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Radyolariyle me:nıJeke!.n her 
~arafından İstanbul \·e İzmir 
istasyonlarını pürüı~üı dinler· 
siniı.. Bütün çcşitleı .. gelmi~tir 
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Eisenhower, ruman'la 
görüşmek istedi 

Kabinedeki değişiklikler 
talnamlanmak •• uz ere 

Yeni BaŞkan kabinesini teşkil ederek yeni ı~ 
Bakanlara bir yaptıracak 

• 
nevı staj 

"""·_ ..... , 
~/Son tayinlerin de bir kaç gün· 

J /. içinde yapılması bekleniyor 
( S Hükfunet hu tesrii devrede Meclis önüne 

Taft, 
~~~~~~~~-

dış • 
sıyasette daha 

oynamak istedi~üıi 
faal bir 
belirtti 

rol 

-N-er-ed--en 1 
. .luociafııl Pru: \ 

Vaşıngton, 7 - Kongredeki ~~~§:!ıı.lijjlll 

Nereye! 
\' AZAS : 

Cumhuriyetçi lideı-ler bugün o
cak ayında General Eisenhowe. 
rın Cumhurbaşkanı olarak işe 
başlamasiyle beraber raaHyete 
geçecek olan yeni kongredeki 
başlıca mevkileri elde etmek ü 
zere harekete geçnıişlerdir. Tem 
silciler ~leclisi Cumhuriyetçi li· 
dori Josef Marfo bugün bir ga-

A
dnan l\lenderes kabinesinde zctcciye verdiği beyanatta. parti 
esaslı değişiklikler yapıh- lidcrl<'rinin !ralık ayında Eisen· 

yor. ı:uan şu "aıileden çekili- ho\\·crlc bazı meseleleri görüş· 

Ahmet Emin YALMAN 

yor. diğer filin oraya geçiyor. mck üzere bulusacaklarını söy· 
Vatandaşları aloikadar edecek !emiştir. Senatör Robert Taft 
olan nokta, filianın 3erini filanın dış siyaset hususunda alına~ak 
alması değildir; değhik.liklerin, kararlarda faal bir rol oynaya-
e~kislnden daha i) i bir istikamet bilmek için ayan dışileri komis-
tutulduguna delalet edip etme- Yonundan bir mevki isteyeceğini 
mesidir. belirmiştir. 

Toi e:,aı,ıoa kadar gidilir~e, i~ i Senatör Stylcs Bridgl's'in de 
rnanat;n·le demokrasinin başhc:a halen iş~al etmekte olduğu A_. 
hedefle .. rinden biri, umumi ha- ~·an ?ıleclisi Cumhuriyetçi Parti 
yatta feragatli, ıneı.iyetli, fazi- grup liderliği mevkii yerine Cum 
Jetli insanlan kalburun üstüne hurbaşkanlığından sonra üçüneil 

Kore tugayı komutanı General 
Sırn ı\car, birliklerine bir 

hitabede bulunurken 

Korede 
Savaş 
Kızıslı 

' 

~ 

yepyeni bir sima ile çıkacak 
.i.nlars 1ıt4111tl Mt.11tabfri1tı.U ı;---

SABARATl'İN SÖNMEZDEN 1 ı 
Ankara 7 - Adnan Menderes 1 

~abıncs~nde yapılan son değişik· • 
lıkler sıyasl mahfıllerde günıin 
mevzuu halindedir. Dört iiln
denberi de\'am eden istifalar na 
killer YC tayinlerden sonr~ l· 
deta bugün de yeni bir istüa ve· 
ya tayin beklondi. Fakat bu !ah· 
min ve intizarlar bugün tahak
kuk etmedi. iktidara yakın ıah· 
siyetlcr, kabinede yapılan bu rö 
tuşun artık ikmal edilmek üze· 
re olduğunu ıannetmekledlrler. 

l\lcclisin tatil de\Tesinden bu
güne kadar zaman uıman yapı· 
lan tayin ve nakiller bir kül 
halinde tetkik edilirse kabine
nin sima~ının esaslı şekilde de· 
ğiştiği göze çarpmaktadır. 

Talil devresinde içişleri Ba
kanlığına Ethem Menderes, E· 
konomi ve Ticaret Bakanlığına 
Enver Güreli, Devlet Bakanlığı
na !d.uammer Alakant tayin o
Iunmuşlardı. Bir müddet sonra 
Sıtkı Yırcalı işletmeler Bakan· 
lığına tayin edilmiıU. Son giln· 

-

çıkarması le milli mukadderatın derecede bir mevki olan muvak. 
idaresi vazife!ıini onlara \:erme~ kat Ayan başkanlığını tercih C· "''odatıtl Prııı terde de ?ılill! Savunma Bakan-
!iidir. So)·!ıuzl:ışmış, ('irkin ihti- dece~i sanılmaktadır. 
ras 'e menfa:ıllerin li.urbanı ha- E" 1 ·• D1şişleri komisyonunun bas· 
Hne düşnıüş sözde demokrasi .ıse~_ıowrr, Cuntlıurbaşkanlığına seçildiklcn sonra e~iyle birlikte kanlığına gclmesı· muhten1el bu 

1 ik 1 b 1 k 1 . ~C\"Jorkta Conımodorc ot ı· d · ' ''• entr acı ara u anı· su ar- e ın e yapılan hır toplantıda <Devamı Sa: 7: Sil: 4 de) 

Seoul, 7 - Kore semalarında lığına Seyfi Kurtbek. Ulaştırma 
ccre)·an etmekte olan hava mu- Balcanlığına YUmnil tiresin,~a-
harebeleri dün yeniden canlan- (Devamı Sa: ?; Sil: 4: de) Sovyet Ru5ya hesabına casusluk yapmağa teşebbüs ettiği 
mış ve Amerikan Sabre tipi te:ı -------- müebbet hap•e mahk6m olan Abdullah Zorlu 

itin 

da avlannıak fırsatını veren G ---me~'unı bir tıi:ttfındir ki a('tk en 1 v d- b --::=~~:i~'.liıkten bile kutiqekiUer er a an en erg 
kili u~ak pilotları tarpışmalarda 
bir l\Ug-15 i düşürdüklerini ve 
12 tanesini de ha. ara uğratt1M:: 
tarını bildirmişlerdir. 

Kabinede ) aptlan değişiklikle-ı 
re bö_)le ölç.ıderle bakılırsa. __ ,._ Ankara 'ya geldı· 
ı·rceğımız hukunı nedir? Oyle 
gorunli~ or ki • dnan lender , • 
ke lirme )"Ol ar.amak tecrübtle-

Karada, kızıl komünist askerli! 
rı Avcı Sırtlarında müttefik mev 
zilerine kari> hücuma geçmeye 
teşebbüs etmişlerse de bu 1lar 
k!a~ et şiddetn bır topçu ates:vle 

riyle geçen bir ın!ikaı devrin- Vandenberg, işlerı-mı·z henu··z bı·t.memı.ştı·r. Fakat 
den sonra nornıal bir yolun Jul- alınan 

dedi 

dağıtılmıt-lardu·. 
Kore harekatı 

Scoul. 7 (A.P.) - Korcde, 
•Üçgen Tepe-o, ve «Avcı Sırtla· 
rt<t için cereyan eden kanlı sa· 
vaılarda Birleşmiş Milletler kuv 
vetlerine ait ağır toplar, son iki 
gün içinde. Çin kızıllanna ait 
100 den fazla sahra topunu sus
turmus veya hasara uğratmış. 

cusu olmak ihtiyacını duymu1, t' 1 .. k . 
bunun ilk icabı olarak kendi ne ıce er mu emmeldır hedefe varılacaktır 
muhitindeki yakın çalJşma arka-

/ ı 
flaşları arasında bir tasfiyeye gi- llu•uıC &luh#blri ııdm ı. 
tişmlştlr. Bu ta>li)'o gönlün is- Ankara. 7 - Amerikan hava 
liyectği kadar e•a>lı değildir, f kuvvetlen kurınay başkanı Or· 
Demokrat Parti I\leclis grupun. j general Vandcnbcrg bugün öğ· 
da ,.e bütün memlekette D. P. ı leden sonra dört motörlü bir 
nln başarısını candan istiyenler 1: uçakla şehrimize geldi. General, 
arasında htiki.ım stiren arzuları devlet hava yolları meydanında 
tatmin edecek bir hadde ,·arma~ hava kuvvetleri komutanı Ge· 
nuştır. Fakat istikanıet i)'İ ol- n~ral Göksenin, bava kuvvetle
duktan sonra hükumet reisinin rı kurmay başkanı General U
,.e parti liderinin bu i~i muva- çar, ha\'a kuvvetleri harekat baş
zene)i boımıyacak. ,.e sarsıntı kanı General Arıburnu, Garni· 
yaratma}"acak şekilde yürütmek zon komutanı General Coşkun, 
'e merhalelere ayırmak bakı-, (De\·am.ı Sa: 7 Sü 3 de) 
mından bir takdir hakkı bulun- -0.-
duğunu kabul etmek icap eder. 61 R"d 

D. P. ~iıyük kongresi 1~5~ te· 1 away 
dlr. Seçımler de, tam gununde • ~ 
yapılsa bile, uzak sayılamaz. Ad

nan l\lenderes, hükiımet \le ~arH Gı"f f "ı 
baknnından en ağır mes'ulıyet
Jeri taşıyan bir lider sıfahyle, 
,·atandaşlarıo ,.e kendi parti ar
kada~lannuı karşısına, partinin 
en kuv"telli ,.e en geniş temsil 
kudretine sahip bir kabinesi)·le 
bir an cn·el tıkmak ihtiyacında
dır. 

Temin edilen ilk merhale) i tas-
viple kal)ılamamıı için her 

5ebep ,·ardır. Bir defa Samet 
.. \ğaoğlunun üzerinde duralım: 

,_Atla_ntik devletıerın:n A\TUfla 
bolgcsındeki ~ilahlı kuvvetleri 
başkomutanı General !\tatthews 
Rid~way ve eşi rtun hususi uça 
~ı ile şehrimizden ayrılmıştır. 
General dün sabah İstanbuldaki 
müzeleri gez!lli$ ve müteakıben 
beraberinde Birinci Ordu l\lüfet 
tişi Orgeneral Nurettin Baran
sel. İstanbul Merkez Komutanı 
Reıit Erkmen olduğu halde Ye· 
şilköye gitmiştir. 

.?encral, mC'mleketimizdcn çok 
mutehassis olarak ayrıldığını söy 
lemiş vr: 

•- İlk fırsatta tekrar Tür· 
kiycye ~eleceğim, demistir. 

--o--

5 inei şube l\tüdürlüğünc 
nakledilen Hançcrlloilu 

Fazıl ,\lımet Aykaç'ın 

eski bir resmi 

Hançerlioğlu'nmı 
kabahati neydi ? 

!ardır. 
Bu arada n1cvsimin ilk karı 

dlin . J:eccdenberi Kore cephesini 
kaplamaya başlamıştır. 

Devrim Ocakları 
Basbakandan • 

Bevanaf isliyor 
Türk Devrim Ocakları Ala

türkün 14 üncü ölüm yıldonümü 
münasebetiyle Başbakan Adnan 
~lendcresc şu lelgrafı çekmiştir: 

•10 kasım 1952 günü, ıstırabı
nı bütün ıniJletçe çektiğimiz ve 
tcl<lhsi imkinsız bir kaybın yıl
dönümüdür. O'na ve eserine kar
şı duyduğumuz minnettarlığı bir 
kere daha belirteceğimiz bu gün
de-, devrimlerimizin en sorumlu 
bekçisi olan .siz sayın Başbaka-

Y ed i ay içinde Şehir Tiyatrosuna imkiınlar nımızdan. milletimizin hissiyatı-. b na tercüman olacak bir demeçte 
nıs etinde büyük faydaları dokunan genç mü- bulunmanızı rica cdi)'oruz. De. 

dür, 5 inci Şube Müdürlüg"üne tayin edildi mecınızın. büyük Atatürk'ün ru
hunu ve onun yolunda birleşen· 

Dünkü sayımızda Şehir Tiyat. I da. Iarı dokunmu~tur. Kcndjsinin teri cıdden mes'ut edeceğine 
ro~unun, ~cnç müdürü Orhan bugün cezalandı.rılmağa layık gö. eminiz.• 
IIa~~~~lıoglunun ini olarak rtilcn meziyetleri şunlardı: -0-
B~o~u~ _kay_makamlığına tayin I. Şehir Tiyatrosuna bir reji. 1. b ld 
cdıldığını bı_ldirmiştik. Haber söı· ~etırilmeoi hususunda elın-ı sfan U a 
aldığımı~a .i:~re . bu karar sonra. den geleni yapmak 'c bu işın 
da~ değıştı.rılmış ve Hançcrlioğ. tahakkukunda miıhim bır rol I y ı k ' ı 
lu bt~nbul Emniyet teşkilatında oınamak (Şehır Tiyatrosunun apı aca iŞ er 
5 d~~e~ t~ube müdürlüğüne tayin iJeri gelen aktrirleri, tiyatroyu Bır haftadanberı Ankarada 
e ~mış ıri· _

1 
diledikleri gibi kullanmak iste- bulunan vali ve belediye başka· 

Sovyet casusu 
ınüebbet hapis 

Abdullah 
yataeak 

Askeri mahkemece casusluk suçu sabit görülen Abdullah 
Zorlu, Moskova'da ve lstanbulda Sovyet istihbaratına 

mensup ajanlarla temas halinde bulunuyordu 

l r\'onne Chevalller mahkeme huzurunda karar beklerken 

Fransada sona eren 
cinayet davası 

Bakan olan kocasını öldüren Yvonne 
Chevallier beraet etti 

.i••oti11tU Pr••• 

Uıutal VıJoabı,.ıı ıudo• 

\ Ankara, 7 - Bundan bir müd
det evvel Moskova büyük elçisi 
Aluzaffer Gökerin ~ıoskovadaki 
ikametgahında aşt;ı iken Ruslar 
tarafından araya kadın sokulmak 
suretiyle elde edilen ve kendi
sine casusluk vazifesi \·erilen 
AbduUah Zorlu adındaki gencin 
vaziyetinden şüphelenilerek se
farelimiz bu şahsı memleketimi· 
ıe iade etmişti. 

Geçen nisan ayında İ:,tanbula 
gelen Abdullah, Rus konsolosu 

<Devamı Sa 3 Sü 7 de) 
-O--

2 nci Şube 
Memurları 
Deiii tiriliyo.r 
İstiklal caddesindeki Frangull 

mücevherat mağaı.asını soyan iki 
gang.sterin aranılmasına devam 
edilmektedir. Yakın \"iliıyetlerin 
Emniyet teşkilatlarına da soy
guncuların eşkili telsidc bildi· 
rilmi~tir. Gangsterlerin orta talı· 
silli, orta halli insanlar oldukla· 
rı, adam öldürecek tipte bulun• 

<DO\·omı Sa: 7 Sü 3 de) 

Reims 7 - Eski Başbakanlar. Yvonne Cbevallier'nin burada Suruçda iki 
~işi soyuldu 

dan Rene Plcvcnin kabinesinde uzun zamandanberi devam eden 
Teknik Eğitim, Gençlik ve Spor mahkemesi sona ermlı ve genç 
Jşlcri Bakanlığı yapmış olan ko- kadın beraat etmiştir. 
cası Pierre Chcvallier'vi öldür- İkinci Dünya Harbinde doktor 
mekten sanık~ Iailar;ndaki (Devamı: Sa. 7; Sil. 6 da) 

Robcspierre edasıyle karşımıı..:ı 
(ikan, fakat 1 'ransu: ihtllilinde, 
Napolyoo devrinde ,.e krallıkta 
mevkiini muharaza etmenin yo
lunu bulan Polis Nazırı FoucbC 
nin hüvİ)'e line pek çabuk sahip 
çıkan, kudrete doyınayıın, bunu 
keyfi tarzda kullanmağa meyle
den ,.. iktidarı ebedileştirmek 
yollarını kolla) an bir politika 
adamı stfatıyle Samet ,\ğaoğlu, 
D. P. iktidarına çok pahalıya 
ınal olmu5tur. Adnan !\tender~~' 
arkadaşlık gayretiyle onun ıu· 
1'ünU taşımak yüzünden, kendı
sine karşı beslenen sevgi ,.e. i~i
bardan çok fedakarlık etnııştır. 
Bir taraftan devletleştirilmiş, fa
~ist ruhlu bir basm hazırtamağa 
doğru giden, bir takını dü~kün 
ruhluları giıya D. P. nin lehine, 
hakikatte aleyhine seferber eden 
bir basın siyaseti, Samet Ağaoğ· 
1unun marifetidir. D. P. içinde 
mensupluk esasına göre kademe 
kademe işleyen bir nüfuz meka
nizması peyda olmuştur !(;i bunun 
hakiki mcs'nliyetini de Samet 
Ağaoğlu taşır. Gerilik meyillerl
ııt okşamak cereyanı gene ondan 
gelmiştir. 

Akdeniz 
Manevraları 
Son safhada ı·ç· dançte·r.!otg unun ~on lcdi ay diklerinden daha o zaman Han. nı doktor Fahretlin Kerim Gök· 

ın e 1\Q romuza pek çok fa (0. s 7 s·· .. . __ · _ !:_ evamı a: : u: 'ti de) \ay beraberındc başk~n mua\'i· ,..,,.,,, ,, 

A. 
nl Sedat Erkoğlu olduğu halde 

Samet Ağaoğlu, umumi efkar 
kaf"1ısında D. P. iktidannın ru
hunu temsil bakımından hakiki 
llaşbakan mevkilndc idi. Menfi 
?!ı.eyillerini aksettirmek ,.e me.w.
ltltete neticelerini çektirme~ im. 

(Devamı Sa: 7; Sil: 6 da) 

lı'af•ft .i/a.u. 

Cebelitarık. 7 - Akdeniz ma
nevralarının son safhasında Türk 
::.ahillerine yaklaşacak olan kon
voylarla çıkarma yapılacaktır. 
Bu çıkarmanın hava kuvvetleri 
ile desteklenmesi bahis mevı.u

udur. 
Egedeki harek;\t 

Ankara, 7 (Anka) - Bir müd 
dettenberi Akdenizde Amiral 
Carneyin komutasında büyük 

(Oe.-amı Sa: 7: Sü: 5 de> 
~--

İzmirde 65 inci 
Alay. ba;z'' !i 
Atıs yaptı 

' Yamı 3 üncü sayfada 

g.., ırcezada 8 yaşında dün uçakla şehrimize .-·det et-
miştir. Hava alanında gazeteci-
lerle görüşen vali Gökay aşağı· 

b
• daki beyanatı vermiştir: 

lr Şahı• t d• ı d• •- Devletin mürakabesi al· 
ın en l tında Emlak Bnnkasile işbirliği 

<Oeumı Sa: 7: Sü: 7 del 

Üvey babası aleyhinde şahadette bulunan Neşe, 
~ardeşinin dövülerek öldürüldüğünü söyledi 
Istanbul Birinci Ağırceza mah-ı nık olan ''e 0 d b • B' ke · d'" ı·k k" zaman an erı ı-

. mesı un gene a a a çe ıci bir rinci Ağırceza m hk · d 
davaya bakma~a devam etmiş ve muhakemesı· d a deme~1. ıbn e 
b d

. d h' . evam e en ra· 
u . ava a şa ı~ olarak dınlencn him Necati Can'ın 8 ·aş d k' 

s~~ız yaşında hır kız çocuğu, öl- üvey kızı Neş'edir. ~ ın a. 
1 

durmekt'?'n san ılı'. babası aleyhin- Küçük Neş'e ·· b · t f d nlu aşır ara ın. 
e şehadette bulunmuştur. .. dan dovct edildiği zaman, Ağır-
l\~abk~me~e dınlcncn küçuk ceza mahkemesinin salonunun 

şahı~ ~ı~ muddet evvel Bakırköy merdivenlerini koşa, koşa çıka
Osll"! .n ı~e Taşoc.aklar~ sokağın- rak kendisine gösterilen şahit 
dakı evınde yedı, sekız aylık ço- mevkiine geçti "e Ağırceza re-
cuğunu döverok öldürmekten sa- (Devamı: sa. 7; Sil 7 de) 

--0--

Cumhurbaşkanı 
Gezive çıkıyor 

U•ııuıı llulıobiri•1i:.d•rı 

Bursa 7 - Pazartesi günü 
Eski;ehre gelecek -0lan Cumhur
başkanı Celal Bayar, salı günü 
sabahı da şehrimize gelecektir. 
Celil Bayar bu:adan Karacabey 
harasına geçecek ve orada tet
kiklerde bulunacaktır. Bayar"'. 
Tarım Bakanı Nedim Ökmen re
fakat edecektir. 

1·wıanistan Kralı, Ankaradaki elçisi vasıtasıyle, Genel Kur.nay Ba~kanı Orgeneral 1'uri \"amuı·a 
bir madalya vermi;tir. Reslmd mo~alya verili;i gör'•lilyor. 
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IGüNüN YAZISI 1 

Hapishanelerdeki 
çarpışmalar 

D.P. den ibra~ 
edilen üyeler 

1 HA v AQ' Bakır vapuru 
l VAZiY·~~ H .. 

'l'eşilköy :\leteoro1oji is- enuz 

G . ' ar~ı ... 
Dün StoC'kholm'den veri· 

len bir hahl'r, "Sohrl .\· 
kademisinin J9j2 nohel fizik 
mükdfatını iki genç ilim a
damına ,·t-rdiğini bildiriyor
du. Eu \·esile il(', grçenler· 
<le şehrimizde )':tpılan bir 
ba~ın toplantısını hatırla· 

dım. 

t•tanbul hopis- r ) lumuz sıralar-

haneler , son 
c nıcrcıc, çten 
l~c ka~ nay:ın b i 
rcr k11..an ha
h:ıı sldı. Gün 
geçmiyor ki. on 
ı. r, yüreğimizi 
hopl:ı1Jn miıes

sif hildi"elerc 
.s:ıhne olmasın

:.ar. Bilhassa E-

da, vukubulan 
«Bugünkü şartlar altında, hapishane kavga ve hapisJne ka\'ga 

İstanbul D. P. çevrelerinden sızan haberlere göre merkez 
haysiyet divanı Şehir meclisi azalarından Enver Kaya, Fahri Kı
yak, Ertuğrul Adalı hakkında il haysiyet divanı tarafından ve
rilen ihraç kararını tasdik ederek genel idate kurulunun tas\"i
bine arzetmiştir 

tas) onunun tahminlerine gö- K f . 1 d 
re bu~ün, ıchrlmiz \e d- ur arı ama 1 
\·annda ha\.·a sabahleyin pus 
lu '"bulutlu, ~onralan me\•
zii hafif yagı!ilı geı;ecekj 
rü1g<irlar hah \·e güney batı 
istilf,ametinde orta kuV\ ette 
('S('C'f'k, sıcaklık derecesinde 
mühim bir değişme olmıya

Hamburg ve Bremen limanla
rından karışık hamule ile hare
ket edip İzmire gelmekte ol:ın 
Denizcilik Bankasına ait Bakır 
şilebinin, Hollandanın Ems neh
ri a~zında fırtınaya tutuldu~unu 
,.e dümen zincirinin de kırılması 
sebebiyle kumluk olan o mınta
kada karaya oturdu!unu dünkli 
nüshamızda bildirmiştik. 

cinayetlerini tamamıyle önlemek mümkün de- ldarındakn zı1·ya. e, o avga ar- nu ha51n toı>lantısı \':ıpı 
ve Kredi Bankası tarafınd;.ın 
yapılmıştı \'C ga~eterllcrr 

bankanın, sanat ve kültür 
ha)·a,tımız bakımınd:ln, pek 
ehemmiyetli bir te~\ik te
şebbüsü haber \·erilrni~ti. 
..\yni ak an1 bir iş İ('İn .An· 
karaya harekrt tUigimden 
bundan bah ctmeğe ,·akit 
bulamadım. Ankarad:ın dö
nüşlimcle bir dostum, lıil· 
mem hangi g:ızetecinin '\"apı 
ve Kredi Bankasının bu le~· 
1·ik teşebbüs,üna tas\'ip et· 
mediğini, bir bankanın mev. 
duattan para a) ırıp sanat ,.c 
küHürü tr~vik edc-rek miikl· 
!atlar ihdas etmesini doğru 
bulmadığını, bu gibi i lrrin 
de\lete ait olduğu rnütalia
şını ileri sürdiiğünü .i)}ledi. 

ğildir. Zira mevcut olan fiili vaziyet, bu cinayet

leri teşvik edici mahiyettedir. Bazı pratik çareler 

sayesinde bu hadiseleri asgari hadde indirmek 

pekala kabildir.• 

da kullanılan si 
hihlar üzerinde • 
durmuşuzdur. 

Yaptığımız tet. 
kik ve araştır

malar, hemen 

Ayrıca merkez haysiyet divanı Demokrat Parti teşkilatın 
dan Orhan Tepe, Turhan Tepe ve Süleyman Telkesenin de ih
raç kararlarını tasdik etmi~tır. 

Genel idare kurulu merkez haysiyet divanının kararını tas
vip ettiği takdirde gerek Şehir meclisindeki üç üye ve gerekse 
diğer partililerin ihraç kararları kafiyet kesbedecektir. 

caktır. 

k;m a: ı. bu mıi \.... _______ _ 

csseseler için, 
hiç de ı:ıns' 

olarak geçmedi. 

_) 
ek ·eriya bu si-

YAZAN: --------- 13.bların, bazı • 

iki yakayı Tekelden serbest 
&ırakılacak 
Maddeler 

Dün şehrimizde ha\·a az 
bulutlu ve hafif rüzgarlı geı;
miş, gUniln sıcaklığı gölgede 
aı.ami 17 .t, asgari 9.8 santi
grat olarak kaydedilmiştir. 

Dün verilen rnalümata göre, 
Bakır emniyette bulunmakta Vi? 

karaya oturduğu yer arızasız ol

------------- duğu için fırtına diner dinmez 
Mehnıet Ali SefJiik 

nöbetçi jandar
malarla vazifeli 
ardiyan
lar tarafından \"e kısa f3St· 

J, \.: lo, üç dort hildi.lcyı birden 
kucakladı. Hele. bu kavgalarda 
ateşli sil.ihların da kullanılmış 
olması umumi e!Urda büyük 
heyecan yarattı. 

Bazı muharrirler, son hidi
Ecler hakkında acı tenkidlerde 
bulundular. \'e bunların ön
lenmesini satl:ıyacak pratik 
c:arelerin araştırılmasını iste
diler. Halkın düşüncelerini ak
set• en bu kıymetli yazılar, 

c:ok ehemmiyetli bir memleket 
dAvasının üzerine bir defa da
ha p:ırmak basılmasını temin 
etti. 

Biz de ötedcnberi meşgul ol
duğumuz bu dl.vayı, sırası gel
mişken, tekrar kriminoloji il
minin ışığı altında tetkik ve 
tahlil edeccğız. 

Dıidisclerin 
mahire ti 

İ tanbulda üç ayrı hapishane 
me\cuttur. Bunlardan Top

taşında olanı, yalnız mahkıim· 
!ara ayrılmıştır. Üsküdardaki 
Paşakapısı hapishanesi de, hem 
mahklım hem de me\·kufları 
içinde barındırmaktadır. Sul
tanahmetteki hapishane ise, 
yalnız mevkuflardan ibarettir. 

Sade mrvlrnlların bulunduğu 
hır muessesede asayiş, huzur 
\e sükUnu muhafaza etmek tok 
müı:.kUI bir i tir. Zira, mevkuf~ 
lar, d•lmi surette dış ilemle 
temas halindedirler. Bu tem<?Sı, 
a:,"'lli zamanda hapishanenin si-
13.h. ,.e keyif veren zehirlerle 
de temasını kolaylaştırmakta
dır. 

Bu iki unsur, hertürlil kötü
lü0ün anasıdır. İşte Sultaruı.h
met hapishanesinde kl!a fası
lalarla üç h~dısenin birden doğ 
muş olması se"&eplerını burada 
arJmak icap eder. 

AVUKAT 
kimfyeti sağlamak uğrunda şim 
diye kadar ne müthiş kavgalar 
olmuş ve ne çok insan kanı 
akmıstır. Hapishane binalarına 
civar olan halkın, bu kavgalar
dan dolayı çektiği heyecan ve 
korkuyu da, unutmamak lcizım. 
dır. 

Bu kavgalarda dahi, yukarı
daki müıterek sebepleri müşa
hede etmek mümkündür. Bil-
hassa &on ha.dise, hapishane 
Mkimiyetini paylaşamıyan iki 
grupun silAhlı çarpısmasından 
başka birşey değildir, 

Yalnız bu kavganın diğerle
rinden farklı bir tarafı vardır. 
O da, birçok kesici Aletler ve 
hattA ateşli sil.ihlar kullanıldı
l:ı halde, insan kaybının mev. 
cut bulunmamasıdır. Yoksa bu 
şartlar altında cereyan eden 
bir çarpışmanın, en aşağı 3, 5 
ınsan hayatına mal olması bek
lenirdi. 

JI.idise, Kürt Kamil ve Ah 
Uysal gruplarının çatıımasıyle 
başlamıştır. Kürt Kamil grupu
na mensup Muharrem, Ali Uy
salı yanına çağırarak ansızın 

karnına bir bıçak saplamış, fa 4 

kat onu üldüremem.iştir. 
llapishane kavgaları, nev'i 

phsına inünhasır bir karakter 
arzeder. Ona karı$anlar, bıçak 
tutmasını ve kullanmasını ol
duğu kadar; bıçaktan korun
masını da iyi bilen adamlardır. 
Bilhassa tecavüze uğrayan Ali 
Uysal, uzun sencle.r boyunca 
ai\.'il ve askeri cezae\'lcriniıı 
rakipsiz hakimi olmuştur. Bun
dan bir sene evvel İstanbul 
Merkez Komutanlığı hapl5hane· 
ııinde Cengizin öldürülmesi ve 
,,.\hmet Hortaoğlunun yaralan
ması bildisesindc de Ali Uyı;al 
itham edilmiş ve idam talebiyle 
mohkemeye sevkolunmuştur. 
Bu cinayeti müteakıp Ali Uy
sal, elindeki bıçakla bir mah
kumun hücresi üzerindeki de
mir z.inciri kırmış ve onu dışa

tedarik edilerek mahkOm ve 
mcvkuflara satıldığı neticesini 
vermiştir. Hatta maddi deliller
le tesbit ettifimiz bu v3kı31ar 
üzerine suçlular mahküm bile 
edilmiştir. 

?\!emleketimlıdeki hapishane
lerin duvarları alçaktır. Alah
kQm ve mevkufların kaçması

nı önlemek için o du\:arların 
üzerine jandarma kulübeleri 
ikame edilmiştir. İşte, o kulü
belerde nöbet bekleyen jandar
malar, asağıya bu gibi silfıhl:ı
rı kolaylıkla atabilirler. Bahis 
me\rzuu duvarları binaların se
viyesine kadar çıkarmak ve ku
lübeleri oradan kaldırmak, bii
yük masraflara bağlı değildir. 

Bundan başka gartliyanları.1 
maddi durumu son derece pe
rişandır. Aldıkları 60 - 70 lira 
aylık ücretler. çoluk çocukları
nın kuru ekmeklerine dahi ki
fayet etmez. Devletin verdiği 
ile karnı doymayan bazı gardi
yanlar, vakti halleri yerinde 
olan mahkU.m ve mevkuflara 
hizmet etmekten ba$ka çare 
bulamazlar. Bu vakti hali ye
rinde olan rnahkümların, bilek 
kuvvetiyle hapishaneyi avucu
nun içine alanlardan b::ışkası 
olmadığı da meydandadır. De
mek ki bir kısım gardiyanlar, 
hapishanelerdeki şer kuvvetle
rinin emrınd~ çalışmaktadır. 

Bu realiteleri uzun seneler
denberi il.1.n \-"e al.ikalıları ikJz 
etmekle meşgulüz. Vaziyet böy .. 
le devam ederse, hapishaneler
deki silılhların kökünü kazımak 
söyle dursun, oraları, birer si-
1.ih deposu haline gelmekten 
kurtarmak imkanı bulunamıya
caktır. 

Bir hapLhane ıslahatını kısa 
zamanda tahakkuk ettırmek 

güçtür. Fakat muhafız jandar
ma kulübelerini du\.'arlardan 
indirmek ve gardiyanların üc
retlerini artırmak, o kadar 
mü. kül bir lş olmasa gerektir. 

Bağlıyacak köprü 
• 

için müsabaka 
Anadolu yakası ile İstanbulu 

birbirine bağlayacak olan ve in· 
şası kararlaştırılan köprünün 
proje miisabakası önümüzdeki 
günlerde il3n edilecektir. 

l\.tüsabaka şartları memleketi 
mizde il.ln edileceği gibi ataşe
liklerimiz vasıtasıyle ecnebi fir
malara da duyurulacaktır. 

Ayrıca inşasına karar verilen 
metronun proje müsabakası üze. 
rinde de tetkikler yapılmakta
dır. Bunun şartları yılbaşından 
evvel il.ln edilecektir. 

Kumkapıda bir 

batakhane basıldı 
Evvelki gece saat 24 ten sonra 

Kumkapı Tiyatro caddesinde bir 
batakhane basılmıştır. 116 nu
maralı Njşan Sarıya ait kahYeha
nenin durumu şüpheli ı:;örülmüş 
ve kontrol ekipleri içeriye gir
mi, !erdir. Işıkları sönük olan 
kahvehanede dokuz ki1i esrar 
içerlerken yakalanmışlardır. ,\y
rıca mühim mikt:lrda esrar, beş 
tabanca ve 500 mermi ele gec;:i
rilmiş, bu batakhanenin sahibi 
ile dokuz ki'i hakkında takibata 
başlan mı ıtır. 

Dün Ankara vapuru ile 

gidenler 

Ankara vapuru dün Batı Ak
deniz seCerinc 300 yolcu ile çık
mıştır. Yolcular arasında Avus
turya büyük elçimiz Seyfu11ah 
Esin, Danıştay dördüncü başka
nı llahattin Arkaç ve Unesco de
legelerinden Fikret Arın bulu· 
nuyordu. 

lluyük elçi Seyfullah Esin 
memleketimizden ayrılnıadan ev 
vcl §Unları söylemiştir: 

Tekel maddelerind~n bazıları
nın serbrst bırakılması hakkın
da hazırl.1nan kanun tasarı ının, 
:\leclisin kış devresi içtimaların
da müzakere edilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bu tasarıya göre, soma ve is· 
pirto hariç bütün içkiler ve her 
ne\·i av malzemesi serbest bıra
kılacaktır. 

Tekel yalnız Klüp rakısı ima
l.Atına devam edecek, likör, cin, 
votka, şampanya, \•i<:ki, kanyak 
"·e diğer rakı imalatını hususi 
teşebbüse bırakacaktır. 

Difer taraftan, Tekel genel 
mildürü Kenan Yalt~r. Bakanlık· 
la temaslarda bulunmak üzere 
dün Ankaraya gitmiştir. 

Karaya oturan lıalyan 

gemisi kurtarıldı 
Bozcaadanın Ponante burnun

da takriben bir hafta evvel ka
raya oturan İtalyan bandıralı 
Ardea vapuru nihayet dün geç 
vakit kurtarılmıştır. 

Geminin yüzdürülmesi için 10 
bin ton civarındaki hamulesinin 
boşalblması icap etmiş ve bu 
hamulenin bir kısmı denize dö -
külmüşHir. 

Ardea'daki h:ısar \'C zarar :zi· 
yanın kat'i miktarı henüz tesbit 
olunamamıştır. 

Tabanca ile iki yaralama 

vak' ası 

KÜÇÜK HABERLER 
KlZILTOPR,\KTA YENİ 
BİR İl.KOKUL BİN.\SI 
AÇJLffOR 

Kızıltoprakta yeni yapılan ilk
okul binasının açılış töreni 11 
kasım salı günü saat 12 de ya
pılacaktır. 

Diğer taraftan dün, Milli F.J!i· 
tim müdürü, beraberinde Özel 
Okullar müdür muavini Osman 
Güney olduğu halde imam • Ha
tip okuluna giderek öğretmen \-"e 
uğrenei durumunu incelemiştir. 

DISİYETTE 
iKİ T.\\İN 

İstanbul Emniyet müdilr mua
\'inlerinden Namık Karayel, Te
kirdağ valiliğine tayin edilecek
tir. Difer taraftan Emniyet Si
yasi şube müdürlüğtinde büyük 
bir başarı gösteren Ahmet To
paloğlu bu vazife uhdesinde kal
mak üzere İstanbul Emniyet mü
dür muavinliğine de tayin edil
diği öğrenilmiştir. Kararın ya
kında Resmi Gazetede ilanı bek
lenmektedir. 
~IANG.\L Kföıtnü TANzbı 
SATIŞI Y,\PJLACAK 

Kış aylarında Belediye şehrin 
en az on b(•Ş semtinde mangıl 
kömürü tanzim satışı yapmağa 
karar vermi~tir, 

Tanzinı satışlarının peraken
de fiyatı da tl'sbit edilmiştir. 

Öızrendiğinıize göre nakli}'e 
dahil bir kilo mangal kömürü on 
ı;ekiz kuruşa satılacaktır. 

Bandırma vapurunda yaıcılık · · . a·· AZiZiYE Pl'.Ll,.\fll 
yrıpa.n llakkı Kara ıle ser um~n S.\TIŞ.\ ÇIKIYOR 
".\fehmet A laner, Asmalımesçıt- . 
teki bir meyh11nıileLicli ıiCcrlOl'H . ~· T • ., ~., ı,dares~.' _,-\zi~re_ :zafe
kcn ka\' aya tutuşmu tardır. Bir rının 7:ı .ıncı yıldonUmü hatıra!iı 
aralı)< l~Nf;ıı'ını, ,ı:ekc~ ,N~tıı ol•'.ak bır sen pul bastırmakta
met, Hakkıyı agır surette yara- dır. 
lamıştır. Carilı yakalanmış, ya- 15, 20 ve 40 kuruşluk olan bu 
ralı hastaneye kaldırılmıştır. pullar 9 kasım 1952 _tarihinde 

kısa bir müddet itinde kurtarı
laca~ı söylenmektedir . 

Halen kazazede §ilebimizin ya
nında iki tahlisiye çalışmaı:a ha
zır \'aziyette beklemektedir. 

Kimsesiz çocukları 

yetiştirme faaliyeti 

himizdeki kim:;esiz çocukları 
ye-tiştirme faaliyetleri inkişal 
yolundadır. Bu cümleden olarak 
Yakacık· yetiştirme yurdunun 
(100) kişilik kadrosunun ( 160) 
a çıkarılabilme!ii için lüzumlu 
pavyonun HA.vesi, kaloriler ve sıh 
hi tesisatın ikma1i. okuma salo
nu, .oyun odası, iş odası v.s. nin 
inşası karşılığı olarak Bakanlık 
tan 107 bin iiralık ödenek gön
derilmiştir. 

Fakir öğrencilerden mürekkep 
olan Küçükyalı pansiyonlu oku
luna, yeni bir pavyon il.\\·e edil
mek suretiyle (60) kimsesiz ço. 
cuk alınacaktır. Bu iş için de 52 
bin lira ayrılmıştır. 

:r.revlanekapı korun\a istasyonu 
bir yetiştirme yurdu halinde ça
lışmaktadır. Küçük çocuklar cı. 
\'ardaki ilk okullara devam et
mekte, ilk okulu bitiren (25) 
çocuk da işe girerek sanat Öğ

renm•ktedir. 150 kişilik kadro
nun (200) e çıkarılması düşünül 
mektcdir. 

li!ll Eğitim Bakanlığının ı·a. 
kında açacağı Sa~ır ve Dil~izl('r 
okulu için en mü,.ait vrr olarak 
Yıldızda halen Gü;ı;cl - Sanatlar 
Akademi!'iinin Jş2alinde bulunan 
bina intihap edilmiştir. Akade
mi martta tamiri bitecek olan 
binasına nakledilince burada, 
(150) si normal ve (501 si sağır 
- Dilsiz olmak üzere (200) çocuk 
luk bir yeti}tirme yurdu faali
ı;ete ieÇ('Cektir. 

İstanbul Beledi esi 1952 bi.lt. 
çesinqen ayırdı~ 450 bin lirayı 
bu sene tamamen kimsesiz çocuk 
la"ra ,arfcdecektir. 

Bir katilin muhakemesine 

devam edildi 

Gazeteci arkadaşımız bun· 
tarı bir yerde mi söylen1iş, 
:yoksa bir yerde mi yazmış 
bilmiyorum. Fakat, bunu 
bana anlatan dostum gibi, 
ben de o gaı.eteeinin müla· 
ıaasına iştir.ik edemi,.·orum. 

Bir kere diiny:uta, de\·let
ler tarafından olduğu gibi 
ıahıs1ar ve husu~i müessese· 
)('r tarafından ihdas edilmiş 
türlü mükafatlar vardır. 

:\leseli. iste ,.,ıkarıda hah. i 
geçen 1'"obel mük5fatlıırı, bir 
şahıs tarafından ihdas edil· 
miş müb..ifatlardır. 

Sonra 1.'apı ve Kredi Ban
kasının, bahis mevzuu mil· 
kafatları me1duattan ,·erdi· 
ği veya verece~i de nrrrden 
('ıkıyor? ... BütUn bankaları· 

mız küçük tasarruf ~ahiple· 
rinc türlü para ve ev ikra· 
mh·eleri ,·eriyorlar. Bunla· 
rın hiç bi/i mrvrluattan ve· 
rilme7, bankaların senelik 
kirlarındaıı ayrılarak veri· 
lir. Bunu bir gazetecinin 
bHmiyecelini sanmıyorum. 

Hapishaneler Umum Mildür
luğı.i, Sultanahmette b&dise ya
ratan hır kısım mevkufları Üs
kOdara nakletti. Bunlar gider 
gitmez_ orada da huzunuzluk 
amili oldular ve iknci bir hi· 
diseye kapı açtılar. Fakat Ha
pishane müdürü Halil Yazıcı
oğlunun tedbirli ve cesur ha
reketi ve sa\cı Rız3 Tekin'in 
zamanında müdahalesi. kavga
nın sırayetine mini oldu. Buna 
rağmen, .1\dalet Bakanlığı, va
ıifesinde muvaffak olan bu kıy
metli müdürü Bursaya naklet· 
ti. Ilalbuki o, kavganın ortası· 
na atılmış ve başından da y:ı
ralanmı~tı. 

rı çıkardıktan sonra eli.ne bir~ 
bıçak vererek kendisini, cBu J j ....... 
cinayeti ben işledim• dıye ba
ğırtmıştır. GEC14İ$TE-: 

8U[;ÜN , .. 

•- İşime başlamak üzere Vi
yanaya gidiyorum. İki memleket 
arasındaki dostane münasebetle
ri daha fazla takviye etmcğe ça
lıiacagım.• 

1 Okul Spor Yurtları ve 

Oyun Yuvaları açılıyor 
195~ - 1953 yılı Okul Spor 

Yurtları \e Oyun Yu\·aları açılıs 

K\l.sımpaşada İplikçi Fırın sa· satı~a çık:ırılarak, 30 ~ısan 1953 
kağında 63 sayılı evde oturan akşamın> kador tedavulde kala
Sait Duyulmuşla Htısan Ye~illcr caktı~. 
alacak yüzünden kavgaya tutuş. !UA.LJ\"E B.\Kı\NI 
muılar, Hasan, Saldi tabanca ile GİTTİ 
vurmuştur. Şahsi işleri münasebetiyle iki 

Bir arazi meselesi yüzünden 
Bakırköye bağlı Atı~alan me\'
kiinde Salih isminde bir şahsı 
öldürmekten sanık Ramazan Yo
kuşun muhakemesine dün Biri:ı
ci Ağırl"eza mahkemesinde de
vam edilmistir. 

Memleketimizde sanat ve 
edebiyat gerçekten teşvike 
muhtaçtır. Bu itibarla milli 
bankalarımııclan birinin hC· 

nelik kiirından bir kısmını 
alırıp sanat ,.e kültür mü· 
kAfatlarına tahsis etmesini 
)'ermek değil, buna pek se· 
\'inmek ve bankanın hu te· 
rbbü ünü takdir etmek gr. 

rektir. Hatta, kalk1ndırılma
ya muhtaç türlü i~ . abala
rında trşvlk miikilfatları ih· 
das edecek daha ba~ka mü· 
esseselerimiz, zeng1nlerimiz 
çıkmasını tenıenni etmeli· 
3·iz. Jlenı varlt"-lı müessese 
,.e şahı~ların yap3bileeeği 
i leri mutlaka dr\ Jetten 
beklemek niçin?... Bir ha· 
yır sahibi çıkıp da bir has
tane yaptır:.a ·hastane yap· 
tırrnak de\·lete düşer, sen 
nasıl oluyor da hastane yap
tırıyorsun• mu diyeceğiz? ... 
Bir zengin ser\·etioin bir 
kısmını \'eya tamamını her 
c-;ene birkaç üniversite me
zununun me~lrk ihtisa ... ıarı· 
nı Avrupa veya .\merikanın 
en rne~hur müe.5seselerinde 
yapmalarına \'akfetse •Sen 
de\ let mi..,in be adam. ne 
hakla bu işi yapıyorsun. di· 
ye ayıplıyaeak mıyız? 

15 gun içinde iki hadisenin 
kahramanı olan mevkufların, 
bu defa Üsküdardan Sultanah
mcde iade edilmeleri, bahsi ge
çen son hadiseye sebep oldu. 

J\a\·gaların 

rleba~ılan 

B L!deki hapishane kavgaları-
nın \C haltA cinayetlerinin 

muş,terek bır sebebi mevcuttur. 
O da, hapishanenin iç h3kimi
)e' ni ele geçırmektir. Bu hA· 
kımıyeli ele geçirmek demek. 
hapishanede kahve ocağı i5lct
mek, kum:..r oynatmak, keyif 
veren zehir ticareti ) apmak ve 
haraç almak demektir. Bu hA-

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

Elhamra Terzihane Jnin emsal 1 
!iz İngıliz, Alman. İtalyan bol 
çeııtli hazır trençkotları 1.95 
boy 'e 60 bedene kadar her be
den ve boy için me\ cuttur. 

ELILUIR\ TEUZIH.\SF.Sİ 
Beyoğlu Jstıklal Cad. 2.58 El· 

hamra Han sağdaki merdiven· 
den birinci kat No. 1. T.\IISt • 
KARAKASLJ. 1 ................ 

İşte böyle bir hapishane kur
du olan Ali Uysal, karnına sap
lanan bıçak yarasını hafif at
lattıktan sonra tabancasını çek
miştir. Eğer Jı'arası derin olup 
da, bundan dolayı öleceği hak-
kında kendisine bir kanaat gel
seydi, hiç şüphesiz ki o, düş
manlarını öldürmekte tereddüt 
etmezdi, Fakat elindeki sillhl• 
hayatını emniyete alan Ali Uy
sal, iradesine bikim olarak k"
ğuşuna kadar gitmcj,e ve c 
nı kurtarmağa mu\'afCak olu
yor. •Ben istiklalimi ilQn et· 
ttm • tarzındaki sözleri, elinde
ki sılfıhla butün hapishaneye 
kar~ı me)·dan okumanın verdi
ti gururia gelişiı:Uzel sarleltiıli 
anlaşılmaktadır. 

Demek ki, kullanılmadığı 
halde bile bir tabancanın ha
pishanede bulunması, başlıba
ıına heyecan ve korku Amilidir. 
\'e o günkü kavgada müşahede 
edilen anormal heyecan teza
hürlerin başlıca sebebi de 
budur. 

Silahların girme 
şrkli 

Son ka\·ganın tahkikatı de· 
\'am etmektedir. Bu tahki

katın siklet merkezi, elde edi
len kesici ,.e bilhassa ateşli si· 
lilhların hapishaneye giri~ tar
z.ıdır. Koskoca tabancanın, ye
mek kapları ,.e yiyecek malze
mesi içinde hapishaneye sokul
masına imkAn yoktur. Onun 
daha ince ve bilinrreyen yol
lardan içeri girmiş olması l.\· 
zımdır. 

Biz vilAyet savcısı bulundu-

lbrahim Safi ve talebesi P. Johnson'un 

RESİJI SERGİSİ 
Hidiviyal Otelinde 

• (Lebon Pastahanesi yanında, f.eyot:lu) 3 kasımda açıldı. • 

il ER ŞEY i OLDUGU GİBİ 

TRENCKOT'u da ... 
Deposund:1n almah. 

AtatUrk'Un 
hastaııaı 

l 1 yı1 evvel bugün, 8 kasım 
1938 de Mustafa Kemal 

Atatürkün h:ıstalıgı ciddi 
bir mahiyet almağa ba~la· 
mu5lı. Bu husu'.lta Cumhur· 
başkanlı~ı umunıi k3tipllgl 
tarafından ne)redilen ttb
Jiğde .. ôyle deniliyordu: 
•llugLin 5aat 18,30 da has
talık birdenbire normal t;ey
rlndcn tıkarak r;iddetlenmiş 
ve sıhhi \•aziyetleri yeniden 
ciddiyet keshetmlştir.• Ö· 
lıtm~Liz btiyiık Atatiirk bu 
fani dünyada iki gece daha 
uyuyacaktır. 

TÜLBENTÇi 

töreni 12 kasım çarşamba günü 
•aat 15 te Mithatpaıa stadında 
yapılacaktır. 

Törene izciler önde olmak üze
re bütün sporcular katılacak, o
kullar Cumhuriyet bayramındaki 
sıra ile iştirak edeceklerdir. 

Teftiş, İ.stiklf!l marşı, Valinin 
açış nutku ve ıDağbaşını duman 
almış• marşından sonra spor 
gö:stcrileri )'apılacak, bu arada 
ı:::ec;cn yılın finalistleri Kuleli ve 
Galatasaray futbol takımları kar 
şıla•acaklardır. Stad bütün öğ
retmen ve Oğrencilere açıktır. 

Lüleburgaz C. H. P. 
kongresi yarın 

Ltileburgaz, 7 (l!ususl) - LU
leburgaı C. H. P. ilçe kon:!rc.si 
16 kasım pazar gUnü saat 11 de 
l\.lehmet Özbek'in sinemasında 
yapılacaktır. 

ÖLÜM 

llerhum Dr. Hüseyin Doğanın 
eşi, Trabzon tilccarlarından ve 
şehrimiz armatörlerinden !\teh
met Doğan, Seliıhattin Doğan, 
Zehra Dot:an, Su5.da Yaraman'
ın anneleri, Dr. Operatör Fikret 
Yaraman'ın kayınvaldesi, Sadık 
oğullarının abla, hala ve teyze
leri, Doçent Dr. Cavit Sökmen'
in yengesi, !talim Ahmet Kalka· 
van'ın teyzeleri sa.lihah nisvan
dan 

Bayan E)ıiNE DOGAN 
Hakkın rahmetine ka\'u~muştur. 
Cenazesi 8.11.1952 bugünkü cu 
martesi ,::ünü öğle namazını mü
teakıp Şişli Camiinden kaldırı
larak Zincirlikuyu Asri Mezarlık 
daki aile kabrine defnedilecek
tir. ~Ievl.1 rahmet eyleye. 

Çelenk gönderilmemesi rica o. 
lunur. 

gün ev\'el şehrimize gelmiş bıı
hınan ~!aliye Bakanı Hasan Po
latkan, dün akşam Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Ankara'da mahkemeye 

verilen il Genel Meclisi 

üyesi 

Ankara, 7 (Anka) İlimiz· 
de yapılmakta olan köy okulla· 
rı rnşaatında kullanılmak üzere, 
Adana Devlet Ofman İşletmesi 
tarafından verilmekte olan keres 
teleri buraya getiren mutemet 
ve İl Daimi Encümen üyesi İh 
e:an Karalı ve teknisyen Kemal 
Ilalkaş mahkemeye verilmişler
dir. 

Bu iki şahsın kere::.teleri u
cuz fiyatla alıp. yüksek flyatıa 
baoı:ka mağazalara sattıkları id
dia edilmektedir. Duruşmaları ih 
tilas ıuı:undan görülmektedir. 

Duruşma bazı hususların anla. 
!:;ılması için başka güne bırakıl 4 

mıştır. 

,~-TAKVİM-) 

8 KASDI 1952 
CnlARTESI 

AY 11-GÜN 30-HIZJR 187 
RUJ! 1368 - EKiM ~6 
HiCRi 1371 - SAFER 19 

Vasatt Ezın1 

SA!!AH 06.38 01.39 
ÖGLE 11.58 06.59 
!Kl'.llDİ 14.10 09.41 
AKSAM 16.58 12.00 
YATSI 18.31 01.33 
İMSAK 4 59 12.00 
Gıuıtımıu ılil'Mlıriln tllı• cıı r• 

rinı.tff tıuıt.."- ""'""'" Cıuh 

ıd•'"'*· 

Ren bu yazımda 3511 '\'a· 
pı ve Krc-di Bankasının trş· 
\'İk mük.lratlarının ehemmi· 
yetinden bahsedecrktim. 
Do~tumun anlattıkları beni 
ba<:ka mevzua ~ürüklt"di. A
sıl bah~i yarınn bırakıyo· 

rum. 

Sadun G. SA\'Cl 

diJe Adeline·e sordu, Genç ka. /'\'-.__ dın birden anlatmağa başla-
dın fabrika müdürünUn hasis- I -'-~ dı: 
lığini ve işçılerine rahat para JI M lttl l ' ._, ' A ş· d' kl ld. vermediğini duymuı oldugunu mzas LZ e Ll p Ctt" ~ ,_ Bi;-şe;"yo~m d~:i~ı~~;_c v~~~ soylemişti. Mühendis elile: / ~/\.,-_ .... ·.(\- - Mr. Moneotier var ya .. Hani ıu 
•Adam !en de'• demek ister ~ rabıtalı bir adam .. Canım sit 
gibi bir hareket yapmıştı. de tanırsınız. \'akında otu-

Adeline de gilç bir işle kar- ,f rur ... 
ıkılaıtıtı veya kocası kendhini YAZAN~ .71/I _IA ~ /' "+il ·- f'F"İ"'EN~ n_~i-..a.u A.f f/,1,,.~IJ,~~,.,,·-- Adelinc titreyen bir se.le 
ıracak kadar çok azarladığı UV'le (..,~ ~· .-• ..-. rr.JV/fv--rv7T- ~,.~ sordu: 

zaman a)"'tlı h3reketi yapardı. 
Bu tcsıdlıfe pek şaşmıştı, 5 - Ne olmuş o adama? 

Bu adam da her halde ha- - Ne olacak nrfes aldırma-miş olduğuna şaşıyordu. Eski· ladım. dırmaz iozleri kararıyordu. dar gidecekti. Belki onun bir 
yatta mes'ut değildi. den çalıitığı fabrika iflAs et. IIaftada bir saat.. Ancak bir Chauvet eve geç dönecekti şeyden haberi \'ardır, diye il- dan kapı dışarı etmi~ltr. Size 

- Sizin de bugün aynı tara- nlisti. Aynı zamanda babasın- saatcik buluşabiliyorlardı. O Adeline'in kaybedecc"k vakti mide düştü. Fabrikada çalışan· zahmet ama şurada arkanızda 
fa &itmeniz benim için hayırlı dan kalan mirası da emanet et· da titreye titreye, korka kor. yoktu. Eğer salıya kadar bek. !ardan bir çoğu da bu kolacı- küçük ütü duruyor. Onu bana 
oldu. Talihim varmıcr do"'ru- uzatır mısınız? Aman ayağa ~ e. miş olduı:u noter dala\·ere ya. ka mümkün oluyordu. O saati Ii)·ecek olsa, muhakkak hasta nın müşterisi idi. Kolacı kadın 
rusu.. parak yok etmişti. kurtarabilmek için l\1onestier \"eya deli oturdu. Ayakta du· ı\deline'i &örünce şaştı ve bu kalkmayın. Oracıktan uzatıve-

- Ben her salı oraya gide- İsmi Abel .:\Ionestier idi. Pa- bütün pazar gününü fabrika- ramıyordu. Sırtına bir elbise. hayretini şu ~ckilde ifade et- rin .. Nereye gidiyorsunuz. Otu. 
rim. ri:se eidip iş bulmaga. teşebbü,.; da geçiriyordu. Geceleri de ça- başına da iki sene evvel süs- ti: rup dinlenin biraz... 

Sonradan bir davete benıi- etmişti. Fakat arkadaşları onu lışma~a razı idi. Bütün bir lü sayılan bir C' ki şapka giy- - Perşembe iÜnleri pek Adeline yerinden kalktığı 
yen bu sö:IerJ söylemiş oldu- bu fikrinden caydırmışlardı. hafta birbirinden habersiz. kal. di, Ilizmetçi Eulalie hanımının gelmezdiniz? Ne oldu da eeldi. halde tekrar oturdu. Yaptığı 
ğuna pişman oldu. Nitekim er. Afrikadaki bir kardeşine mek. mak, buluşamamak, halta rast- bu h:ılde sakala çıkn1ağa h:ı· niz? hareketlerin hiç biri.ı;;inc hJkim 
tesi salı e\·lerin daha se}Tek tup yazarak orada iş aramıştı. !aşamamak feci bir şeydi. r ıst- zırlandığını görünce hayretle - Biraz oturabilir miyim? değildi. Kolacı ütü:;;iinil kız. 
ve ağaçların daha sık olduğu Fakat kardl'iİ katiyen Afrika.. laşsalar bile, değil sel mlaş- sordu: - Buyurun. Fakat sizin ya- dırmak· a meı~uldü. 
noktada mühendis ile karşılaş- ya gelmemesini tavsiye etmiş. mak, bakışm.:tk bile çılgınlık - Nereye gidiyorsunuz? nınızda ülil yapınağa devam - Fazla ı ıt .1ağa da gelmcz. I 
tı. Bu belki bir tesadüf eseri ti. sayılırdı. - Biraz sokağa çıkaca~ım. ede,eğim kusura bakma\"ın. ki. Sarartır. Su bluzu ütüliye-
idl. Her halde öyle oldyğunu Bütün bu anlattıtı şeyler Kadıncağız 'dedikodudan. re- Ha\'a almağa ih•iyacım var. .-\celem \.'ar. - ce~im. Dantela ütülemek de 
dilşünnıek daha doğru olur. yüzünden Adaline adama pek ıalctten, ,.e bundan doğabile- - Ya kocanız erken döner,.se Kolacı kadın pembe bir kolay de~il Siz dantrl.lnın iyi-
du. acıdı. İnsanların hodbinUğini cek boşanma eibi bir belldan ne diyeyim. keten gömleği de\'Şİrmekle sinden anlar mısınız? 

- A, ne tuhaf tesadüf! bir kere daha belirten bütün çok korkuyordu. Sevdiği adam - Bir şC'y deme. Ben nasıl- meşguldü. Ekseriya çok ge\•e- - Hayır Anlamam. 
- Evet, çok tuhaf... bu hikAyeler, iki genci birbir· da kendisine daima ihtiyatlı sa on<1an evvrl dOnerim. ze olan bu insan bugiln hiç ko- Neden böyle al :in? Diye sor 
Bazan tuhaflıkla başlıyan !erine biraz daha yaklaştırdı. olmayı ta'-·siye ediyordu. l\.Io. - Lfıkin... nuşmuyordu. mak istiyordu, ama bir türlü 

ıeyler tok ciddi oluvenr, Jlem Abel l\Ionestier içini dökmüş nestier çekjngen, sıkılgan, A- Adelint, hizmetçinin llfını - Ne var ne yok mu dedi- cesaret edemiyordu. Kadın an. 

1 
de çabucak olur. Adaline'in \'C bu sayede bir d"st kazaca. deline zibi ürkek bir insandı. tamamlamasını beklemeden fır niz"? Buralarda ne olur ki... latsın diye bekliyordu. Bir ta-
aklı, pek başında olduğu an- mıştı. Ondan sonra .Adeline'e * !adı. Saat beşi <;>alıyordu. Gide- Hiç ... 
larda hiç tanımadığı ve ancak hep ~ö· ~e derdi: Saat dört olmuştu. Adeli- ceği yer de yakın deıti1di. Dükk3n kapısı açıktı. Uzak- raftan üt il kızarken, bir taraf· 

Sult 3nbamanı Camcıl;a~ı Han Tel : 27118• kendi anlattıtı kadarını bildi!i - Buraya ıeldi~ime hiç piş- ne'in başı h3ll sersem vilcudü Abel !\tonC'stier'in de gam- tan ağaç da1ları arasından fab- tan da kadın kola eritiyordu. 
bir adamı bö}·le çar('abuk sev- man dejilim. Çünkü sana ra.;t- takatsizdi. Başını kaldırır kal- lr-klrrini ütüleven kolacıya ka. rika görünüyordu. Kolacı ka- (Devamı v.ar) 

......................... 1 .............. ___________ ~------------------------------------~----·----------~-----------------------" 
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Birleşmiş 

Milletlerde 
' Yazan: E.T. ı 

B irle miş ~!illetler umumi h•·I 
* Eisenhower, Trumanla 

görüşecektir. * Edon, Amerikıya hareket 
etınlı;tir. * Akdenlzdekl büyük ma
novralar lnldşaf etmek
tedir. 

yetl bir aya yakın zaman· 
danberl toplantı halindedir. l'a
kat şimdiye kadar hep ikinci, 
üçüncü derecede ehemmiyeti 
olan meselelerin tetkiki ile meş.. 
gul olmuş, çetin me\'Dllan he
nüz ele almamı,tır. Bwıun se. * ovyet delegesi Gromyko 
bebl Amerikan cumhurbaşkanı lktısadl konseyde tonuı-
seçimi idi. Seçimin neticesi ~· muştur. 
merikan siyaseti üzerinde ~u· _, _________ , 1 

Kore anlaşmazlığının 
halli için teşebbüs 

~n9dol• .tJıuı11 

Nevyork (Birle~mis Milletler) , 7 - iyi haber alan bir kay
naktan öğrenildi~ine göre, Sovyet Dıt fıleri Bakanı Andrei 
Vişinski Kore lıarbi!\e son vermek üıere bir uzlaşma lOlu bul· 
mak hu.)usunda'.<i g:ıyretıerine devam etmekte olan Endonezya 
delegesi ile çarşamba günü bir mülikat yapmıştır. 

Endonezya delegesi Palar'a göre, gerek Amerikalılar Ye ge
rekse Ruslar tarafından ıayanı kabul olacak uzlaşmaya esas 
formül, e~irlerin \atanlarına iade keyfiyeti ile meniada kalmak 
hususundaki tercih baklo:.rını tanıyacak bir hüküm ihtiva edecek 
ve ayni zamanda harp esirlerinin tamamen serbest bir şekilde 
tercih yapmalarını temin ederek sonra da Kore meselesini ve 
onun barışçı bir şekilde halli çaresini inceliyecek bir komisyo
nun tayinini de derpis e)·lemekledir. 

., • J . ·!' 1 J. • . 
( /.> 'l..ı u~4...' • 1 il I t '; 
• 

Su şimşir tarak 
Merakımız ... 
cumhurbaşkanının tek de· 

receli seçimle \Te halk 
tarafından seçilmesi mesele
si ortaya atılmışh. 

ıran ı tıpkı Amerikada ol. 
duğu gibi... 

B. 1\1. 1'1. nin yanında bir 
de Ayan meclisinin kurul
ması ileri sürülüyor. 

Tıpkı Amerikada olduğu 
gibi... 

' 'e nihayet valilerin seı;lm
le iş başı na gelmesi için bir 
tasarı hazırlanıyormuş. 

Gene Amerlkada olduğu 
gibi. .. 

BunJann hepsi i)"i, güıel. 
J'ak;it ne olur, bir dr şu 

Amerikadaki denıokrasiyi tak 
Lit ediversek ... 

him tesir yapacaflndan blr ml!.d ... 
det beklemek muvahk görülmuş, 
İngiliz ve Fnnsn: Dışi;sleri Ba
kanlan toplantıya gltmemlı;lerdl. 

Seçim yapılıp netice belli ol· 
doğundan şimdi umumi heyet .. 
uslı meseleleri görüşmele ba~
lıyacaktır. Bunların başında KO· 
re işi Avusturya sulbü, Fas ve 
Tunu~ meseleleri, Cenubi Atri .. 
kada ırk meselesi vardır. I\Iü.za. 
kerelere katılmak üzere İngiliz 
Dışlılerl Bakanı bir llıi güne 
kadar yola çıkacaktır. Fransız 
Dışlşlerl Bakanı da kendisini 

Tunusla 
Çarpışmalar 
Oluyor 

Hlndistanın teıebbüsü 
Hindista'lın l\.ore meselesinde muallikta kalan harp esirle

rinin iadesi hakkındı yeni bir anla~ma zemini hazırlamak üzere 
Kızıl Çinlo görüs teatisinde bulunmakta olduğu ileri sürülmüş
tür. 

ECVET GÜRESi N 
Cumhuriyet bayramının yıldüni.i nıü nıünascbetiyle Kore tugayında bir kutlanıa yapılmıştır. 

Resimde, 29 ekimde erlerimizden bir grup Karadeniı oyunları o)·nuyorlar 

Türll lraı:adi.I .t./anft 

Tunus, 7 - Tunll! vatanper
verleri son günlerde büyük bir 
şiddet kesbeden tedhişlerine bu 
gün de devam etmişlerdir, 

Bu haberi ,·eren çe\·reler llindi5lanın Çinle bir prensip an
laşmasına vardığı takdirde bunu derhal Birle~miş Milletler genel 
kurulunda ortaya atacal,ını söylemişlerdir. 

Bursada, 8 aylık 
Bir çocuk 
Konuşuyor 

Batı Tiirkl_e_r _i / 

• 
Trakya 

hazırlanıyorlar se~ııne 
takip edecektir. 

Birleşmiş Milletler umumi he
yeti ıörilımelerl şimdlye kadar 
nisbeten sakin ıeçmiı otınatla 
benber ••akit vakit hararetli 
tenkidler yapılmııtır. İsveç Dış. 
işleri Bakanı Unden'in nutku •·e 
bunun yarattığı bava bu cümle. 
dendir Bilindlğl gibi geçen yaz 
Sovyet tayyareleri Baltik denizi 
iiıerlnde bir İsveç uçatına taar
ruz ederek bunu düşürmüşlerdi. 
İsveç hadiseyi protesto etıniş ve 
kimin kabahatli oldujlunun anla. 
şıJması için hakeme ba1\'Unll· 
masını istemişti. Sovyet Rusya 
bu müracaatı kabul etmlyertk 
kendisinin haklı olduğunda ısrar 
etmişti. 

Bu arada, Tunus ve So!akcs 
şehirlerindeki faaliyetleri bilhas 
sa önemli olmu~tur, 

Tunus şehrindeki demiryolu 
istasyonuna clbombaları ile hU
cum eden Tllnus1ular istasyon bi 
nasının mühim bir kısmını ve 
4 vagonu hasara uğratmışlardır. 

Diğer taraftan Sofakes şehrin 
de Fransız Polis l\1ildürünün e
vine bir bomba atılmış ve bir 
kişinin ağır surette yaralanma
sına ve binanın hasara uğrama
sına sebebiyet vennlştir. 

Bundan başka, Bizerta eivarın 
da Tunus vatanper\'erleri ile 
Fransızlar arasında vukubulan 
kanlı bir ('arpışmada 5 Tunuslu 
ve 2 Fransız öldürülmüştür. Ya
ralıların adedi 18 ı bulmuştur. 

Haber verildiğine göre, Fran
sızlar Tunustaki h3discleri kar· 
şılamak üzere Sencgalden tak
viye kuvvetleri celbctmislcrdir. 

P.T.T. de 2000 kişi 

terfi edecek 

İsveç, Ru.syarun ,-erilecek ka· 
ran kabul etmiyeceğinl bildiği 
için hldlseyl Birleşmiş Milletle. 
re intikal eıtlnnele lüzum gör
memiştir. Fakat umumi heyetin 
toplantısında bir münasebetini 
düşürerek Sovyet Rusyayı şld· 
detle tenltid etmiştir. İsveç Dış-
lşlerl Bakanı söyledllll nutukta Ankara 7 (.\.A.) - Ulaştır· 

ma Bakanlığı bu yıl P. T. T. 
~~~~~t yalnız. kabahatli ol. ~darcsinde ç_~ı~~an 1.000 müveı.zi 
du'"·- ıt· _, t k d k d ıle 1.000 kuçuk memurun ter· 

6 u.uu ıraı. e me eme e· r· · k 1 · ·· 
ilidir. Aynı zamanda büyük bir dııtnlı bara_r kaştdırmıştır. Bır m~d-
hük. um· eti list d.. .. e en erı a rosuzluk sebebıy-n emperya uşunce 1 f . 
tarzını göstermektedir. Elli sene e ter ı edemıyen bu memurl.a· 
evvel Alman . d ~" 1 rın hakları da bu suretle temın 

. . )a a uvy e yapmış. edilmiş olacaktır. 
tı. İsuçre ıle çıkan bir ihtilüı =========-== 
hakeme vermeli kabul etmiye. 
rek •Bu suretle hareket İsviçre. 
nin büyük 1\.lmanyaya kar~ı 
hürmetini azaltır. demişti. Rus-
3·anın bu&ilnkü hareketi bundan 
farksızdır. llakcmc baŞ\·urmak 
lhtillıfların sullı yolile halli itin 
biricik yoldur . .,, Bu sözler umumi 

• 

YINI SAIAH 

DEGİŞİKLİK 
BAŞLADI 

Yeni Sabah kabinede degt. 
ıen Balıanlar münasebetile dl. 
yor ki: 

heyet t aralmdan ılddetle alkıı· 
lanmıştı. 

Büyük devletler Dışlşlerl Ba· 
kanlarının görüşmelere katılma. 
sı \'e esas meselelerin ele alın. 
ması üzerine müzakerelerin önü· 
müzdeki haftalar zarfında çok 
kızışması beklenebilir. 

ı\ YİNEİ DEVRAN! 

:Mecliste ıeniş bir münakaşa 
mevzuu olmuyor. Halbuki 
bö)'le bir tartışmadan meınle
ket çok faydalanır.> 

COMHOltlYn 

KABİNEDE 
DECişiKLİK 
B. Felek kabinedeki değişik· 
lik münasebetiyle diyor ki: 

•Türkiyede demokrasi dedi· 
ğiıniz çok partili rejim tees
süs edeliberl siyasi ltigaıte 
(nazir olabilir = mlniotrable) 
sözü manasız bir kelimedir. 
Birine (bakan ol!) diyoruı O· 

Juyor. (oradan kalk, buraya 
gel.) diyoruz yapıyor. 

• 

lngiltere, alom 
Bombasına 
Güveniyor 

i.nııdolu 'f4rıtt 

Londra, 7 - ı\nthony Edenin 
Avam Kamarasında dıs ıiyaset 
hakkındaki iz.ahatından sonra mü 
zakereler savunma mevzuu üze
rinde cereyan etmiştir. 

Savunma Bakanlığı Müstesarı 
Nigll Birch söz alarak şöyle de
m~tir: 

, Birleşik Amerika atom mcv· 
zuunda başta gelen devlet duru4 

munu muhafaza etmektedir. Ol· 
dukça yakın bir gelecekte lngil
tcre atom silAhlarına sahip ola· 
cak ve bomba ur;akları sayesin· 
de bu silihları kullanmak imka
nını da elde etmiş olacaktır. Bu 
suretle Birleşik Amerika ve İn· 
giltere bu müthiı siliıha sahip 
bir vaziyete geleceklerdir ki. bu 
vaziyetin harp istiycnlerin cesa· 
retini kırmak hususunda icra 
edecC'ği tesiri küçümsememek 
icabcttiğini zannediyorum-. 

Stalin göründü 

Londra, 7 (A.P.) - Mareşal 
Stalin, bugün bolşevik ihtilllinin 
35 inci yıldönümü münasebetiy. 
le Jı.Joskovanın Kızıl ?ı.teydanında 
yapılan bilyük geçit resmini sey 
retmiştir. 

1.Ioskova radyosu, yayınında ~ 
~afsilitı vermiştir: 

•Stalin, Lenin anıtının merdi· 
venlerini çıkarak kolunu kaldır· 
ınak suretiyle ha l kı seUmladı.• 

YENi ISTANBUL 

BÖYLE Mİ 
OLI\IALI? 

M. N enni 37 c ünden beri 
fran...ıa kalitesinde ~yaz 
ekmeğe kavusmaınız linm gel 
diğlni bunun tahakkuk elm., 
diğlndell bahisle diyor Jı;I : 

•Bugüne kadar tahakkuk 
edenlerden maada Adalet Ba 
kanı ile Tarım ve Milli Eği· 
tim Bakanlarının da değişe. 
ceğinden bahsedilmekte hat. 
tA Adalet Bakanlığına gele
cek şahsın ismi de. katiyeUe, 
tası1ih edilmektedir. Bu ha
berler ve rivayetler doğru i
se kabinede altı. yedi Bakan
lıkta tebeddül olacak demek· 
lir. Bu sayıda bir değişikli. 
ğin, ulak tadil ve deliği ya
mama mahi\'etini taşıuıadı~l 
aşikardır. BÖyle olunca bu 
Perakendecilikten vazgeçerek 
hükümetin istila etmesi ve 
rahat bir surette, ~Ienderesin 
üçüncü bir kabine kurması 
daha uygun ve daha doğru ol
maz mı idi? Ama bilemeyiz 
niçin hep cüz'i ve kısmi te
be<idüller yolu tutuluyor ve 
•afra almak kabilinden, za
m.an zaman, tahavvüller oh~: 
Yor? Bu tebeddüller niçin O· 

luyor? Gidenlerin kaOahatı 
bedir? Gt'lenlerin rnczivetle· 
ti nelerdir? · 
k Bunları kestirmek ''e haki
Cate_ ermek imdilik güçtür. 
b_<ıtıp olan bir cihet de bu 

....., ır sUrü istifham bir tür:ü. 

Gerçi nazırlar demokraside 
birer siyast elemandır: ama 
bunların da başına geçtikleri 
dairenin işine yabancı olma.. 
maları §arttır. llele bizde Ba. 
kanlık sadece siyasi program 
tatbiki ve parlamento ile te· 
mastan ib~ret bir politik va. 
zife değildir. Onun için eski 
yeni Bakanlarımız ın ~bsla· 
rına karşı mils hak oldukla. 
rı hürmeti duymakla beraber 
bir çoğunun başında bulun. 
dukları daire ile ba~daşama· 
mış olduklrrı kanaatindeyiz. 
Bunu da B~Kan seçerke~ -,.mi 
nistrable• olmaktan z:)ade 
administrable yi.ni idare o
lunabilir vasıflar aranmakta. 
oldul!una yormaktadırlar. Her 
veni intihap da bu zannı kuv
~·ptJpndirmektedir . 

crApaçık konuşmalıyız, ek· 
mek divasını. basın yolu ile, 
ortaya atıp da, aradan, hafta· 
!ar ceçtlkten sonra bir tUrlil 
çözemiyenler, Demokrat ikti
darını, bile bile çok ııüç bir 
duruma düşürmüş sayılmalı. 
dırlar. Çünkü: Ekmek dava· 
sı. halkımızın en ba§ta gelen 
bir C:..ivasıdır ve iç politika 
propagandal arına son derece. 
de elverişlidir. Buğday bollu. 
~unda, bol kepekli, lç bulan
d11ran kok •. lu, 'Pişınemi~ ek. 
mek yemenin hikmetini hiç 
bir vatandaş kavrıyamaz. Dik 
kat edilirse, rranealalarım ı zın 
bi le, iyi undan yapılmad ıkları 
görülür. 

Vatandaşlara karşı yapılan 
bu eşsiz haksızlığa son ver. 
mek ve sorumlularla vazife. 
terini ihmal edenleri yoluna 
getirmek, dktidarın başlıca 
kaygısı olmalıdır. Çünkü: biz., 
kendimizi büyük kalkınma is
lerine verebilmek için, iç po. 
litikamızın her türlil hJZUr
~uzluktan kurtulmuş görmek 
i tiyoruı. 

Ç' H' d' d Htlfttıl UuA.aıbfri11 Udıın 
ın ın ın e Bursa 7 - Şebrimiıde Meri· 

nos fabrikasında çalışan Hüse· 
Fransızlar yin ıııea adında bir vatandaşın 

bugün sekiz aylık bulunan Tur· 
• sun adındaki çocuğu muntazam ilerliyor cümleler yaparak konuşmakta· 

J.uooicıtnı l'u•• dır. 
Çocuk henüz bil' buçuk aylık 

Vietri, (Hin_di Çini), 7 ~ Fran iken anne ve baba derneğe baş
sız. kuvvetlerı bugun ıkı dalga lamış1 bunu gören ailesi evvela 
hah~ôe Y_aptı~ları taarruzla. k_o~ korkmuşlarsa da sonradan buna 
m_Un~t ~ı~tmınh kuvv~Uerının alışmışlardır. 
Çın ıle irtibatların~ temın .ede~ Kendisi ile görüştüğüm çocu· 
bir yolu keı;e~ek ~uşlt!an . ışgalı ğun babası, adı Nursen olan yav 
altındaki ara~ıye ile~lıyebilece~- runun bir buçuk aylık iken bir
leri sağlam bır meV?.le yerleşmış denbire anne ve baba demesi· 
lerdir. . . . ne şaşırdıklarını \"e korkuya düş 
P!yad~ v~ zır_!ılı ~ırlıklerı, Ph~ tüklerini söylemiş, şimdi se

Tho dakı bır koprli .ba~ı.ndan g~ kiz aya basan Nursenin .anneci. 
ney doğuya doğru ıl~rlı~~rek ı· ğim, babacı~ım, yemek isterim. 
ki numaralı yolda Vıetrının tak oyuncak \:erin, kucağa alın• gibi 
riben 10 mil kuzey b~tısınd~n kelimeleri sarfederek konuştu
diğer }'ransız kuvvetlerıyle bır- ğunu bildirmiıtir. Hüseyin İlıca 
Ieımişlcrdir. çocuğu tıbbi bir müşahededen 

Harekit tam bir muva!fakı- geçirmek ta~avvurundadır. 
yetlo neticelenmiş ve iki bin ka· 
dar tahmin edilen bir Vietminh 
kuvveti Fransız kuvvetleriyle har 
bi göze almaktansa bütün yol 
boyunca çekilmeyi tercih etmiş
lerdir. Fransız kuvvetleri yalnız 
hafif bir mukavemet görmek 
tcdirlcr, 

Bir Yugoslav 
Heyeti Zonguldakta 

Bı1'vri )(ıı1tolıı,.: izden 

Zonguldak 7 - Yugoslav ti· 
caret odaları başkanı Pavloviç 
ve yüksek mühendis Nimetoviç 
ile Etibanlt tio.rct müdürü Nu
rettin Emre bugün şehrimize 
gelmiılerdil', Yugoslav ticaret 
temsilcileri Havıada tetkikler 
yapacaklar ve Türk • Yugoslav 
ticaretinin gelişmesi yolunda le 
maslarda bulunacaklardır. 

-o
Eden, Amerikaya 

hareket etti 

Londra, 7 (A.A.) - Birleş
miD Milletlerdeki İngiliz heyeti· 
ne başkanlık etmek üzere, Dış 
İşleri Bakanı Anthony Eden bu 
akşam saat 22 de uçakla Nev· 
yorka hareket edecektir. 

Schuman da gitti 

Bir çocuk 
Musalla taşına 
Bırakıldı 

Utuı.ıK 1Cul1abfrhnWlı" 

Ankara 7 - Hüviyeti meçhul 
bir şahıs, bir akşam namazı vak· 
ti kundağa sarılmış, üç aylık 
bir çocuğu ilacı Bayram camii 
musalla taşına koymuştur. Cami· 
den çıkanlar kundağın üzerinde 
çengelli iğne ile tutturulmuş bir 
pusula, o pusulanın üzerinde de 
ıAnafartalar Konuk sokak 24• 
yazısını görmüşlerdir. Kundak a 
çıldığı zaınan ayrıca bir k3ğıda 
yazılmış bir mcklup daha bulun
muştur. Bu mektupla da •Allah 
seni korusun• yazısı ile 15 ka· 
sımda çekilecek Milli Piyangoya 
ait 131461 sayılı bir de bilet bul 
muşlardır. Cocuk Nümune has· 
tanesine götürülmüştür. 

-o-
Rafael'in tabloları 

bulundu 
Roma, 7 (T.H.A.) - Valika· 

nın matbuat bürosundan resmen 
bildirildiğine göre, Papanın sa
rayınd:ı yapılan tamirat esna· 
iında Ra!aele ait kıymetli tab
lolar bulunmuştur. 

Bu uyanık ve milliyetperver insanların Atatürk'e küfreden 
inkılôp düşmanı kimselere rey değil, selôm bile 

vermiyecekleri şüphesizdir. 
Yunanistanda 16 kasımda se· 

çim yapılacaklır. Bu münasebet. 
le her tarafta büyük faaliyet var 
dır. Batı Trakya Türkleri de 
bu faaliyete katılmışlardır, se· 
çim için hazırlık yapıyorlar. 

Eski Yunan meclisinde Gümül 
cine ve İskeçeden olmak üzere 
üç Türk millet\'ekili ''artlı. Bu 
defa da üç Türk milletvekili sc· 
cileccktir. Gümülcineden Osman 
Üstüner \-'e Fehmi Utmanlı, İs· 
keçeden Bay Nuri namzet gös· 
terilmişlerdir. Bu üç zatın ilr;ü 
de Batı Trakya Türklerine fay· 

dalı olacak miili)'elperver, genç 
ve çalışkan insanlardır. Bütün 

Yugoslav 
Komünist Partisi 
Kongresi kapandı 

A.uoetat~cl Prc•• 

Zagrcp, 7 - 1948 denbcri ilk 
büyük genel kongresini akdet. 
mis olan Yugoslav Komünist 
Partisi Afareşal Titonun müsta 
kil siyasetini ve Rusyaya muka
vemet etmek hususundaki azmi· 
ni desteklemeyi bir kere daha 
belirttikten sonra bu akşam ça· 
lıımalarına son vermiştir. 

Kapanıı nutkunda Mareşal Ti· 
lo, Rus)'anın memleketini tahnk
küm altına almak için giriştiği 
teşebbüsleri protesto ederek Yu 
goslavyanın her türlü tecavüzü 
de.fetmeye hazır olduğunu belirt 
miştir. ---Aksa raydaki 
Tramvay kazasının 
Sebebi 

Batı Trakya Türklerinin Osman zerek halkı kandırmağa, kendi 
Üstüner, Fehmi Utn1anlı ile Bay taraflarına c;-ekmeğe çalışıyor· 
Nuriye rey verecekleri şüphe· lar. :F'akat Balı Trakyanın ha· 
siz addediliyor. miyetli, \'İcdanlı Türk halkı ken 

Bu böyle olmakla beraber işin dilerine yüı vermemektedir. 
acı bir tarafı Yardır ki o da Türklüğü yer yüzünde bugün-
Gümülcinede geri fikirlilikleri kü şerefli me\'kie çıkarmış olan 
ile tanınmış, Atatürk diişmanı Atatürke dil uzatan bu cahil in· 
iki kişinin 1\.lolla \·usuna Hafız sanların ne yü.z.lc milletvekili 
Hasanın namzetliklerini koym~· olmak istediklerine şaşmamak 
ları ve faaliyete geçerek 1 llak kabil değildir. Bunların Batı 
Yolu• adlı bir gaıete. ç.ıkarmağa Trakya Türklerinin hukukunu 
başlamalarıd~r .. ~u. ıkı a_~amın müdafaa etmelerine imkin yok· 
?e ~~dar ~erı fıkırtı, .~tatutk ve tur. Hanliyetli Batı Trakya Türk 
ınkıla? _duşmanı oldugunu an_la~ ! terinin !'tlo11a \·usufla Hasana 
mak ıçın Hak Yolu gazetesını ı , • • • 

arap harilerile çıkardıklarını söy 1 rey değil, selam bıle vermıye· 
lemek yeter. Bunlar köy köy ge ceklerine eminiz. 

Mersin liman 
Projesi hazırla~dı 

'- ncu:fofu tJ11Mt 

r.teı sin 7 - ~ıcr~inde kurula· 
cak olan büyük \'e modern li· 
manın projelerinin hazırlanınası 
için 12 yabancı firmaya ehliyet 
\Yerilmiştir. Nihai projenin ha· 
zırlanmasından sonra limanın ,.a 
pılması jşbu limanın su kesi;ni 
10 buçuk nıetre olacak ,.e 4 ki
lometre uzunluğunda bir de dal
gakıran meydana getirilecektir. 

İnşaatın 40 - 45 milyon lira· 
ya ınalolacağı tahmin edilmek· 
ledir. 

Suruç' da iki kişi 
Soyuldu 

.d.'1J.-al'G Jjpn 

İzmirde 65 inci 
Alay başarılı 
Atış yaptı 

A.nadclu A.ftt,,ft 

İzmır. 7 - 65 ınci motörln 
to~u alayı ikinci taburu bugün 
sabahtan akşama kadar devam 
eden başarılı atış denemesi yap
mı tır. 

NATO Güney Doğu Avrupa Ka 
ra Kuvvetleri Komutanlığına 
mensup yüksek rütbeli subayla· 
rın da hazır bulundukları atışa 
cvvelft sinema salonunda verilen 
nazari bilgilerle başlanmış ve 
bilAhare Papazkuyu güneyinde 
19i rakımlı tepede atışa ba~lan
mı.şlır. 

Topc;-u. piyade \'C hava kU\'· 

,·etlerinin elelc vererek müşte· 
rekrn yaptıkları atış gayet mu· 
vaffakı)etli olmuş ve NATO su
b:ll·ları da dahil olmak üzere ha
zır bulunan bühin mü~ahitler ı· 
tışı idare eden komutanları te· 
ker ... teker tebrik etmi~lerdir. 

Nevyork, 7 (A.A.J - Fransa 
Dıı İşleri Bakanı Robert Schu
man Birleşmiş Atilletlerdeki 
Fransız heyetine başkanlık et
mek üzere bugün uçakla Paris
tcn Nevyorka gelmiştir. 

Bu tabloların, Rafaelin mcş4 

hur Ioggia'sını süsleyen tablo
lar olduğu anlaşılmıştır. 
Kıymetli tablolar, Papa Üçün 

cü Pol zamanında inşa edilmiş 
olan bir duvarın altında mey. 
dana çıkmıştır. 

Yirmi üt gün öner, Aksarayda 
50 kişinin yaralanmasıylo neti
celenen tramvay kazası hakkın
da kafi bir neticeye varmak için, 
Teknik Üniversite hocalarından 
müteıckkil bir ehlivukuf heye
tinin vereceği rapora intizar edi· 
Jiyordu. 

Bu rapor nihayet verilmiş ve 
kazanın sebebi anlaşılmıştır. 

Afalatya 7 - Besni ilçesinin 
Eskiküy halkından Hasan ve 
!\lusta!a adında iki şahıs, kömür 
satmak üzere Suruça gitmişler

dir. ~fallarını satıp köylerine 
dönmekle olan bu iki şahıs u. 
tunburç \'e ::\Iağaracık köyleri 
arasında dört kişi tarafından so 
yulmuşlardır. Ellerinde n1avzcr 
ve tabanca bulunan hayduUar. 
cep fenerleri ile köylülerin göz· 
lerjni kamaştırıp bir hayli döv· 
dükten sonra eşeklerini almış· 
lar. elbiselerini so)·up ceketle
rinde bulunan 250 şer lira para
larını da aldıktan sonra kaçmış
lardır. Köylüler köylerine peri. 
şan bir halde ve çamaşırlariyle 
gelmişlerdir. Haydutlar bütün 
araştırmalara rağmen buluna· 
nlamıştır. 

iki kişiyi 

Oldüren genç 
intihar etli 
Ba.tıkcsir, 7 - Ayvalık ilçesi~ 

nin Altınova bucağında üç ki~l 
nin ölümiyle neticelenen bir hl
dise olmuştur , ' 

1 Bursa ve İzmir ilavelerimizin 
ikinci fab' ı hazırlandı 

Nüshası tükenmiş olan yurt na,·cl erimiıi yeniden 
bastırmağa baıl o dığıınm haber vermlıtik. 1 numaralı 
Bursa ve 2 numaralı İzmir n avelerimirln ikinci tabı 
hazırlanmıştır. Kolleksiyonl arında bu iki llilve eksik 
olan okuyucu1atımı ı bunları matbaamızdan tedarik ede
bilirler. llariçten her illve itin on beş kuruş üzerinden 
posta pulu gönderenlerin adresine il&veler yollanı r. 
nıevcudu kalmayan diğer illvelerimlıin ikinci tabı ta
mamlandıkça, okuyucu1arımııı haberdar etmekte de\·am 
edecti:lz. 

Raporda; kazaya sebebiyet ve
ren, 2789 yaka numaralı ''atman 
Ali Koca idaresindeki Bahçeka
pı • Topkapı tramvayının clrk
trik freninin bozuk olduğu an
laşılmakla beraber, vatmanın el 
!reni He arabayı durdurabıln1ek 
imkanına sahip olduğu ileri ~u
rülmektedir. 

Bu rapora göre, su('lu vatman 
hakkında takibata başlanmıştır. 

iki Macar uçağı Yugoslav 
topraklarına tecavüz elli 
Belgrad, 7 (A.A.) - Dün ak 

~anı resmen bildirildiğine göre 
5 kasım &ün~ ~tig.15 tipinde iki 
tepkili Macar uçağı ilç d<>la Yu
goslav bava alan bölgesini ihlal 

~~~~~~~~~~~ ...... ------------..a.'.etmişlerdir. 
Biz fokiriz ama izıetinefsimizle oynatmayız adamı .. 

Sovyelcasusu 
( Başı 1 i n t' İ de) 

va .. ılasıyle casusluk vazifesine 
devan1 rtmck isterken ~lilli Em· 
niyet memurları tarafından ya
kolanmış ve casusluk suçundan 
askeri mahkemeye \'eritmişti. 

Bir müddettenbcri 2 numaralı 
askeri mahkemede devom eden 
duruşması bugün sona ermiş, 
Abdullah Zorlu idama mahkfım 
edilmiştir. Ancak mahkeme, J\b
dullahın suçunu casusluğa tarn 
teşebbüs halinde gördüğünden 
idam cezasını müebbet ağır hap-

25 yaşlarında Cafer Darcan 
adında biri, nişanlısı Zeynebi 
kaçırmak ü:tcrken bu teşebbüsü .. 
nr milni olan, kızın babası Sü
lrymanla kayınbiraderi Hikmeti 
tabanca kurşunıyle delik deşik 
ederek öldürmüştür. Vak'ayı mü
teakıp firar eden Caler, jandar
maların takibinden kurtulmak 
için bir samanlığa saklanmış. 
nihayet yakalanacağını anlayınca 
son iki kurşunla da intihar et· 
mi~tir. 

se tahvil etmiştir. 
Abdullah Zorlunun ayrıca, 

Atatürkc ~1akaretten üç senı 
ağır hapis mahkumiyeti de bu
lunmaktadır. 

-......... ,..., -~-···· .. ,_ ·~ .................. .. 
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Bu resim geçen yıl çevrilen ve sin emaları mızda gösterilen .çıl dıran Baba• filminden bir 
sahnedir. 

1 Türk filmciliğini kalkındırmak için 1 

Sansür sistemimiz 
değİffİrilmelidir 

A nkara film ~ansürü, farkın· 

da olmadan filmlerimiz üs
tünde yıkıcı tesirler göstermek 
t•dir. Bunun kabahatı daha 
çok, sansüre verilmiş olan sa
llhiyetin genişliğindedir. Me· 
seıa, şurası burası makaslana· 
rak filmi berbat, yahut oynan
ma!tt tamamen yasak edilen 
prodüktör, hakkını arıyac:ı.k 
bir merci olmadığı için, bu fe· J 
llketi kabul etmek zorundadır. J 
Bu sakat bir sistemdir: Sansür 
sizi sevmiyebilir, yahut sevmi· 
yenin dostu olabilir, yahut o 
geceki hayatından memnun 
kalmadığı için ertesi sab:ıh ter 
si kalkar, Binbır tımekle mey
dana getirdi~iniz !ilminizi, ulu 
orta, insafsızca maka lamağa 
ba~lar. Buna karşı sizin boy
nunuzu büküp, seyirci kalmak· 
tan başka yapacak şeyiniz yok· 
tur. Çünkü talimatname size 
gidip: •Sansür haksızdır. in
safsızlık ediyor• diyebileceği· 
niz bir yer göstermemiştir. oı. 
sa olsa yine sansürün kendine 
yalvarabilirsiniz. Kararları ta· 
mamen keyll olduğu için, bu 
suretle geçen sene yasak elliği 
filminize, belki bu sene izin 
alabilirsiniz. Ona .oynanmas ı 
zararsızsa neden yasak ettin, 
oynanma ı zararh ise ~imdi ne
den izin veriyorsun'?• diyecek 
makam yoktur. 

Prodüktörlerimiz bir sistem 
sahibi olmadıkları, yahut san
sür tarafından dejenere edil
dikleri için, yarın ne biçim bir 
filmle sansür karşısına çıka· 
caklarını bilmediklerinden, san İçtimai flılvalarımt7.ın beyaı perdrye akt;etmet;lne m!lni ol :ın ~an· 
sürle iyi geçinmeği ve ona UY· sür, Türk filmciliğinin acaba büy le ıni kalkınacağına i n anıyor? 

Yazan: 

Sakir Sırmalı 
Rejisör 

•• 

maı?ı tercih ederler. Çünkü o
na karşı gelmeği denerlerse bu 
defa gelecek filmleri perişan. 
edilir. Atılan makas, yahut ve· 
rilen yaSBk kararını iptal et
tirmek için her !ilmi başına 
Şıirayi Devlette dava açsa bi· 
le, sansürün takdir hakkı ol· 
duA:u iı;in, prodüktör ondan, 
etliği ziyana mukabil tazminat 
alamaz. Bunun için prodüktö
rün bulduğu çare şudur: Ma· Ciddi bir çalışma ile mey· 
kaslanmakla bir şey kaybetmi- dana gelmiş film, sansürce ha
yecek dat?ınık mevzular seç- kik,ten biraz mahzurlu olsa da 
mek, senaryoyu me\'"ZU mevzu ona harcanan emeğe ve üzün
içinde ve akıştan kaçınabilmek tüye say~ı göstererek, parça
için entrikasız yapmak, filmi lanmamah, sade ihtarla :eçişti 
şarkı, göbek, baldır bacakla rilmelidir bu, ehveni şerdir, 
doldurmak. sanırız. Çünkü memlekette bu 

Böyle bir hurdaya ne ka- işten geçinen büyük bir züm
dar makas vursanız zarar ve· re meydana gelmiştir. Türk 
remez3iniz. İçinde bir nizam filminin kalitesi bu işçiye bağ
saklamadı~ı için, kesintiler gö lı oldu~u gibi, bu işçinin refa
ze çarpmaz. Daima prodüktöre hı d:ı Türk filminin kalite!;ine 
birkaç baldır bacak, birkaç şar bağlıdır. 
kı, birkaç dramatik, yahut ko- 1'1csel3. bugün reji~ör, ~enar
mik sahne kalır ki bu da onun )'ocu, operatör ~ibi yapıcılar 
kasasını garantiye almak için yaşıyabilmek için senede dört 
yetişir. Sansürün yersiz müda· beş film yapmak zorundadır
baleleri yüzünden tutulan bu lar. IIalbuki s:ınatcı g('ncde bir. 
yol, ayni zamanda kazançlı ol- nadiren de iki film ancak ya· 
duğundan prodüktörün pek ho- pabilir. Demek sanatcıyı sene
şuna gitmiştir. Cemiyete fayda- de bir eserle geçinebilir h:ıle 

l lt olabilmek için, iyi ve güzel getirir~ek, sinemamızda büyük 
filmler yapmaktan bahseden ilerleme görebileceğiz. Bu da, 
sanatçılar, bu değişiklikten Türk filmi pazarlarının geniş· 
sonra, prodüktörün sadece ca- Jemesi ile s:ığlan:ıbilir. O v:ı· 
nını sıkmıştır. Tutu1:ın yolu kit bu s:ıhanın i:ıbit işçileri de, 
sorgusuz, sualsiz iyi :ınl:ımıs ve meseli. 1.1boranl:ır, senkroncu 
kabul etmiş. günlük piyas:ıcı- Iar, montörler de, ona göre bol 
tar, onun daha işine gelmiştir. p:ıra al:ıcaklarından işlerinde 
Bütün dünyada bir numaralı daha çabuk tekamül ederler. 
eğitim vasıtası olan film, bu Pazarlarımızın genisHyebilme
suretle bizde bir numaralı fe· si, senaryol:ırımııda, memleke 
lAket halinde bulunuyor. Bil- tin ictima1 meselelerinin dün
tün bunlara sebep olduğu unu- ya meseleleri icinde mütalaa 
tulan sansürse, Ankarada önil· rdilmesi ve bu mUtal3.anın 
ne gelen filmi, an'anevt itiya- Türk folklor ve Adetleri için
dı ile parçalamakta devam e- de yapılabilme~i ile mümkUn
degelmektedir. Bu alışkanlık dür. Bu da, LAContenin m:ınzu
sansürde 0 kadar kuvvetle kök meleri zihniyeti ile filmleri öl 
salmıştır ki, büyük üzüntil ve çen bir sansürle olm:ız. 

yardım etsin. Bu.qiln Ank:ıra
d:ıki heyetirl ek,.crisi belki s:ın 
sür h:ırieinde sinemaya devan1 
etmemektedir. Halbuki lstan· 
bul sansiirü bütün filmleri gör
mek zorunda olduğu icin dün
ya sinem:ı.sı hakkında ister is· 
temez bilgisi vardır. 

2 - Sansür film merkezi o
lan lstanbulda kurulmalı ve o· 
un elinden yasak etme yetkisi 
alınmalıdır. O, ancak, bir fil· 
me izin verebilir. Eğer film
den şüpheJC'necek olursa. onu 
yüksek sansüre h.:ıvale eder. 

3 - lJemen ertesi gün vazi
fesini yerine getirmek zorun
da ola.n yükı;ek s:ınsi.lr, mem
leketimizde sinemanın bir nu
maralı eA;itim vasıtası haline 
gelmesine yardım edecek kali· 
tede, bilirkişilerden mürekkep 
olacaktır ki, bu da, lAalettayin 
memurların yapacağı şey de· 
ğildir . Bu heyet, Ak:ıdemi, Kon 
servatunr, edebiyat ve fel~ere 
profesörlerinden teşekkül e
decektir. Filmi yasak etme
den. yahut kesmeden evvel fil
min rejisörü, sen:ıryocııı;u ile 
istişare ve milnakaşn edecek, 
eğer filmin sanatçıları kendisi
ni ikna edemezse, filmi yasak 
edecek, yahut makaslıyacaktır. 

Bu da, sanatçıya karşı say. 
gısızlığın devletten gelmeme· 
sini temin eder. 

Sanatçılar, karsılık"" gilç· 
lük ve ilzüntil içinde feragatle 
çalışırken. yarına güzel bir 
eser bırakmanın tesellisi için
de yaşarlar. Bu imkan elinden 
alınan sanatçıdan bir şey bek· 
lememelidir. Bunun için de, 
onun dişini tırnağına tak:ırak 
ha ardığı gUç bir eseri bir tır
pıda parçalayıp, gülünç bale 
getirmelerine engel olunm3lı

dır. Bugün. romanımız. hik3.
yemiz, şiirimiz varsa bu , on· 
ların üstündeki sansür ka lk· 

emekle meydana gelen film- Tilrk filmlerinin Alisini an-
leri bile farkedemez olmuştur. cak çift s:ınsür sistemi ile kur. tıklan sonra oldu. Sinemamız· 

Fakat unutmamalı ki,· bur- tarabiliriz. Bunun için: da gelişmek icin ayni şeyi bek· 
dalara ahlan maka~. bir sanat ı - Ecnebi filmleri ite T ilrk liyor. Yukarıda da söylediği-
eseri oldu~u için bir sistemi filmlerini kontrol eden san- miz gibi, 15.alettayin birkaç me 
olan, a~ırbaşlı filmlere atılın- • sür ayni olacaktır ki bizim mur memleketin sanat mukad-
ca, o filmin müvazenesi bozu- filmcili~i dünya filmciliği için dcr:ıtına nasıl h3.kim olabilir? 
lur, sanat bakımından ölür. ,.e de görebilsin ve dünya film· Bilhassa bu. sinema gibi, em
bu vaziyette sansür bir mezba- ciliğin e tanıdığı avantajları bi- salsiz bir eğitim vasıtası olur-

laa'at aı.mıa•!'ll GENERAL Ali FUAT CEBESOY,,,. n-... -.-

<<ADUDUDU >> ~~~~ 
Yaza n : TUNÇ YALMAN 

ŞEilİR KOMEDİ TİYATRO· 
~UNDA Komedi 3 P erde - ltk 
temsili 6 Ka\ım Perşembe gece
si verilm iştir . 

AS IL A DI - .Arsen ic and 
Old I~acr• 

"\rAZAN - Joseph Kesselring. 
ADAPTE E DENLER - Re· 

şlh a C. \ ?afi ve \ 'asfi R. Zobu. 

banlarıtı adiyle gösterilmişti. Baş 
rolleri Cary Grant, Jo!'ephine 
Hull, Boris Karloff ve Priscilla 
Lane oynuyorlardı) piyesin şöh
reti dünyaya yayıldı. 

Piyesin ~ew Yorkta :ılfıka top 
l::ıyışının bir sebebi. de metinde 
'Boris KarloCC'a benzer• diye ta· 
rif <'dilen cani rolünü, bizzat Bo 
ri." Karlo(f'un oyn::ımn.sıydı. 

Garp ce hesinin takviyesi 
ve Sark ce ~esi 

Sı\ llSEYE KOY \ N - Vasli 
R. Zobu. 

DEKOR - Nikola P crorr. 

1 
OYNA YANLAR - Jledia Mu· 

vahhit, Ş31_iye ~lora l , \ 'asfi Rıza 

Zobu, Xtcdet !\I. A)·ra l, l\'l3 hınut 
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!\foralı, Heh1at lhıl ak, Gii listan 
Güzey, Reşit Gün.arı , Kemal 'fü· 

!':eyse, bütiin bunlar işin hi
kaye tarafı. Biz asıl •Ahududu~ 
nun kendinden ve temsilinden 
bahsed<'lim. Ekseri ,\mcrikan ko 
nıcdileri {ve Amerikan karika
türleri) hayatta benzerine rast· 
lanm:ıyacak bir durumu ele a
larak, seyirciyi colmayacak11 sey. 
lere güldürmeye calışırlar. 

Ermenilerin karşısında üç muntazam fırkalı ve gönüllü 
kıtalardan mürekkep 15 inci kolordumuz vardı. Bu kolor
du, Ermenileri kolayca mağlup edebilecek durumda idi 

- 247 -· ıün , \"aşar Ö1.soy, K adri Öl(el· 
man, K<'mal Tözem, Turan Ba-
kı r, ?\l ehdi Yeş ilden iz . Bu komedilerin mevzuu, alı· Eğer Enncnistan 

.jılagclen mantık kaidelerine ay- Jlarekiitı daha evvel 
şehir Tiyatrosu temsillerine pro kırı bile olsa, daima kendine gö- \"apılmış olsaydı 

ı gram v:ızi(esini gören •Türl{ re bir nıantıga ve düzene sahip- E rmcnist.ana kaı·şı yapacal!ı· 
Tiy:ıtrosu-o drrgisınde, piyesi tak tir. Bütün mesele seyirciye bu mız hareketi, Ruslarla ka· 
dim ederken, Bayan Reşiha C. •Clm:ıy:ıcakıt mevzuun başlangı- rarlaştıracağımız müşareket 
Vafi, Joscph Kesselring'inden cını kabul ettirebilmektedir; sah şartlarına bırakmak doğru dc-

tehdidi altına düşmüştü. Böyle 
müşkUl bir vaziyete düşen E r· 
menilerin karşısında üç mun~ 
tazam fırkalı ve gönüllil kıta· 
!ardan mürekkep 15 inci kolor 
dumuz vardı. Bu kolordu, Er
menileri süralle mağllı.p ede
bilecik bir durumda idi . 
~l iral ay i smet Beyin 

tAmC'rikanın meşhur tiy:ıtro mu nedeki durun1u ve ne kadar ga ğildi. O tarihlerde emperyalist· 
harrirlerinden• diye bahsetmiş. rip kişilC'r olurlarsa olsunlar, lere karşı isliklfılini kurtarmak Kıizım Karabekir Paşaya 
Aynı yazıd:ı daha ileride şöyle belli b:ışlı eşhasıJ seyirci bir de- için harbedt'n bir millet bolşe- Gönderdi ği mektup 

, 

denili)or: fu benim!icdi miydi, yazarın d<.l- viklerin tabii müttefiki olması E rmenistan hareketini daha 
J oseph Kessel r ing, bu pi)o·esi vası yarı yarıya kazanılmış de- ıazım g.elirdi. Kaldı ki, yine 0 fazla tehir etmek garp cep 

ilr mfıt:ut komedi ceşn isi nden mcktir. Bu çeşit komedilerin bir tarihlcl'dc bolşcvikler bütün hemizi aylarca zayıf bir hal· 

1 

s ıyrıl arak, rrkorku ve dehşet if;in. r.ususiyeti de seyircinin, benim- orduları ile Orta Avrupada ha- de bırakılmaktan b:ışka bir 
de ha lkı gii ld ii rebi1rne-... gibi ye· sc:diği garip, anormal veya •ka- ıeketc geçmek üzere hazırtanı- şeyle tevil edilemezdi. Bir yıl-
ni l'e ciiretk3r bir trşebblise çık .. kişilerin taraf!nı tutması, yorlal'clı. Taşnak Ermenist:ın danbcri görüşemediğim rah· 
girişmiş ve bunda muvaffak ol· ~.ıhnede asıl gülünç bulduğu şa· He ~fenşevjk Gürcistanı da bi· metli ve aziz arkadaşım K~zım 
muşlur. hısların hayattaki normal inanış rcr düsman telakki ediyol'lar- Karabekir Paşa ile Karsta bu-

'fuvaCfak elmasına belki ol· ları müdafaa eden kimseler olu· dı. Binaenaleyh Şark cephemi- lundu~umuz zaman bana ]ı{ira· 
muş ama, Kesselring'c •meşhur ~udur. '-lcschi eı.\hududuu da da, zin doğrudan doA:ruya bolşevik· tay İsmet Beyin kendisine yaz. 
bir Amerikan muhorririn denile- Kesselring, hayatta )·alnız kal !erle emin bir irtibat tesis ede- dığı bir mektubu ~östermiş ve 
meyeceği ~ibi, bu piyesiyle .. yeni mış, bedbaht zavallılara, ıckurtul bilmesi için yapaca~ı Ermenis· !iiUretini vermişti. Vaziyeti da· 
\."C cüretkiir bir teşC'bbüse• giriş sunlaro diyC', zehirli ahududu li· tan hareketinden memnun ol· h::ı. ziyade aydınlatacağı için bu 
tiı"ti de iddia edi lC'mez. Jinlkı körü i~·iren iki ya~lt kadının (ve maları ihtimali de vardı. mektubu aynen yazıyorum: 
ttkorku ve dehşrt içind<" güldü· kendisini IIaydar Paşa sanan Kazım Karabekir Paşanın Kazım Karabekir Pa5a ·Sevgili kardeşim, pek sev-
rrbilmek• iki dünya harbi ara· mcczub yeğenlerinin) mantığını teklif ettiği hareket tarihi m:ı.- gili kardeşim K3ıımcı~ım. 
sına rastlayan yıllarda birçok A- bize benimsetiyor; ve bu defa yıs ayına ~sadüf etmişti. E- 15 inci Kolotdwnuz Saffet Fuat Paşa yanınıza uğ 
merikalı tarafından denl'.'nmiştir. biz, piyesi seyrederken, onların ğer o zanıan harekete ~eçilse Ernıenilerl mağlf.ı p rayacaklardır. Ne mutlu onla-
Biri, iki Amerikalı yazar, di~e- tarafını tutuyor, asıl onları an- idi, hrtyati bir memleket mil- E debilecek durumda idi ra! Seninle görüşmek ne saa· 
ri ise bir İta l yan tarafınd:ın ya- lc.mayanları tuhaf buluyoruz. dafaası meselesi esaslı bir su· Mütar~kcnin ba_~ın~anberi A- dettir. O kadar mütehassirim, 
zıhın iki bu çeşit komediyi (eıllay Bence, «Ahududu• piyesi, başa· rette halledilir ve evvelce de rnerıkanın Turkıye aley- o kadar müştakım ki, tasavvur 
dutlar Ar:ısında• \'e •Ahretten rısını, bu üç karaktere medyun. arıettiğimiz ~ibi şark cephe- hinde fiili bir hareket ve te· edemezsiniz. Şimdi gayei emel 
S(')Ümn) daha geçen kış Şehir Diğer roller alabildiğine basma- miz en büyük kısmı ile garp ~ebbüsü görülmemişti. Bilfı.kis benim için senin muhitinde on 
Komedi Tiyatrosuncl:ı seyretmiş· kalıp. Nit<'kim sc) retliğimiı tem cephesinin yardımına gelebi· .'\.merika resmi memurlarının beş gün mezun kalabilmektir. 
tik. sil<.le itlerindc ancak bir tanesi lirdi. ınilli hareketimizin lehinde ol· Şimdilik hayal muhal! 

Kessel ring'in. «Ahududu• dan (akıllı yeğen Adnan) sahnede 

1 

Ermenistana karşı başlıya- duklarını memnuniyetle müşa- Şark harekatı bizi \'e dava· 
el'\.'el yazdı~ı piyeıı;Jer başarı ka !tivrilebildi. O da Vasfi Rıza Zo- cak harck3tın Trabzonda bir hede ediyorduk. Gerek Fran~a .nuzı ihya etti. O kadar sıkıl-
ıanmadığı gibi, •Dört Kere Oni- bu'nun ku\.·vetli şahsıycti \'C ko· ! \"e gerekse İtalyanın Türkiye mıştık ki o kadar daralmıştık 

n!:'.iliz ihracını tevlit edece""i ı · ki .. acllı c;on komedisi de geçen rnNli tckniP:i sayesinde (yoksa as & i e yeni bit' harbe ;::irn1ekten kı, vaziyetin nefes alacak bir 
yıl Ne\v York 'ta iki temsilden lında bu da ı•mihaniki• olarak mütalaasını anlıyamamıştım. ihtiraz ettikleri aşik3.rdı. Şu menfeze ihtiyacı kat'isi vardı. 
fa7.la oynanmamış ve ~azetelerde yazılmış, ruhsuz bir ı,·odvil kuk· İngilizler .. '\nadoludan çıkarıl- halde geriye, Türki)·e aleyhin- . .\llahın inayeti ile bunu, sen 
bir .. bayağılık ve zevksizlik şa· ldsı). dıJlı ve Fransızlara karşı Ki. deki kararı İstanbul hükUmet· kemali muvaffakiyet \'e inti-
hikasıt olarak vasıfiandırılmıs· 0 rı r }erile Yunan ve Ermeni ordu- zam ile açtın . 11iltetimize, ta .. 
tı. \."~~h~t'~:.re.Ş:C~k~nc~a:ı~:aı ?ı.i~~. likyada muvaf[akiyelli hareket }arına yaptırmak istiyen İngiliz rihimize daha büyük hizmetler 

Ah 1 d 
tere girişildiği halde garp dev. Baş,·ekı'lı' Loı·d Corç kalı,·ordu senı'n lrı·n, mukadder v·e mev'ut 

" ucu ll• nun, yani cArsenic cc kavranuş oluşuna ve bütün · · ... and Old Lare., 
1
·n de b••enı·ı 1· 1 1 

k 
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Jelleri üzerimize Yunan ordu· Umumi harp sonlarında F:rme- tur. Allah seni milletimize ba-
... ,., U" a ı~ını u anarak oynayışına !l=İ, Kt'5f.;C')rin~ için fazl a bir ba. ınukabıl. Şaziye ~toral •~lürıirtc ~und:ı.n başka bir kuvvet gön· ni ordusu daha kuy\·eUi le hiç ğı~la!'lın, bilhassa ]ılustafa Ke-

şarı sayılamaz. ):'azar aslında bir Ihınınıa• kcndinclrn pek az ~ry dermcmişlerdl. "Yunun ve Er· bir taraftan tehdide m:ınız de- mal Paşa şükranını iıhar ve i· 
mc·lodram yazmak istemiş. Yaz. kattı. Rolünü aksatmasına ak· . h .. k. 1 ği!ken iki fırkalı bir Türk kol· fade için ne yapacağını bilml· 

mcnı u umct crl arasında ne ordusıınun karşısında 0 u··n1erce •ord 'I k b .. 1 ·d· '! d.ığı piyes o kadar kötü imiş ki, ·atmadı ama bu role sanat da f l'ı ,/ u. cer es oy e ı ı. -• aa-~ · • nıen aat ve ne de hareket bir- çekildikten sonra Erı·,·anda sı· haza şark nazik bır safhaya 
tıyatro prodüktörünün birı· bu· • ,. d d h r 1 b. ,..arc &ın an a a aza ır şey li~i \"ardı. Ermenistan hareketi k t 1 t E• b d · · t• '!il k'. 1 d b 
nun bir komrdi olarak oynandığı ler kalabilir, daha belirli bir .;:ah ·ıs trı mış ı. bcr u e5na a gırmış ır. u m un o ur a u 

ı kd
. !it h:ışladı~ı zaman mutlak bir sulh il<in olunmasa idi, tarafı· cihet bir neticeve ererse necat 

' ırde. halkı belki de eğlendi· sıvet vcrcb't'rd' 1· ' ,, 1 1 ı. unnn tanrruzu beklenemezdi. ınızdan kal'i bir hezimete u... \'olu fiilen açıln11ş olur. Nasıl, 
J"('Ce~ini düşlinmti"!. Ve bu dü- :Necdet ~! A l' l! d ' ' • · . yra ın • ay ar Esasen yeni Tilrkiye ile Yu- ratılaca:ı<.ı muhakkaktı. 1920 yı- ne suretle olacak? Burada mü-
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Kenya' a neler oluyor? 
1 Mau Mau'ların isyan hareketine iştirak edenler 200 bin kişi kadar var. 1 

Örfi idareye rağmen isyan bastırılmış değildir. 
·-~----~ ---~-~-
K enya Başkenti Nairobl'dc siyahilerden bir kabile rebı 

hükQmet konağının önün. katledilmiştir. Çiftliklerde ça. 
de biriken beyazlar sil;ih taşıma lışan yerli uşaklar birdenbire 
vesikası almak için itişe ka- ortadan kaybolmuş ve bir da
kışa binanın kapısınd:ı.n gir- ha ı:öze görünmcmişlcrdir. 
m('ğe ç:ı.Jışırken bir kısmı da rı.ıemleketin ıs~ız köşrlcrinde 
sırayJ\ girmenin daha uygun beyazlara ait olan çiftlikler a
ol:'lcıa~ını haykırıyor. Kalaba. teşe -.,·eritmektedir. i'er yer is
lıgın :ırdı arkası kesilecek gi. yan eden :yerli halk arasında 
bi değil. İnsan dizilerinin u- ingilizlere hücum ed('nler bile 
zunluğu yarın1 kilometreyi aş.. v:ır. Sıkı takibe rağmrn fi.sileri 
maktadır. Jlerkesin ağzında bir bulmak mümkün değil. Zenci 
~fau Afaudur dolaşıyor. ~fan. evleri müten1adi nezaret alt;n. 
zar:ıya bakınca Britanyanın :ı- d:ı tutulduğu halde bir ip ucu 
sırlık sömürgesi Kenyada şim.. elde edilemiyor. Fakat kilit 
diye kadar görülmedik kaynaş. üzerinde tutulan evler de yüz· 
rn:ıl.:ır olduğu anlaşılıyor. Bü- lercc Zenci saklanmıştır. Ele 

)'Ük bir byan (ıkmıştır. Ayak- geçirilenler derhal hapse atıl. 
lanm:ı evvela Avrupalı çiftlik dıkları için 11au 1Iaular, hain. 
SJlıiplerinın sıl!;ır ve koyun ıerin şerrinden korkmaktadır. 
sürUlerini doğramakla başla- Polis, şüphe ettiği yerli leri y:ı. 
mıştır. Bundan sonra beyazlar-
dan iki kadın esrarenı;::iz bir kal:ı.yıp tevkifler yaparken giz. 
~ekilde öldürlilmüştUr. Arka- 1i 1fau ~Iau teşkilatına mensup 
sından yine beyaz bir çiftçi ile olanlar sömürge idaresile mü-

·ı~ (j.:. ~~ 

cadele halindedirler. 

Gizli !\lau ~lau 
Teşkilft tı nedi r? 

2 00.000 den !azla azası ola n 
Mau Mau teşkiliilı bütün 

Kenyayı gizliden gizliye i ya· 
na teşvik etmektedir. Üyeler· 
den her birinin hususi işareti 
vardır. Teşkilata &irmek i~ti-
)·cnlcr :ıralannda kan kardeşli~ 
~i kurm:ık mecburıyetındeclir
ler. Bunun için bazı seremoni
lere tcibi tutulurlar. l\lukaddes 
kaplarda muha[aza edilen ko
yun kanından yedi defa içen 
namzet mi.lthiş bir yeminle 
teşkilata bağlanır. Mau ~!aula· 
rın andı aşağı yukarı şu meal. 
dedir. • 

eı Beyazl:ırı memleketten koğ 
mak için canımı feda etmeğe 
hazırım. Bir tek beyaz kalma. 
yıncaya kadar savaşacağım.• 

Kenyada J\l au J\la uların ancl içme töreninden b ir sahne 

Beyazlara ait bir ç iftli ğ i a teşe \·eren iki 1\lau !\l au tethi , çisl 
ele geı; irildi kten sonra Zenci polis ler arasında 

Örfi idare \"e 

Askeri tedbir ler 

Mtiteassıp ~Iau l\lauların giz
li isyanı açık bir ihtil31 

manzarası aldıktan sonra Örli 
idare ilıin eden genel vali Sir E· 

velyn Baring, hükümetindcn 
yeni takviye kıtaları islemeğe 
mecbur kalmıştır. Britanyanın 
tKenyao adındaki harp kruva
zörü :rı.ıambosa limanına de
mirlemiştir. Bundan ba}ka 

' Londra hükOmeti vaziyeti ma. 
hallin<le tetkik etmesi için Sö
mürjtelcr Bakanını Kenyaya 
göndermiş, ~lau l\fauların lstik
lftl hareketini bastırmak husu. 
sunda tC'~ebbüslcre geçmiştir. 
}13len Kenyaya zırh lı birlik· 
terin çıkarılmakta olduğu bil. 
dirilmektedir. 

nlüthiş bir adet: 
And içme 

Bir Zencinin ]ı1 au l\fau teşki. 
! Atına alınması bir takım 

şart ve kayıtlara bağlıdır. Ve 
bu iş için yapılan merasimde 
sadece yemin etmek veya mu· 
kaddes kandan içmek kAfi de
ğildir. Kenyada cıKikuyusı a
dı verilen bir buçuk milyon nü
fus lu bir k:ıbile vardır. l\lau 

1\.l auların and içme töreni Ki .. 
kuyus mezhebinde cari bir A
detten alınmıştır. Teşkil~ta gi
recekler Kikuyus mezhebinde 
olduğu &ibi korkunç bir imti. 
hana tabi tutulur. namzedin 
kolu yedi yerinden jiletle ke
silerek akan kan bir kaba dol· 

durulur. Kan kardeşliği birinin 
kanını diğcrjnin içmesile kuru. 
lur. Afrikanın çoğu yerlerin
de mevcut Qlan bu &elenek teş.
kilatın and içme töreninde tat
bik edilir. 
Do~u Nijerya kabileleri !le 

Kongo k ı yılarında. yaşıyan yer .. 
liler buna benzer bir seremo· 
niye tabidirler. 

Kenyada 14 çeşit gizli mez
hep vardır. Bir çok kabileler 
arasında eski gelenekler ini 
muhafaıa edenler bulunmakla 
beraber bazıları bu gün kabile 
hayt.tının dar çerçevesinden 
kurtulmağa çalışmaktadır. 1\.fau 
Mau toplu luğu da bunlardan 
biridir. Eski müsteml~ke siya
setinin artık ifll~a yüz tuttu
ğunu anlamışlardır. TcşkilAtJa. 
narak harekete geı;mi~ olmalı .. 
rı medeni icapları bir dereceye 
kadar kavradıklarını isbat et
mektedir. 
Nakleden : Tolun ALPTEKİl'I 
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Eisenhower seçim mücad elesi esnasında bir istasyonda konu~urken 

Eisenhower'in seçim 
mücadelesi nasıl geçti? 
Yaşayış intizamı 

durumu 
tarzındaki 

sıhhi 
devam ettirememesine 

çok mükemmeldir. rağmen 

Şimdiye kad~r yapılmış olan
ların hepsınden daha çetin, 

daha yorucu ve daha yıpratıcı 
olan bu dcfaki seçim mücadele
sinde Eisenhov,;er neş'e ve sıh
hatinden bırşey kaybetmedi. 
Halk kütleleriyle karşılasma, 
heyecan ve meşakkatli siyasi 
propaganda $Cyahati ona büyük 
bir ze\k vermiştir. Eiscn
hO\\·er'in }·anında bulunanlar 
onun çalısma temposuna zor
lukla ayak uydurabilmişlerdir. 
En hoşa gitmeyen meseleleri 
münakaşa ederken de Eisen
ho\l.·er tebl'asümU diye bütün 
dünyada meşhur olan tebes
süm yüzünden eksık olmamış
tır. 

Generalin bugünkü sıhht du
r~mu için fevkaladc,dir denile
bılır, Hususi hekimi seçim mü
cadelesinin devamı müddetince 
yanından ayrıl mamıştır. Onun
la beraber bulunup yemek ve 
uyku zamanları intizamı nı kay. 
beden zevattan birçoğu arasıra 
kendılerıni üşüttükleri ve mide 
ve barsaklarını bozdukları hal
de generalde bu gibi rahatsız
lıklar görulmemiştir. Seyahat 
arkadaşlarından ya~ ı n lıbeten 
genç olanlar bile akşam oldu
ğu zaman bitkin bir hale gelir 
terdi. Kendısini zorlamıyan " • 
dinlenme1;ini bilen Eiesnhower 
hiç bir zaınan bunlar kadn 
yorgun gOrünmemiştir. ?.todern 
ve son sistem mikrofonlarla 
~alka hitap eden general da
ıma sesini ayarl amaı:;ı n ı bilmiş 
ve eski seçimlerin başkan aday
ları iibi bağırmamıitır. 

\ "emek saatleri, 

1 
golf 

S air :zama~larda sıhhatine, 
yemeklerıne, uyku ve jim

nastığine çok dikkat eden Eisen 
ho\\·er memleket itinde se('im 
Propagandası i('in dolaştığı müd 
detçe bu intizamı mecburen 
devam ettirememi~tir. General, 
çizilmiş olan seyahat progrant 
ve saatlerinin akı:;amasına asla 
meydan vermemiı;,tir. Yolculuk 
icabı çok başka zamanlarda ye
mek yenilmiş olmasına rağmen 
iştihası daima yerinde olan 
Eisenho'A·er &enelerdenberi gün 
de yalnız bir defa kuvvetl i ye
mek yemek prensibini sec;im 
mücadelesi esnasında da boz
mamış ve seyahatler yaparken 
jambon, yumurta ve bol .sebzelı 
çorbaya fazla rağbet göster
miştir. Normal zamanlarda mun 
tazaman golf oynamağı asla ih· 
mal etmemişken Eise•hO\\'er 
seçim mücadelesine giriştikten 
sonra yalnız birkaç defa goU 
oynamak için vakit bul abilmiş
tir, 

Eisenhov;cr gayet soğukkanlı 
ve meltn bir adamdır. Seçim 
mücadelesi sırasında bazan bir 
5eye can ı s ıkıldığı olmu:ssa da 
hiddetinin uzun devam etti. 
ği görülmemiştir. Yakın mesai 
arkadaşl arı generalin başkan 

E isenho·wcr seçim mücadelesi esnasında yağmur altında bir Is· 
tasyondan çıkarken 

adaylığı işini bir vazife gibi ele 
almış olduğuna kanaat getir
mişlerdir. 

Seçim mücadelesi sırasında 
Eisenho\\·er'le beraber bulun
muş olan politikacılar birşeye 
çok üzülmUşlerdir. o da gene
ralin yapılan tenkidlere karşı 
fazJ a hassasiyet ve alınganlık 
gostermiş olmasıdır. Nitekim 
başkan mua\'inl Nixon'un Ka
liforniyalı zenginlerden para 
kabul etmesi hAdisesi generali 
çok üzmüştür. Kendisi aksini 
iddia etmekte ise de tenkidlere 
aldırış etmemek kabiliyeti ye. 
tişmiş politikacılar derecesinde 
değildir. 

Çalı ıma 
temposu 

Eisenhower~i~ calısma tempo-
su kendısıyle beraber se

yahat edenleri ha)·retler içinde 
bırakmıştır. General Orduda 
iken alJştığı çalışma sistemin i 
seçim mücadelesi esnasında- da 
aynen tatbik etmi~tir. General 
daima şifahen kısa görüşmeler 
yapmağı ve yeni hcidiscler zu. 
bur ettikte yanındaki seçme 
kurmay heyetini davet ederek 
du'rumu münakaşa etmeği ter
cih e tmiştir. Bir yazıy ı çok kı~ 
sa zamanda dikte ettirebilen 
generalin büyük bir nutkun ta
mamını iki durak arasında mey 

dana getirdiği görUlmüştür. Ya
nındakileri vakıa ve direktif
leri hakkında tenvir ederek 
herkesten istifade etmesini bil
miştir. Bir mesele hakkında 
başkalarının hüküm ve müta
lealarını dinlemekle beraber 
son kararı daima kendisi ver
miştir. lstedi~i ıekilde bir nut
kun hazırlanması için kaleme 
alınan 5 - 6 nutuk müsvedde
sini reddetti~i görülmüştür. 
?ılücadelcnin her safhasında se
çim kurmay heyetiyle müzake
re yapılmıştır. 

Bu ıekildeki çalışmn tarzı te
masların ı çok daraltmış oldu
ğundan muhiti mahdut sayıd;:ı 
mü :ı.verelerc inhisar etmişt 
Bu durum ba:zı tenkidlere: yol 
açtı: EisenhO\\·er'e ho~a gitme· 
yen \'ak'aların bildirilmediği ve 
dış dUnya ile temasının kesil
diği, muavini Nixon'un zengin
lerden para kabul etmesi h5di· 
seıı inin generale iş Amerikan 
gazetelerinde yazıldıktan (24) 
saat sonra aksettirilmiş olduğu 
münekkidler tarafından uzun 
uıun yazıldı. 

Generalin halk önünde yap
tığı konuşmalarda hazır olanlar 
arasında Eisenho\ver'in dinle
yicilerden daha ziyade gençl~
rin yüzüne bakarak konuşmakta 
olduğu intıbaı hasıl olmuştu. 

Çe\·iren: 8 . Aksel 

tskı kraı F k 
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• K . d dan Roma yakınındaki Sonla ~larinolla kasabasında bir 
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anlan, 30 banyo.su vardır. Faruk kışı burada geçinl!'e nıye ı~~ ır. ann af ~ . ·-ı~ .. yere nak 
'•lnıtst muhtemeldir. Yukanda eski Kralın yenı lkametg ..e son resm goru uyor. 

T anzimal Müzesi 
1 \ 

cıQşmanh İmparatorluğunun sükutu, Garbe karşı elde ettiği 
muıafferiyetlerden cok mağrur olarak kendisini Avrupa mil· 

Jetlerine bağlayan rab ıtal arı kestiği gün başlam ıştır.• 
~lustafa Kemal (1923) 

Yaza n: MUSTAFA BAYDAR 

İstanbul Belediyesinin çok ye. 
rinde bir kararı ile bir iki 

hafta önce Beşiktaş, Ihlamur 
köşkünde tesis edilen .Tanzi
ma t~lüzesi• nin açılış töreni 
yapıldı. Tanzinıat de\Tinin si· 
yasi ve edebi şahsiyetlerinin, 
gazete kolleksiyonlarının teş
hir edildiği bu nıüzenin açılışı; 
~\tatürk inkıliıplarının ulu orta 
esef verici saldırışlara hede[ 
teşkil ettiği i:ünlere rastladığı 
için de ayrıca hususi bir ma
na taşımaktadır. 
Osmanh i nıparatorluğunun 
Sukutu ne vakit ba,ladı 
1 839 dan 1876 ya kadar de· 

vam eden Tanzimat devre
si, tarihimizin en önemli bir 
dönüm noktasıdır. Atatürk 
1923 vılında :\laurice Pcrno'ya 
verdiği bır mülflkatta şöyle de. 
mişti: 

.. Osmanlı İmparatorluğunun 
sukutu. Garbe karsı elde etti
ği muzafferiyrtlrrden çok mağ
rur olarak kendisini A \.Tupa 
millc-tlerine baıllıyan rabıtaları 
kestiği gün başlamıştır.• 

İşte Tanzinıat hareketi, bu 
gerçeğin daha 1839 da kal'i o. 
l3rak anıa,ıldığını ifade eder. 

Artık hayatiyetini kaybet· 
miş, ihtiyarlamış Doğu karşı
sında, zinde, yaratıcı genç bir 
Batı 3.IPmi doğınuştu. Tflbir ca. 
izse yaşatıcı ve öldürücü iki ik
Jim meydana ~etmişti. Yaşa
mak için iklim değiştirmek 1.1-
zımdı. llayat ~üneşi, medeni
yet i:Üneşi Batıdan do&,uyordu. 
Yaşamak isteyen, insanca ya. 
şamak isteyen miJietler için 
yapılacak tek hareket vardı: 
Batıya dönmek, Batının zihni. 
yetini, yaşayışını, tekniğıni ka· 
bul etmek. 

1\1. Reııit Paı:janın 

D üşünceleri 

M ustafa Reşit Pa~a. tarih o-
kum.lktan zevk alan bir in. 

c;andı. Du sayede geçmi~teki 
h5diselerle bugünküleri gayet 
iyi mukayese edebiliyordu. Et
rafındaki skolastik fıkirlere 

karşı biiyük düşmanlıtı daha 
gen~liğinden .~ibaren başlamış 

tı. 

Reşit Paşa, İngiltere sefiri ol 
duktan ve İngiltereyi iyice gö
rüp tanıdıktan sonra, muhak· 
lak surette Bah medeniyetine 
iirmemiıe \=e büyük Britanya 
Jmparatorlui:u ile do.st olma
mıza kanaat getirmişti. 

Reşit Paşanın vücudü 
\ "ok edilmek b ten iyor 

l 839 :yılında İkinci ~ıahnıut 
ölünce yerine, lrenü ı18 ya

şında bulunan Abdülnıecit Pa
dişah olmuştu. Bu zamanda 
Reşit Paıa Loııdrada bulunu
yordu. 

Bu h5disc üzerine Reşit Pa. 
şa hemen İstanbula geldi. O 
zaman Sadrazam bulunan Koca 
llüsrev Paşayı ziyaret etti. Ko
ca Jlüsrev Paşa kendisini za
hiren iÜler yüzle karşıladı. 
Halbuki hakikalte Reşit Paşa. 
nın amansız düşmanı idi. Re
<it Paşaya dedi ki: •llariciye 
:-.ıezarcti işlerine bakacaksınız. 
Şu tezkereyi de r..15.beyn-i llü
mayuna götürüp arzı ubudiyet 
ediniz.ı> 

Reşit Paşa, tezkerenin için
deki yazılardan haberi olma
dan bunu, 18 yaşındaki Padi
şaha verdi. Padişah tezkerl'yi 
okur okumaz büyük bir hayret 
duydu ve elindeki tezkereyi 
yere attı. Bir müddet sonra da 
yerdeki tezkereyi Reşit Paşa
ya uzatt.ı. Bu kağıtta Reşit Pa. 
şanın vücudünün ortadan kal
dırılması yazılı idi. 

Gillhane Jlattı Hümayununun 
ll azırl anma~ı 

A bdülmecit bir gün Babıali· 

yasi hayatında yepyeni bir de
vir açacak olan Gülhane Hattı 
hümayunudur. 

Hattı hümayunun baş kısım
larında 150 yıldanberi devam 
eden gcriliğin1izin sebepleri 
yazılıdır. Bundan .r.onra laikli
ğin ilk atlımı sayabileceğimiz, 
ırk ve mezhep farkı gözetil. 
meksizin herkesin kanun kar
~ısında eşit olması maddeleri 
me\·cuttur. llu fermanda umu-, 
mi olarak, ekonomik ve sos)·al 
müesseselcrin1iz A vrupadakile
re benzclilmek i tenmektedir, 
Gülhane Hattı hün1ayunu, Os
manlı tarıhindt', hüktimd.:ır ile 1 
tebaası arasındaki münasebet-! 
leri tös teren ilk yazılı vesika-· 
dır. 

Reşit Paşa bu ferman ile 
mem1c-kele kanun ve milli h5.
kimiyet fikirlerini sokmuştur. 
İngılizlerle ilk defa" müttefik 
olarak h:ı.rp etmemizi sa~lıyan, 
memlekete ilk drfa Darül!iinu
nu, Encümen·i Diniş'i, ~ıee
lis-i ç\hk5m-ı ..-\dliyeyi, rüştiye. 
yi, idadiyi, askeri mektepleri 
getiren hep !Hustafa Reşit Pa. 
şadır. 

Tanzimat, beklenen neticele
re o zamanın şartları içinde 
belki de ancak }·üzde elli nis
belinde ulaşabildi.. Çünkü sko. 
ıastik zihniyetin r;öreklendiği 
bir çevrede kökten ve ccşur 
hamlelere ~irişmeğe imkan yok 
tu. Bu yüzden teokratik nizam 
üzC'rine Datı medeniyeti kurul-ı 
mak isten(ti. llalbuki bu iki zıt 
kutup birbirile birleşemezdi, 
kaynasamazdı. Nitekim böyle 
oldu. Bütün tanzimat müessese 
lerındeki ikilik buradan &eli
yordu. 

Tanzimat, Avrupaya dönü
şün, bir başlangıcı olmak ba
kımından mühimdir. Her bü
yük davada. baılangıçla hed.C 
arasında bir mesafe vardır. 
Geçccel( zaman, dtıvanın yürü
tüleceği çe\'rcnin mahiyetine 
göre uzar veya kısalır. 

Islahat hareketler ine karşı 
Du} ulan di.ı. şmanlık 

O çüncü Selim ıslahat hare-
ketlerine ilkin ordudan 

ba ;ladı. 1706 da oNızamı Cedit!) 
te~i:. olundu. Bu yenilik hare
ketlerinden menfaatleri bozu. 
lanlar, \'eniçerılcri el altından 
kışkırtıyorlar ve onların inti
kam duygularını d urmadan kö
rükluyorlardı. Yenilik hare
ketlerine karsı bu düşmanlık 
hissi o kadar artmıştı ki: •Bir 
gün Yeniçerilerden birine ıa. 
tifc olarak: 

- Nizamı Cedit olur mu
sun? dedikleri zaman 

- ll3.ş5. 1 Atoskof olurum, yL 
ne Nizamı Cedit olmam, demiş
tir.• 1) 
Aynı günlerde Edirnede Ni

zamı CcdJrlin kabulü için oku
nan ferman kabul edilmemiş, 
Tekirdağında fermanı okuyan 
memur 1 e parça parça edil
miş.Ur. rılisal olarak alrlığımız 
bu soı ve hareket ıslahat ha
reketlerine kar~ı duyulan düs
nı:aılı~ı göstermeğe k3fidir. 

İşte l\I. Reşit Paşa, aynı ko
tü şartlar ve muhit içinde, \'a· I 
sfyetn3mesinl yazarak Tanzi
mat fermanını okumak gibi 
muazzam bir işi başarmıştır. 

Reşit Paşanın başladı~ı nok
tadan itibaren bugün ne ka· 
dar ileriye gidebildik? Şüphe. 
siz Cumhuriyet devrinde başar 
dığımız inkıl;ipJar için 1839, 
bir başlanı;ıç noktası olmu:;itur. 
Fakat ulaşılması gereken he. 
deften daha tok uzakta bulun
du~umuz muhakkaktır. 
Eğer bu.:ün geri kuvvetin 

menfi baskısı yüzünden aydın. 
!arımız, sözlrrınde ve yazıla
rında baıı ~kontolar yapmak 
ve memleketimizin bazı bölge. 
lerindcki idare adamlarımız 
hareketlerinde §u \"eya bu öl
çüde t3viılcrde bulunma zo. 
runda kalıyorlarsa, bu takdir
de ortaçağ artığ'l kafalar, gizli
den gizliye faaliyetlerine de~ 
vam ediyorlar demektir. Bu 
durum karşısında alınacak ted 
bir, Tanzimatla başlıyan batılı· 
laşma hareketini, sağdan ve 
soldan it>Iecek her türlü tehli
keye karşı aynı ciddilik ve has 
saslıkla korumaktır. 

ye geldi. Bütün devlet ri. 
cali \·e bu arada Reşit Paşa 

yapılan toPiantıda hazır bulu
nuyordu. Bu mecliste Abdül
mecit, memleketin içinde bu
lunduğu feci durun1u, büyük 
bir üıüntü duyarak hazır bulu
n.:ınlara izah etti. l\lemlekcti 
yükseltmek ve ıslahat yapmak 
için ne ıtibi çareler düşündük. 
!erini Vl'killere sordu. Kımse 
bu husus"3 herhangi bir fikir 
ileriye süremedi. ı·aınız :ı-.ı. 
Reşit Paşa, uzun tecrübe ve ( 1 ) - ~f. Re~it Paşa ,-e Tan. 
etraflı mütalaalardan sonra, ı_imat tarihi, E. B Şapolyo, sh. 
memleketin kurtarılması ve t6 
.)Ükseltilmesi üzerine kendisin- ---
de bellrmiş olan düşünceleri ı 
bu ~ıeclise uzun uzadıya ar
zctti. Reşit Paşa bu konuşma· 
sındo imparatorluğun hali ha. Toplantılar 
ıırdaki vazivetini, Batı mede-
niyetinin he.r husustaki üstün. 
lü~ünü bUtün delilleriyle birer 
birer açıkladı. 

Tan:ıiınat 
Fermanının ehemmiyeti 

A bdlll1!Jecit de Üçüncü Selim 
\fe ! kinci :\lahmut gibi u . 

yan ık \'e ıslahatçı bir adamdı. 
~lustafa Reşit Paşaya ıslahat 
hakkındal...; fikirlerini yazma
sını söyledi. İşte fi bdülmecidc 
takdim edilecek olan bu lAyiha, 
Türk milletinin içtimai ve si-

Pertevnivalliler Gecesi 
Pt>rtevnl)&I ı.ıı~ ıirn r \h•r Dı>r 

nt-JI tıırıfı"lda._,_ ter1ip f'ıiiltn Pertt>Tni· 
111Iilf'r l'forHl bıı akıam ıaat 20 th•n 
ltlhır•n 'ııhıha 'kadar ! mın ıo'kanııııı 

.. aıonlırırıda J'INl•caktır. Gf'f'enin h1 
ve m\ıktomm 1 ret eıl itin her tli.rlü tu 
tiplrr alııımııtır. 

--- . 
Gecele r 
G ,- 1 r• Y Dtonı•ll " Gend,.r 

Kotn. An'ıntTI T ı (';ecesini il Kııı.ıı 

95: C"umarle&l ık~a:ı:.ı Buıvanıra)-da 

tertirlemı:·ır. 

Gümülcine Türk lisesi 
pek yakında açı ıyor 

Lisede ders verecek Türk 
akşam hare ket 

öğretmenler 

ediyorlar 
yarın 

1 -------

Gümiilcinede yap ı l maktıı olan Celal Baya r lisesi bina sının iki ay evvelki görünü15ü 

y unan Kral ve Kralicesinin 
Ankarayı ziyaretleri mü· 

nasebetile Gümülcine<le bjr 
Türk lisesinin açılmasına ka· 
rar verilmiş ve derhal münasip 
bir binanın inşasına başlan· 
mıştı. İnşaat çok ilerlemlstir, 
pek yakında tamamlanac~khr 

•Celal Bayar lisesi• adı \'e· 
rilen okulun Yunan öğretmen. 
leri Yunan ?ıfilli Eğitim Ba
kanlı~ı tarafından tayin edil· 
miş, bunlar Gümülcine'ye gel· 
mişlerdir. Türk ö~etmenler 
de Milli E~ilim Bakanlığımız 
tarafından tayin edilmişlerdir. 

Bunlar yarın akşamki ekspres· 
le Gümülcineye hareket ede· 
cekler, pazartesi günü öğleden 
e\'vel bu şehirde bulunacaklar· 
dır. Lisede birkaç gün içinde 
derslere başlanacaktır. 

Bülün Batı Trakyada Türk 
cemaati mekteplerinde Türk 
harflerile ders verilmektedir. 
Bu sebeple cemaat mekteple
rini bitirenler CelAl Bayar li· 
sesinde orta mektep ve li!e 
tahsilini tamamlıyabilecekler. 
dir. Buna mukabil Giimülcine· 
de Molla Yusuf, Hafız Hasan 
gibi yobazların Arap harfleri· 

le ders okuttukları mektepler· 
den çıkanlar lise tahsilini ya. 
pamıyacaklardır. Bu, şimdiye 
kadar çocuklarını Arap harfle 
rile tedrisat yapan okullara 
göndermiş olanları da çocuk
larını bu okullardan çekmeğe 
se\·kedecektir. Yobaılar bu en
dişe ile ve Atatürkün en ya
kın çalışma arkadaşı, inkılip
larımızın en .hararetli müdafii 
oldu~ıı itin CelAl Bayırın da 
aleyhinde bulunmaktadırlar. 
Batı Trakya Türkleri bu çir
kin hareketleri nefretle karşı· 
lıyorlar. 

Yardan mi geçmeli, 
yoksa serden mi? 

Küçük San Marino hükumeti 
satmağı 

para temini 
düşünüyor 

. ' 
ıçın 

topraklarını 
İtalyanın doğu kıyılarında, 

Adriyatik denizine bakan 
bır tepede küçük bir hüku
met vardır. San :\larino adın
daki bu hükıimel büyük bir 
mali buhran içindedir, haıine 
tamtakırdır. Kabine memurla· 
rııı maaşlarını vermek, hükU· 
met hizmetlerini yerine getir
mek itin ne yap:ıcatını şac;ır
mış vaziyettedir. Şimdiye ka
dar alınan bütün tedbi-ler te
sirsiz kalmıştır. 

San :!\Iarino, mesahası 60 ki
lometre, nüfusu 14 bin olan 
küçük bir hükumettir. Avrupa. 
1J#l en eski cumhuriyetlerin
den biridir. Eskiden posta pu
lu bastırıp bunları kolleksi
yonculara satmak suretile u
mumi masrafı karşıhyabiliyor
du. Son zamanlarda bu ihtiyacı 
karşılıyamadığından hükfımet 
bir müddet günlük tedbirlerle 
vaziyeti idare etmeAe çalış
mıştır. Fakat bu k1ı!i gelme· 
miştir. 

Kumarhane 
Teşebbüsü 

1 9~8 de ~laximo adında bir t. 
talyan San ~larin o hilktimeti 

ne müracaatla şu teklifte bu
lunmuştur: 

·San ~farino'da ?.IontekaT· 
lo')-·a rakip olacak bir gazino 
yapalım. Burada rulet, bakara 
oynansın. :\lontekarlo gaz..inosu 
büyiık kar bırakıyor. Biz de 
ona yakın kAr temin edersek 
bütün sıkıntılar ortadan kal· 
kar. !\l ünasip görürseniz he
men i;c başlıyalım.• 

Uu tekli! kabul edilerek der· 
hal gazinonun inşasına başlan· 
mıştır. Fakat inşaat bitip gazi
no açılacağı sırada İtalyan po
lisi !\taximo'nun eski bir sah· 
tek3r ve dolandırıcı olduğunu 
öğrenmiş ve kendisini te\.'kif 
ettirmiştir. 

.. \ 

San l t arlno vemeşhur şatosu 

boşanabileceklerdi. Gelecekle· tir. Fakat ltalya hUkılmeti do 
ri eğlendirmek için de tertibat bunu kabul etmemiştir. 
alınmıştır. Fakat bütün 1951 Topraklar 
senesi zarfında ancak 70 çift Satı l acak 
bo,anmak için müracaatta bu
lunmuştur. Bu suretle Reno'ya 
rakip olmak ümidi de kalma
mıştır. 

Hükiımet. gün geçtikçe ar
tan mali güçlük karşısında es
ki defterleri karııtırmağa baş
lamıştır. İlk olarak lngiltere
ye başvurarak 6-13 milyon li· 
ret para istemiştir. Bu para i~ 
kinci dünya harbi esnasında 
İngiliz hava kuvvetıeri tarafın 
dan yapılan akınlar esnaı;ında 
San :'\tarino üzerine dilsen 
bombaların yaptı.ı!ı tahribatın 
karnlığ1 idL Fakat ln~iltere 
müracaatı kabul etmemi~. na
ıik1ne bir cevapla vaziyeti at
latmıştır. 

Bunun üzerine yine harp es· 
nasında San ~!arino'ya iltica 
eden 120 bin ltaiyanın sebep 
oldukları zarar \·e ziyandan do 
tayı 600 milyon liret istemiı· 

z irai ıslahat, masrafı kısmak 
ve,air bütün tedbirler ne· 

ticesiz kalınca San ~1arino son 
çareye, topraklarını satmağa 
başvurma~ı düşünüyor. Şimdi 
bunun için müşteri aramakta
dır. Satılacak şey hakikatte 
toprak de~il, toprak ve kaya
lar altındaki kükürttür . San 
~ıarino'da cok miktarda kü
kürt vardır, kükürt de şu sıra· 
da epeyce para etmektedir. 
Bunları çıkarıp satmak bugün
kü çok güç durumu hiç de~il· 
se ha!ifleteceklir. Fakat her 
taraf delik deşik olacak, San 
llarino gıizelliğini kaybedecek
tir. 
Avrupanın en eski cumhuri

yeti şimdi• yardan mı geçme
li, serden mi?• vaziyeti kar .. 
şısındadır. \'akında toplanacak 
mecli}!ı?ri bu hususta karar vı 
rrcektir. 

Buna rağmen, 250 milyon 
liret sarfile yapılan gazino 
19'19 da açılmıştır. Burası ilk 
günler çok rağbet görmüş. o
yun salonlarına her taraftan 
akın edilmiştir. Fakat akın. 
pek yakın olan Venedik gazi
nosuna devam edenleri aza 1t · ı-,ıİ-İİİİİİİİİİİİİİl;;:-;:;:--:;;:;;:-:;;--;:::;:;;;;;-:::-::;::;-=--;:;::;:;:;;--9iiiiiiiiı;: tı~ından Venedık gaıinoc;unun Paris yüksek t~rı:ilik ve moda müessesesi -

teşebbüsü üzerıne İtalya gazi· ı M A G Y R Q U f f 
noya giden yolları abluka al 
tın a a l mıştır. Gaı.no bu ytiz 11 Kasım 1952 Salı gUnü ııkşamı saat 21.15 de. 
den 1951 iptıdalarında kapatıl 
mıştır. 

Reno şehrini 
Taklit 

rakip olamayın<'l Ameri
kanın boşanma schri Reno'yu 
taklit etmek i~temiştir, Bura-

SARAY SiNEMASINDA 
Tertiplediği G'."1.la gecesinde 

052-53 ~lcdellerini 
Paris'in en meşhur mank~nlerJ ile takdim edecektir. 

Bilet Satıs Yerleri: 
cETA., EnternasyonalTıırizm Acenteliği; 

istiklal Cadde.i 38815 Telefon: 45048. 

5 an ~ıarino, ~ı ontekarlo'ya 1 
ya gidenler altı hafta kaldık· 

tan sonra birkaç dakika içinde iıı••• 
K O R D O N B L Ö 

Cumhuriyet Cad. 8, Taksim Telefon: 86652. 

• 
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( İKTİSAT VE PİYASA 1 
Tütün piyasaları 

haşı~a doğru 

yıl 

açılacak 
~ 

952 yılı tülün mahsulünün piyasalara arzedilmesi için müs
tahsil tarafından hazırhklara devam olunmaktadır. 

Ege tütün piyasası yılbaşına doğru açılacaktır, Jtlarmara pi
yasası İzmirden bir ay sonra, l{aradeniz piyasası ise mart ayına 
doğru açılacaktır. 

Tütün piyasalan açılmadan evvel Ankarada tüccarların da 
jştirak edeccji mühim bir toplantı yapılacaktır. 

1\!emleketimizde 931 yılı ve daha evvelki senelere ait 40 
milyon kilo .stok vardır. Bunun 30 milyon kilosu hükilmet elinde, 
10 milyon kilosu ise tüccar elinde bulunmaktadır. 

952 yılı tütün rekoltesinin takriben 85 milyon kilo civarın
da olaca~ı anlaşılmaktadır. Bu seneki mahsul, geçen üç seneye 
nazaran kalite bakımından eok yüksektir. 

Halen, stok mallardan Samsun ve Bafra tütünlerinin kapası 
%00 • 273 kuruştan, Amerikan Gradlar ise 450 - 600 kuruştan 
muamele görmektedir. 

Ege tütünlerinin kapası 130 -150 kuruştan, Amerikan Grad· 
Jar ise 330 • 355 kuruştan satılmaktadır. 

~larmara tütünlerinin Amerikan grad ve kopaları ise mah
)Qt olarak 260 • 380 kuruştan muamele görmektedir. 

Gerek Tekel gerekse Amerikalılar piyasada grup grup tes
bit muamele~ine dtvam etmektedirler. 

Bu yıl AmE'rikahl:ırın piyasalarımıza genis §Ckilde iştirak 
edecekleri bildirilmektedir. 

Toptan eşya 
Fiyatları endeksi 
Arfıs qö terdi 

Ticaret Odası tarafından bet 
ıy neşredilen 94 maddeli ve 
1938 senesini esas alan toptan 
eşya fiyatları endeksinin eylw 
ayına ait olanı hazırlanmıştır. 

Eylül ayı toptan eşya fiyat
ları genel endeksi. 1938 >,lı 100 
olduğuna göre. 441,5 tur. Bu en· 
deks bir ay evvel 437,8 ve bir 
sene evvel de 432,9 idi. Ağus
tos ayına nazaran eylül ayında~ 
ki bu yükseliş bUtün endeks 
gruplarına tesir elmiş ve hemen 
hemen bütün grup sayılan az 
veya çok yükselmiştir. Buna gö
re gıda maddeleri endeksi ağus· 
tos ayında 473,8 iken ey!Qlde 
479,9 a. iptidai maddeler endek
~i 439.3 den 447.5 e, mensucat 
endeksi 513,9 dan 515.9 a. inşaat 
malzemesi endeksi 361,4 den 
363.5 a, mahrukat ve enerji en
deksi 303,1 den 304,7 ye, dahil
de sarf ve istihlAk olunan mad· 
deler endeksi 429,1 den 429,4 e, 
ihracat maddeleri endeksi 441,4 
den 457,6 ya ve itha!At maddele
ri endeksi 452.3 den 454,2 ye 
yükselmi~. buna ntukabil maden 
ler endeksi 528.5 den 520,6 ya 
,.e kimyevi maddeler endeksi 
382.8 den 381 e düşmüş bulun· 
maktadır. 

A \'RUPA TEDİYE BtRLİGİNE 
OLAN BORCUMUZ 

Avrupa tediye birliğinin ey!Ul 
ayı hesaplarına göre, İngiltere 
37.1 milyon dolar, Batı Alman· 
ya 37.4 milyon dolar alacaklı du 
rumda gözükmektedir. 

Borı;lulann başında ise 54 mil 
von dolarla Türkiye, 7.7 milyon 
dolarla da İtalya gelmektedir. 

EKhIDE İllRACAT AZALDI 

Ticaret Odası taraiından ha· 
zırlanan İstanbul ihracat istatis
tiklerinde belirtildiğine göre e
kim a;,nda eylCıle nazaran ih
racat mikdar ve kıymetlerinde 
azalış müşahede edilmektedir. 

Ekim ayında şebrimizden ih
raç edilen maddeler arasında, 
kıymet itibariyle bilhassa yap· 
rak tütün, iç fındık, tiftik. kül· 
c:e bakır ve ham afyon büyük 
bır yer tutmaktadır. 

}tfezkOr maddelerin ihracat kıy 
meti bir mil;·on liradan fazladır 
ve a)·hk ihracatın )·Uzdc 61 ine 
ltkiıbül etmektedir. 

ALllANYA 300 BİS TON 
BUGDAY İSTİYOR 

Alınan haberlere nazaran, Al 
manyaya. 300 bin ton buğday ih· 
racı hakkında iyi şekilde inkişaf 
eden temaslar yapılmaktadır. 

Almanlar. Avrupa Tediye Bir
lıJinden kredi sağlandığı tak:lir 
de buğday alacaklarını bildirmiş. 
terdir. 

-o-

f Almanya bizden 
Sarap almak 
• 
lstiyllr 
Kolonva ticaret müşavıtliR.in · 

den bilcİi.rildiğine göre. B~ll Al
rnt·nya ile aramızdaki anlaş".lla ge 
reğince 50 bin dolarlıit ıar•? 
kontenjanının kırmızı ve bey:ız 
şaraplara tahsisi için tt:miisınr 

başlamıştır. 
Alman firmaları şarap konte;ı 

janı için Türk firmalarının t~K· 
liflerini istemektedirler. 

Yapılan tekliflerden sonra Al· 
manya, memleketimizden 50 bin 
dolarlık şarap ithal edecektir. 
İNGİLTERENİN D. PERDE 

GERİSİNE YAPTICI 
İURACAT 

İngiltere ve kolonileri 1952 yı 
1ı ocak • haziran ayları arasın 
d3ki altı aylık devre içinde Sov
yet Rusyaya 6~.873 ton kauçuk 
ve 200 ton kalay ihraç etmiştir. 
Aynı memleket Km! Çine 1951 

temmuzu başından itibaren kau. 
çuk ve 1951 yılı başındJn itiba
ren de kalay ihracını durdur· 
muştur. 

DUNYA Yt:N ISTİllS • .\Lİ 
Londra (LPSJ - Dünya ham 

yün istih~alinin 195:?-~3 5ene· 
lerine nisbetl"n 60 milyon libre 
kadar fazla olacağı tahmin edil· 
diği Londra Ekonomik Komite 
si tarafından bildirilmektedir. 

Rakam olarak verilen maJUma 
ta göre bu sene bütün dünya 
) ün istihsali 2 milyar libre O· 

lacaktır. 
İZMİR Liı,UNINDAN 

YAPILAN İHRACAT 
İanir, (Hususi) - Ekim so

r..una kadar, limanımızdan 13850 
ton çekirdeksiz kuru üzüm. 9 ton 
razaki üzüm, 10094 ton incir, 
514 ton incir ezmesi. 30 ton da 
hurda incir ihraç edilıniştir. 

Üzüm ihracatının yüzde 38 l 
Almanyaya. yüzde 16 sı !talya· 
ya, yüzde 16 sı Hollandaya ge
risi muhtelif memleketlere, 

incir ihracatının i-;e :yüzde 30'u 
İngiltereye, yüzde 13 ü Fransa
ya, yüzde 10 u Danimarkaya, 
vüzde 9 u Almanyaya, yflt 9'u 
!sveçe, yüzde 9 u !svl eye ge· 
risl muhtelif memleketlere ya
pılmıştır. 

Dıs memleketlerden 
Gelen teklifler 
Bröderna Aronsson 
Lankdskrona - İSVEÇ. 
Keçi kılı ile kilım ibracat~ı

ları ile temas etmek istemekte
dir, 

F. Cb. Bausemer 
Kirchdorfer - Strasse 102, 
Jlamburg - \\"ilheJmsburg 
ALMANYA 
Dürbün ve optik \ıbbl alıt 

ihraç etmek istedigini bıldirmek· 
ll"dir. 
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I\larslrasse 22. 
München - ALllANYA 
Traktör ve ziraat aleti ithal e-

c!en firmalarla temasa geçmek is 
temektedir. 

İhracat durumu Ticaı•et ve Zahiı•e Boı•sası 
6 kasım günü Ticaret Odasın

dan F. O. B. 463.821 lira değe· 
rinde 35 menşe şehadetnamesi 
alınmıştır. 

7/11/952 

Bu arada Almanyaya 21321 
lira değerinde 253 adet halı sec 
cade 41440 lira değerinde 20 
ton iç fındık, 7116 lira değerin· 
de 2093 kilo yaprak tütün; 

Birleşik Amerik•ya 13999 lira 
değerinde 460 kilo bağırsak: 
Avusturyayı 16856 lira değe 

rinde 4236 kilo kuzu derisi; 
İngiltereye 58651 lira değerin 

de 27542 kilo iç fındık: 
İsveçe 24930 lira değerinde 

1050 kilo ba~ır.;ak: 

Bu~day Ofoin 
Buğday sert 
Buğday yumuıak 
Arpa 

Dökme 
• 

K,;. 29.20 
31.75 
28.25 
22.25 

Arpa Çuvallı • 25 
Fasulye Tombul • • 43 
Fasulye yumuşak çalı • • 51- j2 
Susam • • 97.5 
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Kendir tohumu • • 140-141 
Kendir tohumu • • 121 -1:?4 
Ayçiçeği tohumu Dökme , 3~.5 
Ayçiçeği tohumu • • 35.25 
Yer fıstığı Ka. Çuvallı • 88 
Fındık iç tombul • 191-196 
Fındık K. Sivri • 87 

Bozuk etler · hakkında 

gelen mektuplar 
Dün, !stanbul Veteriner Mü-1 başka vak"a olmadığı 16.9.1952 

dürlüğünden bir mektup aldık. tarihinde köye giden Beyoğlu 
Bu mektupta, 4 kasım tarihli sa- \:eterineri tarafından tesbit o-ı 
yımııda çıkan ıı:Askeri birlikle· lunmuştur. 
re bozuk et \"erildiği tesbit edil· Isırılan hayvanların nezaret al 
di• başlıklı yazıdan bah~edilmek tına alınmış olmasına rağmen, 
te ve şöyle denilmektedir: kudurmaları köylüleri tel3.şa ver 

.-Alibeyköyü mezbahasında Ö· miş ve hayvanlarını aşılatmak is 1 
tedenberi askerl müteahhitlere temişlerdir. Veterinerimiz bu ko 
ait sığır kesimi yapılmamakta· ruyucu aşıların yapılması iC'in 
dır. Ancak, yazdıı":tınız gibi, Ba- müracaatçıların bir liste hazırla. 
k:rköy civarında bu nevi kesim malarını istemistir. ıKuduzla aşı 
ya.pılmakta ve Esenler köyünde. sızhktan mücadele edilemiyor• 
ki kesim yerinin ıslaha çok muh mevzulu yazı bundan ~alat olsa 
taç durumu eskiden beri dikka- gerektir. Hakikati halde, elimiz 
timizi çekmış bulunmaktadır. de bol miktarda kuduz aşısı bu. 

Bu kesim yerinin ıslahı için ta lunmaktadır ve arzu eden her 
rafımızdan gereken yerlere ge- vatandaşın hayvanı tarafımızdan 
rekli emirler verilmiş bulunmak aşılanır.• 
tadır. Bu mezbahada kesilen as BİR MEKTUP DAHA 
kcri müteahhitlere ait sığırların Diğer taraftan ayni neşriyat 
yine askeri veterinerler tara- dolayısıyle müteahhitten aşa~ı
hndan muayene edildiğini ma· daki mektubu aldık. Basın kanu
IUmatınıza arzederım.• nu hükümlerine uyarak neşredi-

Yine bu mevzuda Karaağaç ku yoruz. 
rumları mildtirü M. Saffet Gtir· 1 - Sözü geçen yazıda bahse
tav şu malllmatı vermektedir: dilen etlerin askeri birliklere ve-
•Kurumuoıuz mezbahasının ge rilen elle alıikası yoktur. Zira 

rek sivil ve gerekse askeri mü· a~keri birlikler şartnameye uy
essese ve birliklerin et şartna gun e\ısaftaki o gün için istihk.ı· 
melerine göre muayene yapma· kını almış olduğu, resmi kayıtlar 
ya ne mecburiyeti ve ne de sa- ve sayın veteriner General Sa-
13biyeti vardır. Biz kesilen hay- dettin Tektaş'ın beyanı He sabit
vanları, hayvan sağlık zabıta ni tir. 
zam.namesinin 459 uncu ve mü- 2 - Bi13kis ihbar yapılan et-

. lcr askeri birlikler tarafından t~;;kıp maddelerine uygun bır ~e 
kılde ve yalnız sıhhi bakımdan şartnameye uygun olmadığı mü. 
muayeneye tabi tutarız. 490 ıncı 13hazasıyle kabul edilmiyeceği 
maddeye uygun olarak da, etle- için gönderilmeyen fakat hıfzıs
rin durumuna göre muhtelif su- sıhha kanununa göre halk tara. 
rette damgalar, bu suretle de fından başka suretlerde istihiake 
halk ve et alan müesseseleri i- mahzur olmadığı için satışa arze
kaz vazifemizi yaparız. l\Iezbaha dilen etlerdir. 
nın gıda! kıymeti az olan el· 3 - İstanbul Belediyesi (Mez
leri piyasaya çıkartmamak sa- baha ~efil nden aldığımız 3.11.52 
IAhiye!i mevcut de~ildir. Bina- tarih, 3971/7302 sayılı yazı etlc
enaleyh, mevzuubahis etler de rin ikinci defa lıiboratuar ve mez 
bu sebeple serbest bırakılmış· baha şefleri tarafından yapılan 
lardır. Keyfiyeti arzederim.• muayenede satışa uygun olduğu-
Diğer taraftan. Veteriner ~Iü· nu ve teslinı almak üzere müra

dürlüğünden aldığımız ikinci caat etmemizi bildirdiğine göre ı 
bir yazıda 4 kasım tarihli nüs· yapılan bu ihbarın ne kadar sa
hamızdaki diğer bir hadiseye te kat oldu~u aşikfırdır. 
mas edilmekle ve şu izahat ve-- 4 - Üç kişi tarafından yapı. 
rilmektcdir: lan bu ihbar ticari kredimizi 

•Sarıyerin Zekeriya köyünde sarsmak ve mes'ul makamları 
kuduz bir köpek tarafından ısı müşkül duruma sokmak kasdı 
rılan üç ineğin sıhhi durumla· mahsusu ile yapılmış bir tertip
riylc yakinen alakadar olunmuş, tir 

Sanat aleminde 

"AHUDUDU,, 
(Bası 4 üncüde) ı riben iki buçuk saatte oynan· / 

Theodore Roo5cvelt olduğunu sa mak üzere yazılır. Bizdeki tem
oan ıempatik deh, Bayan Vafı "il tam üc: saat sürdü. Kim bı· 
İlt! Ba_v Zobu, nun adaptas~·onun lir. belki dr bu bir kusur değH· 
da, aslındakinden daha bile . ko· / dır Gündelik haı atta da çok za. 
mik btr şahsıyC't halıne getırıl 

1 
man yavaş ve ağı: ış gören bır 

mişli. Seyircilerin arasında bu- topluluk olduğumuza göre. sah 
lunan bir tanıdık, iki perde (ifa- nelrrimizdeki temponun da nis· 
sı bana: •Bizim cemiyetimizde betcn ağır olmasını belki tabii 
böyle şey olamar.. Bn tipte iki karşılamak lazım. 
kadın on iki kişiyi zehjrleyip, rv Aynı zama nda piyesin rcjisör
lerinin mahzenine gömmez!• diye lü~ünü de )'apan Vasfi Rıza .Zo
şik3yet etti. (l"Böyle bir şey. man bu'yu, tcm~ilin ~onuna koyduı;u 
lıken, hiç bir CC'miyette olama- c~~nlı ve orijinal •halk ı sel5ml.a· / 
yacağına göre, bunu bir .-adap· maıı mizanscnindcn dolayı bıl
tasyon hatas111 saymak olsa olsa hassa tebrik rderim. Nihayet bir 
çülünç olur. Piy<'~İn mantıksız O· Şehir Tiyatrosu temsilinin sonun ı 
loın tarafları her cemiyet ıcın da, aktör - seyirci münasebetine 
mantıksızdır. !'oksa, •AhududuG hürmet edildiıtini S?ördük. Aktör 
nun gerek adaptasyonu, gerek ti lcr seyircilerin alkışına mede· t 
sanı gayet başarılı idi. nice n1ukabC'le ettiler. halk da, ı * kırk ~·ılda bir, temsilde rol a 
T emsilin başlıca kusuru tem- tanların hl'psini birdC'n toplu o- 1 

ponun durgun ve a~ır olu· larak yl'niden ~ahnede ı:,örmrk 
su. Bu ceşit Amerikan komedi ve alkışla memnuniyetinı bildir
lerinin, her şeyi olduğu gibi, ıa- mek fırsatını elde e.ttı. ı 
manı da ayarlıdır. Bunlar tak- TUl\Ç YALMAN 

Yeni Evlilere ve yeni ev yaptıranlara 

Büyük Müjde: 

Ailesine ~ı\.it 
Müzayedesi 

Müradoğlu 
Kıymetli Eşya 
9 Kasım 952 Pazar qünü ~aat 10 da Nişantaş IhJa. 

mur Yolu sokak 2 No. lu Işın J\p. nın 3 numaralı dairesin
de (Teşvikiyc Karakolunun tam karşısındaki sokaktan giri· 
Jir.) Bulunan eşyalar müzayede ile satılacaktır. Stil 1Chip
pendal11 teknıil oyn1a panosu Gümi.iş Gra\"eli 1 l parçadan 
ibaret Harika YEl!EK OD.\ TAKIMI. Büfe, Vitrin. 6 san 
dalya. 2 koltuk 

ER.AR J\~acından en ~on nıodcl Sti1i1c 8 parçadan iba· 
ret YAT,\K OD.\ TAKIM!, Dolap. Tualet, 2 Karyola, 2 Ko
rncdin Sifonyer. Koltuk ~Jarkiz, \'olter st~liııde koltuklar, 
Louis XVI berjerler, kapitone koktey koltuklar. Stilize sa~ 
lon ma~aları, salon vitrini, rıtarköteri işll'meli Koınod, Var
nimarten bombe camlı harika SALON \'İTRİ~İ. Kristal ba
kara su takımı, şekerlikler, Gümüş çatal, bıçak takımı, Vi· 
yena çay takımı. Saks vazolar. minyatürler. l\leşhur ALİ 
RIZAN!N Orijinal Tabloları. Dantelli Tül Pel"leler, 12 Kişi· 
lik Sofra takımı. çay takımı, nlodern pay tabakları, radyo pi 
kapı ile beraber a\"ize, aplikler, fenerler, mutfak takımı, 
Şimdiye kadar az tesadüf edilmiş kapitone ponosu ve tck· ı 

1 miH oyma ANTRE TAKll\11.. isparta, Tebriz llalı ve Secca· 
deler. En son model 8 Ayak Kelvinator )!arkalı BUZ DO-

LABI. ·-----· 
ilılilC ____ PORTAKAL nıoBILYA E\'I 

Devlet Uretme Çiftlikleri 
Müdürlüqünden 

Genel 

Oc dakika tevak uf 
Nizami Bey bir defa daha sa-

atine baktı. Sekizi ondört 
geçiyordu. "Ekspres nerdeyse 
istasyona ,::irmek üzeredir• di· 
ye düşündü. Kaıktı, işaret fe
nerini ald! ve dışarıya çıktı. 

Uzakta trenin ışıkları görünii· 
yor ve raylardan gittikçe şid 
deli artan bit uğultu. kulağa· 
kadar geliyordu. 

Gece, Qir katran kadar koyu 
ve yapışkan; kapının önündeki 
fenerin ışığı, bir yeni gelin gi
bi mahçup ve müteredditti. Bir 
d~n ekspres uzun uzun öttü. 
Şimdi tekerleklerin gürültü!Sü, 
vagonların o her türküye tem
po tutan muttarit tıkırtısı daha 
artmı~. daha vazıh bir hale 
gelmişti. 

Nizami Bey. fenerin yeşil 
camlı kısmını ekspresin geliş 
istikametine kaldırdt. İstasyon 
bina!Sından ftelen ölgün ışılın 
çizdi~i silueti ite, mısır tarla
larına kargaları korkutmak i
çin konulan korkuluklardan 
farksızdı. 

Tren makası hızını azaltma· 
dan geçti. SOnra aychnlık pen
CC'relrrinde kopmuş bir filmin 
silik hayal1erine benzer insan 
)"ÜZlf'ri: bütün vagonlar birer 
birer Nizami Beyin gözünün ().. 
nünden gcc:tiler. Neşeli mi. ke· 
derli mi oldukları anlaşılamı
yan, kadın mı l"rkek mi. yaşlı 
mı, gene mi: tefrik edilemiyen 
bir ıı:ölgeler resmigeçidiydi bu. 

Tren ıızaklaşlı, o uzaklaştık
ça hayaller Nizami Beye yakın
laştılar. Geldiler içine doldu
lar. Kafasını allak bultak el· 
tiler. Övle ki: maka.ı:çı Rıza E
fendi .eelip ıN"eyin var Nizami 
Bey? Tren gideli çok oldu!.• 
demese hala kalkık duran kolu 
nu indirmek aklına bile gel
meveeekti. 

Nf" bilirdi. Rıza Efendi, Niza 
nü Beyin hAtıralara fener tut· 
tuı%unu? 

,,_ D:ılmışım Rıza!ıı dedi; 
r Bugün bir tuhaflığım var za. 
t('n'.B 

ElindC' yeşil - kııınızılı fe
ner. o önde, makaseı arkada 
islas.\·ona girdil!'r. f\.Tizami Bey 
manibleye yanaşıp bir zaman: 
raporlarını verdi. İşini bitirdik 
trn sonra, sobanın kenarında 
ı~ınm:ıkla meşgul olan Rıza E
(cndi\"(' dönerek: 

B~n gidivonım. dedi . SC'n 
dr ıt ık l arı ~önthir \'C l!İL Sa· 
balı 6.20 de bir marşandiz ge· 
çecck. unutma! 

- Başüstüne bey! 
- Haydi. Allah rahatlık ver-

5.ln! 
\'e Nizami Bey, eski 

paltosunun }"akalarını 

dı. karanlığa daldı. 

sivah 
kaldır· 

* Kapı~ ı açan karısı: 

'" «-~erdcsin Nizami?• diye 
çok ahüs bir çehre~le kar~ısı
na çıkınca adamakı11ı sasırclı. 

- :"\erde olacağım 11teliha? 
8,14 ek~preı ini bekledim. Son
ra ra11orJar filıin, 9 u bulduk! 

Kldın, isyanla: 
O mübarek manibl<'vi de 

Pline alınc:ı. dedi: kendinden 
grçcrsin. Allahın bu da~ ba
~ında karım r\·de i!iıkılır mı. 
korkar mı, ü:-iilür mü hiç a!<
lına J!C'lmcız. Tıkır · 'T'ıkır • Tı· 
kır~. Bıktım artık anlıyor mu 
~un, hıktım! ., 

- Sc-nin hua-ün bir hoşluJ'un 
\"~r' dC'di. !\i1ami Bey. Anla· 
mıyorum. canını sıkan bir srv 
mi oldn? Birisi bir şey mi 
söyitdi., \'oksa üzücü bir haber 
mi aldın'.' 

"'.\teliha hanıın asabi bir kah. 
kaha attı: 

- S<'n adamı ~atlatırsın a~ 

Ne isterseniz 
(\Vhat You Wıll) 
Komedi 2 Röliim 
fa ın: \\l. Shakta· 

"''r• Çe1'ireu: Of' 
nan Brırlan Sahn• 

,. ko1an: ~ltıb.aln 

Ertu;rul Fraıı&ıs tf'm· 
lltri mliddf'llnce Car· 

ıha.Jaıı vıı Cuma<iaıı ba1ka hf'r ak1arı:ı 

ı •• 
tam ~ ı. ı.'i de Cuma. l'aıar ma

aaı tam 11,:JO rla Tf'ltfon .f.0Zi6 

MUAMMER KARACA 
M.\KSfll llıı ak1ını 

HELSİNKI 952 
C11marteıl, Pa11r mali· 

,,.ıtr 11'1 da. ıııareler 21 

it. Car~amba akıarnıa 

rı ttnılllllı hanı ıı:ecul. 

Pu.arteıl altaamları ternsll 

70\ı.tur. 

ttıl 

reraımbı alr.aamları •• Cıım&f' 
matinrrtı talebe.'• ltnııllt. 

Ttlefon ~ <&3\:J' 

Yazan: 

Sadun Tanju 
• 

yol! Bir boşluğum var!>a, bu 
sadece bu gilne mi ait? Yıllar· 
dır çektiğimi görmüyor mu
sun? Öyle ya ne umurunda, se· 
nin icin hayat gayet iyi .. Sa· 
bahtan ak.şama kadar iş, ak· 
şam olunca ev: yemek hazır, 
yatak hazır, daha ne istersin, 
de'!il mi? 

Öyle ya, daha ne istersin? 
Bu vurdum duymazlığınla beni 
öldürüyorsun. anladın mı efen 
di, beni öldürüyorsun!. Şu ha
lime bak~. Kim bana 30 yaşın
da der, ha? Kim benim Kızıl

topraıtın en güzel kızı ~teliha 
olduğuma inanır? Beni böyle 
yapan, vurdum duymazlığınla 

yıkan, harap eden sensin, an
ladın mı, sensin!. Bir de kar· 
şıma geçmiş benimle alay e<li· 
yorsun! Birisi canımımı sıkmış 
mış!. Yok üzücü bir haber mi 
almışım! 

Sanki konuşacak, görüşecek 
kimse varmış, sanki mektup al· 
mak imkanı varmış gibi.. Afa
kasçı Rızanın o nemrut karısın 
dan ba~ka kimin yüzünU görü
yorum sanıyorsun sen? Hem 
mektup gelse gelse sana gelir.! 
Burada postahane mi var, pos
tacı mı var, insan mı var!. Sen 
insanı çıldırtırsın Nizami, sahi 
söylüyorum, deli edersin.! Hem 
oldum bile .. Şu halime bakın, 
ben o eı-ki ~leliha mıyım ...• 

Ve hıçkıra hıçkıra ağlamıya 
başladı. 

Nizami Bey ne yapacağını ne 
söyleyeceğini .şaşırmıştı. Kan· 
sının bu sinirli ha11erirıe ara 
sıra şahit olurdu ama. bu ge
ceki müthişti. Sustu .. Kadın bir 
zaman daha hıçkırdı ve yeni
den söylenmeye başladı: 

- Kaç senedir dağ başların
dayız. in yok, <in yok: adeta 
bir hayvan gibi yaşıyoruz. Ay
lar geçiyor. bir mektup, bir 
Razete, br mecmua bile alama· 
dığımız oluyor. Hayat mı bu? 
Niçin gayret etmiyor, iyi bir 
yere tfııyin edilmeni istemiyor· 
sun? Niçin bu pısırıklığı üze
rindrn atmıyor, böyle ke$iş gi· 
bi dal dae:. köy köy geziyor. 
benim de kendinin de hayatı
mızı berbat ediyorsun! Ağlama
yan cocuğa mama vcrmez.ler, 
bilmiyor musun!? Ama sen ... 

Nizami Bey karısının sözü· 
nU keserek: 

- Karıcığım. dedi, sabret ... 
Biraz daha dişini sık. Gerçi 
dağ başı. fakat burası işletme 
için mühim bir istasyondur. Be 
ni buraya şef yapmaları. amir
lerimin bana olan itimatlarını 
~östcriyor. Sabret. göreceksin 
yakın bir zamanda iyi bir şeb 
re t<.iyin edileceğiz. 

?\!eliha hanımın ıslak gözle
rinde dehşetli bir iştihanın kı
vılcımları parlayıp söndü. 

- Aman ne mühim istasyon. 
ne mühim ü;tasyon!. Bayılsın

lar! Ayol. söylesana bana, ekS
preslere fener tutmaktan baş· 
ka ne vazifen var? İstasyon ~e-
fi yapmışlar ... Güleyim bari! 
llangi tren. senin istasyonunda 
bir dakika tevakkuf ediyor. söy 
lesana? 

- Niçin. durmuyor nıu? 
- Jfa, evet.. evet!. l\farşan-

dizlcr su almak için bazan du· 
ruyorJar. Ne büyük şeref de
ğil mi" 

- Çocuk J(ibisin ~re1iha! B<'n 
bur;.d.a vazife görüyorum, oyun 
ovnamıyorum ki! . :P,ana emre· 
dilen şeyleri yapmakla mükel-

r 

Bir evvelki ~·ektin 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 

lefim. Bunu sen de biliyorsun. 
Ama sinirlisin bu gece, anla· 
mak istemiyorsun. Sıkalım di
şimizi biraz daha karıcığım! Gö 
receksin bak ... 

Kavgaları bir müddet daha 
devam etti. Sonra yoruldular 
ve birbirlerine sırtlarını dönüp 
uyudular. 

* E rtesi akşam. yine saat 8 su· 
larında Nizami Bey saati· 

ni çıkarıp baktı. Kalktı, ağır 
ağır paltosunu giydi. feneri e· 
line aldı \'e kapının önüne çık
tı ... Gece karanlıktı ve dehşet. 
li soğuk vardı. Çok. pek çok 
uzaklarda. gökte, birer toplu iğ 
nft başı kadar ufak, !ersiz yıl
dıılar Nizami Beye göz kır
pıyorlardı. Raylar; ekspresin 
gürültüsünü aksettirmeye baş. 
ladılar. Sonra gürültü büyüdü. 
keskin bir düdük. sessiıliğe 
meydan okudu; derin ve geniş 
homurtularla dev lokomotif, is
tasyonun şimftl tarafındaki ma
kasına atılı:verdi. 

Fakat ne o? Nizami Bey ni
çin eksprese kırmızı !ener tu
tuyor'! Bir tehlike mi var, aca· 
ba? ~Iakinist frenlere asılıver
di. Birden fışşş!.. diye boşalan 
frenlerin gürültüsü ve birbiri· 
ne çarpan tamponların sarsın
tısı trendekileri telaşa düşür
dü. e:Ne var? Ne oluyor?-. diye 
pencerelere üşüştüler. Dışarda 
yarı karanlı~ın içinde, resmi 
elbiseli bir adam elinde fener, 
furgona doğru telôşsız, ağır •· 
dımlarla yürüyordu. 

Şeltren: 

- Hayrola Nizami Bey, dedi, 
ne var kuzum? 

- İyilik sağlık, ya sizde? 
- Bırak .şakayı ,canım, niye 

durduk? 
- Canım öyle istedi. Hare· 

ket defterinize bir hltıra ya
zayım dedim ... 

Kondoktörler ve seftr~n bir
birlerine bakıştılar tAcaba, sa
kın?!-. 

Nizami Bey. gayet tabii bir 
sesle: 

- Getirin şu defterinizi ba
kayım, dedi. 

Ötekiler şaşkın, biraz da ür
kek, defteri getırdiler. o. ıa· 
kin halini hiç bozmadan, işlek 
bir yazıyla deftere şunları yaz· 
dı: 

• Anadolu ekspresi, tarafım· 
dan üç dakika tevakkuf ettıril· 
miştir.• 

( ... ) istasyon Şefi 
Nizami 

Sonra defteri kapadı, şeftre
ne uzattı, elini sıktı •haydi gü
le güle» dedi. Tekrar düdükler 
öttü. İşaretler \'erildi. Loko
motif kızgın bir boğa çılgınlığı 
ile karanlığa doğru koşmaya 
başladı ... 

* B irkaç gün sonra işletme mer
kezinden bu tevakkufun se· 

bebini sordular. 
Nizami Bey de oturdu. bir 

cevap yazdı: 
'Ekspresin; Uç dakika tevak

kuf sebebini bu kadar mühim 
ve müstacel addetmenizi haklı 
buluyorum. Ancak .benim de 5 
yıldır bu istasyonda tevakkuf 
ettirildiğimi hatırlamanızı da 
rica ... • 

Cevap gitti. On giln sonra 
bir emirle. İstanbul banliyöle· 
rinden birine tayin edildikleri 
bildirildi. 
Karı - koca; neleri \":lr nele

ri yok, çabucak derleyip topar
ladılar. İstasyonda. makasçı Rı 
za, karısı ve üç çocuğu onlara 
ı:tile güle dediler. Arkalarından 
eJ salladılar, sonra göz yaşJa. 
rını kollarının yenlerine sil· 
dıler ... 

Liste: 20 
Lira 

114.247 50 

Türk Talebe 

Kurumu .................................................. . 200 

4.000 

500 

1.500 

10 

5 

250 

?\tusevi cemaatı adına Hahambaşılık tarafınC1an 

Fener Rum Patrikhanesi 

Rum cemaati (ilk yı.rdım) ....................... . 

Hulüsi Gölkıyı ..........................•••••........ 

Ştikı ü Ça~daııı .................... · · ···········•• ····· 
Ordu Özel Saymanlık müdürlügü ............ .. . 

Cemal Tollu .............•••........................... 12 50 

hviçreye 4642 lira değerinde 
~ adet vastıklık balı; 

ftalyaya' 8221 lira değerinde 
9850 kilo taze balık. 40870 lira 
değerinde 254 sandık yumurta; 

Kana<laya t21034 lira değerin 
de 8193 kilo vaprak tiltün; 

LUbnana 7130 !ıra de~erinde 
(}188 kilo kabak çekirdeği: 

Un 79 '81 rand. 72 ki. Çuvallı 2613- 3700 1 _ Devlet üretme çiftlikleri ve merkez atelyesinin bir yıl· 
Un Gj/75 rand. 72 ki. • 3150 - 3300 lık ihtiyacı olan tahminen 3991 ton. benzin 3866 ton. motorin. 
Razmol Kg. 16.5- 18 3647 ton gaz ve 580 ton makine yağı açık eksiltme suretiyle 
Kepek • 14.5 satın alın'°aktır. 
Beyaz peynir yağlı tenekesi 3150-3400 2 _ Ekoiltme 25.12.1952 perşembe günü saat 15 le Ata 
Lor • 1100 -1150 türk Bulvarı 11teşrutiyet Caddesinde 261 kapı Na. lu binada 
Sadeyağ Siverek eritilmiş Kg. 655 - 685 yapılacaktır. , 
Sadeyağ Diyarbakır • • 585 3 _ Talipler idareye karşı yapacakları kolaylıkları belirten 

i ven! Ses Opereti ~ 
Her akşam saat S S 

21 de ~ -
Cumarll"Sİ Pazaı I • 

15 de Matine -
Carşanıba 15 de 
TenzilAtıı matine 

<TIRANPETLI RAZİYE) 
Revü Operet 3 porde 10 Tablo 
Yazanlar Reşid Baran: Beliğ 

Selönü 

ist. Üniversite r.ektörlük memur ve müstah-

demleri 96 35 

Emekli Binbaşı Muhittin Sari .... ................ . 50 

Cibali Tekel 1\utu I'abrikası İ!!içileri ............ 86 86 

Mahmut Ergir ................................ .... ......... r• 5 
D. P. Şiıli Bucağı .......................•............ 20 

Yunanistana 19104 lira değe
rinde 6368 kilo torik lakerdası 
50083 lira değerinde 82;;QO kilo 
keten tohumu. 28415 lira dt~e
rinde 200 sandık yumurta ihraç 
edilmistir. 

Krema koyun • 3i0 ve teklif mektuplarını eksiltme gününden 5 gün evvel vermiş 
Tiftik Ana mal • 465 olacaklardır. 
YapaCı Anadolu kırkım • 225 4 _ Tahmini bedel 3.751.000 liradır. 
S • d r' · • 122 - 132 1 ıe;.ır e ısı yaş 5 _ Teminatı muvakkata 40,000 liradır. 
Koyun derisi T. K. kasap ' ı 5o 6 _ Talipler .şartnameleri bedelsiz levazım işleri müdürlü· 
~K-e;.çi-de_r_is_i_T_._K_. _ka_s_a_p ______ • __ n_s ______ _.. ğilnden alabilirler (17717) 

A-!Uzik: Sati Lir 
Tel: 49369 

, .ekôn ....... .. .. ............. 120.983 21 

Ticaret. Sü· 
ve müesse· 

T C. Ziraat. fc; Osmanlı. Yapı ve KrPdi. Türk 
merbank ve Garanti Bank:ıları vatand::ııı:ların 
selerin yardımlarını kabul etmP.ktedirler. 
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~ 
Nobel Edebiyat 

Mükafatı 
Dün Slokbolın'den gelen telgraflar Nobel edebiyat mükibtı-

nın bu &ene mt',hur Fransız; muharriri Francois Iıtaurlac'a 
"f'rilmcsinin kararla~tınldığını bildiriyordu. Ayni gün gelen 
ırazrtelerde dikkate 5a,·an bir haber vardı. Bıı habere göre 
İsveçli tanınmış edebiy~t tenkidC'isi Dr. Olof L~(.ercra~t No
bel f'debiyat nıükiı.fatının bu sene CharJie Chaplın e Ytnlmesi 
fikrini ortaya ~tm15, bunun için hararetli propaganda yapmağa 
h:1şlamış. İs:vetli trnkidcl: .. Dihiyıne bir bu1u~ta Pif"?1ieri bir 
insan tipi yaratmış olan Şarlo, ç evirdili ~-uhin fi!mlerin senar!o 
!'.Unu kendisi \'dıtnıctır· binaenaleyh bu~·uk bır mubarrtrdır. 
Xohel edebiyat müiar~tı bu kadar k.u,,·etll ve kudretli bir 
muharrire nrden ,·erltınesin'!• demektedir. 

Foir İs\·içre ı;a7etesl bu fikri destekliyor, diyor ki: 
•Chaı Jie ChapJin birçok tanınmış muhaniri golgede bı

rakarak kudrete maliktir. Bu itibarla Nobfıl edebi~·at mukl· 
fatının kendi~ine ,·erilmesi rok yerinde olur. Chaplin herıün 
milyonlarca insanı güldüren ve bunlara birka(' damla ıöıyaşı 
diik.tiiren, bir buruk iki saat muhtelif yaradı1ı•takl ln~anlara 
ayni lıisıı;;I, ryni tr:ıdeyl telkin eden büyük bir ıanatklrdır. 
f'harlic insRnlan birbirine yak1a~tırınakta, kederde \'e se\·lnç
lP hirtP5tirmekte<lir. nu birlik genişler ve günlük yaıayıı hu. 
dnclunu a~arı:a sulhu tesis edecektir.• 

Gerek ts,·rçU muh:.rririn, gerek İsvitre gazetrıinin dü· 
!ihnresi doirudur. Charlie Chaplin hakikaten İn!lianlık idealine 
baglı bü}'ük bfJ s.1natkArdır; e*rlerinin bep!i.ittde bunu IÖS· 
tf'rmi .. tir. Son filminin yarattıtı &e\•k \.·e he)·etan da bunu te
,·it rt~ektectlr. ıtu itibarla ~obel edebiyat muüfatına Jlyık. 
iır Kendi~ini ŞarJo kı)·afetinde, ıerseri inıan tİ!Jinde tan1m11 
olanlar buı:iin iı:in böyle bir karar \.·erememi,lerdir. Fakat 
yarın t.:harlie Chaptin'i edebiyat mi.ikliahna en ıiyade IJ.yık 
nıulınrrirdir diye seçecekleri muhakkaktır. 

Enis Tahsin ?il 

Zoııgııldak'taki hôdise 
Savcılığa iııtikol etti 

liman inşaatında çalışan işçiler, firmanın lokavt yap

tığını söylediler. işçiler 11 saat çalıştırılmak isteniyor 

""""'' Jlıdın.'Jirl "luf•n 

Zonguldak. 7 - Holllnda Ji. 
man inşaat firmasındaki işi bı
rakma h~disesi bu ün savcılığa 
intikal etmiştir. İşi bırakan yüz 
kadar deniz isçit:i savcılığa cel· 
bedilerek ifadeleri alınmış ,-e 
liman inşaat firmasının lokavt 
yapmış vaziyette olduğlt şeklin
de ifade vermişlerdir. İşçi mü
messillerinin söylediklerine gö
re, müteahhit firma işçileri 11 
saat çalıştırmakta ve !i:ekiz ı:;aat 
mesai yapmış gibi yevmiyelerini 
Memektedir. 

. Bundan başka, 1950 yılında 
r~rmaya aylıkla giren işçiler eY· 
ıuı. 1~52 iptida~ındanberi gün
delıkı;ı yapılmış vaziyettedirler. 

1-;ı_le~ iş kanununa göre üc
retıerının sekiz aaat üzerinden 
'erilmesini ve munzam ;mesai 
i'tenirse kanuna göre yüzde 50 
zamla ödenmesin:. bu kabul e
d•ldiRi takdirde derhal ıse başlı
YacaklarınL belirtmişlerdir. Hol 
l~nda fırma ını görüşü ise. d':.: 

Bir düelloya davet 
Roma 7 (A.A.) - ltalyan al· 

bayJarından Gııiseppe Fanelli, 
Amerikan mecmuası .saturday 
E\"ening Post• muharrirlerinden 
Odonnel'i bir yazısı ile İtalyan 
Ordusuna hakarette bulunduğun 
dan dolayı ıilAhla düelloya da
\·et etmiştir. 

_ 18 ekimde vayınlanan makale 
Sınde OdonneJ, ltalyan ordusu· 
nun mUej1'iriyetini tenkidle 5un 
ları yazmaktadır: 
. •.o\miral Carney'in müda(aa 

%ınr-irindeki 1talvan halkası 
Sp: •ettı'den mam~ldür.• 

Avrupa Konseyi toplandı 
Strasbourg 7 (A.A.) - Avru· 

Pa Bakanlar Konseyi delegeleri 
dört i!A yed! kasım tarihleri a· 
tasında Türkiye Dışişleri Ba· 
kanlığı delegesi Sait Haytanın 
baıkanlılında yedinci toplanlıla 
rını yapmışlardır. Bu toplantıda 
delegeler, ö1el asamblenin bir 
Avrupa siyaı::i otoriteli için ha· 
zırlamakta olduğu statü üzerin
deki çalışmalarından malıimat 
almak üzere asamble başkanının 
tekliCi üzerine istiıari a5amble
tıin ocak ayı ortasında fe\·kala.de 
toplantıya çağırılmasına muva· 
fakat etmişlerdir. 

Yeni Ne~riyat 

Beraber 
'Af'rahl'r adlı fikir • •anat dn·ıi•lnln 

3 
ntl ••rı~ı ltlnalı bir baıkı ll• cıktı. 

~. 
){ "•rı'1.ak' lmıılırın hanları: Orhan 

1 
•nıat. Cıhit Jrrııt, Orhan H.tn~trilct

dTJ., ~htin liollu, lht.an tncn11. A. Ka· 
ıt, l.ltıarı Taru ~olr.n Ste~beck. llır• 

ttı Pa.rnoı ".ı. 
1tı t ıtı 20 Krı Baıbra ba7llerde lın• 

''"· P k. 88 Abara7 • İ•lanbo.l 
.\ıı l'iiıaını Bevln Alafranıalılt 

ır ve Şe)hligi 
t•Pı..~hl:; n,,. "" Blıl, (Rotııtcı :.t~h· 
"' ltyt Ta ••ir• •Hrler 'ı tarıınmıı 
lı,lc e lınJı ol11ı bii:rtıt 11•Hb1miı Abdiil
'1•nı lna,ı Hlııarın bir .a-•cmiı ı.amın 
• 

1nınh · ' Jt 
1 

a7atını hıi:lyı l(bn bu 111rı •·u·:. ıuı Ritabnt tarafından nPıredil· 
<ı1c,1tı 
:tı ~ıtlarım11a tıı.vf.' ·ı ederiı 
h•ı Hl:3 nrnıf ır. 

* >, Aldatan Jcık 
11 •it t • 

h •t 41 
11 ır; 4l 11llarlnıia 

ıııl\ 7•rı11ı1ta ha al i:ırıi:htının ın 
>ıı. rı•ıı. •b llhamııtır. htı 11~29 da ra· 

l>~ı rı ...... ll Herin.de büy;,ık 1ızar So•· 
" Wt'llta d ld " 1'1 • 111ıın ne bilyt~lr bir ,.,. 

•tı.,.,_ 1111 
t -...., t 1'fh •a ••lll?llı dıllllfrill'I lsblt 

t. t.,1, 1 fZ rlın.I• THlka Tfnruı 
tılt r ,. 
" " "'•rıı1t ·arı ta.rafından ('fTrilın bn 

•t l ı:ı.._ 1'anl'llT{ tara!ı.r.dan 1 lira 
?ff ilml~tir. 

niz işçileri iş kanununa Ubi de
ğildirler. Binaenaleyh sekiz de· 
ğil on bir saatlik hizmete tabi· 
dirler. 

JI3len 25 milyonluk liman in
şaatının deniz faaliyeti tamamen 
durmuş vaziyettedir. İşçilere ya
pılan tebliğae, yarın saat 12 ye 
kadar işe başlamadıkları tak· 
dirde grev yaptıkları kabul e
dilerek haklarında takibata &i· 
rişileceği bildirilmiştir. ltidise 
savcılıkça tahkik edilmektedir. 

Diğer bir heyet 
Zonguldak 7 (Hususi) - Dün

ya sağlık teskilitı mensuplann
dan doktor Pietri, beraberinde 
işçi sigortaları uzmanı doktor 
Kemal Topuzoğlu ve Sağlık Ba· 
kanlığı tetkik kurulu üyelerin, 
den doktor Kemal İltan olduğu 
halde bugün ~ehrlmiıe Jtelmit
lerdir. Dünya sağlık teıkil~tı uz 
m.anr Ilavzada işçi sosyal tesis
lerini gezecek ,.e işci sağlığını 
tetkikle iş emniyeti üzerinde in
celemeler yapacaktır. 

Lady Helm'in Ankara 

Körler Okuluna getirdi!ji 

hediyeler 

İngilterenin Türkiye Büyükel 
tisinin refikaları Lady Helm bu 
hafta Ankara Körler Okulunu zi 
yaret etmiı ve İngilterfde Ço
cullan Koruma Derneği (Save 
lhe Children Fundl adına do
kuz çıl<olata, ilç •andık süt to 
ru ve iki sandık Horlilcs çocuk 
mö._masından ibaret olan hediye. 
lerı okul müdürü Mitbat Ençe 
takdim etmiştir. 

Gene İngiHz Sefiresinin gay
reti ile Ankara Körler Okuluna 
Nerilmek ilzere. İngiltere Körler 
Enstitllsünden Braille al.\t ve tec 
hizatın1n Tilrkiyeye getirilmesi 
de temin edilmi5tir. 

Lübnanda kadınlara 

siyasi hak verildi 

Beyrut, 7 (A.P.J .- Başbakan 

Halit Şahap hükfimeti tarafından 
dün gece yayınlanan bir teşrii 

kararname ile Lübnanda kadın 

!ara ilk defa olarak oy hakkı 

verılmiştir. Kadınlar avnı zaman 
da parliimento Azalıkla~ına da se 
çilebileceklerdir. 

Yeni kanunla parlAmentoya se 
çilecek mebusların sayısı 77 den 
44 e indirilmiştir. İlk tahsil gö
ren kadınlar oy verebilecekler
ôir. Oy verme bütUn seçmenler 
için mecburt olacaktır. Oyunu 
kutıanmaktan kaçınan bir seç 
mene 50 liradan başlamak Uzere 
ıoo Lübnan lirasına kadar ceza 
verilebilecektir. 

Döviz ası!jımız 431 milyon 

liraya yükseldi 

Ankara, 7 (Anka) - Cumhu
rivet ?\Ierkez Bankasının 1 kasım 
ığs2 tarihli vaziyet cetveline ıö 
re, banknot mikdarı bu tariht~ 
l milyar 304 m:lyon liraya yü<
selmiıtir, 18 ekiın 1052 tar!hın
de tedavül hacmi l milyar 23& 
milyon liradan ibaret bulundu· 
ğuna göre, 12 ıün içinde ba_nk 
not mikdarında 46 mılyon lıra
lık bir artış vardır. Bu mikdır 
bir yıl öncenin aynı gilnlerine 
göre, 146 milyon. iki y_ıl önceye 
göre ise 312 milyon lıra fazla
lık ı:öslermektedir. 
Diğer taraftan yine bugünkU 

aazetelerde neşredilen bankanın 
vaziyet cetveline nazaran: döviz 
açığımız 431 milyon 152 bın 
255 liraya yükselmiştir. 

GI. Vandenberg 
Ankaraya geldi 

(Başı l incide) 
Amerikan büyük elçisi ?tlister 
Me. Ghee, askeri yardım heye
ti başkanı General Arnold, ge
nel kurmay ve hava ku \.'Vetleri 
ileri gelenleri ile gazeteciler ta
rafından karşılandı. Vandenbeıg 
ihtiram kıtasını teftiş ettikten 
sonra gazetecilerin, Eisenhowe· 
rin cumhurbaşkanı seçilmesi 
hakkında intibaları sorusuna: 
•- Bu politik bir meseledir. 

Ben bir askerim, asker politika 
ile uğraşmaz• cevabını \'erdi. 

Türk hava ordusunun tepkili 
uçaklarla takviye edilip edilmi· 
yeceii sualini cevaplandırmadı. 
Fakat bir Türk hava generali 
•Türk ha\o·a ordusu jet uçakla
rHe takviye edilmektedir~ diye 
suali cevaplandırdı. • 

Seyahati hakkındaki intibaı so 
rulunca General şöyle cevap ver 
di: 

•- Şimdiye kadar gördüğüm 
yerlerde hazırlıkların derecesi
ni mükemmel olarak tesbit et
tim. Görmediğim memleketler 
de ise Amerikalı mü,ahitlerimiz 
v.-. Onlardan aldığımız netice
ler de mükemmeldir. Geçen se· 
neki ziyaretimle bu seneki zi. 
yaretim arasında hava kuvvet
lerinde geniş ilerlemeler var
dır. NATO güney kesimi hava 
kuvvetleri komutanı General 
Schlatter'in kararı:Ahına da uğ· 
radım. Oradaki ilerlemelerden 
de memnun oldum. Hiç şüphe
siı işleriJniz henüz bitmemiştir, 
yolda yürümekle olduğumuza 
&öre hedefe varılacaktır. 

Buradan Suudi Arabistana, o 
radan Hindistana, Formozaya, 
Koreye, Japonyaya uğradıktan 
sonra memleketime dönece
a:im. • 

General bugün Cumhurbaşka
nı Cem Bayar ve Başbakan Ad· 
nan ).fenderes tarafından kabul 
edilmiş. Dışişleri ve r.tilll Savun 
ma Bakanlarını, genel kurmay 
başkanı ile hava kuvvetleri ko
mutanını ziyaret etmiştir. Van
denberg yarın Atatürkiln mu
vakkat kabrini zivaret ettikten 
sonra hava kuvveİlerindeki top 
Jantıya iştirak edecektir. 

2 nci Sube 
Memurları 
Değiştiriliyor 

ı Bası ı incide) 
madıkları anlaşılmaktadır. 

HAdiseyi gören 8 şahidin ver
dikl•ri eşkale uygun bazı şüpheli 
kimseler tesbit edilmiştir. Bun
lar sivil zabıta memurları tara· 
tından aranmaktadır. Dün de 
Franguli aile~inc 69 şüpheli şa
hıs gösterilmiş, Bay ve Bayan 
Franguli kendilerini soyan kim· 
selerin bunlar olmadığını söyle
mişlerdir. Bir gün önce Franguli 
mağazasına telefon eden gangs
terlerin İstanbulda olduklarına 
muhakkak nazarıyle bakılmakta
dır. 
Emniyet ikinci şube memurları 

değiştiriliyor 
Son hldiselerden sonra Emni

yet müdürü Ahmet Tekelioğlu, 

ikinci Şube Cinayet masası me
murları arasında büyük değişik
likler yapılmasına karar vermiş
tir. Cinaret masası şefliğine Ve
dat Sokuilu getirilmiştif. Bu 
arada bütün İkinci şube teşkila
tında esaslı değişiklikler yapıla
caktır. 

lzmir Cezaevinden kaçan Kara 
canavar 13.kaplı Ahmet \:'ılmaz 
54 saatlik takipten sonra tımtr
de yakalanmıştır. Resimde, Ah· 
met Yılmaz yakalandıktan sonra 

görülüyor 

iki Türk genci Yeni 

Delhi'de 

Yeni Delhi, 7 (AA.) - Mo
tosikletle dünya seyahatine cı
kan iki Türk seyyahı Necat Ak 
&oy ve Turhan Sunay, 3 kasım 
günU Haydarabaıla gelmişlerdir. 
Bu dUnya turistleri istanbuldan 
13 temmuz tarihinde ayrılmış
lar vr şimdiye kadar motosiklet 
le takriben 15.000 kilometre ka
tetmişlerdir. 

İki Türk genci fran, Pakistan 
ve H.:ıdistanın muhtelif bölie 
lerini böylece gezmiş bulunuyor 
tar. Kendilerini Tahranda fran 
Başbakanı Musaddık, Yen! Delbi 
de Hindistan Cumhurbackan r.ru 
avini Dr. Radha':risbnan kabul 
etmişlerdir. 

Dançerlioglu'non 
kabahati neydi ? 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Nereden 
Nereye~ ( Batı 1 incide) 

çerlioğluna diı bilemege başla· 
mışlardı). 

il. Tıyatroda hariçten yapıl
mak istenen siyası müdahalelere 
Alet olmamak. 

il!, Valı'nin \'e Şehir Meclisi. 
nin İstanbul cihetinde 1. Üçüncü 
bir tiyatroo kurmak hususundaki 
müphem vaadlerini, ne yapıp 
yapıp tatbik sahasına sokmak 
\"e yeni Eminönü tiyatrosunu aç
mak (Gençlerin kendilerini gös. 
terebilmelerine fırsat veren bu 
tesebbüs, kıdemli aktörler ta. 
rafından hiç de iyi karşılanma
mıştır). 

IV. ıTürk Tiyatrosu• adlı 
programı, dol&un bir tiyatro der. 
gisi haline ıetirmek ve tiyatro
nun tatil aylarında d&lıi neşret. 
tirmek. 

V. Tiyatronun fuayesini bir 
galerinin nezaketinden fayda.la. 
narak, genç neslin en tanınmı~ 
ressamlannın tabloları ile sÜS· 
!emek. 

VJ. Rejisör !IIeinecke ile bir. 
likte. edebi heyetin işine karış. 
mak, ve tiyatroda şunun bu
nun hatırı için kıymetsiz eserler 
oynanmasına mani olmağa ça
Iısmak. Aiodern telif eserlerin 
sahneye konulmasına önayak ol
mak. 

VII. Gündelik basını ve kül· 
tilr dergilerin! Şehir Tiyatrosu 
ile il&"ilendirmek maksadıle sık 
sık basın toplantıları tertiple. 
mek böylelikle umumi efkArda 
tiyatroya kar:;;ı daha geniş bir a. 
!Aka uyandırmağa çalışmak. 

( Baıı 1 lntide) 
kinından uzak dii!!mesi '' bir 
teknik Bakanlığa nakledilmesi, 
herhalde ho!finutlukla karşılan. 
mağa 1Ayık bir gelişm<"dir. 

* Orhan Hançerlio~lunun bütün geyfi Kurlbek'i Milli ~lüdafaa-
bunları başardı~ı inklr edilemez. nın başına getirmekle, Adnan 
Eğer yedi ay içinde bunları yap l\~enderes, çok <'e ur ,.e isabetli 
mak k.Ui sayılmıyor ve yerine bır adım atmıştır. Seyfi Kurt· 
müdür ta)-in edilen Faııl Ahmet bek, uzun zamanlar ordu i~lnde 
Aykaı;'tan daha da müsbet başa. yenilik fikrinin, genic; bir dün}"a 
rılar bekleniyorsa, bu müşkül. anlayışının baştemsilcisi mevkl
pesentli~e sevinmemiz gerekir. ! inde bulunmu~tur. Eskimic::, taş 

Fazıl Ahmet Aykaç 68 yaşın. kesilmiş bir takım •.s"kerlik te. 
da olduğu için, yeni vazifesinin likkil!rinin yalnız miıdafaa ku\•
başına .rı.ıütekaide.n müstahdem• v~_tler~e değil, bütün memleket 
olarak getirilecektir. bunyesıne ne kadar zararlı 01-

14 Mayıs 1950 tarihine kadar, d~ğunu farkede.nler .. onu söıcü 
C.H.P. milletvekUlerinden ve dıye kabul etmışlerdır. 
cUlus• yazarlarından olan Fazıl Bugün askeri ıslahat hareket. 
Ahmet Aykaç, son zamanlarda Ieri o k~dar. s.ür'atle yürüyor ki 
«Yeni Cephe• adlı iazetede 1s- asker~e~ı.n dılınden anlamayan 
met inönüye hücum edea. •İkin. bi~ sıvilın, bu sıralarda nlllli 
ci Siso adlı bir manzume neşret. :ıud~faa \'eki.leUniu başında ~a· 
miş ve bunu bata ve sevabına a ı.ıyade pasif olmağa mahkum 
ortak olması' JAzım ielen c. H. bir mevki işgal etmesi, maksadı 
P. ye karşı yazılmış diğer hiciv- tam_a~ılle_ temin ed~~eı ve as
lerle beraber kitap halinde bas. ker( ınkılabın ahengını muba(a-
tırmıştır. zaya ki.fi gelemrz. 

Ankaradan tarin edilen yeni Ev,·eıce de yazdığımız gibi, 
müdüre yeni vaıifesinde başarı Seyfi Kurtbek'in a~keri rütbesi-

nin " · d d · Jar dileriz. uıenn e urmaga. sebep 
yoktur. Kendisi l\lilli l'Uudafaaya 

Kabinedeki değişiklik 
bir asker sıfatı)"le değil, askerlik 
ilimlerine vukuf sahibi bir siya. 
set adamı diyeı si,yaııi hayat mec. 
rasındaıı geli}"or. Zaten bundan 
eV\·el de genç ve ıeniş görüşlü 
bir askerin, milli müdafaa siste
minde ne kadar hayırlı ve slir
atli ıslahat yapabileceginl En\.·er 
Paşa filli surette iı.hat etmiştir. 
Balkan Harbinde feci bir boz. 
guna uğrayan askeri sistemle 
Umumi Harpte ve İstikJ.il Jlar· 
binde büyük ba$ırılar temin 
eden yeni sistem arasındaki in. 
likal köprüsünü, 1908 de ancak 
kurmay binbaşısı mevkiinde olan 
En\.·er Paşa 1913 te kurmuştur. 

tamamlanmak üzere 
( Baıı 1 incide) 

hıma Bakanlığına Samet Ağa. 
oğlu. Adalet Bakanlığına Osman 
Şevki Çiçekdağ tayin olundu
lar. 

Bu suretle kabinenin ona ya
kın sand::1lyasr değişti. hüki.ıme
te dört beş yeni sima iltihak 
etti. birkaç ~ahsiyet sandalye 
değiş!irdi, birkaç Bakan kabine
den ayrıldı. 

Önümüzdeki günlerde değişik 
!ikler ikmal edilecek, münhalle
re tayinler yapılacak ve hükıl· 

met bu teıri! devrede Meclis 
ve umumt efklr huzuruna yep· 
yeni bir sima ile çıkacaktır. 

Tevfik titrinin b•yanıtı 
Ankara 7 !ANKA) - Kabi· 

nede son günlerde yapıfan ta
dillere Atilli Eğitim Bakanı Tev 
fik İlerinin ismi de karışmış bu 
!unmaktadır. Tevfik ileri gaze· 
tecilere şunları söylemiştir: 

•- Yeniden işe başlamış gibi 
şu dakikada masamın başında 

ciddi işlerle meşgul olmakta-
yım.• 

ulaştırma Bakanlıj:ına gelen 
kurmay General Yf.imnü, 

Üresin, dürüst ruhlu, muvazene
li bir görUıe sahip, bil~ill ve 
gayretli bir zattır. Bir l1letme. 

Eisenhower, Truman'la görüşmek istedi •ilik •• teıkilat mevkii olan 
Ulaştırmada ne gibi bir imtihan 

( Başı 1 incldel 
lunan İllinois temsilcisi Robert 
Chiperfield uzun zamandanberi 
Trumanın dış siyasetini tenkit 
etmiş bulunmaktadır. Missourl 
temsilcisi Dewey Short yeni si· 
lAhlı kuvvetler komitesi başka
nıdır ve adı geçen tasarıya şid
de!ir muhalefet etmiştir. 

~!aliye kom!te5ine başkatlık 
l'tmell'ri muhtemel Temsilciler 
'fecllsinrlE"ki Comhurlyetti lider 
lerin hC'psi vergilerin indirilme
si, kontrollerin tahdidi ve mas 
rafların kıııılması hakkındaki ka 
nunu desteklemislerdir. 

Ncvyork temsilcisi John Ta
ber Tahsisat Komitesi Başkanı, 
-r.Iichigam temsilcisi J. \Valcott 
bankacılık komitesi başkanı \'e 
Nevyork temsilci5i Dan Reed de 
Usul Komitesi Başkanı olacak
lardır. 

Martinin Temsilciler Meclisi 
Başkanlı~ına itiraz etmiyeceği an 
!aşılmaktadır. esasen kendisi 
Cumhuriyetçiler tarafından kon
trol edilen son kongrede de ay
nı mevkii işgal etmekteydi. 

Meclis Baskanlı!!ı, Çumhurbaı 
kanh~ı YardımcıhJ;ından sonra 
a:elen en mühim mevkidir. 

V•sington, 7 ( A.P. ı - Baş
kanhğa yeni seçilen Eisenhower 
Kore Harbini sona erdirmek Ü· 
zPre neler yapmanın mümkün ol 
du~unu tetkik için Uzak Doıtuya 
hareket etmeden evvel dünya 
meseleleri hakkında eski başkan 
Truman1a bir görüşme yapmayı 
kabul etmiştir. 

Bu suretle Eisenhower ile Tru 
man 1 haziran 1952 denberi ilk 
defa olarak karşı kar$ıya görü· 
şeceklerdir. 

Halen Augustada dinlenmekte 
olan yeni başkan, Trumana gön 
derdi~i bir mektupta 17 kasımda 
başlayan hafta itinde kendisiy 
le $lÖrUşmektE"n memnun olacağı 
nı kavdrtmiştir. 

Anlaşıldı~ına göre yeni Baş· 
kan Eisenhower kabinesini 20 
ocaktan çok evvel teskil edecek 
ve kabine üyelerinin bu suretle 
~ayriresmi bir şekilde de olsa 
işleri yakından J:(Örmelerini is
tlyecektir. Bu proje yeni kabi· 
ne Uyeleri için bir nevi eğitim 
veya staj de\Tesi olacaktır. 

Bu sebeple Eisenhower halen 
biltçe işleri üzerinde çalışan kd 
misyona şahst bir mümessil gön
dermeye karar vermiştir. 

Tahminlere göre Amerikanın 
eski Londra Büyükelçilerinden 
Lewis Douglas bu komisyo:ıda 
Eisenhou.·eri temsil edecektir. 
Elsenho"·erln Syngm:an Rheeye 

ce,·abı 

Pusan. 7 (A.A.) - Güney Ko 
re Cumhurbaskanı Syngmann 
Rheenin mesajına verdiA:i cevap. 
ta yeni B::1şkan Eisenhower 5öy 
le demektedir: 
•Samimi dAv•tin!ze tesekkürler, 

Koreyi ziyaret tarihimi size ev
velden bildireceğime emi?l ola
bili··siniz.• 

S:•ngman Rhee. Başk;;;n Eisen 
ho\vere gönderdili mesajında Ba 
yan• Eisenhoweri de Koreye d:ı:
ve etmiştir. 

da kullanılan oy puslalarıi1ın sa geçireceğini iptldadan kestirmek 
yım ve tasnüi bitmiştir. Sayıma güçtür, fakat mezi):etJerl, iyi bir 
.':Öre bu mıntıkalarda General imtihan geçireceğini ümit etti
Eisenhower 32.99~.608, Vali ste- recek mahi)·ettedir. 
\'en,on ise 26.549.961 oy elde et· Adalet Bakanlıgındak! det!ıik
mişlerdir. ı lik de memnuniyet uyandıracak 
Dcwey, Nevyork valisi kalacağım mahiyettedir. Bug-üne kadar İç 

diyor ı İşleri ve Adalet Bakanı sıfatı:yle 
Albany, (Nevyork) 7 (A.A.) _ kabinede bulunan Rüknettin Na
Ne\ryork Valisi Thomas Dewey sohloğlu meziyetten mahrum ot. 

dün yaptılı basın toplantısında mamakla beraber, siyasi hayata 
Başkan Eisenhower ile yPni ka· intibak edemtmiş, iyi bir fmtl
binede ala.cağı mühim bir vazi- han ge('lrmt'mi'5fir. şe,·ki Çiçek~ 
fe hakkında müzakerede bulun- dağ'ın bu mevkii da1ıa iyi dol
madı~ını belirtmiş ve memleke·- duraC'ağı ümit edlleblllr. 
tine Nevyork Valisi olarak hiı:· Kabinedeki değişiklikler, her
mete devam edeceğini sözlerine halde yeni ve iyi bir yol tutul. 
ilave etmiştir. dıığunun barlı aliım•tleridtr. 
nıac Arthur neticeden memnun Eğer D. P. iktidarı, idrak sahibi 

Nevyork, 7 (A.A.) - Cumhu- n!ce vatandaşları gücendirip 
riyetçi Partinin temmuz ayında aleyhine çeviren sebepleri so
Chicagoda yaptığı genel kongre ilukkanla tetkik ederek, bUtıln 
sinde çok mühim nutuk söylcmiı cephe tizerlnde hatadan dönmek 
olan General Doug!as Mac Art cesaretini gösterirse, kendini 
hur. dün beyanatta bulunarak pek !;abuk toplayabilir ve mü~
milll seçimlerde Cumhuriyetçile bet sahalarda temin ettiği halde 
rin kazanmış oldukları büyük za gözlerden uzak kalan başarıların 
(erden fevkalide miltehassis ol- hepsi derhal lehine kaydolunur. 
du~unu söylemistir. Ahmet Emin YALMAN 

Baskanlık secim kampanyasına 
iştirAk etmediği gibi seçmen o· 
tarak da yazılmayan ve oy ver· 
memiş olan ?ılac Arthur, cCum
huriyelçi Partinin kazandığı za
ferin sadece Birle~ik Amerika 
için değil, fakat bütün dünya i· 
çin de çok iyi neticelere verece 
ğin! i!~ve etmiştir. 

İnönüniin thtisasları 
Ankara, 7 (Anka) - A'5ocia

ted Press Ajansı. C. H. P. Ge· 
ne! Başkanı ismet İnönüden Ei· 
senhowerin başkanlı~a se('ilmesi 
münasebetiyle ihtiı::aslarını iste
miştir. 1nönil şunları söylemiş
tir: 

(\General Eisenhav.·erin seçimi 
nin, Amerikan milleti için saadet 
lı bir devir olmasını dilerim. Sa 
vın General Eisenho,ver zamanın 
da. hür milletlerin müşterek em 
niyeti ve savunması davasının ci 
han sulhüne faydalı bir surette 
inkişaf etmesi halis temennimiz
dir ... 

Amerikan kabinesi toplandı 
Vaşington, 7 (A.A.) - Ame

rikan kabinesi secimlerdenberi 
ilk defa olarak bugün Beyaz Sa
rayda başkan Trumanın büto
sunda toplanmıştır. Sözcünün 
bildirdiğine göre hUkfimet men
supları cumhuriyetçilerin ikti
darı ele almalarına kadar olan 
geçici devrenin hangi şartlar al
tında cereyan edeceğini incele
mişlerdir. 

Akdeniz 
Manevraları 

!Bası ı tneidel 
manevralar yapmakta olan Nala 
kuvvetlerinin deniz tatbikatı so 
na ermeden önce Türkiyenin E
ee sahillerinde geniş bir kara 
harekatı yapaca~ı haber alınmış. 
tır. Bildirildi~ine göre, Nala kuv 
vetleri filo5u uçakların 'himaye
sinde Kuşadası civarına bir iı'aç 
denemesi yapacaktır. 

Fransada sona eren 
Cinayet davası 

fRaıı ı lne!~•l 
olarak çalışrın, Fransız mukave 
met hareketi kahramanhı.rından 
Pierre Chevallier harpten son
r3 Orleans Belediye Başkanlıltı

na Uyin edilmiş ve 1950 yılında 
Yvonne ile evlenmişti. Aradan 
bir müddet geçince mebus se· 
çilen P. Chevalller karısı ta
rafından öldürülmeden 24 saat 
evvel de bakan olmuştu. 

rııeslek hayatında birdenbire 
yükselen Pierre Chevallier karı 

~ını ihmal etmeye başlamış ve 
nihayet bakan olmadan birkaç 
~ün evvel eşine. Jl"anne Perreau 
isminde 34 yaşlarında güzel bir 
kadınla evlenmPk üzere kendisin 
den boşanmak istediğini anlat
mıştı. 

Buna tahammlil edPmeven 
Yvonne Chevallier o tarihlerde 
kocasını tabanca ile öldürmil~til 
Sanık mahkPmede kocasının kPn 
disine çok fena muamele etti~ir 
ni, son zamanlarda hakaret etmP 
;•e ba~ladığını anlatmış ve batta 
e::-ki eşinin hir aralık isktn~le 
re bile giristifini sövlemiştir 

1951 denberi devam erlPn d~
va nihayet dün Yvonne Che,·al
lier'nin beraatile sona ermiş bu 
!unmaktadır. 

Batı Almanya • Arap 

devletleri münasebeti 

Kahire, 7 (A.A.) - Federal 
Almanyan10 Kahire BUyük Elr:i 
si Gunther Pav.·elkanın r.rısır hü 
kUmeti \'e Arap diplomatik he
vetleri nezdinde yapmış oldu· 
ğu müdahale ilk neticelerini ver 
miş bulunmaktadır. Filhakika hu 
çe\'relerde Bonn hükflrrıeti ile 

Muayyen 
sancılara 

zamanlardaki 
karşı ..• .. --

GRiPiN' ... 

derece faydalıdır! 

GRiPiN 
• aa,, dit, 

ağrılarını 

e Netle ve 

adale, s I n l r 
teskin eder. 

grip batlangı· 
çok fenalıkları cındo bır 

önler. 

e Romatiıma, ı i yat i k ~• 
lumbago sancılarına kar 
ı• müessirdir. 

• Mideyi boımaı, kalbi ve 
böbrekleri yormaı. 

lsfanbulda yapılacak işler 
ı Bası ı incide! 

yaparak çıkaraeağımız tabvi! 
hakkındaki Bakanlar Kurulu ka 
rarını istihsal ettik ve Büyük 
~!illet Meclisine sevkedildi. Bir 
istimlak ve tesis sisteminin e· 
saslarını hazırladık. Kanun çı
kar çıkmaı harekete ıeçilecek
lir. Bundan başka İstanbul ve 
Beyoğlu cihetinin su şebekesi
~in takviyesi \.'e yeni tesisler vil· 
cuda aetirilmesi için yapılacak 
ın altı milyon liralık istikrızın 
formalitesi tamamlanmıştır. E· 
limizdeki arsaları 52:?8 sayılı ka
nun gereğince vatandaşları da
ğıtarak Emllk Bankasının temin 
edeceği kredi ile ucuı evler in
:ısına devam edilecektir. Ayrı

ca memurlar itin banka kredisi 
\'e Emekliler Sandığının yardı

mile evler inşası mevzuunu bir 
sosyal d.lva olarak ele aldık \'e 
prensip kararına vardık. Bunla
rın tatbikati için sallhiyettır 
müesseselerin temsilcileri önü
mü•deki hafta lstanbula gele
ceklerdir. Opera binası da dev
let elile tamamlanacaktır. Bu 
husustaki kanun önümüzdeki 
hafta Meclise verilecektir. 

lstanbulun iktısadi mevrula
~ı. liman işleri, Ağaçlı Linyit 
işletmesinin belediyeye devri, 
Baruthane arsası, Halicin temiz 
lenmesi gibi mevıular üıerinde 
müzakerelerde bulunduk. Bu 

mevzuların a!Akadar!arcı tetki
kine baş!anmııtır. 

500 üncü fetih yıldönümUnü 
kutlulama töreninin programını 
Mı!I! Eğitim Bakanı ve Kutlula· 
ma Dernek reisi ile birlikte Baı
bakanlıla arzettik, tensip elti· 
ter. Cezaevleri mevzuu üzerinde 
Adalet Bakanı ile temasta bu
lundum. Şimdilik mevcut cezae· 
vinln içerisinde yeni inşaat ya
pı!a<ak ve öntlmüzdeki yıl büt
çesinden de yeni bir cezaevi 
inşasına başlanmak üzere arsa 
aranılacaktır. 

Yıldızda körler ve sağırlar o
kulu vucuda cetirilecektir. 

Kimsesiz çocukların etıtimine 
ve korunmasına tahsis edilecek 
Aaaçlıdak! lesısltr şehrimize ge 
leC'ek Amerikalı mütehassıs ta
rafından tetkik edılecektir. 

Tarihi eserlerin tamirlerine 
devam olunacaklır. Fatıh med· 
reselerinin dış tamirinden baş
ka iç kısımlarının tamiri için de 
~00 bin liralık bir tahsisat verii
m!ştır.• 
Diğ•r taraftan valil•rin se· 

rım)e yapıilClğl hakkında ÇI• 

kın haberler dolayısile Gökay 
şunları sciylemi tir: 

•- Bu evvel.\ kanun mevzuu 
dur. Ben do gaze!olerde ~ördüm. 
Fakat Ankarada son dakikaya 
kadar bu hususta bir şey duy
madım .• 

Ağıcezada 8 yaşında bir şahit dinlendi 
( Bııı 1 incide) 

isinin suallerini cevapland1rn1a
ğa başladı: 

- İsmin ne? 
- Neı'e. 
- Kaç yaşındasın? 
- Sekiz. 
- Nerede oturuyorsun? 
- Samatyada. 
- Samatyanın neresinde? Hın 

gi sokak? 
- Onu bilmiyorum. 
- Eskiden nerede oturuyor-

dunuı? 

- Osmıniyede. 
Ağırceza reisi, sanıfı a:dstere-

rek sordu: 
- Bu senin üvey babın mı? 
- Evet. 
- Sesini ıyı duyamıyorum 

şöyle yakına gel bakayım. 
Neş'e kendisine gösterilen ye

re geçerek sualleri cevaplandır
maga devam etti: 

- Senin bir kardesin mi var
dı? 

- Evet küçük kard•ıim var
dı. 

- Sonra ne .oldu? 
- Öldü. 
- t\'ey baban onu döv~rek 

öldürmüş. sen biliyor musun? 
- Biliyorum. 
- Peki nasıl dö\'dü, anlat bı. 

kalım. 

- Parmağındaki >iizük!e ba-
5ına vurdu. 

- rleden vurdu1 
- Ölsün diye. 
- Ne zaman oldu bu iş? 
- Biz o za:ııan Osmaniyedc 

oturuyorduk. 
- Baban neden kardeşinl:ı 

Jlmesini istiyordu? 

- Bu çocuk benim değil diye. 
- Daha iyi anlat. Çocuk Ild· 

sıl onun değilmi1? 

- Sonra ne oldu? 
- ?ıfektepten bana acıdılar, 

Kızılaya yazdılar. 

- Kardesin ne zaman öldü? 
- Dövdüğünün ertesi ı:Unü. 
- Evvelce de i[ade verdin de· 

ğil mi? 
- Vtrdım. 
- O zaman bunları anlatma· 

dın mı? 
- Hepsini anlattım. 
Bu ıahidın ifadesine ne diye

<'e&i sorulan sanık; 
- Yılan soyli.ıyor. Kabul et. 

mem, dedi. 
Neı'eden sonra ıahit olarak 

dınlenen Bakırköy merkez komi 
gerı Gani Kalkancı da ~unları 
soylemıştır: • 

•- Ibrahimin karısı bize ıe· 
lerek, kocasının, eskidenberi kt!n 
disınden olmadığını iddia ettigl 
çocuaunu doverek öldürdUğıinil 
.iOyledı. Bız de zabıt tutarak res .. 
mi muameleye koyduk. Baska 
birşey bılmı}·orum.• 

Sanığın kendı evinde kiracı 
olarak oturduQunu söyleyen ı•· 
hıt Tah .. n Okur da olen ÇOCU· 

tun 7 - 8 aylık olduğunu ifa~e 
etmiştir. 

Bundan sonrı dinlenen, ölen 
cocut:un ebesi Cciıle Kaplancı 
da $Unları sf')lemiştir: 

•- Doğum için bunla.rın Qs. 
mani>edekı evlerine aittim. Do
~umdan sonra Ibrahim bana ('O· 

cu&un vaktıni hesap ederek, 
- Bu çocuk erk•n doğmuş de

lil mi'? diye sordu. Ben de, 
- 20 • 25 gün erken doğum 

olabilir dedım. • 
- İbrahimin bu suali bir ~Up. 

heyi mi ifade ediyordu? 
•- Onu bıl!mem. Karısı ile 

aralarında ne ı:ectil:ini de bil· 
miyorum.• 

Son neticeler 
Nevyork, 7 CAP.) - Birleşik 

Amerikanın 148.370 seçim mınta 
kasından 142.182 sinde, 4 kasım 

11 kasımdan sonra olması muh 
tc mel bulunan bu kara hareklhn 
da en yeni ıil:.h v-, vasıtaların 
kullanılacağı anlaıılmalttadır, 

siyasi ve iktısadt munasebetlı?· - Babam, anneme ·Bu çocuk 
rin ke-'ilmeslnE" 'imdi daha az hl.na benzemiyor, kusçu l\Iehme
ve zayıf bir ihtıma!le bakılmak-ide benziyor. Bu çocuk benden 
tadır. değil, bunu öldür.• diyordu. 

Bu şahit de dinlendikten son. 
ra. duruşma, bazı hususların an· 
la$ılması itin başka güne bıra
kıldı. 

Aydolın ÖNOS. 
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Ankafada bulunan İtalyan boksörleri Beledi)"e Reisi ile birlikle. , 

Beşiktaş - Galatasaray 
• 

macı 
.> 

l ~ki tarafın kazanma şansları 
etrafında düsünceler 

iki taraf müdafaa ve hücum hatlarının en fazla dikkat 
etmesi gerekli noktalar nelerdir? 

Yazan : 

Ahmet Bahtiyar 

•• 
Pazar günü ~lithatpaşa sla· 

dında yapılacak olan Beşik· 
taş • Galatasaray macı. netice· 
inin kendile r ini şampiyonlu · 
~a namzet gören ba ştaki dört 
klübün de vaziyetine tesir ede· 
ceği için, mevsimin en ehenı
miyetli karşıla şmalarından bi· 
ridir. 

Hava rnüsaı t olduğu , hatt.i 
olmadığı takdirde dahi stadyo
mun a~ız a~za seyirci ile do
l acai;ı şüphes izdir. Beşiktaşın 
Vefa~a ~:enilmesi "e Galata a· 
rayın \"elayı yenmesi, Beşik· 
taş . Galatasaray maçına gfrıı;. 
tc ri lecek a l akayı büsbütün art 
tırmı ştı r. 

mını Vefaya karşı kendinden 
faydalanmak imkinından mah
rum bırakmıştır. 

hücumların ı zın tesırinı azal· 
tır. Rehan ın , h asım aleyhıne 
frikik veya penalt ı yaratacağı 
nı umduğu hareketlere bel 
bağ lamıya rak mümkün oldu· 
ğu kadar hasım müdafil erin
den ve hele Ali ihsanda n de
marke olmıya ehemmiyet \'Cr· 
mesi faydalı olur . 

Her iki takıma: Güzel, te nı iz 
\'e göz doldu ran ve doy ura n 
b ir tarzda oynay ınız: ~an sınıı 

açık olsun. 

Dôrdüncil bir nokta da ~U· 
dur: Turgayın , Bcşikl.oş kale· 
cisi Mehmetten de \'e baıan o
nun yerini alan kaleciden de 
çok usla ve üstün olduğu hesa
ba katılmalıdır. 

---

Payidar Dobra 
Voleybol maçları :\lademki Vefa Beşikta$ 1, lia 

tatasany da Vefayı yendi . ~ 
halde Galatasarayın Vef;:ayı yen 
mest ihtimali kuvvetl idir diye 
dü unmek doğru değildır. ~l a· 
tı hangi tarafın kazanacağını 
kestirmek kolay değildir . Zira 
Vefanın Beşikta ş ı , Galata.sara
yın da Vefayı yenmesindeki i· 
miller çeşitlidir. 

Bir kere Vefalıla r şüphesiz: 
iyi talı mış \'e hazırlanmış ol· 
makta beraber ha\'anın yağ
murlu ve sahanın kaygan ol· 
ma ı Be şikta şa ~alip gelmele· 
ri ne hayli yardım etmiştir. To
pu takipte bilhassa atılgan ; İ· 
natçı ve süratli olan Garbis ile 
İ smet o gün \ rera hücum hal
tının başarılı oyununda başlı· 
ca flmil olmuJardır. Buna kar
ş ı lık. Beşiktaş muavin hattı , 
\li İhsanın sakatlıktan yeni 
kurtulması ve sahanın kaygan
lığı yüzünden Vefa muhacim
Je rine gol fırsatla rı \'erecek oı:e
kilde aksamıştır 

\-'efalılar, ayni yağnıurlu ha· 
\'ada Ye kaygan sahada Gala

tasarayla karşılaşsalardı , net ice 
nln Galatasaray lehine olmasın 
dan şüphe edilebilirdi. Nil•· 
k im geçen haUa Galatasaray, 
ayni ta rzda kaygan bir sahadJ, 
~tuıafferin aksaması yüzünden 
Panatinaikos takımına üç gol 
farkla mağlup oldu. Vilkıii bu 
maçta Nacinin bulunmamasını 
ve Yunan muhacimlerinin cok 
ser i olmaları nı da hesaba lcat· 
mak lizım gelirse de .:\Iuzaffe· 
rin kaygan sahada mutat oyu· 
nunu oynıyamadı~ını \'e bes 
Yunan golünden hiç deı\ ı l<e Ü· 
çüne fırsat \'erdiğ ini kabul et· 
mek gerektir. 

İkinci bir nokta da şudur; 
"Beşiktaş şampiyon \'e rakiple· 
r I tarafından en ku\'vetli ı:::örü· 
len takımdı l' . Bu itiba rla Vefa, 
Beşiktaşa kar ı hiç değilse bir 
beraberlik koparabilmek hırs 
ve azmile oynamış tır. Halbuki 
Bcşiktaştan daha zay ı f bildiği 

Galatasaraya kar)ı ayni hı rs ve 
azımle oynamamı ş tır . Başka 
bir deyişle \'efanın Be~iktaşa 
galibiyeh kendi gay ret ve ener 
jisini a rt tıracağın a. aksine O· 

larak Ga latasarayın ~ayret ve 
enerjisini a rttı rmağa vesile ol. 
mu,tu r. Gerçekten o gün Ga-

1 Jatasara )" , ., bilha!'sa müdafaa· 
sı. hele mlıdafaada Naci ve 

11\luza(fer büyük bir gayret sar 
!et:nislerdi r. 

ücüncii bi r nokta daha \·ar : 
Beşikta ş. ,golcü bir hücum hat. 
tına ve bu hücum hattında Şev 
ke t. Recep. Fahrettin gibi fa·· 
satcı oyuncula ra h813 malik 
olmakla beraber mua vin hattı 
g ecen seneki kada r formu:ıda 
degild ir, Bunun iç indir ki. Ve 
fa lehine olan kaygan bir saha
da üç gol yapmasına karşılık 
b ir gol fazla yemekten kurtu
lamamıştı r. Kaldı ki, Fahre~ 
tin . bir hafta evvel bir kaleci· 
ye karşı yaptığı yakışıksız asa· 
biyel hareketi yüzünden takt· 

Bütün bu imiller gözönünde 
tutulduktan sonra Bcşiktaı • 
Galatasar ay maçının muhtemel 
neticesini, Beşiktf~ • Vefa rna· 
cının tahakkuk etmi$ netice· 
sine ba~laman ın n iç in doğru 
olam ıyaca ğı kola ylıkla anlaı ı · 
lır. 

Simdi "elelim. bu hafta ya
pılacak olan Beşıkta ı • Galata· 
saray maçına: Hava yağmu rlu 
\'e saha fazlaca kaygan olduğu 
takdirde Beşiktaşın galibiyet 
ihtimali en az yilıde seksendir. 
Zira böyle bir sahada , Galata· 
~aray müdafaasının aksaması 
ise. süraUi ve fırsatçı olan Be· 
şiktaş muhacimlerine gol fı r· 
satları hazırlıyacaktır. Buna 
karşılık Beşiktaş müdafaası da 
ha az: aksıyacağından, Gala ta· 
sa ray muhacimleri de Be$ikta ş. 
lılar kadar silratli \'e fırsatçı 
olmadıklarından sarı • kı rmı
zılıların gole golle mukabele
leri ıüç olacaktır. 

Hava açık \'e saha kuru ol· 
duğu takdirde, Beş"ktaş daha 
mütecanis ve hlı m haltJ 
daha kuvvetli r takım ol· 
mak bakımından, galibiyet şan 
sına daha yakındır. Ancak bu 
yakınlık, Galatasarayınkinden 
yüzde on, on beş nisbetinden 
faıla değildir. Bununla beraber 
şunu da kaydetmek gerektir 
ki Galatasaray 1J1Üdafaası Ve· 
raya karşı çıkardığı oyunu • ki 
\.'efayı yendikten sonra Beşi k· 
taşı da yenebilmek için bütün 
gayretini sarfedeccğine şüphe 
e tmemek gerektir • Beş ikta şa 
karşı da gösterebilirse iki ta· 
rafın kazanma şansı müsavile
ş i r ve hele Beşiktaş haf hall ı 
biraz: aksarsa bu şans yüzde 
55 • 60 la Galatasaraya geçer 

Be,iktaş müdafaasının dik· 
katine: Galatasaray hücum hat 
tında bil hassa Reha ve hatta 
daha fazla . e~er oynatılırsa -
Suada ehemmiyet ver iniz. 

Gala tasa r ay mildafaasının 
dikkatine : Bilhassa Şevket , Re 
cep ve Fahrettini iyi nıarke et
meğe ça lışınız. Bu oyuncula r 
kar!;ı !ı nda . top ayağınızda ise 
mümkün olduğu kadar uzun ve 
ileri pas ve ri niz; onların karşı. 
sındı pek mecbur kalmadıkça 
kısa paslı oynamay ı nız. 

Beşiktaş hücum hattına : Tur 
~ayı kaleden ayrılmağa mec· 
bur bırakacak vaziyetler yarat 
mata çalışınız:. Bunun için de 
seri paslarla ve deplasmanlı 
b ir oyunla ~tuzaffer ve hele 
Naciyi şaşırtmanız büyük fay
da verir. Zira Turgayın, en gü
vendiği oyuncular bunlardır. 
Onların şaşırdığını veya ters 
ayak kaldıklarını görünce ka· 
leden çıkmağa meyyaldir. 

Kıymetli voleybolcu nıt:r
hum P ayidar Dobı·a ı anmak 
ve aynı zamarx.1.t Jhmal edil· 
nıek te olan voley bol spoı·unu 
teş"· ik maksadiy le T ürk iye 'l ı l 
it Talebe Federasyonu s por 
kolu bir voleybol turnuva" 
tertip etmi şti r. Bu tu rnuvaya 
G. Saray, B. Spor, Alt ı n ordu 

g ibi en kuvvet li kodroya sa· 
bip olan klüpler \'e içleri nde 
çok kıymetli elemanlar bulu· 
nan İstanbul Ü n iversites i. Tek
nik Üniversite, Deniz 11. Oku· 
lu, G. Sanallar Akademisi ve 
Liseler muhteli ti gibi ta lebe 
te şekkülle ri k a tılmaktadır. 

~laçl ar tek devreli li~ u U· 

Iüne göre olup 8/11/952 ru· 
marte si günü saat 17> ten itı" 
bar en Eminönü llalk'c\'l spor 
salonunda yapılacak ve beş 
hafta kadar de vam edecektir 
(Cumartesi ve Pazarları), bu 
hafta yapılacak karşı laşmala· 
rın f ikstü r ü a :;;ağıdad lr 

Progranı 

8/ 11/ 952 - Cumarle•i: 
Saat 15: Akadem ı - Edebi· 

yat ( Kızlar · llu susi) 
Saat 16: lst. Ün . - B. Spor. 
Saat 17: Tek. Ün. - Aka· 

demi. 
9/ 1 ı 932 - Pazar: 
Saat 15: Altınordu - Deniz 

H. o. 
Saat 16: B. Spor - .\ kade· 

mi. • 
Saat 17: G.Saray - Liseler 

muhleliti. 

Bu hafta yapılacak 
maçlar 

~li!halpaıa Stadında: 
14.30 Vefa - htanbu lspor 
Şeref Stad ı nda: 
12.00 Beykoz Sümer. 

spor ( Al 
14.30 Beykoz - Emn iı et ( P ı 
F,nerbahçe Stadında : 
13.15 Ortaköy - E. T T 
15.00 Karagümrük - Siıley-

maniye 

\
1era Stadında: 

13.15 Topkapı - U nkapa nı 
15.00 Davutpaşa - Bi lal 
~lithatpaşa Stadında : 

14.30 B. J . K. - LJlatasa· 
ray (P ) 

eref Stadında : 

9.00 Gala ta - Haliç 
11.00 Adalet - Kası mpa;a 

(P ) 
13.00 Galata.a ray - fst. 

Spor <A> 
Galatasaray hücum haltına : 

~lilmkün olduğu kadar yerden 
oynayınız. Havadan oynamanız 
gol yapmak ihtimalini çok za
yıflatır. Ayrıca Vediiye malüm 
olan uzun vuruşlarını yapmak 
imkln ,.e kolaylığını \ ·erir . 
Sonra. yer ~e adam tutmakta 
tecrübeli olan Ali ihsanın ka· 
fa vı•ruşlarındaki hlkimiyeti 

15.00 ,\nadolu - \ . Hisar 
Fenerbabçe Stadında: 

9 30 Fenerbahçe Beyo~-
luspor (A l 

11 .30 Fenerbahçe Beyoğ· 
luspor (P) 

Vefa Stadında: 
9.30 Vera - Kasımpa , a ( . .\.) 

ı 1.30 Alemdar - Eyüp 
13.30 Demi r:ı po r - Sarıye r 
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İST.\'l/BLL BELEDİYESİ 
ŞF.HİR TİYATROLARI 

Tcrkçc::ıı: 

~ •• t '!1 d• 

DRMI Ktsm 
SON KOZ 

'\"azan: 
~t ıchrl Dur an 

Salahaddin ! rdelp 
'l•'.fon: t :? l .57 

Kmrnot KISMI 
A il U D U D U 

Yazan: J oseph Kc~sclr ing 
Tür kçesi: 

Re;i ha C. Vafi - Vas fi R. Zobu 
Telefon : t f'l ,iO!J 

Pazar günleri 15.30 rla l\latine 
Cun1artesi ,.e Çarşamba günleri 

lt.30 da Çocuk Tiyatro~u 
Gişe ler saat 11 de açılır. 

ı E )1 İ 'I/ Ö 'I/ Ü B Ö L tl M t: 
( Eski Ha.l ke\'i b inasında ) 
TEHLİKELİ OÖNE~IEÇ 

\ "azan: Pri e ::ı tlcy 

Türkçes i: Tunç Yalnı a n 
Pef';:embr, Cumartesi. Pazar 

gündüz \ e Pa1ar ak~amı . 

•• • 
7URKIYE 

Bu Memleketin Ampulü 
GENERAL. ELECTRIC 

YE 
piyasada Hlın a la · 
bllecejjiniz en Ustun 
ampuldUrl 

Tercüman alınacaktır 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ulaştırma sube müdürlugllnde 

çalıştırılmak üzere imtihanla \'e 3zami (30) lira )'C\'miye ile in· 
gi lızce tercüman alınacaktır. 

İ s leklilerın en geç 10 kasım 1952 gününe kadar bir dılek -
çc ile komutanlığımıza müracaatları rica olunur. (17637) 

MEŞHUR ŞEKERCi 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
• 

Kıt mevsimi münasebetile gayet nefis 

Baklava ve emsalsiz Tahan Helvası imal ediyor 
Taklidlerinden sakınmanız için adreslere dikk at edilmesi rica alunur. 

Merkezi Bahçekapı . Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

'BANKA$/ 

VE 

LODEN ı 
pardesülerimizin 

ÇEŞİT 

BİÇKİ fı 
ve FİATLAR_ı v 

~ 

çık Arttırma il Zengin Eşya atış ıı 
H Kasım 952 Pazar günü saat lQ da Beyoğlu PerapaJas 

Oteli arkası Tozkop,ran Cad. 3 No. Iu Sakız Apartımanı!' 
3 numaralı dairesinde bir ecnebi ailesi Bayan rtlarıarde aıt 
olan kıymetli eşyalar satılacaktır. Kristol Vazolar, biblolar, 
Gümt.1ş tepsi, Gümüş vazolar ve Gümüş şamdanlar, turalı tu· 
rasız birçok gümüşler, 1 tabak, servi takımı, yağhboya imza .. 
1ı tablolar ve resimler. 9 parcadan mürekkep zengin SA.· 
LA11ANJE TAKiMi, 1 Kristalli Yazıhane ve koltuğu, 3 a· 
det deri koltuğu, 1 Fransız yaldızı zengin dore. SALON T/\" 
Knır, Arabesk koltuklar, bavu!lar lambalar ve masaıar· 

Louis Sez 10 Parçadan mürekkep YATAK ODA TAKIM!, 
Yal.lhancsi tualeti, 2 kişilik karyolası ile altın yaldızlı n•· 
dir görülmüş 1 oda takımı, 9 Parça ve iki Karyolalı Mat· 
keleri Yalak oda takımı, Berjerler, Mavun Koltuklar, Mavıın 
ve ]ıfarketeri salon masaları. Gece 13mbaları ve tekmil apar .. 
tımanın tülleri perdeleri v.s. R.S.A. marka, bir Radyo. 
Faıla tafsillt için MAKSUT KALE Su Terazi Sok. 18. 

Tel: 43424. 

Bu ıayıdı yau ls lerlnı f iilen ida re eden mes'ul müdür: 
MELİH YENER 

(VATAN> Gazeteclllk •• Malbaacılı k T. A. s. - lstaab .. , 
lmtlyu sahibi: SINAN KORLE 
V A T AN MA T B AA SI 


