De\•amı Sa: 7, Sü: 8 de) 
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ir liğine verilen tcıkrir 
Yüz imzalı bir takrirle Türkiye ~tuallimler Birli~ine bir mü

racaat vaki olmuştur. l\lüracaa·a göre lllillt Eğitim Bakanlığı 
orta okullarda 18 saat. Iiseler:!e 15 ı;aat dersi olanların ders
lerini mecburi olarak 2~·e ('ıkarrnakta. bu mecburi i13ve saatle
rinin her biri için 125 kuruş vermektedir. 

IIalbuki 1702 sayılı kanuna göre bundan 20 sene evvel saat 
başına 2 lira \'eritiyordu. 1932 deki 2 liranın 1952 de 125 ku· 
ruıı:.a ındirilmesinin ne gibi sebt'plere dayandılını, 1932 de eŞ· 
ya~ fiyatı endeksi ilP. 1952 dekinin arasındaki büyük farkt~n 
nasıl tegafül edildi~ini ı;oran t,~krirde birli~in bu mesele ıle 
alika<lar olması talep edilmektedir. 

Birlik idare heyeti yakında toplanarak bu takriri müzakere 
edecek ve lüzum ~örürse teşebbüslere girisecektir. 

Sehir Ticaret ve 
Sanayi bölgeleri 
esb't ol nuyor 
Beledive "ehrin ticaret ve sa

na}i mı~tak~larını tesbit için Ö· 
tedenberi faaliyet göstermekte i· 
se de bu güne kadar kat'i bir 
net h~eye varamamıştı. 

Bu defa şehrin ticaret ve sa· 
navi mıntakalarının kat'i olarak 
te~bitine karar verilmiş ve bu 
hususta raporların hazırlanması
na başlanılmlştır. • 

Sanavi nııntakası olarak şeh· 
rin ne;~inin gösterilecef:i he
nüz bilinmemekle beraber, tica· 
ret mıntakasının Balıkpazarı -
Eminönü - Sirkeci üçgeni için 
de bulnnacatı anlaşılmı$1ır. 

Bu hususlarda tamamlanacak 
olan raporlar ve diğer teklifler 
Şrhir :\Ieclisinin subat devresi 
içtim:"Ilarında görüşülrcektir. 

Kuru soğan ihracı 

hakkında bir teklif 
Bu yıl kuru soğan rekoltesi· 

nin tok iyi olması sebebiyle so
ğan fiyatları diğer sPnelere ni.s
bcllc düşiik rlurumlarını rnuha· 
faza etmcktrdirler. 

Kuru so~an ticareti ile 1'5th:ral 
eden b3zı kimseler. rekoltl"nin 
memlrket ihtiyacının üzf'rinde 
bulundujtundan bahisle, ihracat 
için hükümctin milsaade etmesi-

Berber esnaf ve 
Sanatkarları 
K nnfcderasvonu 
İstanbul. Ankara, Çorum ve 

Zonguldak Berberler Cemiyetle
ri aralarında !ıirleserek •Berber 
e~naf ve sanatkArları11 konfede
ra~yonunu kurmaya karar ver
mişler ve teşebbilslere geçmis
terdir. 

ismi ~eçen berber cemiyetle· 
rinin temsilcileri önümüzdeki 
günlerde İstanbul veya Ankara
da toplanacaklar ve bu mevzu 
Uzf'rinde görüşmelerde buluna· 
caklardır. 

Konfederasyon mevzuunda ken 
disiyle ~örüş!n gazetecilere İs
tanbul Berber Cemiyeti Reisi 
Adil Vardarh şunları söylemiş
tir: 

•Berberlik sanatının inkışafı 
ve mUştt>rek dAvalarımııın halli 
bakımınrl~n konfederasvon biı
lere bilyük faydalar temin ede· 
rektir. Bizim müzminleşmiş dert 
lrrimiz vardır. Tarifelerin ser· 
br~t bırakılmama~ı bunlardan bi 
ridir. Bunu haJJrtme,t!e çalışa<"a
~ız. Bıı ararla bir kurs acarak. 
hrrb<'rlik sanatına ırrrcektcn va. 
kı[ l'lE"m:ınlar yetiştirme~i gare 
rdinPrr~iı.• 

Osküdarda bir zorban ın 

yaptık ları 
ni i tPmrktcdirlcr. F.v\·rlki Rf'<'e !'iaat 24 sıraların-

Böyle bir miir;ıcaatın hC'nUz da. tİskildarda oturan ve Selimi-en ulak bir müt•IAa yürUtmek
ıizin Doğu Almanya davasının 1 r 
ancak mucizevi bir eekllde hal- r 
ledileceğine inanmak istiyor-\ 
lar. Bu mucize nasıl olur, ne 
zaman olur, bunu düşünmUyor-
lat, fakat ikinci bir yol yoktur 
diyorlar. 

tEtMİ$TE~· 
~~--~µG_Üt'.;.~~· 

'\ . ·apıhp yanılmadı~ı heniiz bilin· vPdrki atkf'ri cp1:ıevinden firar 
mrmekte.dir. Bu ~ebeple bu tek· etmis buh1n:ın Yaşar Pektatan 
li(in resmi mak:]mlar tarafından lsmincln bir ~:ıhı~. cok ~arhos 
nasıl karql nacat;ı hakkında da bir halılt Üsküdardaki SelAmi
hir tahmin y:ıpılamamaktdır. p!ık c~d~r,lnrlE'n gl"(f"rken taban 

Ancak, bolluk <rbeblyle 10-15 casını çekmis ve bütün kur· 
kuruş arasınd:ı dc.eişrn soı!an fi şunlarını havaya !'.lkmıstır. 

[ H A v A~ 1 Vali Ankaraya gitti 
YA% 1 Y .TL 1 Vali ve Belediye Başkanı Fah 

rettin Kerim Gökay, yanında be· 
l.~eşilköy I\leteorolojl lstas tediye reis muavini Sedat Er· 

:ronunun tahminlerine göre, koğlu olduğu halde dün saat 12 
bugün ıehrimiz \:e civarında de tayyare ile Ankaraya hare-
hava, kapah \'e aralıklı yağ- ket etmiştir. 
murlu g!çectk, sıcaklık du~ Gökay, seyahati hakkında ga-
rumu drglşmlyecektlr. Rilz- zetecilere şunları !=ö:vle-miştir: 
gArlar lodostan ku\·\·etli e· ,şehrin çe;;:it]j ihtiyaçlarına 3· 

secek, deniıl!rimizdeki lo· it meseleleri al~kah makamlarla 
dos fırtınası devam edecek- görüşmek üzere Ankaraya gidi· 
tir. yorum. Cuma günü avdet ede· 

Dün $ehrlmlzde ha,·a çok ce~imi zannediyorum.• 
bulutlu ve arahkh yağmurlu Tahminlere göre, F. Kerim Gö 
gt('miş, rüzg.irlar değişik kay Ankaradaki temasları esna. 
yönlerden kuvvetli eıı:.mtştir. sında bilhassa modern cezaevi 

En dü!iük sıcaklık 16,6 en inşası mC"selesiyle me$gul olacak 
yüksek sı caklık 18.6 derece 

1 
\ e ekmeklerin. bozuk çıkmasına 

fdf. karşı bir önleyici tedbir olmak 
- üzere ofisle mtlştereken yaptırıl

KÜÇÜK HABERLER ması düşünülen dtt~irmen işini 
J?Örüşecektir. Bu arada, Bulvar
da in$a olunacak Belediye Sara· 
\'l '\"e Belediye Bankası mevzu· 
İarı~·la da meşgul olaca~ı söy· 
lenmektedir. 

Gökay, belediyenin istikraz e 
deceği 50 milyon meselesini de 
halletmeye çalışacaktır. 

A cemi bir $oförün 

yaptığ ı ka za 

H3lk yığınlarının bir devir 
peygamber gibi taptığı perçem
li dikt:ıtöre ve partisine Al· 
manyada m:ıledilecek ortada 
hiç bir mOsbet eser yoktur. 
Hitler, Almanyada mevcut bu
lunmıyan ilim kurumlarının 

blnisi midir? Geri bir endüs
triye hamle mi yaptırmıstır, 
yoksa rerimsiz Orta Avrupa 
topraklarında yeni bir ziraat 
ilminin yükselmesini mi sal!· 
Jamıştır? 

Politika alanında Hitler Bis
markın acaba uşaklıfını yapa· 
bilir mi idi? F.~er Alman mil· 
Jeti 19U - 1918 horbin<len son
ra dünya umumi efkarında ka· 
?anmıya b:ıışladığı ıempatiyi 
devam ettirmek serbestisini 
muhafaza eyliyebilseydi bu ka
dar maddi ve mlne\'l tahriba· 
ta utramak yerine arkasından 
yet~ilmez bir terakki merha
lesine ulaşabilirdı. 

Başkalarına göre Rusya so
nunda bıkacak ve kendiliğin· 
den çekilip Do~u Alman)'ayı 
serbest bırakacaktır. Bu, bel· 
ki de Ru•yacla patlıyacak bü· 
yük bir ihtil~l sonunda tahak
kuk edecektir. Batı Alma_!!ya
daki komünist ajanlarının halk 
kiltleleri arasında yaydıkları 
propa""anda ise Doğu işini ga
yet basitleştirmektedir: Ame
.. ikalılar Batıdan a)o·rıldıkları 

Tanzimatan 
il Anı 

'3Varının bövle bir .kararla der· "üteakıben cadde üzerind~ki 
hat yükseleceği ve fıyatların ge. hir kahvehane\e stırerC'k Bahrıye Birkaç gün evvel Tekelin bira 
c;rn !'icneleri dahi a.rataca~ı vine il Şukrü B:ı~ıkhan i5imli blr gen i~~linde kullanmak üzere arpa 
a.l.:lkalıtar tarafından söylenmek-ı ce tecavli1. eden Yasar Pekcatan. mub:1.yaa etmeye b.:ısladı~ını ''.e 

Splandit 

Hıtler Alman ilmini yllkselt· 
m!k şö} le dursun otoriteleri 
üni\"er itf"lerd('n kovdu, yerle
rine partizan dalkavukları o
turttu. Alman aanayiini ins<ı:n-

ü" Rusya derhal kendi hu
dutlarına çekilecektir. RllsYa 
~imdi, kendi de inanmıyarak, 
dünya medeniyetinin muharız
lılltını propatfanrta etmektedir! 

Alman ekseriyetinin fikrine 
göre Alman birle mesi ancak 
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frdir. onu ve müşterilerdPn Bahri De- bu ıı;urcıtle ar~.a pı''.a~.a~ında bır 
- miri tabanca kahı:ısiyle basları- canlılığın başgosterdığını yazmış-

Lala Lokantası 113 yıl evvel bugiin, 3 k:ı· 

açılmışt ır. 
sım 1839 da .Tanzimah 

llayriye• Jl:in edilmişti. Gül· 
hanede okunan bu hatlı hü· 
mayun, Osmanlı tarihinde 
tebaa ile hükUnuJar arasın
daki münao;ebetlerl gö~te
ren ilk yazılı vesikadır. Bu 
hattı hün1ayunda padi,ah 
kendi Ü'itunde bir kuvvet ta
nımağa mecbur oluyordu. E
saslı maddelrrlnctrn biri de 
tebaa, için can, ın ,.e mal em
ni}·eti, mıi!liavi vergi, a .. ker 
toplama ve kullanma işinin 
muay) en bir ~f"klr konulnı:ı
ıına dairdi. Padi,ah bu e
ıaslara göre çıkarılacak ka· 
nunlara saygı göstereceğine 
yemin t>lmi~tl. 

1 b 1 Tütüncüler na vurmak suretivle a~ır surette/ tık. 
stan u ~·aralamıs ve vak'a mahallinden Tekel. arpa mübav:ı.asına de- Ses Tiyatrosu pasajında 

1 

Birliğinden kl ~mıstır vam etm_ekle beraber. satıcılar: Her akşam müzik ve nefis 
uz~a~ise_ve d.erhal elkoyan zabı- ~enet ~fıldli~~il.~iln tesbit etti~i yemekler 

Dirliğimizin eski idare he ta yaralıları tedavi altına aldır- fiyatı pe~ dusuk bulmak.ta ve iı••••••••••mi 
yeti :ı.zasından ve başkan- mış \e müteraviz Yasar Pekca· bundan sıkAye~ etmektPdırler . 
larınd:ın tanı da kısa bir takip netice"in· J.I.11en arrıa fıy~tları 23. 24 ku 

ZEKi HAKIMO~LU rlr vakalavarak adalete teslim ru< ar><ında denşmektedır. 

Tanzimatın illını Tiirkiye· 
nin garplıla'.'jn1ak tarihinde 
en mühim bir dönüm nokta
sıdır. 

TÜJ.BE!'iTÇİ 

r 

Pariste vefat etmı ·tir. Ce 
nazesi 3.11.1952 tarihinde 
Ankara va.puriyle şehrimi· 
ze getirilerek 4.11.1052 sa
lı günü Dcyazıt'ta öğleyi 
müteakıp kılınacak crnazc 
namazından gonra Edirne· 
kapı ŞehitliFtindeki aile 
makberine defnedilecektir. 

l\ferhum arkadaşımızın 
cenaze namazına ve 
simıne iştiraklerini 
mesıekda~larımızdan 
ederiz. 

mera
biltün 

rica -
FTansı.ı kadınları böyle elbisc. rP 
)er giyiyordu. Ray da kolları- -
nın ve beline kadar sırtının a- ·· 
çık olmasını mahzurllı görmedi. . 
Hatta modaya uymak biraz ' 
maneviyatını yükseltti. Bir çok ~ 
kadınlar, Rayınki gibi bir sırta Ş. / ~ 

etmiıı:.tir. 

D. P. Eyüp ilçe kongresi 

D. P. Eyüp ilçe kongre.si. dün 
saat 13 de Uteli Çiçek Palas 
salonunda yapılmıştır. 

Kongre başkanlı~ı seçimini mü 
teakıp idare heyeti ve hesap 
raporları okunmus. son olarak 
)'apılan idare heyeti ~eçimif!~ de 
J\1ehmet Gürpınar, IIUseyin Ozer, 
fllemduh GünC'ysu, Kazım Kök
men, Dehçet Eriçok. İbrahim A
bak ve Necmi Alpgüvenç kaıan
mıslardır. 

Yeni G e le n lngilizle r 

3 metre 10 ve 3 metre 30 ü· 
zerine sipari$ edilen, büyük ku· ! 

pon evlerinin atır penye ve Sak' 
soni Skoç 1ngiHz Kuponları K. 
B. K. Kuma1 :f.1a~azasına ~f'lmiş
tir. Kolekı;iyon çok zcn~in ''e 
çeşitlidir. K. B. K. nin n1ü$teri
lcıri tarahndan eşantiyonlar üze
rinden ayrılmış oJan kuponlar 
muhafaıa t"dilmiştir. K. B. K. 
Kumaş I\Ja~azası, Yeni Postaha· 
ne karşısı, ~linıar Vedat Cadde· 
si, 11 numaradadır. 

,~- TA~ V IM - \ 
3 K.\ Sm 1952 

PAZ.\ RTESI 
AY 11-GLS 30-HIZIR 182 
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malik olmak isterdi. l\Ieşhur E' 
Pari.sli artistlerin bile sırtı Ra. -
yınki kadar güıel de~ildl. Yal. 
nız biraz bel kemiği fazla gö
rünüyordu. Fakat zayıflık mak- '11!: 

'FANNY NUltST ÇEvıilfN~ 'REZZAN A.E. )'ALMA. 1 

bul oldu,tu için bunun da za
rarı yoktu. Birçok kimsrlcr, 
Ray geı;erken, dönüp dönüp 
bakmıılardı. Her halde bolero
yu giymekle çok iyi etmişi i. 
Başına taktığı boncuklar da 
modaya U)'gundu. Ilütün şık 
kadınlar saçlarına böyle şeyi r 
takıyorlardı. Ray, uzun nıild
det bu süsü takacağı yeri, ay. 
na kar~ısına geterek, tasarlad:. 
.1\caba taksa mı daha iyi oıa. 
caktı, takmasa mı? Belki tak
masa sat1arının rengi daha par
lak görünecekti. Fakat buna 
lüzum vardı. Başının sallandı· 
ğını boncuklar kenrlisine haber 
veriyordu. Onlar ş:ıkırdaın:,~a 

başlayınca, hemen kendini top
luyordu. Bu ne fena bir şeydi, 
muhakkak bir sinir hekimine 
&iı.::p muayene olması 1.1." mdı. 

İnsan vücudu da ne ~adar 
&ıdaya muhtaçtı! Yemek yemek 
ı;ok mühim ve geçilmez bir iti
yat idi Ray'ın baş aJ1rısı get
miş. kılıt:ını, kıyafetini düze?t. 
mişli. Fakat oimdi dehşetli su
rette açtı. İki bardak su içe
rek midesini oyalamat:a ıayret 
etti. Belki de gazinoda kazana 
calı para ile ivı bir yemek ·i 

yebilecekti. Bu akşam talih yU
zilne gülecekti. Buna emindi. 

Bu akşam her z:1.mankinden 
daha fazla kalabalık vardı. Bir 
sUrü Amrrikalı genç gelmişti. 
Pırıl pırıl sacları. tertemiz elbi
seleriyle ne hoştular. Hepsi de 
pek ,gençti. Aç kuşlara benze. 
yen kadınlar, hemen onların et
rafını almıştı. Pittsbur:;;::"lu mU
yonerin oğlu da orada idi. Bir 
ak~am bu genç yere para serp. 
mişti. Ray iJe bir Fransız kadı 
nı, yirmi frank için fena halde 
kavga etmişlerdi. Bu ı;:ece bu 
tarzda hareket etm-:ımeli}·dl 
Bolerosuz olarak giydi~i elbise 
sayesinde kılığı kıyafeti daha 
kibar görünüyordu. Etraftaki 
aynalarda uzun boyunu, inre 
kollarını ve güzel sırtını görü 
yordu. 1-Ia!inden memnundu 
Birden aklına yine Walter gel 
di. Walter. en kıskanç kocalar 
dan daha kıskançtı. Ray'ın çıp 
lak E'lbise giymesini hiç iste 
mrzdi. Ona daima şöyle derdi 
·Omuzlarınızı örtünüz İnsan. 
ne dıye bu kadar :ıçık saçık el 
hi.ı-e S:İ\'er, hilmem ki Bunun 

ıı4. 
hiç de güzel taralı yok.o 

Ray, bu akşam kendisini dul 
hissetti. Amerikada erkekler 
erken ölilr, onların genç kalmış 
zengin dul karıları da Avrupa
Ya seyahate ı;ıkar. İşte kendi~i 
de anlardan biriydi sanki. . . 

Bul masasının başına toplan· 
mış olan Amerikalı gençler pa
ra saçıyorlardı. Franklar kuş 
yemi gibi etrafa yağıyordu. Bun 
ları toplayanların hepsi de 
Fransız kadınları idf. Onlar o 
kadar edepsizdirler ki yanları· 
na sokulmanın ihtimali yoktu 

İki yaşl ı Fran.ı;ız ın ortasında 
t:enç ve eözlUklü bir İngiliz o 
turuyordu. Hep beş numaraya 
para koyuyor, durmadan da beş 
numara çıkıyor ve para kazanı 
yordu. Böyle oyuncular uğur 
ları devam etsin diye arkala 
rında duran kadınların yüzleri 
ne bakmadan beş fra nk uzatır 
lar. Ray, demindenberi bunu 
beklıyordu. Fakat adam kaybet 
meğc başladı ve biraz sonra 
yerinden kalkıp gitti. Ray: 

- Zavallı çocuk, talihi dön 
dü Bir daha ~.-fer kazanır bel 

ki.. diye dUşündU. 
Biraz ötede bir Fransız otur

muş, oynuyordu. Fakat o, etra
fına toplananlara para dağıtmı
yordu. 

Genç Amerikalılar pek şirin
di. Hele bir tanesi saçlarını öy
le güzel taramıştı ki, her halde 
oraya gelmeden e\·vel birkaç 
defa aynaya bakmış oldu~u 
belliydi. Yuva5ından henUı uç
muş bir ku~ yavrusu kadar ma
sum ve beceriksizdi. O da oy
nuyor ve para kaıanıyordu. F.t. 
rafını bir sürü Fransız kadını 
almıştı. Ray, neden yaklaşmı. 

yordu~ Onun da o kadınlardan 
aşağı kalır yeri yoktu ya?. Bu 
Fransız kadınları oldukça pis 
ve kılıksızdı. Ray onların bir~ 
çoğundan daha iyi idi. Ne diye 
onu en arka sırada bırakı)·or
lardı sanki? Hem bu gençler. 
Ray'ın vatandaşları idi. Şu 
parlak saı;ıı esmer çocuk, Ade" 
ta bebek denecek kadar gen,ti 
ller halde ilk deta olarak ku
mar oynadığı belliydi. Üst!lik 
şansı da vardı. Hep kazanıyor 
du. Etrafını almış olan kadın 

Jarın Allah belAsın ı versin, ço
cuğu rahat bırakmıyorlardı, 
hem de aralarına giriyorlardı. 

Ray'ın karnı çok açtı. Başı 
hiç durmadan sallanıyordu. Ar
tık tutacak hali kalmamıştı. Ay
nada boncukların oynadığını 
gOrüyor, şıkırtılarını duyuyor
du. Karnı açtı. Jler şeyi c;oi(t 
görecek kadar gözleri kararı
yordu. Bu aç tavukların arası. 
na katılarak onlar gibi itişe. 
kakışa, icabında dövüşerek, bir .. 
birini tırrnalıyarak, paraları 
kapışmak lazımdı. işte bu tara
fa doğru sokulacaktı: ·Onu ba
na fırlat, oğlum• diye haykırdı. 
Para tam avucunun içine kadar 
düştü. Delikanlı, parayı kimin 

,. kaptığını merak edip o tarafa 
bakmadı bile ... Kadınlar da bu 
hale şaştılar, fakat ses çıkara
madılar. 

Tam o sırada delikanlının 

yanındakilerin arasında şöyle 
bir konuşma oldu: 

- Arnold'un beş yüz frank
Iıhları bö)·le saçması hiç doğru 
değil... Sonra annesinden dt. 
!rma'dan da dayak. yer. karış· 

• 

t?!)il\fi' ''' 
Bilanço 
1"" llnlük politika dedi-

kodu ve propagandaları 
arasında, iktidarın memnun 
kalınabilecek ne gibi işler 
gördüğünü pek farkedcnıi· 
yoruz. Büyük memleket da· 
vaları etrafındaki (alışma· 

lar çok defa .idi zabıta va· 
kalarının, seyrüsefer kazala
rının, üç beş yobazın mey
dana getirdikleri vak:ıların 

hay ve huyu arasında güme 
gidiyor. '\:'apılan iyi işleri 
toplu olarak ancak muayyen 
zamanlarda ve muayyen ve
silelerle verilen nutuklarda 
bulabiliyoruz. 

De,·let Ra~kanı Cet.it Baya
rın Büyük 1\-lillet Meclisinde 
irad ettiği acış nutku, yapı
lan işlerin tam bir billnfosu 
olmak bakımından, bahset
tiğim nutukların en derli 
toplu olanlarından biridir. 
Her vatandaşın dikkatle o· 
kumasını temenni edtceği· 
miz bu nutku gfrr.den geı;i· 
rirken, bü)·ük memleket d:ı· 
vaıarı etrafında menınuni· 
yet ,., insirah yaratan bir· 
çok noktalara rastlanıakta

yız. 

Meseıa Devlet başkanı 

•İki başlı müfrit cereyan•, 
(ya•i irtica ve komünizm 
denilen iki ba!ilı yılana) hiç 
bir zaman hareket imkinı 
\erilmedi.~ini ve verilmiye. 
reğini, münferit vakaların 
ise hükUınetin uyanıklığl 

kar~ısında bir tehlike ola· 
mıyacağını kesin olarak SÖY· 

lemektedir. 
İki sene içinde de\·let e

liyle ;yeniden 1138 köy oku
lunun açılmış olması bil· 
hassa sevinilecek şeydir. ZI· 
ra eskiden bu okulların mey
dana getirilmesi ~·ükün "n 
pek büyük kısmı kö)·lünün 
5ırtına yükletilmekleydl. Do· 
ğu üniversitesi işinin müs· 
bet yolda olduğunu ve bu
nun itin gerekli kanun ta
sarısının hazırlandığını öğ· 
renmiş bulunuyoruz. 

Zirai kalkınmaınu:dalrJ. gc
lişnıe hfpimizin gözü Üntin· 
dedir. Ayrıca paınuk istih· 
sa1iınizin geçen seneye göre 
60.000 ton, hububat istih<a· 
limizin 1.600.000 artmış ol· 
ması her bakımdan sevinile
c!k bir şeldir. 

l\lemleketimizde haY\·an 
mevcudunun dört milyon 
fa.dalaşması milli !l'erveti· 
mize çok ehemmiyetli bir ra
kam il ilve etmi~ bulunmak
tadır. 

lleJe Bulgaristanın, ma
lüm leşviklerle bizi ikllsadi 
bir güçlüğe dü~ürmek için 
gönderdi~! 15t.393 göçme· 1 
nin tamamile yerleştirilmt1 
oln1ası gerı;ektt'n değerli ve 
başarılı bir işdir. 

Rlr senede 3190 kilometre 
dc\·let yolu ve 300 den [azla 
büyük köprii yapılmış \'e ya
pılmaktadır. Jlele köy yol· 
larımızın yapılması itin 1952 
de 13 milyon olan tahsisatın 
yeni bütçede 51,5 milyona 
tıkarılmış o1ma!;ı kö'.\·leriml· 
1ln k:ılk111dırılma~ı joı:inde a· 
1ametli bir hamlf'dir. Miis· 
tarel ,.e kısa v3deli !;U l leri 
için 1950 de 2 milYO,!I. 1951 
de 8 mih·on, 1952 de 17 mil
yon tahsl~at ayrılmış bulun· 
ma~ı köyhi lerlmizin en bii· 
yük ihtiyaçlarının knrşılan· 
mıııı:.ı bakımından cidden yüz 
gülrliiriiciidür. 

Devlet varidatının arlm ıı-1 ~ne birlikte bankalarımıı-

1 

dakl nı f'\·fluatın da bir ~ene 
içinde 388 milvon fa1lalan
(Devamı: Sa. '7; Sii. 1 de) 

"\ 
marn. 
Bu söz, hedefe tam isabet eden 

ve hiç ıstırap vermeden insa
nın ci~erine kadar işleyen bir 
mermi gibi tesir etti. 

Dernek ki bu Arnold idi, d:ı
ha dün annesinin kucağındaki 
Arnold ... Nasıl oldu da Ray o
nu tanımamıştı. Corinne'jn saç
ları gibi saı;larıyle, bu, Wal
ter'in oğlu ArnoJd'dıı. 

Ray, elinde beş yüz franklı~ı 
tutuyordu. Bir tanesi, (of) der 
gibi insana bakan pabutlar için 
bu kadar üzülmeğe. ölesiye aıt
lamağa değer miydi? İşte ~imdi 
WaltE'r"in canının canından, 

do rudan doğruya kendisinden 
gelen bir şeyi elde etmişti. Bn 
beş yi.iz frangı, ölü_ \Valter'in 
öz o~lu, ona kendi eliyle ver
mişti. Bundan artık dünyad:ı 
ayrılamazdı. llele bir ayırmağa 
ka lksınlar da görsünler .. 

Papaton, Newcastle damgası· 
nı taşıyan uzun zarfın üç gün 
kapının altında kaldığını gö
rü~ce, Amerikalı kadının, bir 
haftadanberi ne koridorlarda, 
ne de hahçcde görünmediğini 
farketti. Bundan başka polise 
verdi~i ifadede, anahtar deli
ğinden baktıCı zaman odadan 
doğru pis bir koku geldiğim 
his~t>tmiş olduğunu söyledi. 

Ray, işte höylece ~efalet için
de göçüp gitmişti. Ac;lıktan öl 
müştü. Kupkuru ve açık kalan 
a~zının kenarlarında şeffaf bir 
kAğıdı andıran bir hava kabar
cıgı vardı. Beş yüz franklık d:ı 
bir yakı gibi göğsüne yapış-

mııtı... - SOS -
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ihtilaflı 

Meseleler 
Yazan: E. T. 

Dünya vaziyeti karışık olmakta 
devam ediyor. ~luallakta bu· 

Junan ve halli Jizım gelen me· 
ıelelerden hiç biri hakkında an· 
laşma yolu bulunamamıştır. Bun 
]arın başlıcalarını su suretle sı· 
ralıyabillriz: 

* Türkiyenln de iştiraki ile 
Akdenizde müttefik ma
neınJan bugun başlıya. 
caktır. * BirJ('~İk Amerika Cum
hurbaşkanlığı seçimleri 
l·artn yapılacaktır. * Yugo lav Komlinist Par
thl genel kongresi Zag. 
repte toplanmıştır. * •Birleşik Arap Devlelle
rl hükUmeti• kurulması 
)olunda General Neolbin 
bir proje hazırladıgı bil
diJ·iJmektcdir. 

Yugoslav Komünist 
Partisi toplandı 

Genel Kurmay Başkanı Popovitch Rusyanın 
Yugoslavya'ya yapmak istediği taarruz 

akamete uğramıştır, dedi 
.ılnacfo1u iJanft 

Zagreb, 2 - ~lareıal Tito bu sabah saat 10.40 da partisinin 
altıncı kongresinin açJlış merasiminde bulunmak üzere YıtgosJav 
Komünist Parti!ı;inin J:ı:itlin tcşkilitlarına mensup 2300 üyenin 
toplanmı:s bulundu~u Zaı;reb Fuarı binasının büyük holüne gir· 
diği v:ıkit ~icldetli ve uı.ıın süren alkışlarla karşılanmıştır. 

lskenderunda 
Petrol çıkmağa 
Basladı • Ani.ara AJa.nft 

Ankara 2 - t~kenderunun Ar 
suz buca~ına bağlı Ekber köyü 
çevresinde ~1.T.A. Enstitüsü uz
n1anlarının yapmakla oldukları 
petrol sondajlarından rnü.sbet ne 
lice alınınıştır. Birkaç gün Ön· 
re !tni olarak sondaj borularının 
ü1crindrn petrol fı:şkırmıya baş. 
laınıştır. nu ;ırtıda ycr=ıltından 
korkunç ve devamlı gliri.ıltüler 
ı;:elınbtir. Çıkan pe?trolden nü· 
muneler ~ehrinıiıe getirilmiştir. 
'.'I<'liC"e mer<ıkla beklenmektedir. 
Petrol fı.şkıran sondaj borusu 
nıuvakk .. tC'n kııpatılmışhr. 

Eskisehirde • 

1.-1~E91~ !~!,f :!•~::l!i)~rJEA 
• ~ 1 ~ 
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1 - Kore meselesi: Kore har
bi iki buçuk seneye yakın za· 
mandanberi devam ediyor. Bir 
mütareke yapılması i~in de aşa
lı yukarı bir buçuk senedir gö
rüşülmektedir. Biitün muhare
beler ve görilşmeler şimdiye ka
dar hiç bir netice vermemiştir. 
i"tlilletler Cemiyetinde yapılmak· 
ta olan müzakrrcden de netice 
çıkması ümit edilmiyor. Kore işi 1 ~=:=:=:=:=:=:=:=:~===== 

l\t;ırec;,al Tito. iteri girerken üyeler ayağa kalkarak ·Tito 
bizim, biz Tilo'nun, ya~asın kahraman Tilo, sesleri ile onu sc
l&mlamışlardır. 

S3at 14.30 da 1\Iare:sal Tilo, •Yugoslav Komünist Partisinin 
altıncı kongresini açıyorum• sözleri ile kongreyi açmıştır. 

v.ıt:ın ıığ:runda ölenlere karşı bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunulduktan sonra ?tlaı·C'~al Tito, kongre riyaıo:cli üyelerinin ]is. 
tesini murahhasların la \"İbine sunmuştur. 

Bir tecavüz 
Hadisesi 

Amerikan cumhurbaşkanı se· 
çiminden sonra kat'i Şeklini a
lacak, harbe devam mı edilece· 
ği, yoksa bir anlaşma mı yapıla· 
cajtı anlaşılacaktır. 

2 - Jlindi Çini meselesi: 
Rindi Çinide komünist kuvvet· 
)erle muharebeler yeniden ıiİd· 
detlenmfştir. Komünistler üç 
tümenlik bir kuvvttle tekrar ta· 
arruıa getmişlrrdir. Fransızlar 
bir miktar çekildikten sonra ta
arruzu durdurinağa çalışıyorlar. 
Bindi Çini meselesi daha ziya. 
de büyümek, Milletlerarası bir 
şekil almak Jstidad1nı gösteri
yor. 

3 - Almanya ile ihtilar: ikin
ri dünya harbi sona erdikten 
yedi sene sonra Almanya ile bir 
sulh muahedesi yapıldı, bir AV· 
rapa Birltğl ve bir Avrupa or· 
dusu kurulması kararlaştırıldı. 
Almanya da bu birlikte yer a
lacak ve bir Alm:!n ordusu bu· 
Junacak, Frans11ların (oğu, Av
rupa Birliği kadrosu içinde bile 
olsa, bir Alman ordusu kurul· 
masını kabul etmek lstt'miyor. 
Diğer taraftan Almanların da tO 
ğunlu#u bir Alman mtmleketi 
olan Sarre'in Almanyadan ayrı· 
larak ayrı bir idareye tAbf tutul· 
masına itiraz edi}'or. Bu ihtilaf· 
lar muahedenin tasdikini, Avru
pa Birliğinin "Ve Avrupa ordusu· 
nun teesssüsünü geciktiriyor. 
Halbuki Avrupanın korunması 
için, Almanyanın da iştirikile, 
böyle bir anlaşmaya kat'i lüzum 
vardır. Anlaşmanın nasıl temin 
edileceği henüz bilinmiyor. 

4 - Amerikan • 1ngiliz ihtila· 
fı: Ortadoğu Akdeniz donanma 
komutanJııı meselelerinde Ame· 
rika ile 1ngiltere ırasında görüş 
ayrılığı \•ardır. Bu ayrılık daha 
kat'i ve daha esaslı tedbirler 
alınmasına imkan bırakmamakta 
dır. Bu hususta da şinıdiye ka· 
dar anla~maya varılaınamışır. 

Bu belli ba>11ı mrsclelerin ya· 
nında, daha az ehemmiyeti olan, 
bir sürü diğer ihliliflar vardır. 
Bunların yakın bir zamanda hal 
il pek güç görülmektedir. 

ÖLÜM 
Üsküdar Allunizaclede mukim 

Doktor Sadık Baysalın oğlu, Dr. 
Vedat Baysal ve Süreyya Baysa· 
lın kardeşi, Üsküdar Tramvay 
Şirketi memurlarından 

AYDIS BAYSAL 
1.11.1952 günü Etfal Hastahane. 
sinde vefat etmistir. Cenazesi 
3.11.19~2 günü Şişli Camiinden 
öğle namazını müteakıp kaldın· 
!arak Mcrkezcfendideki aile kab 
ristanına defnedilecektir. 

Mevla rahmet eyleye. 

YENi ISTANBUL 

MECLİSLV 
ÇALIŞMA YILI 

M. Nermi nieclisin çalışma 
yılı münasebetile diyor Jd: 

Bir milletin, varlık temeli 
diye yürekten bağlandığı um· 
delere karşı aşırı derecede 
duygulu olması göğsü kabar
tan bir olgunluk belirtisi sa
ytlmahdır. Yaratıcı. iradenin 
gür kaynaklar1, ancak böyle 
yüksek duygularda seslenebi. 
lir. Biz:, onun için, sağcıları 
da, solcuları da demokra~i 
kültürümüzün en büyük tehli 
kesi sayıyoruz. Ilükumctin bu 
yıkıcı kışkırtmalara karşı ha
reketsiz Jtalmıyacnğın~ Dev
let başkanımızdan tekrar öğ
renmekle yeni bir güvene ka 
vuştuğumuzu söylemeliyiz. 
Nutkun bu çok önemli kısmı 
yayınlanırken, radyo mikrofo. 
nunun, kısa bir zaman ı('ın, 

işlememesi, gerçekten üzücü 
bir şeydir. 

Büyük Millet Mcolisi, yeni 
tahşma yılına, nutukta belir· 
tilen geniş bir plAnla giri
yor, Yapılması düşünülen iş
lerin büyük bir kısmı, çok 
sağlam incelemeler ve uzun 
yıllar isteyen konulara ya. 
Yılmaktadır. Az zamanda çok 
Is görmek, hiç süphesiz iyi
dir, ama, millet hayatında 
çok başka türlü düşünmek U 
zımdır. İyi işleyen bir demok 

Koı·~de 
Şiddet~i 

Savaşlar 
l..•ıo.-fo.tıtJ Prtu 

Scoul, 2 - İkinci dünya harbi 
bitti~indcnberi acılan en şiddelll 
topçu baraj ate§inin him:ı.yesi 
altında merkez cephesinde Üç
gen Tepesine tekrar c:ıkmaya mu 
vaffak olan taze Güney Kore 
kuvvetleri tepeye vardıkları Zl· 

man komünistlerin ı;::ayet ağır 
toıx;u ateşi karşısında mevziler. 
de tutunamıyarak geri çekilmiş· 
krdir, 
• Kumhwa bölgesinde müttefik 
topçusu her c;eşit mermi kulla· 
narak müthiş bir ateşe başlamış. 
tır. 8 sa<ıt devam eden bu atış. 
tarda tam 42.000 mermi sarredil· 
miştir. 

Komünistlerin topçu ateşin
den kendi birlikleri de geniş 
mikyasta zayiat vermislerdir. GU 
ney Koreliler tepeye çıktıkları 
zaman kıulların bu tepenin ken· 
di taraflarına bakan sırtlarında 
kazdıkları tünellerden çıkarak 
dost kuvvetlere saldırdıkları mU
şahedc edilmiştir. Komünistler, 
Güney Korelileri bu bölgeden ge 
ri atmakla kalmamışlar aynı za
manda J.ıne Russcl tepesini de 
ele geı;irmişlerdir. 

Janc Russel tepesi. Üçgen te
pesinin yanınd3 stratejik ehem. 
miı·eti haiz bir mevkidir. 

Bir yangında beJ 

çocuk öldü 
Pinckner, (~lichigan), 2 CA. 

A.) - Pinckney'de bir evde et· 
kan yangın neticesinde küçük 
yaşta beş çocuk yanmıştır. Facia, 
çocukların anne ve babalarının 
bir ara evlerinden ayrıldıkları Si· 

rada vukua gelmislir. 

Li!\tede Başbakan Yardımcısı Blagojc Nesko\"i('"den maada 
Politbüronun bütün üyelerinin isimleri yazılı bulunmakta idi. 

Liste alkışlarl3 kabul edilmiş ve seçilen 32 üye, Başkanlıhı 
deruhte eden 1\Iare~al THo'nun etrafında tribünde ~·er almı~lar· 
dır. 

Saat 13 e kadar ondan fazla hatip •öz almıştır. 

•Rusya taarruz edemez• 
Belgrad, 2 (ANKA) - Yugoslav Komünist Partisi _genel 

kongresinde bir koıluıma ~·apan Genci Kurmay Başkanı Popo
vitch demiştir ki: 

•- Rusyanın Yugos1avyaya yapmak islediği taarruz; bugün 
için akamete uğramıştır. Fakat bu durum bizi tehlikeden uzak
laştırmış deAildir. İşte bunun için Yugoslavya bir milyona yakın 
bir orduyu seferber halde tutmaC-a mecbur kalmıstır.• 

Kuzey kutbunda 
~izli bir radyo 
istasyonu 

'r·irk llabtrftf' .liarıft 

Vaşington, 2 - Amerikan or· 
du istihbaratının dikkate şayan 
bir hidisenin esrarlı di.lğlimleri· 
ni çözmekle meşgul olduğu ha
ber verilmektedir. Bahis konu· 
su olan hAdise şudur: 

Amerikalıların Kuzey Kutbun. 
da kurdukları gizli ve muazzam 
ha\•a alanına ilk Amerikan ut;ak
Jarı gelir gelmez, Ruslara ait ol
duğu anlaşılan gizli bir radyo 
istasyonu derhal propaganda ya
yınlanna başlamıştır. Bu :yayın
ların hususiyeti. giıli radyo ıpi· 
kerinin, hava alanında cereyan 
eden en mahrem hAdiselcri bile 
günü gününe yayınlamasıdır. 

Amerikanın en tanınmış islih· 
barat uzmanları, vahim bir ca· 
susluk ihtimali karşısında işi 
ciddiyetle ele almıı bulunmakta
dırlar. 

Mau - Mau'ların 
Gizlendiği ormana 
Baskın yapıldı 
Nairobi, 2 - Ilurada bulunan 

İngiliz takviye kıtaları )ılau l\.Iau. 
larla Tikuyu kabilesine mensup 
olanların sığındıkları fundalık 
\"e ormanlık arazide yaptıkları 
.ıı:eniş tarama sonunda bu kabi· 
leye mensup olanlarla l\.Iau ~Iau
ların askerlerden kaçarak giz
lendikleri tahmi nedilen bir or. 
mana bugün, orman muhasara 
edilmek suretiyle bir baskın ya. 
pılmış ve }'üzlercc insan yakalan. 
mıştır. 

l\lau ~rau'ların çıkarmış olduk
ları kargaşalık dolayısıyle bura· 
ya &<'imiş olan İngiliz müstcm. 
leke Bakanı Littelton, dünden i
tibare?n Tikuyu kabilesinin rnes· 
kiln bulunduğu mıntakalarda 
tetkik gezisine çıkmış bulun
maktadır. 

Uuıuıl Uuhabirimizdın 

I·:,kiş('hir 2 - ı·enimahaliede 
oturan Ilafizc adında genç ve 

üzel bir k:ıdın~ İbrahim ı\kgün, 
1 ~aim .\dalı, }1ehn1cl Kabadayı 

\'C l:lasan Kepçe adındaki şahıs
ların tecavüzüne maruz kalmış· 
tır. Sarhoş bil· vaziyette gene 
kadının oturduğu evin kapısını 
kırarak kendisini ~ ljkliyc SÜ· 
rükliye bir e\·e götüren zorba
lar HaliC"eye zorla tecavüzde bu ~ 
Junduklan sonra kaçmışlardır. 
115disc hakkında tahkikat yapıl
n1aktadır. 

Evvelki gür./izmirde •Adana• vapurunda gümrük ;uayenesl yapılırken bir ihbar üzerine mcmu~ 
lar genıir,fn safralık kısmındaki tasların altında on iki çuval içinde tahminen on beş bin lira k.ı7. 
metind~f-;abipsiz ve kaçak ipekli eşya bulmuşlardır. Resim, bulunan eşyaları \e bulanlan gösteriyor 

$iddetli yağmurlar 

Yağmıya başladı 
Tıiirk Uoı·nd'- J..ia11.1ı 

Ankara 2 - )fcteoroloji ~e· 
nC'l müdürlüğünden ,:erilen bir 
habere göre, Trakya, Batı Ana.· 
dolu ve O'ta Anadolu bölgele
rine şiddetli yağmurlar yağmağa 
başlamıştır. 

Bu yağmurların, Orta Avrupa. 
dan Balkanlara yerleşmiş olan 
bir alc:ak tazyik merkezinin te· 
ı;iri altında devam etmekte oldu
ğu bildirilmektedir. 

Bu tesir, 3 ı::ün daha devam 
edecek ve yagmur Doğu Anado
luya sirayet edecektir. 
Diğer taraftan vilflyellerden 

ıtelen h:ıberlcrc :::-öre, bilhassa 
Konya ovası ve Ege bölgesi son 
yağmurlardan çok istifade et· 
miş, çiftçi bu yüzden sevinmi~· 
tir. 

Trakya bölgesinde bu gece 
saat 21 c kadar 1 nıelte kareye 
dü en yagnnır nıiktarı 27 kilo
cranu bulmuştur. 

Karadeniz böl,..,.rsl, Balkan. 
lardJki bu alçak tazyik rnerke
;ı:inin tesirinden istifade edecek· 
lir. 

Eylül ayındaki sari 

hastalıklar 

~ 

1838 senesinde Avusturyadan memleketimize eelbedllen ve Galatasaraydaki Mektebi Tıbbiyenin 
idaresi kendisine tevdi olunan Dr. Charles Ambroise Bemard'ın ruhunu tlliz etmek üıere, dün. 
saat 10 da, Beyoğlundaki Santa !\laria kilisesindeki kabri başında bir anma töreni yapılmış \'e şeh. 
rimizdeki biqok hekimler ~u törende hanr bıiıunmuşlardır. Bilindiği üı.ere Dr. Bernard 1838 se
nesinde memleketitn~~o geldikten 6 yıl soııra, Mektebi Tıbbiyeyi bir nizama kavu5turduğu bir . ı
r.ıda nCat etmfltir. Oldiiğii zaman 36 ~şında bulunuyordu. Re>imde dün yapılan tören görülüyor 

Adana'daki 
Kazada bir ölü 
Yedi yaralı var 

Ankara 2 (ı\ .. \.) - Sağlık ve zru.u .. ı llıı,.ablrlnud"" 

Sosyal Yardım Bakanlığından Adan• 2 - Son 48 saat zar-

T. C. 
Alp'lere kar 

yağıyor bildirilmiştir: fında şehrimizde yeniden iki ta-
Vaki ihbarlara göre eylUI 1952 şıt kazası olmuş, kazalar sonun· 

:ıyı içinde yurdumuzda 7 lekeli da 1 kişi ölmüş, üçü :ı.ğır olmak 
humma. 474 tifo, 69 par:ı.tiro, 21 üzere 7 kişi yaralanmıştır. 
dizanteri. 2 brüselloı:, 93 dille- Birinci kaza ~ncirlik köyil ya
ri, 647 boğm~ca, 57 kızıl, 188 kı· kı~ları?da Gazıante.p 706 pl~k• 
u:ımık, 8 scirı sahaya, 3 poliomi

4 
sa~ılı kamy?nla C!)han 217 p.ıa

yelit, HO şarbon tesbit edilmiş- ka sayılı dığe: bı.r komyonun 

ZİRAAT BANKASI 
Eyüp Ajansı 

3 Kasım 1952 Paza rtesi 

Gününden itibaren bütün Banka muameleleri 

için Sayın Halkımızın hizmetindedir. 

rasl yalnız köklü ve sağlam 
işlerden hoşlanır. Biz Mecli
sin yeni çaltŞma yılından bu 
görüşün zaferini görmekten 
başka bir şey istemiyoruz. 

SON POSTA 

MEMURLAR 
VE E~IEKLİLER 

Ercüment Ekrem Talıi, me 
morların ellerine geçen para. 
nın arttırılacağı hakkındaki 
haberler münascbelile diyor. 
ki: 

ıŞimdillk yalnız memı;rları 
ikdar etmek teklifi ile Meoli· 
sin karşısına çıkmak tasavvu 
runda olan hükumetimiz, e
mekli, dul ve yetim zilmresi. 
ni terfih teklifinin de belki 
)lilletvekillerinden gelme:sini 
bekliyordur. 

Her hal ve karda. bu elim 
divayı hal \'e !ası etmek "Aten 
dercs kabinesinin lehine kay. 
dedilecek bir adalet örneği 
olacaktır.• 

COMHOıtlYl!T 

GÜÇ OLAN 
NOKTA 
Doğan Nadi yazıyor: 
ıDemokrat Parti İzmir Mil· 

Jetvekili Cihat Baban arkada. 
şımızın, Son Saat eazetesi ka
nalından, meşhur Re~mt ilin. 
!arın esaslı sömürücülerinden 
biri oldu~u malumdur. Son 
zamanlarda, masrafları çoğal 
dı mı nedir, devlet 11\nları 

bu semiz zatı doyuramaz oldu 
galiba. Çünkü, Adanadan ver 
ylnsın ediyor: Hususi ilinla· 
rı da isteriz. 

Buyur, iki gözüm, buyur. 
Onları d;ı al. Yetmezse, o ilin 
tarı veren ticarethanelerdeki 
eşyalan da al. O da yctmeıse 
(ki yctmiyeceğe benziyor) gol 
satış ve abone paralarımızı da 
al. Velhasıl ne istersen al. 

Yalnız gazeteleri bize bı. 
rak. Çünkü halk sizinkileri 
okumuyor. Devlet ıorile onu 
bunu almak kolaydır aıra, hal 
kın kalbini kazanmak o kadar 
güç ki ... 

AKŞAM 

tSTA..'llBUL ETRAFINDAKİ 1 
ORl\IANLAR 

Akşam Dikkatler sütununda 
yazıyor: 

ıŞebrin daha fazla yayılma
sına müsaade edilmiyecek; 
muayyen bir hattın pışında 

ir ·aata göz yumulmıyacak; bu-
raları ormanlarla bezendirile· 
cekmiş. 

Bu gilzel rüyanın yanında 
k~busa benzer bir hakikat var 
:\le\·cut ormanlardan her gün, 
- gördük ve iddia ediyoruz: • 
araba araba kaçak odun nak. 
!ediliyor. Bu ağaç katliamı bil 
tün resmi dikkatlerden ıska 
geçiyor! 

Yeni ormanlmn Uretilme
einden evvel eskilerinin mu· 
ha!azası lhım. 

Roma, 2 CA.A.) - Bülün t. 
talyada soguklar başlamıştır. 
Alplere k3r yağmaktadır. 

ACI BİR ÖLÜM 
Lütfiye Eyilboğlunun eşi, a\'lı

kat Vesim Eyübo~lunun ağabey
sı. Edebiyat Fakültesinden Saba 
haltin EyüboğJu, Ressam Bedri 
Rahmi Eyüboğlu, Neıahat Goloğ 
lu. Yüksek Mimqr Mualll Eyü
boğlu ve r.ıustafa Eyiiboglunun 
babaları, Trabzon ~lillelvckili 
r.tahmut Go1oğlunun kayın pe
deri, Yüksok Mühendis Kemal 
Eyüboğlu, Trabzon l\lilletvekili 
Cemal Eyüboğlu ve CeJfıl Eyü
boğlunun teyzezadcleri, Avukat 
Ruhi, llüseyin ve Siiruri Eyüboğ 
Junun an1calan1 Abdullah \'C Feh 
mi Eyüboğlunun amcazadeleri 
Trab1..0n eski 1"Iilletvekillcrindcn 
ve Türk Tütün Limited Şirketi 
İdare l\fC'Clisi oiı3sı Trabzon eş
rafından 

tir çarpışması netıcesınde meydana 
· gelmiş, kazada 706 sayılı kamyo 

R.1.11111 EYÜBOGLU 
\.'efat etmiştir. Ccınazesi 3 kasım 
1952 pazartesi günü Beyazıt So· 
ğanağa Mahallosi Emok Aporlma 
ııından kaldırılarak ikindi nama
zını rnüteakıp Beyazıt Camii şc-
ri!indc namazı kılındıktan son
ra Merkczefendi aile kabrhilanı. 
na defnedilecektir. 

Mevla rahmet oyloyc. 

ÖLÜM 
Scliınik t':--r:ıfınclan merhum 

Ilatı İsmail efendinin oğlu, Dok· 
tor Emin Şükrü J(untun cniştc
s!. Nüzhet Oşanın bacanağı, .l\leh 
ınct Taşyarın, Deniz Yarbayı 

Recep Daytalayın, Doktor Ôpe
rJtör Rifat Cankatın kayınpeder· 
1rri, şehrimiz tiiccarlarından ve 
Yıldız Boyabane~i sahiplerinden 
Cihat Güngöriin babası SelAnikli 
ınuallim 

SELhl SIRRI GÜl'iGÖR 

.\ilahın rahmrtinc kavuşmuştur. 
Cenazesi 3.11.1952 pazartesi gü
nü F.rcnköy F.lcmcrendi Caddc
•i 106 No. lu ednd•n saat ll de 
kaldırılarak Erenköy İstasyonu 
Z;hni Paşa Camiindcn ö!:"Je na
ınaı.ınt nıüteakıp alınarak Sah· 
ra;rı Cedil aile kabristanına def 
nolunacaktır. 

.l\tcv15 rahınct eyleye. 
Çi('rk gönde?rilmemesi rica O· 

lunur. 

~----· BU AKŞAM 
• 

ATLAS Sinemasında 

bir filmde 
ilk defa 
beraber 

Oynayan iki meıhur artist 

CLARK 
G AB l.E 

ve 
AVA 

GARDNER 
.ı:::ibi erkek san•atk.lrların en kabiliyctlısl ve krıdın san'atkar
ların en cazibelisi tarafından yaratılan heyecanlı aşk ve 

macera filmi. 

MACERA ADAMI M. G. M. 

lıı•••ı Filme ilaveten PATI!E JOl l1\.\I, 

nun şoförü İsmail Kaplan ölmüş, 
yolculardan ikisi ağır olmak ti· 
zere beş kişi yaralanmıştır. 

İkinci kaza ise, bugün şehrin 
ana caddelerinden biri üzerin· 
de olrnu$, şoför ?ıfehrnet. sarhoş 
bir halde idare cttigi Adar" 689 
husus! pliıkalı otomobili kaldı
rıma çıkartarak bir vatandaşı a
~ır, diğer birini de hafif surette 
yaralamıştır. ı·aralılar tedavi al
lına alınmış, sanık şoförler hak
kında takibata boşlanmıştır. 

Cumhurbaşkanına 

hakaretten sanık bir 

şahıs yakalandı 
Rursa 2 (T.11.,\.) - Abdur. 

rahman ,"\Huğlu adında bir ı:a· 
raj bekçisi Cumhurbaşkanı Ce· 
liil Boyara ve iktidara ağır h•
karelte bulunmaktan sanık ya
kalanmıştır. ;-

Adolelc loslim edilen Abdur
rahmanın bu suçu mükerreren 
işlediği, yapılan tahkikattan an
laşılmıştır 

Tahkikata devam edilmekle· 
dir. 

Büyük l\tillet 1\Jeclisinin açılış günü, biitün milletvekiUeri ön ka
pıdan l\leclise girerlerken, Samsun D.P. milletvekili Hasan Fehmi 
Ustaoğlu, utancından herkesin girdiği kapıdan girememiş, bir ara
lık yan kapıdan içeri sızarak arkada bir sıraya oturmuştur. Bu 
arada seli'.im \'erdiği arkadaşlarından birisi, selimına mukabele et
memiş, Cstaoğlu da, başı önüne dÜ'jlik bir halde. herkesin mÜ!I;· 
telızi bakışlan altında bir yere oturmuştur. Resimde Ustaoğlu ile 

ona sırtını teviren diğer bir nıillet\·ekili gör'ilüyor. 

HER NEVİ 

MOBİLYALAR 
DEf<ORASYON'MAGAZAS[ 
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Robert Schuman Fransız meclhlııde Bakanlara mahsus ıırıdaa dıı ,.uıilıaya dalr IHr 
MÜDkere:rl laklp edl1er 

1 PORTRELER 1 

Fransız Dışişleri Bakanı 
Rohert Schu•nan 

Schuman, sessiz, sôkin, çok mütevazı bir adamdır. 
Son derece tutumludur. Şimdiye kadar neden ev

mediğini anlatıyor 
Franını Dışişleri Bakanı Ro-

bert Schuman günün en 
mühim siyasi şahsiyetidir. U
zun müddettenberi iş başına 
gelen kabinelerde ayni mevkii 
muhafaza etmiş olmasına r3l
men Fransada en çok muarızı 
olan adamdır. Bunun sebebi 
Almanya ile dostluk ve 3nlaş
ma politikası takip etmesi, Al
manyanın da iştira.kile bir Av
rupa Birrıgine taraflar olma· 
ııdır. Gerek müfrit sağcıl3r, 
grrek müfrit solcular bu poli
tikayı be~enmiyorlar ve şid
detle tenkid ediyorlar. Dışişle· 
ri Bakanı bu tenkidlere sükü
netle karşı koyma~a çalışıyor. 

Robert Schuman ince uzun, 
başı öne eğilmiş, ı:özleri uzak· 
Iara bakan bir in~andır. Çok 
sessizdir. t~ter sokakta. ister 
Dışişle:-i Bakanlıt:ında olc;un U· 

ıaktan hiç kim~e onun Bakan 
oldu~u,. ı anhyamaz. Schuman 
!üküneti çok sevmesi yüzünden 
bir zamanlar rahip olmağı, bir 
manastı!"a çeki1mt'ği bile dil· 
şünmüştü. Bir gün bu emeline 
kaYu~acağını gizlememekte
dir. 

Fransız Dışişleri Bakanı ~fo

sel departmanında Chaıelles 
köyünde do~muştur. Burada 
bir buçuk katlı bir evi vardır. 
Zemin katında mutfak, yemek 
odası ve bir hol, birinci katta 
kendisinin. eski ve yaşlı hiz· 
metı;isi ~tarie'nin ~:1k odala
rı, bir de kütiiphane odası var
dır. Schuman'ın en çok sevdi
li şey kitaptır. Kütüphanesi 
tarihi, felsefi eserlerle dolu
dur. Arasıra evine uğradı~:ı za· 
man burada da Paristeki sakin 
bayatı yaşar. 

Şimdiye kadar 
Neden e,·lenmemiş'? 

Fransız Dışişleri Bakanı be-
kardır. 1886 da dojtdu~u. 

şimdi !i6 yaşında bulundu~u 
halde evlenmeği hiç düşünme
miştir. Bunun sebebini soran
lara şu cevabı vermiştir: 

•-Çok 1aman rvvC'I bir gün 
Pari~te metrodan (yeraltı ~i· 
menditeri) çıkıyordum. O ka· 
labalıkta bir kadının ayağına 

ba!ilmışım. Derhal •abdal! dikkat 
edip doğru yürüyemrz mi I· 
din!• diye bağırdı. Özür dili· 
yecekllm; fakat tamam bu Si· 
rada kadın dönerek yüıüme 

baktı vr: •.'\ ((edersiniz eftn· 
dim, aya~ıma kocamın b:1stığı

nt zannetmi'ttİm• dedi. Bu söı· 
ter üzerimde çok büyük tesir 

Robert Schuman 

yaptı, evlenmemeğe, bekir ka l 
mağa kırar verdim. • 

Tasarruf 
ıtt erakı 

R obert Schuman tasarrufa ria 
yetin şiddetle tarartarıdır. 

Bu prensibini Fransız Dışişleri 
Bakanlığında da tatbik eder. 
Odasında razla JAmba yakmaz, 
masasının üstünd<."ki llmba ile 
iş görür. Bir gün bir dostu bu. 
nun sebebini sorunca su ceva· 
bı vermiştir: 

- Ben esasen tutumlu bir a· 
damım. Bir de Maliye Bakanı· 
nın son nutkunu dinleyince bu 
na hararetle sarıldım. Bakan 
•Fransa fakir dii,tii. herkes t 
sarru[ etmelidir. ı f ııiyor m. 

Dışişleri Bakanı ıeçeii. sene 
bir toplantıda bulunm::ık için 
Romaya gidecekti. Trenlerin 
bu ~ehri zix_aret edecek h:1cı
Iara yüzde kırk tenzilAt yaptı· 
~ını öğrendiği z:ıman hususi 
kalem müdürüne: 

- Beni de hacı diye yazdır, 
tenzilitlı bilet al. demiş ve 
şunu i13ve etmiştir: • Bir gün 
büyük kiliseye giderek dua e
der, bu 5uretle yalan ~öyleme
miş olurum. Böyle tenzilat var
ken neden bund:ın f:ıydalanma
malı'? 

Gümriik memuru 
inanmamış! 

R obert Schuman çok mahçup, 
çok çekingen bir adamdır. 

Simendi[erle seyahat elliği ve 
raıla masra[ olmasın diye ya. 
nına kimseyi almadığı zaman· 
lar kim olduğunu kontrolöre 
kat'iyen ,öylemez. Bir defa Bel 
çikoya giderken hudutta bir 
gümrük memuru, eşyasını bi
rer birer aramıştır. Memur, 
karşıs1 ndakinin kim olduğunu 
sorunca kızararak: 

- Dı,işleri Bakanı! 

Demiştir. Gümrilk memuru 
buna inanmadığından Schuman 
hüviyet varakasını göstermeğe 
mecbur olmustür. 

Bak:ın bir gece saat üçle 
meclisten apaı-tımanına gelin
ce anahtarları almatı unuttu· 
ı::unu görmiiş ve sadık ihtiyar 
hizmetçisi Marie'yi uyandırma. 
mak için merdivenin ba!;ama· 
tına oturarak üç saat bekle· 
rnistir. 

Fransız Dışişleri Bakanının 
babası köylüdür, 1870 de Al· 
mrınlar Alsas • Loren'i işgal 
ettikleri zaman esir edilmişU. 
Bilindiği gibi Alsas • Loren 
1919 senesine kadar 49 yıl Al
man i-,g::ı1i altında kalmıştır. 
Dü$m:ınları bundan bahisle Ba 
k:ının v:ıktile Alman ordusun· 
da a~kf'rlik tJ_tiğini !:Üylerler. 
Bu sakin adamı tın çok kızdı. 
ran budur. Bakan bu münase
betle demiştir ti: 

- Ben Alman ordusunda hi(' 
bir zaman hizmet etmedim, hi( 
bir v:ıkit Alman iiniform:ısını 
giymedim. 

Vtnf Avrupa 
ideali 

g chuman 1919 da milli birlik 
listesinde mebus seçilmiş· 

ı. O z:ım:ındanberi her seçimi 
Kazanmıştır. Uzun müddet mec 
lis maliye oocümeni Azası O· 

lar:ık çalısını,, iktıs:ıdt ve m:ı · 
li müzakerelerde kendini eös-
termişlir. 

14 eylQI 1940 da Almonlar 
taralından tevkif •<lilerek 7 ay 
:'\.fetz h:ıpishanesinde mahpus 
kalmıştır. Bundan sonra 
NeudCit:ıd'a gönderilmiş ve 
1942 de buradan kaçmııtır. 

1948 senesi aeustos :ıyından
beri Fr:ınsız dış politik:ısını I· 
dare eden Schuman'ın en bil· 
yük arzusu yeni bir Avrup::ının 
kurulm:ısıdır. Aden:ıuer ve de 
Gasperi ile şahsi dosllu~u ve 
fikir yakınlıeı buna yardım 
etmektedir. Hakkındaki milna· 
sız itb:ımlara çok dtra cevap 
vermemiş \"e lduli için çalıı 
makla devam etmiştir. 

• 

Re~imde lngilterenfo ilk defa .A vustralya n ın kuıeyinde bulun an l\tonte Bello ıda ı nda yap tığı 
a tom b<Jmbası tecrübesinde çıkan duman sütunu gör ülmekte d ir . Atom bombası bir gemi içe. 
r lsine konulmu, ve lnCihik olduğu zaman geminin tamamen e rld ill görülmüstü r . lngll lı a tom 

ilimleri ıimdl bombanın te•lrierlnl te tkik e tmekle meıgu ldü r. 

'I 

ll•n'&!Al••ıia•e(t 
<< Tehlikeli 
Dönemee>> 

.> 

Yaza n: TUNÇ YALMAN 
Yeni açı lın ŞEHİR TİYATRO 

SU EMİNÖNÜ BÖl .ÜMÜ'nde P i 
yes 3 Perde - lık temsil 1 K•· 
sım Cumartesi gecesi verilml~
llr. 

-o-
YAZAN: J . B. Priestl cy 
TERCÜME: Tunç Yalmon 
SAHNEYE KOYAN: t. Golip 

Arcan 
DEKOR : Nikola P ero!( 
OYNAYANLAR : J eya n ~(. AV· 

ral (Freda) , F atma Bürii n (0 1-
" 'en). Nedret Arıburnu (Betly). 
Saime Arcıman (l\.fi ı;s l\t ockrid
gr), Kil n i Kıpçak CRohert ), Sa
lii hattin :ltogol (S tanton ), l\Juhip 
Arrımın (Gordon ) . 

ve zeki Türk kııının, rollerini 
bu derece duyarak ve duyurarak 
oynamalarını seyretmek cidden 
büyük bir zevk oldu. Aynı has
sasiyeti, zor ve nankör bir rol· 
de, i\fuhip Arcıman da gösterdi. 
Yalnız her nedense zaman zaman 
bazı sun'i hareketleri tekrarla
maktan kendini alamıyordu (Yü
zünü ellerile örtmek gibi). Tem
silin dekor, kostüm \'C aksesuar 
cihetlerine de rnntadın bir hay
li üstünde itina göstcrilmisti. 

* 'J"ehlikeli Dönemeç• Priestlcy'. 
J. in, ıaıettayin bir modern 

piyes havası içinde yazmağa ea
lıştığı •fikir piyesleri• nin ilki· 
dir. 1932'de yazılan bu eserde, 

t~tanbul. geçen gece tiyatro b:ı- (Şehir Tiyatrosunda birkaç )-'il 

kımından, sayılı gecelerinden evvel oynanan ·Bir Komiser Gel. 
birini yaşadı. Şehir Tiyatrosu E· di • de olduğu gibi). Priestley, in· 
minönü Bölümünün acılışı ve bu sanların biribirlerile olan giri(t 
yeni sahnede seyretti~imiz, umu- münasebctl<."rini incelcme~e ye 
miyetle başarılı temsil: İstanbul. •İnsan• ı ilgilendiren ezeli da
daki tiyatro faaliyetine yepyeni valar hakkında fikir yürütmeğe 
bir çeşni katmış bulunuyor. Ti· çalışıyor. Bu piyesi oldum ola· 
yatro sanatına candan bağlı otan- sı severdim; sahnede seyrettik· 
Jar için bu yeni tiyatronun açılışı ten sonra daha da beğendim. 
çeşitli sebeplerden sevinç verici Pirandello'nun birkaç eseri ha
olsa gerek. Bu sebepleri incele- riç, tiyatrolarımızda bu tarz 
meğe çalışalım: modern piyeslere şimdiye kadar 

1. t. Galip Arcan'ın da, gc- pek az yer verilmiştir. Şehir Ti
çen gecf"ki, konuşmasında belirt· yalrosunun sayın Edebl Heyet 
liiti gibi, 34 yıllık bir maziye ve Kurul Azalarının bazıları: ıBi 
ı;ahip olan Şehir Tiyatrosu (bu zim halk bunları anlamaı!• di· 
tiyatro hakkında beslediğimiz yerek, seyirciyi her türlü yeni. 
fikirler müspet veya men[İ ola- likten tecrit etmeJ,1c \'e zorla 
bilir - o başka mesele), bu· kendi seviyelerinde lutmal!a ta· 
gün üç ayrı binada temsil vere· lışırlar. Sayın Vali'nin tasvibi 
cek derecede genişlemiş bulu· ve rejisör l\.Ycinccke ile l\.1üdür 
nuyor. Orhan }[an<;erlioğlu'nun gayret-

li. Şehir Tiy::ı.trosu EminönU leri sayesinde. bu tihniyetin de
Bölümü, eski Şehzadebaşı tiyat· ğişmeğe başladığını görmek de 
roları devrindenberi, İstanbul ci ayrıc:ı memnuniyet vericidir. 
helinde a<:ılan ilk tiyatrodur. * 

111. Üstelik beledi~·e bu tl- T ehlikeli Dönemeç• in, tercU. 
yatroyu bir ıjest• olarak açmı- << mesini dinlerken; müellif 
yor. ~faksat, Şehir Tiyatrolarını kadar. miitC'rcimin de bir piyesin 
buradan do~acak yeni bir ruha pro\•alarında bulunması lıizım 
kavuşturmak: Üniversite muhi- gcldi~inc tekrar kanaat getir· 
tinde, münevverlere hitap eden, dim. Söylenmesi ~üç olan bazı 
zinde, modern bir sanat sahne- cümleleri, fazlaca tekerrür eden 
si kurmaktır. 11saçmalan1ak•, .-meselct gibi ba-

IV. Bu tiyatroda genç aktör- zı kelimeleri ve sahnede kako· 
!ere ve genç Türk yazarlarına foni yaratan bazı deyişleri, hiç 
kal-,itiyetlerini göstermek fırsa- değilse bir İki provaya giderek, 
t• veriJC'cektir. yakalamajta VC' dc~İştirmeyc f3· 

V. Eski EminönU ITalkcvi bi-ı lısmadı(!ım için. aktörlerden ve 
n:ısı. tiyatro meraklıları için tat. piyesi SC'YrC'decek olanlardan Ö· 
lı hatıra l arla doludur. Yüılerce/zür dilem<."m f.!erekir. 
~en('. yıllar boyunca; buradaki --·-il--
Tiyatro Kurslarını takip etmiş. oNE İSTERSENİZ• 
Temsil Kolunda çalışmış, veya DEVAM EDİYOR 
hiç değilst, bur:ının sahnesindP Küçük Sahne idaresi, ~ördü~ü 
birçok başarılı amatör temsili büyük rağbet üzerine, Shakespe 
seyretmiştir. Eminönü Halkevi are'in cı:Ne isterseniz .. koınc-disi
Lıir za1n3nlar, am:ıtörlcr için h3· nin temsillerini bi13 • müddet 
tırı sayılır bir tiyatro ve kültiir devan1 ettirmeye karar vermiş· 
merkezi teşkil ederdi. Son yıl- tir. Fr:ınsadan gelen •Janvier 
larcb o koskoca""binayı karanlık, Trupu• aynı tiyatroda her· 
terkedi1n1lş eördükçe içleri sı1· gün saat 18 de ve bir de çar· 
lııyan l ar, huglinkii duruma her samba ve cuma geceleri tcm!'iil 
halde [azlasile sevinteeklerdir. verecek, di~er gecelerde rNc İs· * terseniz• temsilleri devam ede-B UtUn bu yukarıda saydığım se. cektir. 

beplerl kendi kendime t•k· llU HAFTA 
rarladıkça. oBu ise sevinmek J~. •SON KOZ· ve •AHUDUDU• 
zım!• divordum, ıma: ne yalan BAŞLIYOR 
~öyJiyeyi~. ilk temsili seyredin- Bu hafla eilk gcee. meraklıla
eeye kadar iimitlerimin bos c;ık- rı için oldukça faal geçecektir. 
mas1 ihtimali de aklıma gelmi- Eminönü Tiyatrosunun açılışı ve 
yor de~ildl. Fransız Trupunun ilk tC'msili bu 

lik temsil bu teşebbüsün i<· hnftaya rnslladıktan başka, önü· 
tikbalinden Umilli olanları h:-lklı müzdeki sah gecesi Ş. T. Dram 
çıkardı. Genç elem:ınl:ır, yani kısmında ve çuşamba gecesi de 
Jey:ın Ayral. Fatma Biirün, Ned Komedide yeni piyesler temsile· 
rtıt Arıburnu (Gilvenç), Muhip dilmeye başlanacaktır. Dram'da 
vt Saime Arcıman çi[ti, ahsa· Fransız tiyatro y:ızarı Afichel Du 
eeldiğimlz cŞehir Tiyatrosu ha- ran'ın •Son Koz• (ırLa Derniere 
vası• ndan kurtulunca. hakiki Chanceı) adlı piyesi oynanacak
birer deler ol :ıbileceklerinl is- tır. JT. Kemal Gürmen tarafın· 
pat ettiler. Aynı şeyi, ne yazık don s:ıhneye konulan rSon Koz• 
ki, KAni Kıpçak ve Sallhattin 1.fo- ur. baş rolünde Cahidc Sonku'yu 
eol h:ıkkında söyliytımeyeceğim. göreceğiz. 
Diğerlerinin tabit oyunu; zihin· Sehir Komedi Tiyatrosunda ise 
terini yorarak. söylediklerinin Joseph Kesselring'in f'Ahududuıı 
manasını kavramış olduklarını (•Arscnic and Old Lace•) adlı 
belirttrtk, oynayışı: cümlelerine •fars• ı temsil edilecektir. Bu 
ton vtırişi; h:ıreketlerinin tabiili- eğlenceli Amerikan piyesi Türk 
ği ve içten gelişi: Bay Kıpçak çeye yeni Buenos Ayres elçimi
ile Bay Mogol"un bUsblitün aley. zin eşi Bayan Reşiha Vafi ve 
hine oldu. Iler nedense, rejisör Vasfi Rıza Zobu tarafından adap 
de bu fkl aktörü, s:ınkl inadına, te edilmiştir. Evlerine gelen ya
miişkül m•vkide bırakmak iste- bancıları ahududu şurubu ile ze 
mişti. Salnhattin Mogol, bütün birleyen iki eksantrik yaşlı ka· 
piyesi sahntnin en ırkuvvetli• ye dını Bedia Statser ve Şaziye Mo 
rinde, yani tam orfa!iiında, ay::ık- ral temsil edeceklerdir. 
ta oynamak zorunda kalmıştı. 
KAni Kıpçak'a nisbeten biraz ha. 
rtk•t lmk~nı verilmişti, fakat 
çok zaman, o da arkadaşın ı n bir 
adım ef'risinde dikilip durmak 
1orunda kalıyordu. Bu iki aktör 
üstelik repliklerinin çoğunu . san 
ki bir sayfiye evinin oturma O· 

c!asında cereyan eden modern 
bir piyese değil d•. saray entrl· 
katarına dair eski bir melodra
ma. aitmişl er gibi, söylüyorlardı. 
Bir yandan rejisüriln hatası, bir 
vandan da ktndi oynayışl:ırında. 
ki sun'ilik ve hele KAni Kıp
çak'ın kelimeleri yutu!i\U her ı. 
kisinin de temsili bir hayli ak· 
satmasına stbep oldu . Bu ikl ro
llin oynanı~ı hariç, ·'I'<'hlikeli Dö · 

· nemeç• tem~i1i, her bakımdan, 
Şehir Tiyatrosund:ı yıllardır ~ör
medi~imiz üstlin bir seviyede İ· 
di. ıreıe Jeyan Ayra l ile Fatma 
Blirün: uzun zamandır birer 
. gene istidat • olmaktan ileri gi . 
demlyen bu iki aktris kendileri· 
ne fırsat vcrllince. şöhret yap
mış deıme aktrisleri rahatça göl 
gede bırakabilecekl erini ispat 
ettiler Nedret Arıburnu'nun da 
har•ketl•rl ~ayet ölçUlil v. vr 
rinde idi. Aynı sahnede Uç genç 

1 MUSiKI/ 
Ankara Üniversitesinde 

. güzel bir teşebbüs 
Yüksek Tahsil Gençliğine Batı 

müziğini tanıtmak ve sevdirmek 
m:ıksadile. Cumhurba$kanlı~ı Fi 
l!irmoni Orkestrası bu yı l , Anka. 
ra Üniversitesi Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi salonunda 
bir konser serisi tertiplemiştir. 
Konserlere ~iriş serbest olacak 
ve eserler çalınmadan rvvel hC'r 
biri hakkında k ı sac:ı izahat veri· 
lccektir. Bu konser\;rin ilki bu
gün saat ll.30'da, Üniversitenin 
yeni ö,?retim yılının açılış töre
nini müteakıp veriJC'crklir. 

Program şöyle tertiplenmiştir: 
I. Bcethoven'in •Coriolan ... 

C:vertüril . 
11. Rimsky - Korsakov'un 

nŞehrazat• ından parçalarla, or
kestra sa:ların:n dinleyicilere 
t::ıkdimi. 

il i. oŞehraıah - 2. 3 ve 
4"Uncü kısımlar. 

IV. RIT.et'nln rArlesienneD Su 
ıte"inden parçalar . 

·-
• 

GENERAL ALI FUAT CEBESOY(//t 
~~ """""""~ -----

Siyasi cereyanlar 
Mustafa Kemal Paşa uBilô kaydü şart Rus tôbiiyeti 
demek olan dahildeki komünizm teşkilôtı gaye itiba

riyle tamamen bizim aleyhimizdedir» diyordu. 
- 242 -

l\lusta ra Kemal Paşanın 
Mektubu 
M ustafa Kemal Paşa taralın

dan gönderilen tahriratın 
devamını aynen naklediyorum: 

2 - Halil PJşa, Nahcivana 
vasıl olduktan sonra kızıl kıta
at ile Ermenil<."r ar;ısında mü
sademat \'flki oldu. IIali l Paşa
dan alınan malümata nazaran 
kızıl kumandanlar, Ermenilerin 
me'Z.3.limindcn ve tccavüıUrırlen 
pek ziyade rencide oldukliu·ı 
Ağustos nihayellerine do:'!ru 
bir Ermenistan scrcrini cınri 
vilki yapmak üzere tıh~idat \C 

ihzar::ıtta bulundukl:.ırı bildiri· 
lh·ortlu. Filhakika y~kın emarat 
belirdi. Fakat nihayeti gelme· 
di, bil:ikis Çulka hattının Er· 
menilerc teslimi lüıuınuna dair 
olan mukarrerat tekr"r ve te
yit olunmağa başlarnıştır. Bu 
hali Lehistanın mağlCıbiyetine 
atfetdiyoruz, maahaza Halil Pa· 
şa acele Bakliya dönn1üş ve he
nüz nelicci mesai re teşebbü
satından yeni bir haber \'erme
miştir. 

3 - Biz bu ahvald<."n Hol~c
viklerin malzemece p~k. f:ıkir 
ve sulha teşne olduklarını, ih
zar ettikleri Lehistan seierini 
muvaffakıyetle bitirmek rnüyes 
ser olunca Garplılarla hemen 
uyuşmak [ikrinde bulundukla· 
rını istidlill eyledik. Bite karşı 
dost \·e tc\"eccühk3r görünerek 
hem atemi islilm, hem İngiliz 
cfkiı.rL üzerinde tC'~ir yapmak 
,.e bu tesiratı nluhafaza için 
muztar kalırlarsa bize asgari 
muavcnetlerde bulunmak maa· 
haza bil:ihare Garplılarla uyuş
mak imkAnını muhafaza için 
bizimle kat'i mukarrerata ı;ı:ir
mcmek hareketini rnil~ahede 
ettik. • 

4 - Bolşeviklrrin ayn ı za. 
manda mrmlekelimizde Bolşe .. 
vik tcşkillttı vücuda getirmek 
için fevkaiade faaliyete başla· 
mışlardır. Baküya gönderdikle
ri Mustafa Suphi ve arkadaş
ları vasıtasıyle Türkiye Komü
nist ~lerkczi Umumtsini ihdas 
ettirdiler. Tamamen Bolşevik 
efkarına kazanılan l'!af ve gayri 
saf adamlardan sahilin her nok 
tasına çıkardıkları gibi dahilen 
de Eskischire ve Ankaraya ka· 
dar göndermişlerdir. Bunların 
maksatları memlekette bir in
kılabı içtimai vücuda getirmek
tir. Bu halde memleket doğru
dan doğruya üçüncü enternas
yonale yani fLusyaya merbut O· 

lacağından Bolşevikler hiçbir 
taahhüt ve muavenete lüzum 

kalmaksızın bizi kendilerinden 
ayrılmış bir hale getirmiş Ye 
Garplılarla siyasi pazarlıkların
da daha ku,·vetli bir vaziyet el· 
de etmiş olacaklardır. b-Yemle· 
ketinlizın fikir ve inkılap tara!
darı olan veya bu perde altında 
türlil türlü maksatlar p{'şindc 

koşan adamları da bu nichaliki 
farketmcksizin Bolşevik teşki· 
18.tını te8hil etmektedirler. 

5 - Biz bu ahval üzerine e'' 
\'elernirde mcmlck<."ti elimizde 
muhafaza ve ne ıslahat I3zım 

ise hükümet vasıtasıylc }'apa. 
rak anarşi ve inkılap suretiyle 
Rus tabiiyetine mfınl olmak ve 
b1oskovadaki hej·ctı murahha· 
samızın müzakeresi müsbet ve
ya menfi bir neticeye iktiran 
için istical etmek, Ruslar ne 
muavenet edeceklerse miktarı. 
na bakmıyarak kabul etmek, 
Ermenilerle müsait bir muha
rebe vermek ve Azcrbaycanla 
ittisali emrh·iı:ki yapmak için 
Rusların mU\'afakatine rabtı 

hareket etmemek kararlarını 

ve talimatlarını verdik. Bun= 
dan sonra heyetten Trahzon ''a· 
sıtasıylc aldığımız. yeni bir 
raporda ahidnamcden bahso
lunmaktarlır. Buna nazaran 
Van, Bitlis ve ?ı.fuş tarafların· 

da Ermenilere terki arazi nıev
zuubahs olduğu görulınektedir. 
1'1akine başında bizınıle n1ı.:ha
bere ederek me~eleyı bir neti· 
ceye isal için Yusuf hemal Bey 
Trabzona ~önderilmiş Ye ayrıca 
malzeme \'e paranln denizden 
)-·ola çıkarıldığı bild:rilıniştir. 

Bu daha ziyade Umithahş yeni 
bir vaıiyettir ki, Yu~uf Kemal 
Bey geldikten sonra mtıhiyeli 

anla;~alacaktır. 
6 - Ru!'ya eephe!'i bu halde 

iken A~ustos bidayetinde İzzet 
Pa~adan ve o ,·asıla ile ingiliz 
karargılhı umumh;inden hir 
Binha~ ı imıa ·ıe ~elen t.ıabri..; 
ratta kontrolümilı altı da i 
rnenatıkta bulunan Ü!>eranın ia· 
desi mescJesini müzakere et
mek üzere mülakat talep olun· 
muştur. İngiliz Binbaşısına ce
vap vermedik. izzet Paşaya vrr · 
diğimiz cevapta kendisi vasıta· 
sıyle müzakere mümkün olaca
ğını iına ve .ihsas eyledik. Bun
dan ~onra l\filitçi'nin Kazım 
Paşa ile mül3kat arzusu çıktı. 
Bunu da izzet P:ısa vasıtasına 
irca ettik. N:ikıs olarak İz1et 
Paşaya atfen alınan malOmatta 
elyevm mevkuf bulunan Galip 
Paşanın memuren tarafımıza 

gönderileeeAi bildirilmiştir. Rııs 
meelesi bir ncticei kati)·eye ik
tiran edinceye kadar İngiliz-
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!erle böyle gayet hafi bir temu 
imkanını muhafaza etmek isti· 
yoruz. 

7 - Buraya kadar olan hldl· 
salt bu maddede hulasa ve tek ... 
rar etmek isterim. Ermeni dA.· 
va!'iı g<."rck Garp ve gerek Rus 
milletler nezdinde kuvvetlidir . 
Hıristiyanlık namına vukua 
gelecek tccavüzatın Garp ve 
Şarkta hoş görülmiyeceği mu· 
hakkaktır. İngilizler nasıl dahi· 
li propaganda ile memleketimi
zi kısmen ellerine geçirmijjler 
\'C gccirmek isti)·orlarsa, Rus
lar da her ıeyden ev\"el dahili 
sademat ile memleketimizi eı. 
]erine geçirmek İ8liyorlar. Ge· 
rek Garp ve gerekse Şarka kar
şı dahilden inhidama mani ola
rak Yunan taarruzunun herhan· 
gi bir hatta tevkiline muvaffak 
olabilinıek davamızı hallede
cek istiklali kararı bulacağımıı 
muhakkaktır. 

8 - İzahatımdan anlaıılmış. 
tır ki. biliı kayd-ü ıart Rus il· 
biiyeti demek olan dahildeki 
komünizm teşkil.ltı gaye itiba· 
rıyle taman1en bizim aleyhimiz
dedir. Gizli komünizm teşkilA
tını her suretle tevkif ve teb'it 
etmek mecburiyetindeyiz. ?w!ec. 
liste ihiren meydana çıkan halk 
zümresi bizim tanıdığımız arka· 
daşlardır. Bunlar memlekette 
bir içtimai inkıl5.bın kısmen ol
ı:un lüzumuna kani olanlardır. 
Bu teşebbüsün mehalikini iha· 
ta edememektedirler. HükQ.
metten ayrı bir zümre yapmak. 
tan vazgeçirmek Utedik. müm· 
kün olamadı. Fakat ıimdi halk· 
çılık programı altında hükıl· 
metçe bir program kabul ettik. 
IIalk zümresi kendilif(inden da
ğılmış ~ibidır. Hacı Şükril Bey 
~ibi birçok arkadaşlar hafi bir 
tarzda başladıkları Yeşil Ordu 
teşkilfttı ile oynadılar. Bunu• 
tevlof etmelerini kendilerine 
ihtar ettim. Kendi arzularını 
suhuletle tervie ettirmek ıst~
yen bir takım kimseler hilekA
rane bir !Urette komUnizm ve 
saire ttşkllAtına tarafdar oldu .. 
Rumu daima neşrediyorlar. Fa· 
kat yanlı~tır. Vaziyetim arz@t
tiğim gibi Şark \'eya Garp ile 
muayyen bir nelicrye varma· 
dan inkılAbattan içtinap etmek 
ve bilmünasebe :t.ıustafa Suphi 
Yoldaşa da yazdı4ım vechile '"e 
yapılacak ise hükı)met vasıtı· 

sıyle yapmaktır. Bittabi komü· 
nizm ,.e bolşe\'izme alenen a
leyhtarlıAı muvafık görmem. 

Büyük Millet Med isl 
Reisi M. Kemal 

< Devam ı v ır) 

Küçük bir Amerika ehrinde 
Türkiye hararetle alkışlandı 

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

başkanının 

çarpışan, sulhün 
sözleri : Türkiye Kore'de fiilen 
temini için hiç bir fedakôrlıktan 

çekinmeyen bir memlekettir 

Klüp 

~ 

N ew .. York, Ekim - New . 
York'un en güzel mevsimı 

muhakkak ki, sonbahardır. Bu 
mevsin1de riltubet azalır, Hava 
serinler, güneşli ve açık gün
lere doyum olmaz. New York'· 
un civarını kaplayan ormanlar. 
daki ağaçlar, aklın hayalin ala
mıyacağı, renkli filmlerde gö
rüp de inanamadı~ımız türlü 
renklere bürünür. 

İşte böyle güzel ve güneşli 
bir günde Ne\v York'tan oto· 
mobille beş saatlik bir mesa
fede olan Schcnectady şehrine 
gittik. Yol boyunca uzanıp gi
den a~açlar kahvE"rengi, kır· 
mızı. yeşil yapraklara bürün
müştü. 

4 

Schencctady'e Amerikalıtnrın 
davetlisi olarak fı(idiyorduk. 
Birleşmiş Milleller TeşkilAtıno 
mensup gaz('teci :ırkadaşımız Si 
nan Korle, arka arkaya iki gün 
iki ayrı ku lüpte Bir1e$mis Mit. 
Jetler hakkında konusma ya
pacaktı. Geceyi Amerikalı bir 
ailenin evinde geçirecektik. t 
Propaganda 
Miş l erl 

S h t d h . . . Sch en ec tady'de Rotarlan Kliib li önünde Sinan Kor te, ev sahibi 
c enec a y şe rıne gırer gır 1 A ·k •ı ı b" · · s E • .. ti .. ·ık ve zevces , mttı a ~' u ta ı rı nuı ara ftua:ruJ. 
mez ı;::oz muze ı çarpan 

,ey sokaklara ası lm ı ş afişler ol iki taraflarında Eisenhower'le Şehirde ilerledikçe, Stevenson'· 
du. Bunlıı Cumhuriyetçi Parti. başkan vekill iğin e namzet Ric- un propagandasını yapan bir i· 
nin prnp;u:ı:anıia a!işlf'riydi ve hard Nixon'un resimleri vard ı . t Orvam ı Sa: 7: SU: 1 de l 
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j SEHIRDEN RöPORTAJLAR 1 

Bir cerrahımızın 
muvaff akiyefi 

l~az Berkay'a Am erikan 
tarafından en yüksek ilmi paye 

... ... ....-... ........................ 

Sinir Cerrah isi 
tevcih ed ildi. 

Ku rulu 

Milletlerarası çapta ilim ada-
mı yetiştiremiyoruz diye ö

tedenberi şikAyet eder, üıülilr 
dururuz. İsteriz ki, isimleri ve 
:şöhretleri memleket hudutları
nın çok ötelerine ulaşmı~: e. 
serleri ve bilgilerile bütiln dün 
yanın alaka ,.e takdirlerini ka· 
zanmış ilim adamlarına biz de 
sahip olalım; onlarla iftihar e
delim ve onlarla dünyaya diye· 
lim ki: 

•Biz sadece asker oluşuyla 
temayüz, etmiş bir millet de· 
ğiliz! Evet. biz istikl~l ve hür
riyetimizi çok sevdiğimiz ve 
mukaddes tanıJı~ımız için bil· 
tün tarihimiz boyunca muttasıl 
mücadele etmek mecburiyetin· 
de bırakıldık. Bu azmimizle if
tihar ediyoruz. Fakat biz, sa
dece eli silah tutan çocukları
mızla değil, dünyanın bilgi da
Aarcığına yeni bir şeyler kat
maya ı;alı$&n fikir ve ilim a
damlarımızla da iftihır etmeyi 
!>aadet sayanlardanız. Birinci
ler i•tiklll ve hürriyetimitin 
bekçileridirler; ikincileri istik
balimizin mimarlan addediyo
ruz!• 

Bu sötlerin ikinci kısmını 
gölsümüzü gere gere söyleye
mediğimiz için UzülUyorduk. 
Çünkü son senelere gelinceye 
kadar cBiı bize benzeriz• ve
ciıesinin (:Ok kOlü bir izah eek
line uyarak tamamen içimize 
dönük. dünyaya sırtını cevir
miş bir hayatımız vardı. Fakat 
~ok ıükilr. timdi. sadece Ko· 
redeki kahrımanlarımız:lı de
ğil, Dr. Fe)--yaz: Berkı)•lanmız
la da iftihar edebilecek bir 
durumdayız. 

Doçent Doktor Feyyaz: Ber
kayın Amerikan Sinir Cerrahi· 
si urulu toplantısından döndU
güne dair gazet•ltrde çıkın kil· 
çük havadisı okuyunca, kendi 
kendime dedım ki: 

•Bir Türk doktorunun. Ame
rikan Sinir Cerrahisi Kurulu 
toplantısına iştiraki acaba han~ 
gi sebeplerle mümkün olabil
miştir?• 

Ve bu merakımı tatmin için 
Doktor Feyyaz Berkayı arayıp 
buldum. Size peşin olarak su· 
nu hemen söyleyeyim ki, bu 
Eörüşmeyi yapmış olmaktan 
çok memnunum. Henüz 37 Y•· 
tında bulunmasına rağmen si· 
nir cerrahisinde en yüksele: pa
yeye erişmiş ve dünyanın sa
yılı cerrahları arasına karışmış 
bu Türk ilim adamının sahsın
da, istikbalimizin en köklü, en 
ümitli teminatını bulmuş ol
mayı kendim ve milletim için 
bir saadet addediyorum. Bir 
gazeteci olarak onu size tanıt
mış olmam bende memnuniyet 
verici bir hAtıra olarak kala
caktır. 

* S ize onun hayatını, kısa bir 
biyografisini çitmek istiyo-

1 

rum. Doktor Berkay btanbul 
Tıp Fakültesinden 1937 ıene· 
sinde birincilikle mezun oldu 
Hocaları. bu kıvmetli talebe 
nin üniversite tedris elemanı o
larak yetiştirilmesinde mütte. 
fıktiler ve Birinci CPrrah! Kli· 
niline o yıl asistan tAyin edil
di. 1941 senesinde cerrahi ih
tisasını parlak bir surette ta
mamladı ve 194~ vılına kadar 
aynı klinikte müt~hassıs asis· 
tan ve basasistan olarak çalıJ
malarına devam etti. 

1945 ma),:;ında Dr. Berkav 
artık Do~enttir. 1946 kasım ı· 
yında Nöroşirurji -Yıı.i sinir 
ve beyin cerrahisi- sahasın· 
da bilgisini artırma!liı i~ln A
merikaya gönderilme!liine karar 
verilince. genç doktorumuzun 
önünde yeni ufuklar açılmış ol
du. Derhal Amerikaya hare
ket eden Dr. Feyyaz Berkay, 
19~0 yılı sonuna kadır St. 
Louis 'Üniversite~inde tılısı· 
rak sinir cerrahisi lhtı~•!ını 
tamamladı ve 1951 yılı başında 
memleketıne döndü. 

iste Doçent Dr Feyyaz Ber 
ka)', o zamandanberi Birincı 
Cerrahi KliniRinae Nöro$irurji 
üzerinde çalıfmalarına devam 
etmekte: -'terek yerll ve ,eerek~ 
~e ecnebt dnktorlar tarafından 
sık sık tebrik edilmektedir. 

Dr. Berkay, 19~0 ttmmuıun
da Amerikartıı İnternational Nö 
roı:irurji Kurulundan ihtısas 

diploma~ını aldıktan cıonra ıv
nı yılın ekim avınd11 Amtrikın 
Certahlar Kolejinin Fellov • "' 
li Azalığına seçilmls ve bunun 
UıerinP. Amerikan Ordu Tıp 
KütünhanPsi. tıpba hirmet et 
miıs insanlar meyanında, ken 
disinden bivo~rafyasını ,.c: res 
mini istemistir. 

, _, 
! 

~ \{ 

'l • 

' ; . 
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Dr. Feyyaz Berkay ameliyat yaparken. 

Yazan : 

Sadun Tanju 

• 

Dr, Feyyaı Berkay 

me~hur Harvey Cuching Nöro
sirurji soıyetesine Türkiye ve 
Orta Şark muhabir Azası ola· 
rak ıec;ilmesi iı;in teklif yapıl 
mış ve cAmerican Congress of 
Neurological Surgesr> sosyete· 
sine de Ata seçilmiştir. 

* 
- Bana, dedim; son seyıha· 

tiniz hakkındı biraz ma!Omat 
verir misiniz? 

- Hay, hay! dedi ve şun
ları anlattı: cAzası oldujtum A
merikan Cerrahlar Kolejinin da 
veli üzerine, iki ay evvel Ame
rikayı gittim ve Sinir Cerrahi
si Kurulu toplantılarına isti· 
rlk ettim. Bu toplııntılar 22. 27 
ekim tarihleri arasında. Nev· 
yorkta Wıldnrf Astorlı Otelin
de yapıldı. Büyük bir kısm1 
Amerikalı, diQ:erleri de Cenubi 
Amerikalı. Kanadalı ve ln~iliz 
olın il bin cerrah bu toplan· 
tılarda hazır bulundu, Sinir, 
beyin, kalp ve eiğer cerrıhi•i 
U7.erinde veni buluşlar, yeni 
tedavi usulleri müzakere edil
di. Tatbikatı yapıldı. 

Bilhassa sun'i kalp vasıtasiy
le; kalbinden öldürücü bir ya· 
ra ılmıs ha•taların tedıv! pdi
lebildlklori tatbikatıyla isbat 
olundu, Bu ırada Anestezideki 
yeni buluslır sıyesinde ameli
yatların kınsız yapılabileceği 
ortı~·a konuld'J Renkli ttıleviz
yon ve ainemadın sinir cerra· 
hisinde nasıl faydalanıld:~ı gös 
terildi.• 

- Bu arada size tevcih olu
nan ilmi pAye hakkında biraz 
mılQmat verir misiniz? 

- Amerikan Sinir Cerrahisi 
Kurulu. bu mesle~in ıkıdemlk 
en yükstk plyesini ancak bir 
imtihan neticesinde tevcih e
diyor. İmtihına ~irdlm ,.e ka 
ıandım Şunu itiraf edeyim ki, 
bu imtihan pek güçlü ve mu
t•affıkıyttlm Uzerlne gerek va. 
!ington Riirük Elçi"'izden ve 
ji(erek~eı St. Louis Üniversite!ll 
Nôroslrurji Departmanı Sefi ve 
ProfP<örü Rolınd N. Kl•mme· 
d•n tok aitayişklr mektuplar 
aldım. A,·rıca toplantıyı isti· 
rlk eden cerr:ıhlar tarafından 
da tebrik •dildim.> 

- Bana o mektupları gö;te
rir mi.siniz:? 

cAmerikan Sinir Cerrahisi 
Kurulunca size .Diplomate• pA
yeı;iJ1in tevcih olunduğunu ha
ber almı$ bulunuyorum. Eriş· 
mis olduğunuz )'üksrlı: ilmi mer 
tebeden dolayı size şahsf ta· 
hassils ve tebrik1er1 mi gönde
rir; yurda avdctinizde de bu 
başarılı me.ı;;ainizi muvaffakıyet 
le idame ettirmek 1'Uretlle mem 
leketimize ve insanhga hizmet
lerinizi duymaktan her Türk 
gibi daima iftihar duyacaRımı 
saygılarımla arzederim.• 

Amerikanın ve dünyanın ta
nınmış sinir cerrahlarından 
Prol. Roland N. Klemme. İs
tanbul Üniversitesine yolladılı 
mektupda bu muvaffakıyetten 
şu şekilde bahsediyor: 

cDr. Feyyaz: Berkay, 19 ey. 
lül 1952 tarihinde Amerikan 
Nöroşirurji Kurulunun Diplo· 
mate'i olarak kalifiye olmakla; 
Amerika Birleşik Devletlerinde 
bir sinir cerrahının alabileceği 
en yüksek serefe erişmiş bu
lunmaktadır. Bu pAyf'yi alan 
her ııinir cerrahı bUtUn dünya
da bu Ün\'anla \'atife görebi· 
lir. Biı Amerikalılar Dr. Fey
yaz BElrkayın bu başarısından 
çok iftihar duymakta ve ken· 
disine en kalpten tebriklerimi· 
ıi sunmaktayız:, 

Türkiye bu durumda bir in
sana malik olmakla yalnız ta
lihli değıl. bu sayede Orta Şar
kın ve biltiln dünyanın tıp mer 
k•zlerin<len biri olmaya da hak 
kaıanmış bulunmaktadır. Siz.e 
bu haberi büyük bir i!!iharla 
''erirken, tarifsiz bir memnu
niyet duyduğumu da ilAve et· 
meliyim.• 

t ıte sevgili okuyucularım, t.. 
tınbul Üniversitesinin büyük 

bir tevazu! göstererek basını 
intikal hile ettirmediği bu mek 
tubun ifadesinden de ınla,·aca 
tınız: gibi. Dr. Feyyaz Be;kay, 
m•mleketin kendisinden çok 
şeyler bekledi~! ve ümit ettiği 
bir ilim adamımızdır. Amerika
lılar Dr. Berkayı o kadar be· 
nim!l:emişler ve onu memleket
lerinde o kadar tutmak istemit
lerdir ki. son seyahati esnı~ın
da, kendisine Madison • Wis
consin'dakl meşhur Jackson 
Clinic'in Nöroşirur.li şe!liğinı 
bile teklif etmişlerdir. Size su· 
nu da hemen ıöyli)·eyim ki; 
aynı kliniğe sadece Londra'nın 
değil blitiln dünyanın bir oto· 
rite saydığı meshur doJ..1.or O· 
liver Lesly'de talip bulunuyor
muı. 

* 
o r. Berkayı ıon olarak, Ame

rikan hayatına ait hususf 
müşahedelerini söylemesini r !
ea ettim. Dedi ki: 

c- !ki yıl i~inde Amerika
da ha'.'-·ahn hi~sedilir derecede 
pahalılasmıs olması dikkatimi 
c;:ekti. Şimdi biliyor<iunuz. bil· 
tün Amerikalılar seçim mese
lesi ile meşguller. Baslan2ıç· 

ta Eisenhov:er a~ır ba!llıyorrlu. 
Fakat. zaman geçtikçe Stewen
sonun kalpleri fethetmeye baş
lıdılı da bir grr~ck olarak 
kabul edilmelidir. Benim edin
di~im lntıba, AmPrikalıların 

bir askeri, reisicumhur seçmek 
te müterE.lddil davrandıklar ı rlır 

General Grant'ın verdtıi ders 
Amerikalıları bir hayli ürklit· 
mUs bulunuyor ve bir askerin 
iyi bir politikacı olamıyıcağı 

silpheııdıi do~uruyor. 

Seçimler. müsavi şartlarla ce 
reyan edecektir !&nnederin1. 
Netice hakkında peşin bir hil· 
kilm vermek ise ancak kehlııet 

olacaktır ... 

Avrupa kıt'ası nasd 
müdafaa edilebilir? 

iki tarafın kuvvetleri - Ortaya çıkacak giz li silah
lar - Kuvvetler muvazenesinde Almanya - Alman

ların Speidel planı 

Derleyen : TOLUN ALPTEKİN 
A tlantik Paktı birlikleri Avru- Bu gizli mUcadele unsurları 

panın muhtelif kesımlerinde yanında bir de İkinci Dünya 
manevralar yaparken, Avrupa Harbinde düşmanın n1aglüp edil 
müdafaa camiasına mensup mem mesinde ve zaferin kazanılmasın 
leketler de kılanın savunma da mühim rol o;ynamış olan par
plAnlarına dair yeni bir mUnaka- tiz:an ordularının teşkili akla gel 
sa mevzuu ortaya atılmıştır. Bu mektedir. Bu türlü teşkillerin 
Avrupanın müdafaası iı;in ha- düşman safları gerisinde yapa
zırlanan plAnların hangi esasla- 1 cağı işler, yabana atılır hizmet • 
ra istinat ettirilmesi JAzım a:eldi- !er değildir. 
ğidir. 

İleri sUrülen fikirler mubte- Pe.yk memleketlerdeki 
lif olmakla beraber Avrupanın Sadakat derecesi 
bugünkü durumu kar;sısında alı
nan tedbirler bu işe verilen e
hemmiyeti göstermektedir. 

Karşı karşıya duran iki kuv
\'etin rakamlarla ifadesi şu ne
ticeyi vermektedir: Ev,·eıa Do
ğu Almanyada SovyeUerin 22 
tümeni vardır. Bunlardan iki pi. 
yade ordusu doğrudan doğruya 
hudut bölgelerine yerleıtirilmiı, 
dört zırhlı erubu ise büyük or
duların arkasında toplanmıstır. 
İşgal ordusu adı verilen bu bir· 
liklerden ikisi Avusturyada tu
tulmaktadır. 

Öte yandan peyk milletlerin 
Sovyetler Birliğine ~ağlılık 

derecesi su götürür hidiseler
dendir. Onların de,·amlı olarak 
bahusus harp içinde efendileri: 
ne sadakat göstereceklerini he
le uşaklığı kulluk derecesine 
vardıracaklarını zannetmek saf
dillik olur. Peykler arasında, bil 
bas~a )1acar, Çekoslovak, Bulgar 
milletlerinin partizanlık tema . 
yülleri ge-lişecek ve atestenmeğe 
hazır vaziyette işaret bekliyecek
tir. Böyle bir durum ıse Kızıl 
ordunun esasen uzun olan ikmal 
yollarını tehdit aıtında bulundu· 
racaktır. 

Bundan baıka Doğu blokuna 
dahil Polonyada 15 tümen, Çe. 
koslovakyada 10, )facaristanda 
9 tümen vardır, Güney doğuya Kuvvetler mu,·az.eneslnde 
gelince Romanyada 15, Bulgaris- Alman.}·anın durumu 
tanda 10, ArnavutJukta 2 tümen 
hazırlanmı~tır. Bütün peyk mem
leketlerin sırtlarını dayadı,Jı Sov 
yet topraklarında ise 175 tümen 
olduğu tahmin ediliyor. 

Batının 

Kunellcrl • 

o emirperdenin bu tarafına ,e. 
Jince: ilk olarak AUantik 

Paktına mensup devletler toplu. 
Iugu hatırlanıyor. Emniyet kıla
ları denilen birlikler, Avrupanın 
kuzey kısmında bilhassa Dani
marka ile Norvec;in işgal ettiği 
sahaya yerleştirilmiş ilç tümen 
ile birlikte Britanya müdafaa 
bölgesinde bulunan dört tümen
den ibarettir. Batı Almanyanın 
evvelce Amerika ve Fransa ta
rafından işgal edilen bölgelerin
de, altısı Amerikan. dördil Fran 
sıı olmak üzere, 10 tümenlik bir 
kuv\:et mevcuttur. Buna gOre ku
ıey ve DoQ:u denizlerinden baş. 

! tıyarak Alp dağlarına kadar u-
zayan genış bblgede Batının 17 

\

. tümenine karsılık Doğu blokuna 
dahil Do~u Almanya, Polonya, 
Çekoslovakya ve Avusturyada 

1
49 tümen bulunmaktadır. 
Avrupanın Batı kesimini tut

mak vıufesl Fransanın beş lil
meni ile fnıiltere ve Benelux 
de\'Jetlerinin dörder tümenine 
verilmiştir. Bunlardan başka t. 
!alyanın beş tümenlik kuvveti, 
Pakla dahil olmıyan lsviçrenin 

ı dokuz tümenlik kuvveti ile bir 
arada zikredilebilir. On beı tli
menlik ordusile İspanyanın bu 
mUdafaa cephesinde bir gün yer 
alacağını düıünmek yanlıı ol-
maz. 

Ortayı çıkıcak 

GWI sUlhlar 

Batı ile Doğu arasındaki kuv· 
vet deneme•!nde, yukarıda 

gösterilen eşitsizlik. açıkça Batı
nın aleyhine görünmekle bera. 
ber, Avrupanın başka noktalar
da şans payı vardır. Filhakika 
iki tıralın çelik kasalarında gıı
li yatan bir çok yeniliklerin silr 
prizler yaratabileceği dtiıtinüle
bilir. Herkesin m eçhulü olan bu 
icatların ne ıibi tesirlerl olaca. 
ğını f imdiden kestirmek kabil 
değilse de ortada bazı hakikat
lerin mevcut olduğu inkAr edi
lemez. Bunlardan birincJsi ıtom 
sillhlarıdır. Atom bombası ima. 
!inde üstünlüğü elde edecek olan 
taraf hasmına bUyUk ıUrprizler 
hazırlıyabiJir. 
Diğer taraftan ıöklerde ikide 

bir ıörünen uçan dairelerin veya 
mahiyeti ıizli tutulan bazı ro. 
ket sillhlarının da hesaba katıl
ması lAz:ımdır. Bunların müstak
bel harpte, ne şekilde kullanıla. 
eağı henüz meçhul kalmıı nok. 
talardandır. Uçan dairoler belki 
de birer korkunç •ilAh veya müt 
hiı tahrip Aletleri olarak harbi 
ktsa zamandı bitirecek vasıtalar 
dır. 

r

A iman ordusunun yeniden ku-
rulması Bonn anlaşması ıle 

düşünüldükten .sonra Alman :\lec 
tisinin bu konuyu bir h~fta iç-in.: 
de ele alınması beklenmektedir. 
Avrupa ~tüdafaa birlı,::ine Al
manyanın iştirak meselesinin ko 
nuşulacağı buı;ıünlerde adet üze. 
rinde bir anlaşmamazlık orta,·a 
çıkn11stır. Bazı çC'vrrJer )"enid~n 
teşkili düşünülen Alman ordusu
nun 150,000 kişidrn ibaret ol. 
masını istcdi~i halde Amerika. 
Birleşik devletlerinin bu husu-:;
taki noktai nazarının 300,000 üze 
rinde toplandı~ı sö •Jenmektrdir. 

Fransanın hrr zaman olduCu 
gibi kendi emniyeti bahsinde ih· 
tirazi kayıtlar ileri silrdil~ü mat 
buatın ve siya~E-t adamlarının i
fadelerinden anlaşılıyor. no~uya 
karşı Avrupa CC'phe~i kurulurken 
Avrupanın güneıy kanadı Nato 
filolarile birlikte Türkiye tara
fından korunacaktır. İskandinav 
memleketleri bu h:=ittın son ka
nadını teşkil etmektedir. Bövle 
uzun bir müdafaa cephesi u.ze
rinde yapılacak hareıkeıtlerde, ye 
ni kurulacak Alman ordusunun 
bU:vük yardımları olaeaaı ka
bul edilmektedir. 

Almanların müdafaa 
Anlayışı 

A lmanlara göre Batı Avrupa 
Elbe nehrinde müdafaa e. 

diln1elidir. Rommel'in kurmay 
başkanı General SpeidePin ha
ıırladığı pliin. •Fransa kalesi• 
fikrine tezat teşkil etmektedir. 
A1man1ar böyle bir fikrin hayal 
mahsulü olduğunu, 1040 sene
sinde cereyan eden hadiselere 
istinat ettirmektedirler. Fransıı 
lar ise Alman tasarısını kabul et 
miyerek: ·Almanların taarruz 
strateji~inden ba~ka bir şey an. 
lamadıklarını• ileri sürmekte ve 
Alman plAnına şüphe ile bakmak 
tadırlar. 

Bütün bunların üzerinde iki 
nokta vardır ki unutulmuş gibi 
görtinmektedir: Bunlardan birin 
elsi: Hava ve deniz kuvvetlerine 
üs vazifesi ıörecek olan fngilte. 
renin ikmal ve iaşe bölaesi ola· 
rak emniyet altında bulundurul
ması, ancak V silihlarından u
zak tutulması ile mümkündür. 

ikinci nokta: Ruhr bölgesin. 
den geçerek Belçika ve Holan
dadan sahile varacak olan Ruı 
ilerleyiıi Pari•e yöneldiği tak
dirde yanlardan yapılacak mu. 
kabil hücuml/.ll'la karıılanmalı. 
dır. 

Almanların bilhassa üzerinde 
durdukları mesele Rus taarru
z.u karıısında mücadele azmi ye. 
rınde ve savaş azmi sağlam bir 
Alman ordusunun Alman topra
ğında yapacağı ıııerd!r ki mü. 
dafaa Elbe üzerinde yapıldığı 
takdirme mukabil taarruzu da 
o nisbette kolaylaştıracaktır. 

okuyucu Fikir 
Ve ŞfkAyetlerl 

l\rabacdar hürriyet 
istiyor 

Geçena:Un hamall arın, pır

tı kanallarından tlyin sureti 
ile gönderilen bir takım ıahıs

ların klhyalık etmelerine itiraı 

ettiklerini, bunların günde bir 
iki saat utrayarak aylıklar.nı 

aldıklarından ıikayet edildiılın! 

ve hamalların, kendi araların
dan seçim yapılmasına taraftar 
olduklarını yazmıştık. 

Arabacılar ıdına da yine ay
ni mevzuda gazetemize bir 'mü
racaat yapılmıştır. Beıiktaı A· 
rabacılar Derneği adına A~i Os
man dedi ki: 

•- Bizim ba~ımız:a ş•1radın 

deriliyor. Bunlar mesleğimizden 
olmıyan yabancı ve baskı mes
leklerden emekli !nsanhrdır. 

Mumhanede, Sirkecide, ~rey. 
dancıkta ve Kazlıçeşmede dı.1-
rum böyledir. Biz kendi k~hya
mızı kendimiz setmek istiyoruz. 
Elimizde bu hususta bir dt es
ki talimatnamemiz vardır. 

Bunla;dan bııkı. dünyıea 

Dr. Berkay, ilk önce BUytik 
Eltimiz Feridun Cemal Erki· 
nin mektubunu gösterdi. Bil· 
yük Elti diyordu ki: ._ _____________ ---------------------.a buradan bir takım adamlar gön· 

Biz, hamallardan ayrı bir mes 
lek değiliz. Hamallar ve Jraba
cılar, yaptıkları iş bakımından 
blrbirlerint tamamlarlar. R\ca. 
mıı. bizinı de k.lh\'alarımızı o<en
dimlz:ln seçmesi .ve şunu, bunu ı 
doyurmaktan artık kurtulma
mııdır.• 

Eisenhower ve dört kardeş( ıeı;lm mücadelesi esnasında bi.r aile toplantısında: Solda en biıyükleri 
Banker Arth.~r, yan~.n~a ayakta tanınmış avukatlardan Edgar , ütüncü Dwight, dördiincü Pensyl
vanya KolleJı Rekloru olan en gentleri 52 ya11nda Atilton, ayıkta elektrik mühendisi Earl. 

CunJarın hepsi hayatta muvaffak olmuştur. Dlger iki karde-ıleri ölmlistür. 

Genera' Eisenhower mi, 
V li Stevenson mu! 

Eisen
henüz 

Şimd iye kadar yapılan yoklamalar hafifçe 
hower'in lehinde netice vermiştir. Maamafih 

kimse kat'i bir şey söylemiyor 
·~~~~~~ ~~~~~~ı 

A merikan Anayasasına aöre 
Cumhurbaşkanı seçimi 

~ 
dört senede bir kasım ayının 
ilk pazartesi güni.ınü takip e
den salı günü yapılır. Bu sene 
kasım ayı içindeki ilk pazarte
si (3)kasıma tesadüf ettiğin-
den Amerikada ~eçim hakkı
na sahip \'atandaşlar bu pazar
tcY.iyi takip eden 4 kasım salı 
gi.lnü, yAni yarın rey ıandık
ların·..-ı, başına giderek Cum
hurba;.kanlarını seç~ceklerdir. 
Bir ecnebi gazetecinin seyya. 
remizde mevcut makamların 
en önemlısi diye vasıflandırdı
gı Amerıka Cumhurbaskanlı~ı 

makamının ehemmiyeti bugiln 
bütün Amerikalılar tarafından 
takdir edilmekte olduğundan 

bütün Amerika ~imdi büyük 
bir seçim heyecanı içinde bu
lunmaktadır. Düne kadar gü
nün en mühim davaları teliik
ki edilen Kore harbi, demok
rat memleketlerin komünızm 
tehlikesine karşı sil.1.hlandırıl
ması gibi meseleler bugün ikin 
ci pliına düı::müştür. Cumhuri
yet Partisi adına namzetliğini • 
koynıuş olan General Eisen
hower'in blıtün memlekette 
ı;ok sevilmiş bir şahsiyet olma
sı Amerikan halkının se('ime 
karşı gösterdiği alAk:ıyı bils-. 
bütün arttırmaktadır. 

1948 Cunıhurbaşkanı seçi-
minde seçim hakkına malik 
vatandaşların yalnıı yüzde elli 
biri rE'Y hakkını kutlanmıştı. 
Bu sene bu nisbetin Amerikan 
tarihinin ~imdiye kadar kay
detmediıti bir yükseklikte ola
caJ.iı tahmin edilmektedir. A
merikan basınında Avustralva 
seçimlerinde seçn1enlerden yÜı 
de 96 sının, İngilterede yüzde 
83 ünün, İsveçte, yüzde 80 ni
nin, Batı Almanyada yüzde 75 
ve fsrailde yüzde 72 sinin rey 
hakkını kullanmış oldu~u be. 
lirlilerek Amerikan seçmenleri 
4 ka!iım salı günü rey sandık
ları b3şına gitmeğe teşvik e
den yazılar çıkmaktadır. 

Seçimi kim 
Ka!anacak? 

Demokratların namzedi 
Steven.son 

Elmo Roper vı Croı~ley gibi 
müesseseler on binlerce me
mur kullanarak umumt e!kArı 
sondaj ışıne bailamışlardır. 
1948 seÇ"imi müstesna ~imdiye 
kadar yaptıkları rey soru~tur. 
Ma neticelerinde çok isabl!tli 
tahminlerde bulunan bu mü· 
esseseler bu defa çok ihtiyat
lı hareket etmektedirltr. 

Bununla beraber Ga11up ey. 
101 iÇ'inde yaptııı rey yoklama. 
larında iş adamları ile esnaf .. 
zürra ve büro müstahdemleri-
nin Generali, ve isçi tabaka
larının ise Ste,·enson"u tutmak
ta olduğunu ve secmenlerden 
yüzde 51 nisbetinde bir çoğun
lul:un Cumhuriyet Pırtı adayı
nı ve yüıde 44 \in de Demok
rat Parti adayına rey vermeği 
düşündüklerini, ıeri kalan 
yüzde beşin henüı bir karara 
varamadığını tesbit etmiştir. 

CrossJey'in eylQl icindeki 
A m~rikan seçimlerinin han- sondajları neticesi de Eisenho

gı namze?de rey vereceği \\·er icin yüzde 52,8 ve Stevon
meı;ele~i muayyen teknik me- son için yüzde 46,6 gibi Gene
todlara göre araştıran Galh~p..'. _ ,:alin lehine bir nisbet göster-

.. !"'"" .. -.~~- .. ·------ - ·· '"' .. 

m•ktedir. 
Elmo Roper müessesesi tıe 

Princeton üniversitesi Rese
arch Service kurulunun ekim 
ayının birinci hartası ic;inde 
yaptıkları araştırmalar Gene
ra.1 Eisenhower'in rakibine na
zaran yüzde yedi nisbetinde bir 
fazla şan~a malik olduğunu 
ıöstermiştir. Eisenho\\.·er'in 
Cumhuriyet Partisi Başkan 
namzetliğini kaz:admak için 
kendi partisinden Taft ile yap. 
tıgı çetin mücadele ve kendi
sine muavin olarak seçtiği 
Dix Nixon 'un Kaliforniya mil
yonerlerinden (18000) dolar 
para kabul etmesinin ~ayi ol
ma~ı Generale karşı beslenilen 
sevgiyi bir hayli sarsmış olma
sına rağmen durumu henüz 
Stevensona nisbetle daha kuv~ 
veUidir. • 

Baıkan 

Yarduncııı 

A merikan anayasasına göre 
Baıkanın vefatı halinde 

yerıne başkan yardımcısı geç. 
mekte olup Amerikan tarihin
de Cumhurbaşkanlarından Gar. 
fıeld. Lıncoln. Taylar, Harri
ıon. Harding ve Franklin Roo
se\'elt Başkanlık makamını iı

gıl etmekte iken vefat etmiş 
olduklarından Amerikalılar E
isenhowtr'in muavin olmak ü
zere seı;tiği D. ~ixon'un sah. 
siyeli üzerinde dikkatle dur
maktadırlar. Bu sebeple Dix 
Nixon tele\:il}·onlu radyoda 
yaptı~ı çok uzun bir görü;me
de Kalıforniyalı ıenginlı:ırden 

ıldıtı (IR) bin doların bir san. 
timini ol~un şahsına sarfetme· 
miş olduğunu Amerikan mille
tine anlatmıştır. Fakat Nixon 
un para alma hAdü:;e~i Ste,·en
son lehine propaganda yapmak 
için De-mokrat Parti mensup
larına büyük bir ip ucu vermiş
tir. 

Ameırikanın Cumhurba~kanı 
seçmesi Amerikan Dışişleri Ba 
kanlarından Seward'ın dedili 
gibi •Başına dört sene müddet
le mutlak yetkilere sahip bir 
kral eetirmf'Si demek olduğun. 
dan •Amerikan vatanda~ı ba!i
kanını ıeterken çok ciddi dü
şünmektedir. 

Yaıan : B. AKSEL 

Jrlanda Ba,bakını De Valrra, 19 At usto'i tanberl göründen Uç ımellyat ge(irml1tfr. Ameliyatlar 
din)aC':t me~hur göı htkiml P rofesör H. J . ~I. \Vevt t ara f ındın yapılmııtır. \·ukarıdakJ re!!iim 
de De Valcra (soldan beılncl), 3o l anda'nın ı.;ırccht ıehrlndekl göz kllnlğlLde görülmekterl; • 



Orta halli bir Fransı.ı ailesinin bir sene zarfında sarfettit:i yiyecek maddeleri 

Fransa'da pahalılıkla 
mücadele artıyor 

Hükumet, fiyatları 

den 
düşürmek için, bir çok memleketler
yiyecek ithal ediyor 

r ransada bayat pahalılığı tem \ 
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~~~~~~~~~~S~ul~ta~nhamam Camcıbaıı Ban Ttlefon : 27118 lsianbul. muz arı içinde yüzde otuz 

altı, Ağustosta da yüzde 39.6 
nabetinde bir artış kaydetmiş. 
tir. Pahalılık artışı nisbeti yüz
de (49) u bulursa Pinay tara
fından kabul edilen esasa U· 

yutarak ücretlere yüzde beş 
zam yapmak icap ediyor. Fa
kat ücretlere her defa ıam ya
pılışında hayat pahalılığının 
biraz daha arttığı ve Fransız 
parasının kıymetinden bir mik 
tar daha kaybettiği tecrübeler. 
le sabit olduğundan Pinay bü· 
tün kuvvetile fiyatları düşür
mete çalışmaktadır. Başbakan 
vaziyete göre k!h mülayim 
Uh biraz Jiddetli hareket et
mekte ve .mecburiyet hasıl ol. 
madıkça siddelli iktisadi ted· 
birlere baş vurmaktan çekin. 
mekıedir 

BULMACA ,_Trikotaj Yün İpliği Satışı -

Fiyatlarda son günlerde bir 
istikrar temin olunmuştur. 
Berberler, ıinemalar, lokanta
lar, çamaşırhaneler, nakliye 
ambarları ağusto başındaki fi. 
)atları arttırmamışlardır. Sun'i 

•gübre, ecza depolarında satı· 
lan ıe,'azım, kömür ve konser
" fiyatları ile 2araj kiraları 
ucuzlamıştır. l1üşterilerc kon
t rol imkAnını vermek İçin yu
murta, tavuk, meyve ve sebze 
fiata ndükklnların alış fiyatları 
nı göstermeğe mecbur tutuluş
ları dükklncıları fena halde si
nirlendimiştir. 

Pinay Otedenberi düşmeyen 
et fiyatlarını yüzde on ucuzla
tabilmet:i çok arzu etmektedir. 
) tilstah. il ile müstehlik arasın. 
daki münasebeti tanıim etmek 
uzere beledive dairelerinin ne
ıaretı altınd3 bazı dükkinlarda 
ucuz et sattıracaktır. 

Haritten yiyecek 
Getlrllliyor 

Fransız müstah!ıil ve tüccarı 
fiyatları ucuzlatmamakta 

ısrar ettiklerinden dış memle
ketlerden çok miktarda ithallil 
yapılarak fiyatların zorla dil· 
$tirülmesi cihetine gidilmekte. 
dir. Eylıll içinde Fransız bası· 
nında yayınlanan bir habere 
göre fiyatların yükselmesini 
Onlemek i(in hilkUmet:n, İs
veç • .Sorveç, Hollanda \'e Da· 
nim.ırkadan 15,000 ton tereya. 
tı; İ kandinavya. ts,·içre Ye 
İtalyadan 5000 ton peynir; 
Türklyeden 8,000 ton kuru er· 
zak~ mühim kısmı Almanyadan 
olmak üzere 3,000,000 ton pa. 
tatrs: Kfıbadan 200,000 ton 
şeker: İtalya \'e Almanyadan 
da bir miktar domuz ve sığır 
ithaline karar \·erdiği bildiril· 
mektedir. l i ükümet bir k ısmı 
Fransada kan miktarda bulu
nan bu yiyecek maddelerini bır 
hayli döviz ödeyerek hariçten 
getirtmeğe teşebbüs etmek bu 
maddeler üzerinde yapılmakta 
olan spekül.1 yonlara bir son 
\·ermek i temektedir. 

HükUmetin iktisaden bir 
hayli fedakarlıklar yaparak 
aldığı bu tedbirden bu işlere 
yine ısuıistimaller karışır, ser· 
best piyasaya arzolunacak bu 

maddeler üzerinde spekUlis,yon
lar yapılı r ve meseli bir taraf. 
tan Jlolandadan tereyağ ithal 
edilirken di#er taraftan Fran· 
sız tereyağ ları lnglltereye ib
raç edHirse bu takdirde hiç bir 
fayda sağlanmamış olacaktır. 

l füktlmet buna ıneydan verme· 
meğe çalışıyor. 

l\tuhtekirlere kar~ı 
Şiddetli hükümler 

Fransız Ba!i 

dür. Fransada bu gevşeklik! 
istifade eden bir zümre fiyat
ların düşmesini ünlemcğe da
ima muvaffak olmaktadır. 

Fransada devlet otoritesi de 
her sahada hakkile kendini 
gosteremen1ektedir. Fransada 
bazı yıyecek maddeleri hakkın. 
da yaı ayları i~in başka kış 
mevsimi için başka azami fiyat 
Jar tayin edilmiştir. Fransız 
hükümeti bu S('ne kış başlan
gıcının 1 Eyluldcn değil de 15 
ekimden itibar edilmesi hak. 

kanı Piııay 

kında bir karar verince (Alsas) 
rn (Belfort) süt müstahsilleri 
sendikaları hükümclin bu ka· 
rarına karşı vaziyet ald ılar. Sen 
dikaya dahil sütçüler sütten tc 
reyağ \'C peynir yaparak piya. 
saya süt sevketmediler. Çocuk· 
!arın sütsüz kalmamas ı için 
Belfort'da bir müddet ;çin ve. 
sika usulü ihdas etmek mecbu
riyeti hasıl oldu. Resmt makam 
lar şimdi kat'i tedbirler alma. 
ğa çalışıyor. 

Çeviren B. AKSEL 
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3 Kasım 195! - Pazartesi 
1.t,:'ı.7 Aı;ılııs ve pro;:ram 13,00 Ilı· 

b•rler, l:l,l'i 'furkiil•r (I'I.) 13.30 ~lıt 

ı.ik (Pl.) ıı,ı; ~arkılar Okuyın F!ı· 

!ıh Di1 .. r 11.ZO DllıDI 1'11 Cıı. nııultı 

crı.> ı•,t,; t:••lı:ılır <Pi) 2:s.oo ıı::.a. 

ranıı 

* 1 ,00 Atılıt ,., ~ı.ırkulf'r IR,ı5 lnıı 
ııt • den ı~.30 Şarkılar Okınııı Ah· 

Cıtil.n. 19,00 liabtrlt!' 111, ıs ~ •• 
ulerl 19.JO Danı mvııii 2() 00 !!ır· 

tıaılro ıcıLttni :O.:lO Kı~a. aehlr ha r 

Itri :o.a..ı Rı>iyo ı..umı fıaıı :ı.ıs Ra<t 
lO haftı•ı 21.30 Kırman .ololırı 21. ti 
f'ror hubıhalitri ~Z.00 ı:arlulır 01..u· 

ın. Pf'rihan Aitıııdaj: ~'.!.30 İlu llfl'r 

ıur (Pi.) 2::?.i..i llaherltr 23.00 A•ıu· 

ul k il k • biJ·o . Douıı. ,., pro;;-rımlır_ ::?:J,07 Dan• 

P o e sıyonn ..... "'"'"' IPI.) .,,ı, "'"' .. ,. 
e. . • , kılır (Pi.) ~t{IO Kapını!. 

İna:iliz Kralı beşinci ve altıncı ı ıe be;,a~cr sı~ahın .denızaltıların 1 
(Georı;:e) e ait pul kolleksıyon- meYkıını tayın r<lıp ate~ etme ANKARA 
ıarı h:ıkkında ma_himat. ve~en 1 kab.iliyetinde olduğu bildirilmek I 
bir kitap neşredılecektır. Kol- ledır. 1.:.ıı Aı:ıht ,.. pro;r._m. i.30 '.M_ ~ 
leksiyonda uulunan yarım mil- ,\ merikan gazeteleri bu yeni Aran ':'.ıı )luıık (Pi.) ; ıs Haberı,r 

1• \ l"d b d" 1",()() ~arlı.ılır . TQrku.ltr (PJ.) 11.~ yon pul h3kkında ma umatı ve silahı fevka a e ir şey ıye C• H•,.• raporu nı"lodiltr 
fotoğrafları havi kitabın, harp· vasıflandırmakta ve .\ merika- (I'J > 9.no Gıı u r> . rıı "• ı.ı1pını~ 
ten sonra nesrolunan kitapların nın ._ı\ • gizli silAhı diye isim-

1 
1ıf.. 

en pahalısı olacağı zannedil· lendirdiği buna benzer bir ilet- ı:,ıs .\ ı.ı 
1111 

mektedir. Kitap, kralın pul kol- ten daha mütek3mil \'e daha ı:?.ıs )hrtı..tktııt~ı eıam ı~.:::o lltm 
lekı:ıiyonundan mes'ul olan Sir tesirli olduğunu yazmaktadır- l•krt• ırl.lım J:!.30 Ortlurlı" hıbtrltr 
John \Vil on tarafından altı se· lar. J:!.iS ~ırkılır Okııran ~ıdıkı Candarlı 
nede tan1amlanabilmiştlr. Kol- Gemiriin ,\ n1erikan sularında 13,00 ~ı. F-. A.rarı ,.. hıbtrler 1 3.ı> 
leksiyonun tam kıymeti, satıh· birkaç h:oıfta daha kalarak gös· l '·ltiıik <Pl.) ıı.:to öıııe aaıf'rtııl ıı.1> 
ğa c;ıkarılma<lığı ic;in bilinme- .1 . . l .11 lJı.ııik ırı.> ı1.00 Havı r•pnı·u, .\k~ıın 

terı er yapm~!Cil ıcın ngı ere· 
mekle beraber de;cerinin en aı . . . proıırauıı .... laıı•11• 
1 milyon sterlin olduğu tahmin \"e resmen müracaat eCılmıştır. I 1f. 
edilmektedir. Pasifikde sun'i bir ada 

Neşredilecek olan kitabın a· ı&.~ ... A~ı:11 ro~oırım .... )1 e. A:rırı 

~ırlığı 14 pound olacak ve kitap .\merikanın Pasi(ık kıyıları 11,00 ~ırı.ııar Olnıran rahrirı Cınıer 
160 -.terline satılac3ktır. &Çlklarında drnizin dibinde zen- :'>aıml '.\'ubtlen, 17,30 ~ertıeat ııaı, 

Sümerbank Bursa l\terinos ve Hcreke Yünlü ve Halı 
Dokuma Sanayi :'!Iüesscsesi Bur.;a Merinos Fabrikasında 

mevcut muhtelif renk ve No. da 5075,665 kilogram tr iko
taj yün ipliği satılacaktır. 

Taliplerin bu işe ait şartname ile lüzumlu izahatı al
mak ve teklıileriyle muvakkat teminatlarını 10.11.1952 pa
zartesi günü saat 17 ye kadar müessesemize tevdi etmek 
iızcrc ınüracaatları rica olun ır. (17334) 

Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi 

1 Z M 1 K 
ı ı ., ' .\ ıı v• proırrım, ı 5~00 Z~1 

lı<'lr.ll'r ır .. ıynr ı S, ı.; ~1.rkıl.oır lS,4; 

Danı 'l'I taıı mliti,.\ (Pl.) lll.l-1 Tu.rku· 

ı._.r, 11} 4"ı A rınıııın nıtidli (['!.) 17.00 

<ıenı; iatııt•ı1.oır ıi,J<J "t>ııfı nik tst'rll"r 

ıPI) I-:' 1; R11<l.•o nırt tırkiı.Jui ko· 

TOZ PiGMENT llOYALARI : 

rOllU, 

ıa.at, 

ı~.ı:; Ji:, nu~nıa ı.ı.:?:o; 

ı it JO Uııh o kıdıntar 

l!J 00 llıbıırltr 19 ı:. 07111\ h•vaları 

19. :ıo ı·t:ntil ~o.ıs Rıd~·n ,.ıuıeıl 

~0.'30 f\ı•ıııan ıololırı ~0,50 llukukı:tı· 

111111 1ı.a,,~ı ;.!1,00 !Sırkılar :t,30 Bora 

h•herltri, ı•ro·raın ,., kıtıınıa. 

TEMPERİT 

10 metre kareden 50 metre kareye kadar 120 oda 

Kalorifer - Asansör ve Telefon 
Yılbaşında testim : Adres: l\lühürdar Zade Hanı (Liman Hanı 

karşısı ) Sirkeci. Müracaıt: HJiı n d a Cemal Erel (\ reki l). 

İstanbul Devlet Kifaoları Mütedavil 
Sermayesi Müdürlüğünden 

Milli Eğitim Bakanlığı adın a lise ve ö~retmen okull arın ın 
ihtiyaçlarını karşılamak Uzere coğra fya duvar haritaları satın 
alınacak tır . Harital a rın sühun :->t ve tazyik dereceleri santigrat 
ve ölçekleri metre sistemine u ıgun olmak şartiyl e, izahlarının , 
Türkçe, Almanca. İngilizce vera Frans ı zca olması mümkün
dür. 

Bunların nevilerini, konularını ve ~enet vasıflarını gösteren 
izahname bakanlık yayım mildürlüğtinden veya idaremizden 
istenebilir. Okull arımızın ' bu ihtiyaçl arın ı k arşılayabilecek 
Türk veya yabancı firmala rın ~atış ve teslim sartlar ın a ait 
esaslarla verebilecekleri hari tal:ırın birer örneğini 30 aralık 
1952 tarihine kadar idarertı ize göndermiş veya teslim etmiş 
'1u l unmaJarı liıımd ır. 

Uygun görülmeyen örnekler sahiplerine aynen iade oluna· 
·• ktır. (16897 ) 

Bu ııyıdı Jlıt lslerını fiilen tdıre eden mes'ul müdür: 
1111!1.IH YENER 

!\/ATAN> Gızetetılik ve Matbaac ılık r . A. Ş . 

lmtty•ı 11hlbl: SINı\N KORLE 
\l~TAN \14TR~4SI 

EMAYLAR İÇİN FRİTTES 

- İstanbul 

Vern ik, Vernikli boya, Ya~lı boya, Maibaa 
mürekkebi , ıç ve dıı duvar boyası ımalı l ç ı n 

(Olstemper) EmUlslyon boyılırı 

ALU SÜLGENI 
Tabak •• Emayye ' font ' lar için 
BİNALAR İÇİN IZOLANT MADDELER 
Anumid A, Slcurlt, Anumid B, Ekin 149 V(RNİK VE BOYALI VERNİK 

iç ve dı ı iş le ri için 

YACLI SOYALAR 

SENTETİK VERN İ KLİ BOYALAR 

NİTROSELLULOZ VERN İKLER 

Olomobil Saoay ıı iç in. 
HUSUSi İNDÜSTRIEL vrnN İHER 

Pasa karıı hususi bir pigmınt 
MATBAA MÜREKKEPLERİ : 
Otfset, lılho , typo, usullerindı kullınmık için 
TRİOSEİN YE TRİOSELLO 

d h'·k· 1 h kk Yeni bir lngiliz silahı F ransa a mu ı.c ır er a Jn. 
da fiddetli hükümleri ihti- Londradan resmen teyit edil· 

va eden bir çok kanu. nlar me\·-ı diğine göre, ,\ merikan suların
cut olduju halde bunlar §imdi· da bulunmakta olan • Rocket• 
ye ka<lır ta,bik edilmemiıtir. isimli lnglliz ~•misi, denizaltı· 
Bu kanunlara ıöre ıbtikiır ya. !arına karşı !n~ilizlerin keşfet· 
p an bir d ilkklıı ncının dükkinı- tiği yeni bir ıi13hı tecrübe et
nı kapı lmak ve ticaret vesika- mektedir. Bu sılah hakkında ta· 
sını elinden almak mümkün- mamlayıcı malümat verilmemek· 

gin bir petrol damarı bulunmuş li.t.> Muıik CPJ.) ıs.ıs K01iin uaıı 

tur. Bu damarı işletmek için Hı.oo Y. Fi. Ararı .... h•hfrler ıo.ı.; Ch l 
derhal bir şirket kurulmuş. son· Tırihıtn bir ~ıprak ıo.~o Kılsıt T·ırk 

dajlara baslanmı$hr. mliı!JI :!OCO ~til.ı:ık (Pil :!0,15Rıı.ıf1 nmo 
Denizin dibinden çıkarılacak r• ....... ı •0-'0 Rodro mfonl .,.,~ e MADENİ YACLA~ VI KİMYEVİ MADDELER 

petrolün toplanması \'e nakli- :rı"ı 211~ Korıuam• 21,a<ı '!arlı:ılır o MACAR TİCARET ŞİRKETİ 
nin temini iı;in sun•t bir ada ya- k•r•n ~luaı:ı 'lı:ı.t.a>irltr ,\•ak11n 2'? nn 

pıl-k,ad~•~~trtj~•rı--••
1

•~0 -·'~ !Ml ·~---••••••••••-~~--~L~---~~~~~~------~B;U;O;A;P~E;S~T~6;2~B:·~P;·.2;4:8~M:A:C:A:R:~~T~A=N~· vücuda ,getirilecektir. Ada bir 'l2 ı i '.\I ~ \.rırı 'l'e ha~rltr 23,0ô 1 
milyon ·oıara malolacaktır. l'ro.ııir•rn ve kı.l'anıa. 
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İki şayia 
BlrXl<: giindcnlırrl piyasada hüktimetin, ihracltl arttırmak 

irin paramızın kı)-nıetini dü5iirccejine dair bir rlva)·et do
laşmakfathr. Bu ı·ivayclin tesiriyle bazı e'YI ve tshım fiyat
Jıtrındn. yiik!llf'lmelcr olmuştur. İhracatı arttırmak için paranın 
kıymetini dü'iiürmek )·eni bir 7 Eylül •ayarlama• sına gitmek 
demektir. Bundan ev\.·elki iktidarın en ıh-ade trnldd rdiltn 
hıtrekf"tl~rindcn biri de bu •ayarlama• iken hugünkü hülı:üme
tin aynı yolu tuta!'a~ını hiç kimc;e tahmin rtmemrktedir. ttu 
itibarl::ı çıkan rh:ayttin asılsız. olduğunu kabul Ptmek 15zımthr. 

Ell\asen paranın kıymetini dii~ürmek suretiyle ihracatı art
hrm:ık rloğnı yol değildir. Böyle bir tedbir dı!;;:trıda muvakkat 
tesir ~·apar, mrmteket içinde ise muhakkak ytni bir pahalıh
i!a Sf'bep olur. B:tzı memleketlerin yaptıkları terrübrler bunu 
gôsterdiği gibi biz de 7 F.llülden sonra naranın kı)·ınttinln 
diiı:.iiriilmesinin arısını çektik. İhracatı arttırmak i('in biririk 
)'ol dünya piyasalarına iyi ye ucuz mal anttmektir. }'iy:ıtlpr 
pahalı oldukça alıcı bulmak gu('tür. Bir müddellf'nhPri ihr:ı.ca
hmn:da ll:Örlildüğü bildirilrn durgunlu~un sebebi bir kısım. 
nıah~ulAhmızın. fiyatlarının dünya niyasalarına nisbt~le )Ük
sek olmasıdır. Hüktimele dü5en vazife ge<;im masrafını azııl
tarak memlekette ucuzluk temin etmek, bu suretle mallanmı
zın daha ucuza satılması imkanını sağlamaktır. 

'\"ine piyasada bir enflıl"l'Ona doj:ru gitti&imiz hakkında 
ban ııı:ıtvinlar dol:ııı;mı~tır. Enf13:s)"on, yani hesapsız pan çıkar
mak Ç~k berhat bir ıae)·dir. Bir('Ok memleketler bunun ar~sı~ı 
çekıniıı;lerdir. E~kl iktidar zamanında muhalefetin en büyük 
tenkidlerinden biri pi)"·asadaki kiiğıt paranın arthnlması idi. 
o zaman muhalefet lideri olan sa~ .. ın Ce13:1 Bayar. enfllsyona 
gldilmiyeceğine dair bükü.metten teminat istemlıı;tl. Ennlnon 
isinde hu kadar ha!l;sas olan bugünkü iktidarın böyle yanlı' bir 
yol tutaralını kimse ümit etmez. Xitekim Cumhurbaşkanı, 
l\lecti~in açılış nutkunda ·İkhsadi maksatlar dı~ında 1'ferkez 
Bankasından istikraz yapılmaması yolunrlakl karara tam soda· 
katle riayet olunmaktadır. Para emisyonu bu !i!Öylediğim klAstk 
esasa istinaden yapıldılına göre fazla bir mi.na ifade etmez. 
l\les<'lenin ruhu para miktarının is hacmi ile mütenasip olma· 

sınd:ıdır• rlemi~Ur. 
Yakında 1953 bütı:esinin tetkikine ba?lanacaktır. Bu tet

hakkında daha etraflı ma-Kik münasebetiyle para emisyonu 
lümot edinmek kabil olacaktır. 

Enis Tahsin Til 

Bakanlar Kurulu dün uzun süren 
bir toplantı yaptı 

Esaf Paşa vefat etti 
( Bap l incide) 

rimizdendir. 
1862 de Yanyada doğdu. Yan. 

ya belediye reislerinden lieh
met Emin Efendinin oğludur. 
Tahsil hayatını daima sınıfının 

birincisi olarak tamamlamış, 
1890 da kurmay yüzbaşı olarak 
Harbiyeden çıkmıştır. Ondan 
sonra Almanyada askert Univer· 
sitede ve 1ıntalarda 4 sene bu· 
lunmuş, memlekete gelince Goltz 
Paşanın muavini olmuş ve bu Si· 
falla erklnıharp &eyahatlerinde 
ve Fransa manevralarında hazır 
bulunmuştur. 

Esat Paşa 1897 Yunan Harbin. 
de Yanya Kolordu Erk.inıharbi
yesinde çahştı. Sonra Harbiye· 
deki derslerine dönerek 1899 da 
dE'rs nazırı oldu. generalliğe ve 
tümceneralli,(!e terfi etti, 1907 
de Üçüncü Ordu müşir muavini 
sıfatile Sellınile gönderildi. Muh 
tf"lif a.sktri vazifelf'rden sonra 
1911 de Beşinci Gelibolu Fırkası 
Komutanlı~ına tayin edildi. Bi· 
rinci Cihan Harbinde Çanakka
le mildafaasında ŞimAi Grupu 
Komutanı olarak hizmet etmis
tir. Atatürkün o :zaman komuta
nı bulunduğu 19 uncu fırka hu 
kolorduya bağlıydı. 

Esat Paşa bundan sonra 1 in
ci ordu komutanlı.A"ında. Askerl 
Mektepler Umum! Müfettişli~in
de bulunmuş, 2 inci Ordu ~fil· 
fettişli~inden emE'klive avnlmı~· 
tır. 1920 de Salih Pasa kabine· 
~inde Bahrive NAzırlıitı etti. 

Harbiye Mektebi Ders Nhır
lığ1nda bulundu~ıı sırada Esat 
Paşanın matematik ve geometp 
rlye ait 4. eseri basılmıs. Osman 
lı - Yunan seferinde Yanya ha 
rekAtına dair hAtıratıvle Balkan 
Harhi harekatına ait hAtıraları ta. 
bedilmek üzere Genelkurmayca 
alınmıştır. Son olarak 1914-1~ 
Çanakkale müdafaası hakkındaki 
hatıralarını vefatından evvel ta-
mamlamıştır. Bu hatıralar 3 cilt 
halinde ailesinde mahfuzdur. 

1 

Çanakkalede Cenup - Garp cep 
hesi komutanlı~ında bulunmuş 
ve ital;.•aya karşı Habeşistanda 
vazife almış olan merhum Vehip 
Paşa, Esat Paşanın küçük kar-

( DaıJ• ı tncide) de vasıflandırarak, makalesine deşiydi. 
D p Grupunda seçimler nihayet vermektedir. * 

. . yapıldı Eskişehir c.ır.P. kongro&!nde Büyük bir kayıp 
Ankara, 2 (]iususi )- Demok Eskişehir. 2 (llususi) - Kırıe E5ma Bülkatın eşi, Nesibe Se· 

rat Parti l\.Icclis grupu bu sabah bir .hhllctvekili lialil Sezai Er- zerin babası, Necdet Sezerin ka
toplandı ve ~ıeclis Grupu idare kut ile Ordu millct\'Ckili Naşit yınpederi, Zt>hranın büyUkhaba 
heyeti seçimlerini ikmal ettL Bu Fırat buE:ün C. ][,Partisinin mer sı, merhum Naki Bey ve Vehip 
&ünkil seçim grupun kendi bün· kez ilçe kongresinde yaptıkları Paşanın ağabeyleri. Mürvet Bah 
yesi içinde çok hararetli geçti. konuşmalarda ıon h3.diselere te- çeli, ~ıanisa l\lilletvckili Klzım 
llzun mücadeleden sonra grup mas ederek iktidarı şiddetle ten Taşkent. Ce!Al Bülkat. İstanbul 
idare heyetıne gent, müncY'Ver kid etmi lerdir. Halil Sezai Er- \filletvekili Enver Adakanın e
ve demokrasiyi sever şahsiyetle- kut Cumhurbaşkanının Meclis Si Rebia, Haydarpasa Nilmune 
rin seçilmesini bu dlvayı güden. açılış n~t~una temasla; . . !Iastahanesi dahiliye mütehassısı 
lerin büyük sevinci ile ka11ılan- .. •- Bızım anay:ısa sıc:,~emımıze Dr. TalAt Borahanın esi Füril· 
dı. Diln başlı~·an ve huı:ün ik· ııore D~vkt ıı: anı utUn par tan Yüksek Elektrik !uhendi_· 
mal edılen seçımleF1 crup ıdarc cruı u~ e ı m • a ;r. uıaffer ve Yüksek 1ıabe Mil 
he}·eti şöyle teıe Ül ettı; nt asla plrli bir iye. h'ftdhi .Mehmet All Kı('ının 
Kasım KilfrcvI, Şevki )'azman, Lıraftar ola.mat. llalbukl .. Iecl.ıs ameaları. Asım, Şehri, Fahri, ŞUk 

Zuhuri Danışman, Osman Kav- a~ılış nulku tamami)le D. P. nın ril Bulkatın enhte1eri: 
rakoğ:lu, Ali Rıza .t\k} üz, Hüse- brır propagand:l~tnı .taft}·ordu. Yınya müda(ii emekli 
hn Fırat, Raıf Aybar, Mahmul • utukta rl şUrulmemıı mevzu. Kor~eneral 
Goloğiu )!:ızh•r Şener, Doktor lar pek toktur. Hayat pahalılı· ME1111ET ESAT BÜLKAT 
Yusuf Azizoğlu ve Ekrem Ali •ına. antidemokratik kanunlara 2.11.1952 sabahı vefat etmiştir 
Can hiç temas edilmemi tir. Partiler Cenazesi bugün Acıbademdeki e-
B~nu müteakip grup haysiyet arası milnascbelltrden bahsedil· vinden 11.30 da kaldırılarak Ka. 

divanı seçimine geçildi. Birinci mPmiştir. Bu muh::1ltfet için ~.ir dıköy osmanaAa Camiinde ö~le 
turda yalnız Şevki Ecevit, Ilü- haval kır1klıAı olmuştur. Bu~n namazını müteakıp Karacaahrnet 
seyin Ülkü kazan<lılar. Bu seçim, p~rti. n:ı~nase~P.tlf'ri, çok ge;~ı~ trki. aile kabristanına defnedile
gelecek celsede ikmal olunacak- bır \azı;.ettedır. lfal< Partısını ccktır. 
tır. Grup, ayın onuncu pazartesi ''Ok etmek itin yeni kanunlar çı Çelenk gönderilmemesi ailesin 
gününe kadar tatil kararı ver- karılm:tkt.adır. ı\tatUrkUn yolun ce rica olunur. 
di. d3~·1z dem<'k bir şey ifa<'le etmez --------------

Nutkun tef>lrlerl l'staca tertiplerle Atatürk• ve 
Ankara, 2 (T.H.A.) - Cum· in1<1laplara dil uzatan Ustao~lu 

hurbaşkanı Celll Bayarın dün "A\A • lillelvekiii olarak D. P. 
lt 1\I. lleclisinde irad eltili açı. .,n,.r•!ı1adır.• d"mi!ı•ir. __ • 
lış nutku, ıerek muhalefet mat 
buatı, ıerek!e iktidar taraftarı 
g_azeteler tarafından geniş tef- ı 
sırleri mucip olmakt:ıdır. 

G. Saray klübüne 
il bir bina, 

Yıktırıldı 

::\luhall'fetin bu nutuk hakkın 
daki fikrine tercüman olan C. H. • 
P, nin resmı organı ,uıus• ta IIU 
ııeyin Cahit Yalçın, Cumhurba~· 
kanının uzun nutkunu s:\feşrutı· 
Yettenberi devam eden fC'na t-·r ,~ebe,kte~l Gal2ta~aray Deniz· 
an'aoenin en uzun bir örne~i'o it .kıilb~ne a1t. o~an v~ spor-

(; neral Necip Arap 
-= derasyonu isliyor 

, <Ba5ı 1 lacldel 
ber, Suriye genel kurmay bas· 
kanı albay Edip Çiçeklinin, Ge· 
nerai Necibin davetlisi olarak 
!\lısıra yapacağı seyahatin bu 
proje ile ilgili olabileceğini bil 
dirmektedirler. 

ola ak t . ·r .. mekte ve bızde c~ · ,n ıo~unup gıyınmesıne tah 
De~let ;a~;~anf~rının idare işle. ~~olunan kllibe bitişik bina_, ~e 1 <Baş1 l lncldel 
rjnin en küçük teferrilatına ka- ! §111.ta~ k~.Y~akamlıJ2:ının emrı ı~e ~.,!Tlan yazacakları makalelerde, 
dar :\Ierlise mah1mJt \·ermeğe 1 cu~a gunu yık~ırılmış ve bır Yugnslavyaya karşı hakik1 ve sa 
neden lüıum gördüklerinin anla 1 en'ı.'az yığını halı ne kon~uştur. mimt bir dost olan Türkiyenin 
§ılrnası güç bir iş olduğunu yaz~ . 

1 
ap~ ımız ta~kıkata gore Yl· ileri , ve mt'dent çehresini tam 

Celal Bayar 

llıakt d kı. a~ ısmın k~ı.n old~ğu sa~a m~nasıyle ak~ettirmeğe çah~ma-
c a hır. b k . · d Baı mıllı em!Ak ıdare•ıne aıt· ,.ı kendileri icin bir borç bildik 

um ur aş anı sa~ esın e . tır. \·e bu idare He · · · if d il ·· ı · 
bakanın ,-azifesinin çok hafif- 1•. • . lerını a e e soz erıne son 

. 1 k up arasında herhangı bır . · ştir 
l~diğini ileri güren HU~~yı~ Ca· ı ihtil3f mevzuu da mevcut 'ermı . 
hıt, Cumhurbaşkanından yuksek. dei:ıldir. Buna raRmen belediye Cumhurbaşkanı bundan sonra 
~e tar.:ıf!ız &öri.i~l~rle yatıştırıcı ıyı~ılan binanın arsasını şehir misafir gazetecilerden yurdu
\ıe. )'akınla~tırıcı ~rşatlar bekle. planında yeııt sahaya dahil et- muzda şimdiye kadar ziyaret et
tnış olan kım~elerın hay.al suku- miş \'e klübe ait ahşap kısmın tikleri yerler ve geıecekleri şe· 
luna u~radıklarını belırtmekte yıkılması için daimi encümen- hirler hakkında izahat almış, 
\:e makale.sini tCel11 Bayarın den karar almı~tır. Ancak dal- kendileriyle samimi hasbihal
Cumhurbaşkanlıgını unutarak, mi encümen kararı, binanın ah· terde bulunmuşlardır. 
Partizan bir mücadeleye atılmı· şap kısmının yıkılmasına dair Zonguldakta 
Y_acagında hiç fıipbemiı yoktun oldulu halde, Beşlkt'ı kayma- Yugoslav gazetecileri, tetkik· 
&o~leri ile bitirmektedir. kamlığı k.\rgir olan kısmı da en- lerde bulunmak Uzere zonaul-

lktidar Partisi organı olan cümen kararının bir icabı imiş dağa hareket etmişlerdir. 
•~afer~ de ise. ;\lümtaz Faik Fe- gibi, cuma günü yıkmış ve böy- ----
nık, oÇok büyük çapta bir nu- lece 4000 lira değerindeki lesi· 
hık. serlevhası altında yazdığı si, bir enkaz ~·ığını haline getir· 
başmakalede, bu nutukta bir miştir. 
·~rogram vasfı• &örmekte ve Denizcilik sporunun gelişme 
loyJe demektedir: ve yükselmesinde önderlik ede.n 
•Bayırın nutkunda bu mill~t. eski bir klübe karşı kaymakam· 

len her fert, kendi düıilncelerın lığın reva gördüğü bu yolsuz ba 
de_n bir parça bulnıuşlardır , .. e reket, umumt bir iizilntü uyan
llııl!etçe kalkınmak yolunda du· dırmıştır. Ayni kaymakamlık yi. 
)'ulan arzu, nutukta tam formu- ne Bebekte yeşil saha diye tef 
?tu bulmuştur.,, rik edilen ve a~falt üzerinde bu-

Milmtaz Faik Fenik makalesi. lunan milli eml~ke ait diğer bir 
lle şOyle devam etmektedir: arsada ruhsatsız: olarak polis ka-

cıFuzull surette kendilerini rakolu inşasına göı yummakta-
lnkı!Ap bekçisi i!An edenlerin dır. Kanunun, muhtelli şahıs ve 
fazıa gayretkeşlik yapmamaları- teşekküllere karşı tamamen keyfl 
nı. çünkil bu cemiyette Amme surette ve deği;ik ~ekiiierde tat 
l'lizamını korumakla müke11ef ve bik edildiğine misal teşkil eden 
"~ıifeli makamlar kar'ar Amme bu v.1kıA kar~ısında, bu çeşit 
d\tıcdanının da tepkisi mevcut ol ke ·fi hareketlere meydan veril 
U~u hatırlltılmıştır.• ) • d · 
ltümtaz Faik Fenik, nutku memesı, içinde )"8Jll ıgımız hu-

hl:lernokrat Parti iktidarının şa- kuk nizamının bir vecibesidir, 
eser bir beyaz kitabı• suretin· kanaatindeyiz. 

Köym~n. ~ 
( Bap 1 incide) 

rine başladım. İstifamı yarın 
Baıbakana takdim edeceAtm. 
\!ili! Savunma Bakanhaına ki· 
min tayin edilec.eğini şimdiden 
bilmiyorum. Fakat ben bu la· 
yin yapılmadan Bakanlıktan •Y· 
rılmıs olacağım.• 

Bir Pakistan kültür 

heyeti geliyor 

Ankara 2 (A.A.) - 24 kişilik 
bir Pakistan kültür heyeti ya· 
kında memleketimiz.i ziyaret e· 
decektir. 
Çarşamba gilnU Karaşiden ay. 

rılııcak olan heyette öğrl!•mtn. 
ressam. şair ve tiniversiteli ta· 
!ebeler bulunmaktadır. 

Amerika da seçimler BAŞMAKALEDEN DEVAM AMERIKADAN VATANA 

( Başı 1 incide) dayı Eisenhow·er bu ıece verdi-
Eisenbower ve Stevensonun ği nutukta, •Kore komünist te-

fikirleri cavüzünün sembolüdür• dedik· 
Vaşington, 2 (A.P.) - Gene- lPn sonra sOyle devam etmiştir, 

ral Eisenhower ile Vali Steven· •Fakat hür dünya, Sovyetlerin 
sonun muhtelif meseleler karşı Batıda da, bir tecavüze girişme-
sındaki fikirleri şunlardır: leri ihtimalini hiç bir zaman 

Kore meselesi unutmamahdır.,. 
General Eisenhowere göre Ko Radyo ve televiıyonla yayın-

redeki komünist tecavüzü Baş- l.ınan bu nutkunda General Ei· 
kan Trumanın zayıf idaresinin 5enhower şunları söylemiştir: 
tabii bir neticesidir. Yapılacak o-- Komünist tecavüzlerinin 
lş. şimdikine nazaran daha geniş önüne getmek ic::i tek bir me~e
sayıda Güney Koreliyi eğitime le, bir bütiln olarak ele alın. 
tAbi tutmak ve cepheyi yava, malıdır. Dünyanın yalnız bir kö 
yavaş Güney Korelilere terket· ~esine ehemmiyet vererek dikka. 
mektir. timi1i dağıtmayalım.• 

Harbi sona erdirmek için ya- Eisenhower şöyle demiştir: 
pılması gereken işleri teshil mak c- Üeüncli Dünya Harbini ka 
ıadiyle General Eisenho\ver biz- zanmanın en iyi çaresi tiçün
z.at Koreye gitmeyi vaadetmek- !'Ü dünya harbinin önüne geç-
tedir. mektir. • 

Demokrat adayı Stevensona, gö General Eisenhow·er, İkinci 
re Koredeki komünist tecavüzü- Dünya Harbindf' insanları muha 

. 
ilerilik ve gerilik 

( Ba51 1 !ncld•) 
İçtimai terakki, ikhsadt terakki 
ile eJele yürümezse, inki.şıfımız 
sağlam bir temelden nuıbnım 
kalır. \'alnız gerilik taşkınlıkla
rını önlemekle kalnıak ve mev
cutla iktifa etmek, biri mit
li beka, inkişaf ve terak
ki zaviyesinden tatmin ede
mez. Çok zaman kaybettik. Haya
hmıı trıatlırlı doludur. Sür'atle 
ilerlemek ihtiyarında)'ız. Elde 
ettiglmfz milletJerınsı mevkii 
başka suretle geliştiremeyiz. Ka. 
dın vatandaşın siyasi, içtimıi ve 
iktıc::adi hayatta daha fazla \·e
rimle, daha fazla hak ve hürri
yetle çahşmı~ını temin edemez
sek, ağır milli vazifelerimizin al
tından sıir'atle kalkamayız. Enrr
ji kaynaklarımızın yarısı muat
tal kalır. 

ne karşı koymak için Birleşmiş rebelere sürmenin mesuliyetini cemiyetimizin sür'atle tekimül 
~!illetlerin verdiği karar ve bu tattığını, bir komutan olarak Va·· ihtiyacını kendi inhisarlan 
kararın muvaffakıyetli tatbikı ta zife gördüğünü ve bu t~crübesi- altına almak, bir inkıJAp tıa~su
rihte bir dönüm noktası teşkil rıe dayanarak hiç kimsenin ken- bu yaratmak ye bunu ıahsi ve si
etmektedir. Bu sayede daha disi kadar harpten nefret edemi- yasi maksatlarla istismar etmrk 
büyük bir harbin önüne geçil- yeceğini;söylemiştir. isteyen açıkgözler bulunabilir. 
miş bulunmaktadır. Cumhuriyet· Stevensonun sözleri Bunlar. inkılibın bek('isi tavrını 
çiler hu harbi genişletmek ve Chicaıo. 2 (A.P.) - 3~ eyı. takınırlar ve ta,kınlıkJarı l!İrl-
sarfedilen gayretleri gevşetmek lette yapmakta olduğu seçim ~i.rlerse, umumi efkar kendilerl
için müthiş propa~anda yapmış. kampanyasını bitirerek buraya ni hoş görmez, şayet ortada suç 
!ardır. Amerika Güney Koreli çelen Demokrat Parti adayı Va· unsuru da peyda olursa zabıta ve 
birliklerin sayısını artırmak i- lı Stevenson ·verdiği bir demeı;te adliye vazifelerini yapar, fakat 
«:in elinden geleni zaten lapmak seı;imleri Demokratlarının kaza. milletin terakkisini temin a~kıv· 
tadır. Stevenson seçimleri kay- naca~ından hemtn hemen emin it geriliğe karşı mücadeleye th
betmek paha~ına dahi olsa boş olduğunu bildirmistir. tiyaç duyanların, gerilerle bir ve 
\'aatlerde hulunmak istemediği· StPven~on buradaki demecin- aynı derecede muzır tutulduğu 
nı sövlemektedir. de yine General Eisenho\\·ere şid intıbaının yaratılması, cemlvet 

Hük(lmetttki sutistimaller detli hiicumlarda bulunmuş ve içinde tehtike11 bir durgunluk 
meselesi Generalin seçim kamnan)·ası ve uyuşukluk istidadı varafabilir. 

Sevenson Vaşington idaresin· müddetince •pek garip hir tavır D.P.; programı ttihanyle ı,.. 
de cUz't miktarda bazı suiistimal takınmı~ olduğunu• söylemiştir. rakkl hasretlisi bir partidir. 
ter oldu~unu kabul etmekte ve Steveson şunları illve etmiş- Tatbikat sahasında şimdly, ka
kendi me!leli itibariyle bu gibi tır: dar yatıştırıcı ve fdanl masla
işlerle mücadeleye alışık olduğu. c- Eğer General Eisenhower hatçı bir rolde göriinmrsl, terak
nu ve seçimleri kazandı_fı tak- başkan seçilecek olur~a Amerika ki sevdalısı f"atanda$lırı gücen
dirde her türlil yolsuzlu~un ö- nın idare~i Cumhuriyetçi Parti- dirmiştlr. Siya~t vt i('tlmal öleli 
nüne ~ececekini söylemektedir. nin mürteci elemanlarına kal- ilr, ,;erilik ve ilerilik gayretleri· 

General Eisenhover'e göre yol mıs olacaktır.• nin bir tutulduğu hakkında nut-
ııuzluklar tahmin edildiğinden Stevensonun mürteci eleman-' kun yarattığı yanh!li tellkkl, tktl
çok daha ıenistir. milletin para- lar dediıl!i sahıslar senatör Ro· dann fiili icraatı neticesinde tas. 
sı re•men çalınmıştır ve bu yol·! bert Taft ile senatör CcCarthy'. hih edllmez.<o: D.P. muhafazakar 

Küçük bir Amerika şehrinde Türkiye 
hararetle alkışlandı 
(Bap 4 ünrüdr) 

ki levhaya veya yazıya rastla
mak için gözümüzü dört aetık 
fakat buna benzer hie bir şry 
göremedik. 

Sonradan Öğrendit;imize ıö 
re Schenectady'de halkın bil· 
yük bir yüzdesi Cumhuriyetçiy 
mi.ş. ıaamafih, bu ıehirdeo te~ 
mas ettiğim kimselere: kime 
rey vtreceklerini sordu~Jm za· 
man ekseriyetinin kararsız ol· 
du~unu ö~rendim Gerek Ne'v 
York'da gerekse daha birc;ok se 
hirlerde Cumhuriyetei Parti, 
kendi lehine muazzam propa 
ganda vapmaktadır. Buna &e· 
bep de Eisenhou:er'i tutan Cum 
huriyetçilerin ı:::a ·et zt'nı:::in ol
malarıdır. Bunun neticesi ola
rak da Cumhuriyttçi Parti. mü 
teaddit kulüpler kurmu;tur Ru 
kulüpleri sayesinde propagan· 
dasını yapmaktadır, Sokak kö· 
~eltrinde sİke'i severim• yazı
sını taşıyan rozetler, •Eü;enho
\ver'i seeinı diye broşürler da· 
j!ıtm•ktadır. 

Demokrat Parti ise prorı:an 
dasını halkın yardımı ile yap
maya çalıc:makta. partinin nro
paganda yapabilmesi için hal 
kın para hibe etme~ini i~tPmek 
tedir. Nüfusu yüı- milyonu. a
şan bir memlekette de bu pa· 
ra yardımını temin etmek nis
beten kolaydır. 

Sualli cevapla 
Bir konu~ma 

5ehenectady'de kaldıA'ımız iki 

maya çalıştım. 

Odada aşığı yukarı elli alt· 
mış kadın vardı. Onlar hana 
uallerini 1>orup bitirdikten son 

ra, ben riP kendilfllrine stçim
ler hakkında ne dü ündükleri· 
ni \'P F.isPnhower'in "kızanın ka 
zanamıyacıtını sordum. Aldı· 
tım ceı·apl1rın yüzde doksan 
be~i GE'neralin lehineydi. Lehte 
konuşanlar Gt'neralin Korede
ki harbe ~on \·erec-P~ine ve o
rad1 earpışan çocuklarını geri 
ı:ı:etireceğinr. hayat paha'tlı~ını 
knıt'a6ına inanmııı;lardı. İ('lerin 
den birkal" kili ise şu Şf"kilde 
ce\'ap \'PrcH: 

- F.isf"nhower' ivi bir adam 
nlma~Jg bPraN-r $f~YE'nSOn da
ha da ivirlır Cünkli Stevenron 
askPr dt"~ildir VE' mt"mleketiml
zi daha İyi hilir. Dahili siyaseti 
daha iyi halledebilir.• 

Bu toplantıda. ayrı fikirler 
C'lrpııı:makla bftrab4"r biitün mü 
nak1ıı:a.lar mııavyen bir hııdndu 
;ı<:mıyor ,.,. kirn~e kimıı:rri kır

nı1 ·nrdu J!erk111~ ü:tpdıj:i gibi 
dil"tinmektc ıerbesttL 

Türki)'eye 
S3)"g1 

C' inan KorlP'nin bu şehirde i· 
....,ki konuc:ma }'anıca~ını yuka· 
rıda varmı$tım . KPndisi konuş 
mal:tnndarı birini yaptıktan ~n 
ra kuHin hac:kanı a,·ağa kalktı 
ve şu ~nıltri söyledi: 

,._ Tiirkive, hem Birle!iimls 
~fillPt1f'rde Ata bir devlet, herrı 
rf,.. KorMe fiilen çarpı~an, sul· 
hiin temini için hie bir fedakAr
lıktan rPklnmrvPn. bir memle 
kettlr. Bu kahraman milleti ::ti. 
kışlamak üzt're sizi avağa kaik
mava rla\'et edi"orum.• 

KnHip reisi bu sö1leri ~öy-
ler söyl~mez orada bulunan beş 

üze :vakın insan. hep birdE'n a
yağa kalktı ve milletimhi hiir
met ve hılsu içerisinde dakika
larca alkışladı . . 

gün zarfında birçok kimse· 
terle temas etmek. şE'hrin nü
fusunu yüz bine çıkaran Gene. 
ral EJPctric ~fotors fabrikaları· 
nı gezmek imk.inını bulduk. Bu 
arada bir de kadınlar kulübüne 
,ı:iderek bir konuıı;ma yaptım. 

Bu konuşma bir konferanstan 
ziyade sual1i cevaplı bir has 
bihal ~eklinde oldu. Sorulan ~u 
allere elimden gelditi kadar 
cevap vermeye ve Pek az la· 
nıdıkları memleketimizi anlat· 

!liuzlukları, kim olursa olsun, hit 1 dir bir parti haline dü~er ve bugün-
bir demokratın ortadan kaldır- Dış siyasette değişiklik kil dünya vaziyetinin ve kendi ---·---
masına imkan yoktur. General olmayacak \·arlık ihtiyacının tesiriyle terak.11·.;;;K;;Ö~R;;;;;KA;;;;;;D_l ___ .;;;..-'"'ı 

Sara Ertuğrul 

Eisenho\ver bu suiistimallerc göz Nevyork. 2 CA P.) - Salı gü- kiye dolru ~ltmeAr mahkQm 0 • 

yuman şahıslar tarafından secil- nü yapılacak ."?enel ~eçimlerin ne lan Türkiyede inkılAp ve terak
mektensc kaybetmeye razı ola- ticeleri ne olursa olsun Vaşinc- ki ba:rralını başka siyast partl-
ca~ını ileri sürmektedir. tondaki Amerikan diplomatları A lere kaptırır. 
Komüni7mle mücadele meselesi merikanın dış .siyasetinde daha 

Eisenho\ver komünistlerin bir u.zun bir .zaman hi~ .bir drj:!:i!'~k· I Biz yukarıdaki sözleri; nutku ta
tok Amerikan askert ve siyasi lık olma)!aca~ını soylemektedır· 1 rafsız bir tahlllf' tAbi tutmak 
sırlarını çalmış olduklarını id- lcr. • ihtiyacryle ya1dık. Bununla bera-
dia etmektedir. Rus casuslarının Korrdeld Amt"rıkah harp her liuna kaniiı ki nutuktı yan~ 
başı boş hareketlerine müsama- muhablr1<'rinln mektubu lı• bİr te1:lkkh·e yol açan ıödrr. 
ha eden bir idarenin ortadan Tokyo, 2 <ft:-.A.) - Korede nutkun belki de biraı (abuk ha-
kalkmaı:::ı zamanı gelmiştir. bulunan Amerıkalı harp muha· 71 rıanması vüzünılrn mln:ısı dik-

Vali Steven~on da komilnlst· birlerinden müff'şekkil bir p;rup: katten ka('~ıs ifadtlerdir. De
lerle ıımansı1 bir mücadeleye a- General F.tiPnhow·er .. UP. ~dla~ mokrat Pırtll.'le bllhaıs~a ıon 11 • 

tılaca4ını ileri sürmektedir. Ge- Ste,·en. ona hıtaben. aonrJerdıklerı mantarda dr,.-:ınt edtn a't-ll';:me. 
neral Eisenhower bu yolda pek heyannamE>de, Sf't'rt" propa.Jan· terakki ga,.·eıertni makbul tul-
ço\c ~ey vapaC'a~ını 5Ö)'lüyor. rlı1.~1 için söylenilen. nutuklnrda mak ,., tdarel maslahat('ıhktan 

Eisenhowf'r, harpten nefret ortava atılan •Amerıkan askrr· k 
1 · •1 K d k k f'k . uza laşmak yolundadır. Ben ıu-

ettlğinl söylüyor erın . ore en çe me.,.. ı rıne nu kuvvrtlc umu,·orum: D.P. ik-
Nevyork, 2 (A.P.) - Cumhu· muha!ıf olduklarını bıidırmekte tid ld 1 · 1 h t 1 • , d. ı an, are mas a a çı laa na-

riyetti Parti cumhurbaşkanı a· ır er. yanan bir intikal devrini terkE't-

C. D. P. dün iki İlee 
"" kongresini yaptı 

(Baıı l tnc!del 
Bizce partilerimizin bir çok 

me~,.lelerde müşterek hareket 
etmeleri bir vatan borcudur. 
Şu saate kadar üç sualimize 

de mil~bet veya menfi cevap 
gelmemiştir.• 

Serbest konuşmalarda söz alan 
il başkanı İlhami Sancar da ez
cümle ~unlar ısöylemiştir: 

•- İkti:ların. partimiıin hare
ketlerine sinirlenmesi, kendile· 
rinde fikir ve terbiyenin eksik 
olduğunu gösterir. 

Samet Ağaoğlu: 

- Biz istediğimizi yaparız, 
kanun arkadan gelir, demi~tir. 
Bunlarla mücadele edecek ve 
kanunu arkadan gctirtmiyeceğiz. 

Memlekette siyası emniyet ol 
saydı, milyonlarca lira, besleme 
gazetelere verilip hakikatler tah 
rif ettirilmeıdi. Fikre fikirle 
mukabele edilir~ sopa ve küfür
le mukabele edilmezdi.> 
Konuşmalardan sonra yapılan 

seçimlerde Başkanlığa Alhttin 
Ören, jdare heyeti üyeliklerine 
de Ömer Yılmaz, Adil Vardarlı. 
Taki Özel, Kamil Dikmen, Saim 
Tuj::lu, l!asan Basri Caner seçil
mişlerdir. 

Bundan başka, dün saat 14 de 
il merkezi salonunda yapılan C. 
H. P. Eminönü ilçe kongresinde 
de başkanlık divanı seçiminden 
sonra okunan faaliyet raporun
da ezcümle §ÖYie deniliyordu:. 

c- Şahst menfaatleri, mide
leri Jçin aramızda bulunanlar 
ayrılmıılardır. Onlara uğurlar ol 
sun diyoruz. 

olmuştur. 
Bizleri hiç bir kuvvet hak ta· 

nıdığımız bu yoldan &eri çevire
miyecektir.• 

Bu toplantıda da söz alan muh 
telif partililer iktidarı şiddetle 
tenkid elmi,lerdir. 

Yapılan seçimlerde Eminönü 
ilçe Başkanlığına Kemal Çilingir 
oğlu, idare heyeti üyeliklerine 
de Hakkı Aker, Hakkı Gökşahin 
Necdet Algı. Vehbi Aköre, Me. 
IAhat Tiryaki, Abdullah Sakarya, 
seçilml~Jerdir. 

Atlee'nin 
Hayırsever 
Kızkardeşi 

A.ııor(ııtnf F'rııı 

Tunbrldge Wells (İngiltere), 2 
Eski Başbakan A tlee"nin kız· 

kardeşi misyoner rahibelerden 
)!iss Mary Attlee yakında bura. 
dakJ evinden ayrılarak Londra 
yakınlarında bir yere taşınacağı 
nı bildirmi$tir. 

~fos Mary Attıee 77 yaşında 
olduğunu ve artık köyde yaşa
masının cok zorlaştığını ilAve 
etmistir. 

Miss Mary Atllee tam 35 se 
ne Güney Afrikada çalışmıs ve 
orada •Irk Birliği• ismi altında 
bir teşkillt kurarak muhtelif ırk 
lara mensup insanları aralarında 
daha iyi anlaşmalarını temine 
mAtuf işler yapmıştır. 

hluhatefet liderinin kızkardeşi 
1950 de lngiitereye dönmüştil. 
Miss Mary Attıee Güney Afri. 
kadaki son ırk mücadelelerinden 
Dr, ~lalan hükQmetinin mes'ul 
oldu~unu söylemiştir. 

mek aımlne \'armıştır. Runun sa
rih delillerini yakında ortaya 
koyması beklenir, D.P. bunu ya
paC'ak otursa, demokrasiye ina
nan, memleketin iyillUni ve te
rakkisini istryen, iç emnlytt, 
sulh "' huzura ha~rtt duyan. td
rAk sahibi vatan~aşlann emniye
tini kar:anabilecek, hatAlannı u
nutturacak ,., milletin yeniden 
srv~lli•i olabilecekttr. t,ı. o za. 
man bir takım sicıler dağılarak, 

iktidann müsbet !ktısadl Vt m•· 
il sahalarda elde ettiği büvük vt 
~üıel neticeler, gözle görülür bir 
hale gelecek, bunlann yıratarı
l• emniyet ve ferahlık, idrlk ıa
hibl vatanda,ıarın kalbini haz1a 
dolduracaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

Toprak Mahsulleri Ofisin

de değişiklikler yapılacak 

Ankara 2 (T.H.A.) - Toprak 
~lahsulleri Ofisi genel müdür
lü~ü kadrosunda bazı- mühim 
değişiklikler yapılacağı haber ve 
rilmektedir. 

Bu meyanda, iki aylık mezuni· 
"et alan g-enel müdUr ~!ümtaz 
Reke vekA!et eden Başbakanlık 
mUsteşar yardımcısı HulUsi Ti· 
murun veya ofi5 genel mUdilr 
yardımcı Hakkı Nuri Melen'in 
ofis genel mUdUrlü~üne getiri· 
leceği bildirilm~ktedir. 

Bundan başka ofüin İstRnbul 
bölge müdüriüı?Une, müdür mua 
\'inlerinden Adil Badurun tayin 
edılmesi de muhtemel görillmek 
tedir. 

Yen! Su Opereti 
Her akşam saat 

21 de 
Cumartesi Pazar 

15 de Matine 
Carşamba 15 de 
Tenzilttıı matine 

(TlltANPETLİ RAZl\"E) 

........ .... .... .... ............. • 

Bilanço 
(Başı 2 ndde) 

mıı bulunması umumi ha· 
yat seviyemizde bir yükse
lişin ifadesidir. Banka krr· 
dUe.rinin 834 milyon artmıı; 
bulunmı~ı, Eml.iık Kredi 
Bankasının müslerilerine in 
şaat için açtığı kredilerin 97 
milyon liraya varması nltm· 
leketimhde it "'e in. ::rıat . •· 
ha:ırının genfılediğine ara. 
mettir. 

Nutukta en memnun olu· 
nacak noktalardan biri de 
devlet başkanının, sanayi er· 
babını gü('tiiklerden kurla· 
racak olan yeni muanıele 
vergisi tasarısının hazırlan· 
mış olduğunu miiJdelemtsi· 
dir. Cumhurbaşkanının ev· 
velce devamlı olarak zarar 
eden Devlet DPmiryolları
nın, Denizyollarının, Hava. 
yollarının, P.T.T. nin ısrar 
etmekten kurtarıldıklarını 
bildirmesi dP Ü!iilünde duru· 
lacak noktalardır. 
O.rdumuıun günden güne 

kudret ve kUV\'tt hulm~or;ı, 
dış itibarımızın bütün dün
yada - tabii kızıl 11em dı-ıın
da • artması, Atlantik Pak
tına giri~imiz başarııı. A· 
merlka, İngiltere, Fransa ve 
\'unanistan i1e sıkı dostluk
larımız ve ittifak1arımıl, Yu· 
goslavya ile girişilen ve ge. 
li~ecek olan dost(a müna· 
sebetıcr ise hepimizin maIO.· 
mudur. 

Daha da iyi günlPre ula'J· 
mı-mızı tPmE'nni ed~r. bu 
temenninin boor;a gltmiye. 
ceğini de umabiliriz. 

Sor'".., ~ c 1\' 'CI 

0'1; KELhlE\"LE 
Beyaz zehir ticareti ya· 

panların cezaları arltırıla· 
cakmtı ..• 

Arttırılmalı ki zehirle· 
nenler azalsın! 

TATLISERT 

Ne isterseniz 
l Whaı You Wılt ı 
Komedi 2 Rö1üm 

ShakH 

~are Ce•lreu: Or

"ıııa Rıırıao Sıııhne 

Y.rıntru.ı (.'arıımba 

•• 
••U ııı rl'e Cama. o•tıt nıa 

una ıaat tam 17 de ftıl•ffln 4027f'I 

ISTANBUL BEl.EOIVESI 
sımlR TIVATROl.ARI 

Saat "ll de 

Avrupa intıbaları 

Hitler ve Musolini 
(Başı 2 nclde) 

Ben öyle sanmıyorum, o yaşı· 
yor ve .L\11ah onu insanlara 
bir zaman reva gördüğü şartlar 
iı;inde yaşatıyor. başkalarına 
çektirdiği ıstırapların tadını 
tattırıyor. 

* İtaiyaya gelince: İl'raat ,.e bı· 
raktığı mi:as bakımından 

fuuQJjnıyi Hıtlerjp mevkiine 
indirmrk dnğru değildir. Ger
çi İtalyan dıktatörüntin de gü. 
nahları affedilir soydan değil
dir. Fakat itiraf etmek !hım 
~elivor ki Mussolini yarattığı 
lcrröre ra~men varımada üze
rinde yeni bir İtalyanın doğ· 
masına da hizmet etmiştir. 
~Iıı.~snlininin bütün ftalvada a
dım ba1ında eserlerine ~astıan 
maktadır. Si 3'1 hayalı bakı· 
mında"!: çok fena h3tıralar bı
rakarak ölen Duçe memleke
tine sanayi. ziraat husu~ların· 
da ,.e dlter hayat kaynakların
d1 h iv ' · ilf"rltm'!'IPr sağlamış
tır. Onun iı;in .\lmanyada Hit· 
ter umumi bir nPfrete 13vık 
~örUl1ııtü h•11e ltaiyan haİkı, 

gUn geçtikçe Mu.ssohninin hata
larını affetmek temayülü gös· 
termektedir. ~fussolininin fa
şist idarrsi ortadan belki bir 
rlaha dirilmemek Uzere kalk· 
mıştır, fakat Mussolininin hA· 
tırası İtalyan ~önüllerinden, 
pek silinmişe benzemiyor. Pek 
ı;rık İtalyandan onun politika
sının tenkid E'dildiğini, $ahsın
dan ise hayırhahane b3hsedil
di~ini duyarsınız. 'Yaşanılan 
giinlerin tarihini tarafsız ola
rak vazmak zor bir .~. Bakalım 
i:1Jtikbalde eorukl;:ırımız ikinci 
rllinya h;:ırbi !:PhPnlrrini ve ne. 
ticelerini nasıl bir hükme bağ. 
lıyacaklardır. 

Ktrim Ömtr ÇAGLAıt 

Yeni Neşriyat 

• YEDİTEPE• 
J~ranb ıMa nn heı ıunde bir raYım· 

ları.maı.ıa olan Yf'tf!tl"P• fikır ,.. ıana 

l"lll"leılnin 1 l.;ı~ım aarıaı dnl«un bir 

lf'kılde cıktı . Rn urıtia Cumhuriyet 
hıyramı ,.. Atat,lTlı: lı:nntıaıı İl?l"tinıhıı 

maJ,;ale ,.., ıiıırlflrıi"'n hıı.fka Kl"rnıl Bil

haııı.r. Melıh C'evıt~t, 8f'hCl"t Xe"•tirıl. 

rırhın K•mat A.·hın Rıınatıı. A Ka· 
-lir. r 1ı:ı•tt flrsurı lllh lrnıılı fiti 

• r ,.. hlkly•l•r ••rıiır on ..... ,.. ,_1'1• 
ıa l••ıb11 edf'r ı Potta kttıuıu Xo. 

7; htınbal. 

Pirinç t"<! bakır eşyayı 

parlal111ak için Atatürkiln inkılAp mektepleri 
olarak kurduğu Halkevleri. Halk 
odaları kapatıldı. İktidar sarhoş 
luğunan. iktidar düıküniUğüniln. 
iş! AtatürkUn eserlerine balta 
sallamağa kadar götilreceğini 
doğrusu düşünmemiştik. 

İşte D. P. nin içinde bulun. 
duğu bu zihniyettir ki, Samsun. 
da bir yobaz Ustaoğlu. Ankarada 
vaiz Ömer Bilen kıyafetinde da· 
ima karşımıza çıkmaktadır. 

Bütün hayatını hayır islerine 
tahsis eden bu rahibenin siya
setle hiç bir ilgisi yoktur. 

Yunusta bir bomba 

Revü Operet 3 perde 10 
Yazanlar: Raşid Baran: 

Selönü 
Milzik: Satı Lir 

Tel: 49369 

Tablo 
Balil OltıBI KIS'll 

FIRTtNA 

1

..._,.,.,...-· .... 
Vı11n? fHıak""'l''"ıır• ~ 

ı ırk<:fl•I · Ralilıın Oerltı 

Radyo D. P. emrinde çalışan 
ldi bir çığırtkana dönmüıtUr. 

İstanbul şehri, iş yapmıyan 
bir Şehir Meclisi tarafından id•· 
re edilmektedir. 

D. P. liler Belediy•de kayrıl. 
maktadırlar. Vali de D. P. em. 
rinde hareket eden bir partizan 

ratladı 

Tunus. 2 CA.A;) - Bugün bu. 
rada tethişçilerin milteferrik fa. 
aliyetleri neticesinde. bir kiş( 
ölmilş, dört kiıl yaralanarak has 
tahaneye kaldırılmıstır. 

Ailelere yardım bürosunun 
merdivenlerine bır~kılan bir· I 
bomba patlayarak bınada mü 
h;m hasarlar vilcude getirmis. 
·rıfilAk sonunda büro h~demesi / 
olE: karısı )'3ralanmıılardı.r. 

rcı111"fn~.· 421 ~7 -~IUAM!llER KARACA 
UA.KSİM Bo •kı•m KMlElll Kl~m 

HELSINKI 952 DONJUA N A o y lı!'o 
Paıaı 'faıan Cıen<i• 4nrl'rfl 1'11 .. tl 

u•ıtr 18 da. ınıreler ıı Turı.:,.~ Yılnın lnıı 

Cilası 

1•. Carı•mba ekıanı!a I T•lefon 4 Hıl~ 
rı lflaaillUı halk .ıttfo'I. rızır cdnlerı ı ~.10 rl'ı mıtıne 

l'aıart•I akıa~·ırı tf!mıaıı r.ııflıer ıı.aaı ıı ıe a<:•l•r jEn İ)~İ 
f'•r1•tı•be akıınıl•r, .,. ı·an ~r ı •·• arı .. AI akıaml•r• Or••a kı•ırııuırl'ı 

te•ı u,ıı.tınflrl'ı tıı•tıı•Y• leruuıı. !:iat.ı akıaııııııır. K •ıu....ıı lı:ıımında ılf aden 
' . 

Ttlelua; &l.ı.N MwaJI ruttu 



ANKARADA YAPILAN CUMHURİYET KUPASI MAÇLARINDA: 
---------------------~ 

Ankara karması birinci oldu 
İstanbul ve Ankara karmaları arasındaki Vefanın 

1 

dünkü karşılaşma2-2 berabere neticelendi ı Adanadaki 
\nkara.. 2 (A .\.) - .\nkara, 

1 anbuJ \.'C İzmir karma futbol 
takımları arasında yapılan Cum 
huriyct kupası maçlarının s~ 
nuncusu. bugün Ankara - İs· 
tanbul karmaları arasında OY· ı.;:ı;ııııı""";;,• 
nanmıştır, 10.000 den fazla se
~·irci önünde oynanan n1aç 2-2 
beraberlikle bitmşitir. 

İki maçın birinde galip ge
lrn ve diğerinde berabere ka
J.an .·\nkara karması Cumhuri
Jel Kupasını kazanmıştır. 

Takımlar saat 14.30 da su 
'kadrolarla ıı;ahaya çıktılar: 
IST.\NBl"L Kı\R)lı\SI: 

'''hmet - Naci, R!hmi 
F.ırer, Çttin, Akgün - ı\11, 
Reeep, Garbis, Burhan, is
met. 

A~KAR.\ Kı\R:IL\SI: 
ükrü - Rıdvan, llayri 

:\fustafa. Basri, Ercüment -
·va!nr, llasan, llüsamettin, Ke 
mal, Nusret. 
Jlakem: Ali Bar('ın. 
Avrupa Güzellik Kraliçesi 

Gün~cli Başarın topa ilk vuru 
~undan sonra ovuna başlandı. 
Santra)'I yapan İstanbul fdt've
tı. süratle Ankara kalesine in
clı. İslt1nbul, İzmir karmasına 
kar~ı çıkardutı oyunla kıyas e
dilmiyecek bir sür'at \'e enerji 
ile oynuyordu. Sekizinci daki
kada Burhan vakın mesafeden 
nıacın Ut;. S!Olünü kaydetti. 

llcr ik~ takım da güzel bir 
nyun tıkarmaktaydı. kar$ılıkh 
sfir'ath ve deplilsmanh akın-ı 
hr bırbırıni takip ediyordu. 
35 inci dakikada, Garbi.<; Anka

• 
htınbul muhteliti 19 Mayıs stadyomunda 

Futbolümüzün gelişmesi icin 
nelere ihli ç v rdır ! 

ra müdafaa ını gC'cerek kaleci {- Yazan : -~ 
He kar.;;ı karşıya kaldı. Ankara 

1 
k· leeisi. kaleve 20 metre ka· Sed f T 1 
dar bir mesafede bulunan Gar a ay an 
hı'e doğru kasarak topa ve- =------------l 
li(ti YC' uzun bir süt çekti. 
fakat ava~ı incindi~i için ka
l"ye dOnemedi \·e )·ere düştü. 
Ru sıarada trkrar topu vakaJa. 
}an Garbi;,;, bir ~ol kaydettİ\·!'e 
clr daha ('ı,.·vel hakem düdük 
caldı#"ı i~·in bu ~ol sayılmadı. 
Kı a bir münakaşayı müteakıp 
ht\11 yaollarak O\'Ura devam t· 
d.ıd. Dovre 1-0 İstanbul le· 
hin~ bitti. 

T'< nri rlevredc .. \nkara kale· 
sinC' Fevzi. forvete H3di alın· 
mış. Kemal sa~ açı~a tteçmiş 
\e \'asıf tıkmıştı. Oyun \'İne 
~iir':ıtli bir tPmno ilf" bac;;ladı. 
11 lnc-1 dakikada Ali atıktan 
Ankara kalesine indi. topu 
Burhan:t J!'f"Cirdi, Rakip kaleye 
~üzel bir ıiahs rapan Burhan, 
ikinci .s:olü <'tlt. 

.\nkara ;.·editi iki ~olden hie 
bozulmamıştı. ):ilckim akın
larınr ~rttırm"''a ba,ladı 18 in 
ri dakikada İstanbul ;ıleyhine 
hir korn!'r oldu Kemalin attt
.lı koml"r ile toP Ba~riye srrldi. 
l\ıc'"i takımının ilk golünü 
ka' drlt~ 

Birkac dakika sonra H3di ka 
fa ıle ikıncT ..\nkara golünü kay 
dedince. mat 2-2 berabere va 
ziyete girdi. Bundan sonra İs
tanbul idcla trk kale ovnaya
rak müteaddit tehlikeli hücum 
lar '·aptıysa da \·aıiyet değişme 
di. tonu sık sık avuta ve taca 
atan Ankaralılar 2-2 beraber
lıkle ~ahadan ayrıldılar. 

~!açtan snnr•. ~!illi Efülm 
Bakanı Te,·fik İleri sahaya ge
lrrek kunayı Ankaralılara ver. 
rH. Büı·ıik ~Jıllet ~ıeclisi Bas
kını Refik Korallan. berabe
rinde \nkara Valisi Kemal Ay
pun l'lıiu~u haldP nyunculan 
birC'r t-i .. rr ff"hrik f"ffİ. 

'laçta bir hildise 
\nkara 2 <T \.) - Bugün 

ıapılan .\nkara. lsıanbul kar. 
ma ı matı sırasında istanbul 
kalrcisl '1ehmedin sakatlanma 
ıt tizerine sahaya ~iren lstan
bullu futbol idarecilerinden 
Be ikta lı S.::ıdri UsoC:lu maçın 
hakemi İzmirli \li Barçının ya 
kasından tutmuş \'e tartakla
mıştır. Hakem bu harekete mu 
kabele etmemiştir. Seyirciler, 
l soJ!lu sahadan tıkarken kendi
sını yuhalamışlardır. 

'taçların hasılatı 

M emleket futbolunun ıeliş-
mesi iç.in sür'atle bazı te. 

şebbüslere geçilmesi artık bir 
zaruret halıni almı' bulunmak
tadır. 

Ev\el.1, kuv\'eUi bir antrenö· 
re ihtıyoıç vardır ki, haber aldı
ğımıza göre, Futbol Federas
yonu. amatör milli takımı oHm· 
piyatJara hazırlayan Puppc San 
dro ile temas halindedir. Eğer 
bu haber doğru ise ve değerli 
İtalyan antrenörü yapılan tek
lifi kabul ederse. ilk mülı'm 
ihtiyaç karşılanmış olacakt 

1kinci mesele; mümkü mer
tebe milli, temsili ve hususi dış 
temasları arttırmak ve bu lt!· 
ınasları esash bir programa 
bağlamaktır. 

l 

Galatasaray ve Panatinaik:os takımı kaptanlart 

Senede içeride ve dışarıda 
ortalama bes ilıi altı milli maç 
yapmak lizımdır. Temsili temas 
Jara gelince: bunların miktarı 
daha fazla olmalı ve yalnız İs
tanbul ile Ankara\'a inhisar et-
tirilmemelidir. ~ bilir. • verebilir. 

Memleket futboluna hız ve- Dığer taraftan bölgeler ara· .ı'.rtık kiasik bir yıllık pro~. 
rebilmek \'e yurdun muhtelif sında devamlı surette maçlar ram dışında bir şeyler yapma. 
bölgelerinde futbol kalitesini tertiplenmesi de her bakımdan mız ve yeni programı hayli ı:e-
ve görgüsünü arttırabilmek için çok faydalı neticeler verebilir. niş tutmamız Jflzımdır. 
temsili temasları daha ~ümul- Mesela bugün İstanbulda Yeni Futbol Federasyonu, her 
lü bir hale sokmak Jizımdır. beş, Ankarada iki, İımirde iki zamanki klıisik program dışın-

Bugün Ankara, istanbul ve küme vardır. Bu kümelerin kar da kalarak göı doldurucu ve 
fzmirde senede üçer temsili malarını münavebe ile civar hareketli bir program tesbit e-
maç yapmaları ve yine bir sene bölge karmalarıyle karsılaştır- derse, memleket futbolunun ge-
içinde bu temsili takımlann mak, memleket futboluna ycnı lişn1esi için, ilk defa esaslı adı· 
hiç olmazsa birer defa harice hır hareket ve )eni bır veche mı atan teşekkül olacaktır. 
gönderilmeleri çok yerinde o.

1 
lu~ r 

t'ç büyük şehir temsili ıa. 
kımları icin böyle bir program 
tesbit edilirken, Çukurova, Ko
caeli, Karadeniz .,,..e Bursa böl
geleri~le Orta Anadoludaki ba
zı bölgelere de bövle imkanlar 
sağlanması veya hiC olmazsa bu 
bölgelerin karmalarına yabancı 
klüp takımları ile senede birer 
ı,.·eya ikişer maç yaptırılması, 
n:ıemleket .futbolunun gelişme
sınde haylı mühim rol oynaya-

B. Spor, Gümülcine 
muhtelitini 5 · O 

yend i 
Dün saat il de ŞereC stadın

da bir müddettenberi Bandır
mada bulunan GilmilJcine muh. 
!eliti Beyoğlusporla karzılaş. 
mı tır. 

1 Maçları 1 
.\dana 2 CTelefonlol - lkı 

maç yapmak üzere şehrinlize 
gelen Vefa takımı birinci kar
şılaşmasını dün Adana Siimer· 
sporla yapmış ve maçı 4 - O 
kazanınıştı. 

Bugün ikinci ınaçını 'l'oros
sporla yapan \'efa. oyunu 1 - 1 
beraberlikle bitirmi:;;ti~-. 

Yugoslavya • Mısır'ı 

S · O yendi 
Bel~rad 2 ( . .\.A.) - Bugün 

burada elli btn kisi önünde ı 
yapılan futbol maç1nda. Yu· 
goslavya :\lısırı sıfıra kar~ı beş 

golle ınağllıp etmiştir. 

--o--
Bisiklet mukavemet 

yarışla rı 

.\nkara 2 (TA) - Bu~ün 
j·apılan .\nkara bisiklet muka
,·emet yarı~ında birinciliği En· 
\'er Osnıalı ikinciliği Sadık 

Sen ,.e üçüncülüğü .;\bbas Yi
ğit atnıı~lardır. 1 
,\ vrupa aUetiım idare heyeti 

toplanıyor 

.\nkara 2 CT.A.) - .\\Tupa 
atletizm idare heyeli. 22 ka
sımda Brükselde toplanacak· 
tır. Bu heye on bir kişiden 
mürekkeptir. Ve üyeler! ara· 
sında Türkiye Atletizm Fede· 
rasyonu başkanı Naili )toran 
da bulunmaktadır. Naili !\Io· 
ran, 15 kasımda toplantıda bu
lunmak üzere Brüksele hare
ket edecC'ktir. Geçen seneki 
toplantı :\tilinoda yapılmıştı. 
İki Lüksenıburglu boksör n1aç 
yapmak iizere memleketimize 

gelmek istiyor 
.'\nkara 2 (T .• o\.) - Fransız 

aslından olup birinci seri bok· 
sörlerden ve yarı orta Ye orta 
siklet şampiyonlarından Leon 
Roller ile 1',rancis Chlinger ı 
Türkiyede maçlar yapmak ü· 
zere aliı.kalılara müracaat et
mişlerdir. Bu müracaat ince· 
IC'nmekte \'e profesyonel bok· 
sörlerimizlc maç yapabilmele· 
ri için imk3nlar aranmaktadır. 

ikinci küme 
Maçları 

Dün muhtelif sahalarda ikin 
ci küme maçlarına de\·am edil
miştir .. A..lınan teknik neticeler 
şunlardır: 

Vefa Stadı: 

Süleymaniye O - Haliç O. 
Anadolu hisar ı - Alemdar O 
(Oa\'utpaşa - Sarıyer maçı 

tehir edilmiştir.) 
Fenerbahçe stadı: 

Elektrik 7 - Topkopı 1. 
Demirspor 1 - Galata O. 
Anadolu ı - Ortaköy O. 
Seref Stadı: 1 
Karagümrük 3 - Hıl:il_o_._ 

Cumhu~ıyet kuoası maçları
nın birincı günü İstanbul • iz.. 
mır karması hasılatı 2100. ikin 
ri günil .\nkara - İzmir maçı 
3670, bugtinku \nkara . !stan. 
bul karması hasılatı ise. 11.102 
liradır. Bu:;ilr. tada "elen se-
l <i adedi de 9870 kiıidir. 

Yagmurlu bir havada oyna· 
nan maçta Beyo,ıluspor devre
yi 2 • o calip bitirmis ve ikin
ci denede ilç ııot daha ataralr 
maçı 5 • O kazanmıştır. Galatasaray takımını diln 5 • 2 yenen Yunan ıampiyonu Panatinaikos 

• 

C'umarle!,İ f:'.iİnli .\nkara · tzmir arasında oynanan nıatla ~\nkara kalecisinin bir kurtarışı 

Panafinaikos G. Sarayı 
dün 5 • ı mağlup etti 

Misafir 
kaygan 

muhacimlerin 
sahada 

sür' ati, G. Saray müdafaasının 
bocalaması, Yunan takımının faali

yetini kolaylaştırdı . 
yunanistanın Panatinaikos ta-

kımı ikinci maçını dün 
Mithatpaşa stadında. iplik iplik 
ya,!!an yat:mur altında ve 2000 
kadar ı;;eyirci önünde Galatasa· 
ra~ takımıylc yaptı. 

llk devrenin ikinci dakika
sında Galalasarayın bir hücu
munda Rehanın sağdan ve U· 

zaktan bir şulunu Yunan kale
cisi Onlcdi. Soldan bir Galata· 
saray akını kornerle neticelen
di. Galatasaray yavaş yavaş ha
kimiyeti ele almakla beraber 
sahanın çok kaygan olması o
)'Uncuların topu layıkıjde kon
trol etmesine imkfın vermiyor 
Bununla beraber dokuzuncu da. 
kikada soldan bir Galatasaray 
hücumunda ve iyi bir şutta to 
pun kale direğine c;ıarpması Yu
nanlıları bir golden kurtardı. 
Onuncu dakikada iyi bir pas a
lan 'Yunan solaçığı, üstüne de 
kimse gitmeyince, rahat rahat 
topu sürdü, yakın mesafeden 
sıkı bir şutla Galatasaray aley
hine bir gol yaptı. Bu golde, bil 
h.'.1.ı;;sa fltuzaffcr hatfı.lıydı. 

Bu golden sonra Yunanlar 

bir müddet hakim ve glizel oy 
nadıtar. Fakat on yedinci da ki. 
kada Galatasaray sağiçi Suat. 
Rehadan aldığı bir pasla topu 
sürdü ve uzaktan sıkı bir ~utla 
Galatasarayın beraberlik sayısı 
nı yaptı. 

Galatasarayın neticesiz kalan 
bir hücumundan sonra Yunan 
merkez muhaeimi seri bir akış. 
la kaleye doğruldu. Muıafferin 
elle ve çelmeyle mani olmak 
istemesine rağmen sıyrılarak 
kaleye sokuldu ve Galatasaray 
aleyhine ikinci golü kaydetti. 
Galatasaraydan daha düzgün ve 
daha hesaplı paslarla oynayan 
Yunanlar, l\luzafferin kaygan 
sahada hiç muvaffak olamayışı. 
nın da yardımıyle epey hücum 
fırsatları kazanmağa basladılar 
Otuzuncu dakikada müsait bir 
pas alan Yunan merkez muha· 
cimi, 1.Iuza[ferin müdahalesine 
vakit kalmadan uzaktan ve sıkı 
bir şutla Panatinaikos'un ü~ün
cü golünü yaptı. 

Otuz üçüncü dakikada bir 
Galatasaray hücumunda Yunan 
kalesi aleyhine verilen penaltı· 
Yl Muzaffer çekti ve topu kale 
fislünden avta attı. Otuz altıncı 
dakikada Yunan sağaçığının 
ortaladı~ı top 1ıluzafferin aya 
ğına değerek Yunan mcrke1 
muhaciminin önüne düşerken 

bu oyuncu yarı ,·ole bir \'uruşla 
Galatasaray ale)'·hine dördüncü 
golil yaptı. 

Kırk ikinci ve kırk U~üncU 
dakikada iki Galatasaray hücu
mu, Yunan kalecinin müdahale 
si.vle akim kaldı. Devrenin bİt· 
mesine otuz saniye kala da Bli· 
lent nıuhakkak denilebilecek 
bir gol kaçırdı. 

Devre. 4 - 1, Panalina.ikos 
lehine bitti. 

İkinci devre Galatasarayın 
birbirini takibeden akınlarıylP 
ba~ladı. Sekizinci dakikaya ka 
dar top de\·amlı olarak Yunarı 
yarım sahasında oynandı. Se 
kizinci dakikada geriden hava 
landırılan topu Galata~aray ~oı 
içi bir kafa vuruşıyle ileri gön 
derdi, Reha vole bir şutla Ga 
latasarayın ikinci golünü yap 
tı. 

Bu &olden sonra Yunan kale-

si iki tehlike atlattı, Yunanlar 
epey müddet Galatasaray bas
kısı altında kaldıktan sonra an
cak on sekizinci dakikada Ga
lataı:;aray kalesine akabildilcr. 
Sağdan çekilen bir şutta Gala
tasaray kalecisinin ıska geçme
si az kaldı bir gole mal oluyor· 
du, bereket top kaleye muvazi 
olarak geçti. Bundan sonra Ga· 
latasaray tekrar h3kimiyeti ele 
almakla beraber gol çıkarama
dı. Buna karşılık otuz beşinci 
dakikada Roberin bir hatAsı yil· 
zünden hücuma geçmek fırsa
tını bulan Yunanlar, Galatasa
ray merkez mua\'ininin ve sol 
müdafiinin üstüste ıska geçme· 
leri üzerine saj!açıklarının şu· 
tiyle besinci gollerini de yaptı. 
lar. Oyunun geri kalan kısmın
da netice değismedi ve maç Pa
natinaikos'un 5 - 2 galibiyetiyle 
sona erdi. 

'Yunan muhacimlerinin daha 
seri oluşları, kaygan sahadan 
daha iyi faydalanmasını bilme
leri. buna mukabil Galata!':trav 
müdfaasının zayıf oluşu. l\.lu?:af
ferin ıslak sahada her zamanki 
hareket kabiliyetini kaybetme~i 
Galatasarayın ma~lObiyetini kn 
laylaştırdı. Misafir takımda baş· 
ta merkez muhacim olmak tizC'
re sağ ve solaçİkları. solic1Prl, 
sol müdafileri ~üzel ve bilgili 
oynadılar. Galatasaray takımın
da ve muhacim hattında en iyi 
oyuncu Suat. sonra Reha, mii· 
dafaada da Roberdi. Suatla Re· 
hadan başka muharimlerfn mu
\•affak olamayı~tarı ve hele i· 
kinci devrede <rün~vdın'ın ve
rini alan bü~·ük Büll'ndin h.e-r· 
hat oyunu GaJatasarayın ilfi eol· 
den fazla çıkar:ıma.masına se .. 
bcp oldu. 

TAKl~ILAR 
Panatinaikos: Haçopulos • A· 

lupis. Koçidiş, Papaantonyo, LI· 
noksilakis. Petropulos - Arakis. 
filaktis. !'likolairlis. A$;imako· 
nulos. Perlianulos 

Galatasaray: t\fetin Ali. 
Necmi - Özcan. ~luzaifer. Ro
her - Günaydın (Biilent). Suatı 
Reha, Hüseyin. Küçük Bülent. 

Hakem: Gazi. 
A. BAUTIYA& 


