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Bııgiiıı Birleşı11iş 

fİüniidür Amerika, Türki1e1e 
rardımını arttırdı 

lktısadi yardım 224.a.>keri yardım ise 718milyon TürlC 
lir~sına yükseldi. Arn old, Türk ordqsunun, Avrupa·mn 

sayılı ordularından biri olduğunu söyle'di 
NATO daiıni konıisyonudün An ~ada bir toplantı 
yaptı. Bu toplantıda solı kararlar gözden g~irlldi 

• . :rr~ il~··~~ . • • 
Amerika Büyük Elçisi, Dışişleri Bakanını ziyaret ıa~~~a~~d~~m-m~~~at;a>~~;~ M Gh · F f 
d k "k. d d ·· ı Ak b I d Amerikanın Türkiyeye yapacağı c ee' ua ·e ere ı ı saat evame en mu a atta u un u ııskerl ·•e iktı.sadi ya.rd.ım bem K" .. 1 .. 'le 

olmuştur. Verilen habçre gör~. opru U 1 
-, Amerika be~ milyar doların 

Büyük 
Saat 

--1 Bugün Birle&nıiş Millctlrr trşkilalının :yedinri yıldönümü nıü· 
na e~etnc büt~~ hür. mtllctlcnle törrnler )apılacaktır. Dünya 
sulhunü \'il mutccu ıze ka!"§t in an haklarını J.orumak maksadı. 
le 19U ~·~ında San F~ansiskoda temeli atılan bu teıldUt insan. 
lığın ümıdı olarak faalıyetine de,·am etmektedir. Resimde Bas. 
kan Trumaııın km Margcrct Truman ile birlikte Birleşmiş l\liJ. 
!etler arm~ ı \"e Korede mülecavile karşı Birle~mis ımııetter di· 
\"aSı için dığer de\ le~ler a ke~lcrilc birlikte kahramanca çarpı. 

fan Turk askerleri göıiilmcktedir. 

VAZAS: 
Ahmet Emin YAlMAN 

Milli bir cenaze reıımi tertip 
dm,.nln \ 'C bir tıkım 3eylc

rl gommcnin umanı gelmiştir. 
f'a'kat ka5\'rtli, matemli bir re-
11i111 değil, rcrahlt, neff'll hir 
bı~Tam... Çünkii mntdiıi inkl. 
ıarı 'e saadeti hco, ahını gömme. 
miz icap eden şeyler kötii sey
lerdir, uhi ahsi ihtinslardır, 
nifak 'e kü künlük )'aratan amil
ll'rclir, me 'um bir rf'y avcılı ı 
~ın31na ~ol açan, taatı1uba, c ... 
halete fırsat \'tren yanlı~ ılyhi 
hesaplardır, takım halinde çalı -
mamııa, cmeklrrimhi birbirine 
:katmamıza mini olan istibdat 
de' irleri kalıntı ı hu) !ardır. 

B. Milletler'üı, 
yedinci yıldönüınü 

Bu münasebetle T rygve Lie, teşekkülün muvaf
fak_~l~u~unu söyledi Truman'm kızı,beşeriyetin 

umıdı olan bu teşkilôtı selômlıyalım, eledi 
Bugün Birleşmi~ Milletler and 

ıa1masının yürürlüğe ,girdiği gü 
nun l edinti yıldönümüdür. Bu 
mUnuebelle butün hllr memte. 
ketıe.rdc merasım ~apılacak, Bır 
le~mış Milletler idealinden, bu. 
nu tahakkuk ettirm<'k itin neler 
~·apmak lfız.ınr geldiğinden bahse. 
diteeeklir. istanbulda da Üniver· 
sitede bir toplantı yapılacağı ı:i· 

bi aynca okullarda öğrencilere 
!:onfcranslar verılecektir. 

l\largaret 'fruman'ın mr ajı 
Vaşmıton, 24 Ekim (USJSJ -

Başkan Trumanın kızı Marsaret 
bugün münasebetiyle ııu mesajda 
bulunmu~tur: 

Bütün dünyadaki ~i niyetli 
insanlar bugün, diğer memleket. 

<Devamı ~:ı: 5 Sfi· 4 de> 

beşte üçUnU iktisadi, beşte ,lkl· Go" ru .. sfu .. 
sini de askeri yardım olarak a· 
yırmıştır. Bundan memlckcUmi· • 
ze düşen iktısadi )'ardımın his· :zııuuıı Uıü.a!ımmi:dııt 
sesi 79 milyon dolardır ki seten Ankara 23 - Amerika büyüt 
seneden dokuz milyon dolar faz. elçisi Mister Mc. Ghee bugün 
la olup ceman 224 milyon Türk Dı~i~lcri Bakanlığına gelerek 
lirası tutmaktadır. profesör Fuat Köprülüyü maka· 

Askeri yardıma gelince, Ame- mında ~yaret etmiş \'e .sö~ş
rika askeri yardım gören mcm· meler ikı saatten fazla sUrmu~· 
leketlcre 1.743.000.000 dolar a- tilr. • 
)'lrmıştır. Bu arada Tilrkiye, Yu Bu müllkatta Ba~bakan Ad· 
nanistan \'e Ortaşark de\'letlerl· nan Menderesle Dışisleri Bakanı 
ne 410 milyon dolar tahsis edil· Fuat Köprülünün Londra seya· 
miştir. Bu mebUğın yüzde alt· hatl ncticl'sinde \'arılan pren.· 
mışını Türkiye alacak, geri ka· sip anlasmaları hususunda A· 
tan yüzde kırkını da Yunanistan mcrikayı aUkadar eden mese· 
ve diğer Ortaşark devletleri lelerde \'e Ortadoğunun ~a~'Un· 
paylaşacakbr. Buna göre Tür· ma ı hususunda fikir teatısınde 
kiye askert yardım olarak 1953 bulunuldugu tahmin edllmekte. 

<Den.mı Sa: 5 Sil: lde) dir. 

Ort8doiu savnnnıa · 
· birliii kurnluyor 

Bu mevzuda Türkiye dahil yedi devlet arasmcla 
prensip kararı almdı. Türkiye, komutanltk mer

kezi olarak, İ skenclerun' u teklif etti Jlepimit birden yolumuz.u şa
~ırmıs bir nıiyettr.yb:. Çünkü 
mü terel.: memleket mt.nfaatleri
llİ hcın hareket noktası hen\ de 
hrılef diye kabul etmrk suretiyle 
istikamet tayin edemiyonıı. De
mokrasinin Jifıyle geçiniyoru!, 
fakat ona mah us kıymet ölçü· 
lerini bir tarafa bırakl)'oruz. l\i
snimlı:. şahsi ba$annın ımnı 

kendine rakip aydığı \-atandaş. 
lan \"e ıumrelerl kötülemekte 
anyor, klmimh: kendi kendl~iıi 
ıuuıı;uz.ea dedikodu scllerıne 

lnoeiatt4 Prt11 

.n.uraları bom~~lanmı, bir .Yer değildir. Bu evler Ramide göçmenlerimiz itin yapılıp da kısa Londta 23 _Aralarında Bir· ı ·Bu haberi \eren gü\enilir kay 
bır zamanda boyle harap Itır hale gelen ve bir kısmı da yıktırılan evlerden bazılarıdır. • te~ik 'Amerika \'e İngiltere de naklaı İngiltercnin bu SB\ıJnma. 

R • J d k • • • 
1 

• bulunan yedi deYlet Ortadoğu· paktı ile ılgili bıitlin devletleri aml e ' 1 goçmen ev erı ~ue~i ~~;~i~f:ırk:~:~r~~~~~: ~~;c~=~~~~~y~~~~f~c;:r;e~~v:: 
ma birliğinin tc,skili hususunda vunma merkczinın muhtemelen 

• • llfensip kararına varmısl;ırdır. <De\'amı Sa: 5 Sü: t de) 

şimdi en tiarabe haline geldi]. 
kaptınp gidb·oruz.. 

Ortalıkta yapılarak hudutsuz 
tı, herkese lc6fi şeref payı var. 
l'\e ~are ki çofumu'l. hakk1mıu 
un olacak yerde, ~ref payları 
Üzerinde inhisar iddlalanndı bu
lunuyoruz. Öfkenin, gu.abın. fU· 
turun ~ahte :ı:e\·kine kapılıyoruz. I . . . 
Asil, <·Ömer!, geniş söz. \'e hare· Dun Necatı, Dolmabahçedckl çamlıklarda polise, 
ketlerin «l'nnele JAyık ha:ı:ıındın burada olurdum• derken ... 

·İsmaillc l~te 

kendimizi , e mubitimirl mahrum 
t>diyoruz. 

Uerhangi bir taraftan ı;irişile 
Q eek teıehbüsle ~e gayr.etle: 
butün kötülükleri birden ıır.~sı 
hayatımız:dan atmak, bunlan gom 
lltek, yok dmek mümkündür. 

Dolmabahçe cinayeti 
için tatbikat yapıldı 

Rıı ise girişmenin umanı art!" Helô bekçisi, üç sa.nık gençten Necatiyi, o gece 
ıtelınis, çatmıftır. Ne.dt~ _ını'l 
Çunkü bir taraftan kötü gıdışte- hôdise yerinde lsmail/e gördüğünü söyledi 
tin bizi nereye nrdırar.ağını ma- A \"DOGAN ÖXOL 
~deki acı mi alleriyle bi!~Y~rt17• Adlh·e ,.c Polis ftluhabiri 
bunun k k b' r ürnegını de • . 
birka hor unç. 1\ 1 nisı ,e Ba· . Bir hafta ewcl Dolmabahçede esrarı. dun tamamen aydınlın-
1 ,r;; art~ e~." ' a ısmail Ulukan isminde bir şah· mıstır. 1"~.~rde gorduk. _ . .-ıündt' sın, sırtından bıçaklanarak öldii· Ev' elki gün Bursada yakala-
""P 

1•6e~ t~raft~nk.duny a .' full iti- riilınesb·Ic neticclcn<'l1 cinayetın (Jlevamı Sa: 5 Sü: 3 de> 
· Hnı bır Tur ı,·e, şeı e • _ 

Kış arifesinde, göçmen mahallesinin yarısında umumi bir 
hüzün havası var - Dört torba çimento konması gereken 
kuma bir torba konduğu için bir çok evler yıkıldı Duvar-

lar çakı ile oyulacak kadar yumuşak 
SADUN TA.lt\JV 

l"atcut ııcı:. f. ıııeffnıl1n 

Dün Rami sırtlarındaki l:öt
men mahallesine gittim. Site O· 
rada ı:ördüklcrlmi, hissiyatım· 
dan tamamen sıyrılmı~ olarak 
nakletmek i tiyorum. Bunu he
men kaydetmek lüzumunu hisse. 
dişim, boşuna değil. Zira göç. 
men mahallesinin yansında öyle 
bir hüzün, öyle bir keder dalga· 
lanıyor ki... Halbuki onlar, daha 
dün diycbilccciimiz kadar ya. 
kın bir zaman en-el bu mahalle 
nin açılış merasimi yapılıyorken, 
ne kadar ne~ell ne kadar mem. 
nun görünüyorlardı: Biı· ay bile 
geçmemişken, bu deği5ikliğin se. 
bebi nedir? 

harlı, istikrarlı h~,·ırh bir Tiir· 
L• ' J 

~•Ye YÜkselh·or. Bunun tohumu 
ııe ıaınan ekilmi tir. şeref pı~·ı· 
nın büyük kısmı kime aittir? 
~illi bakımdan mühim olan nıe· 
~le, bunun lcnguını etmek de· 
lildir; dev adımlanyle gelisen. 
birkaç ~ ıı ewtlld harekd noktı-

Genç D.P. liler Lahey' e 
qidebilecek mi ? 

.. si.zc b;ınu, &ördUklel'ime \'e Yaıosh,,-ı1ı ıazetecntr ~ultarıahmci mr~danınıia gr1erıerkeu 
ışıttıklcrıme istinaden anlatmalı· 

. 
Bu ev \'ama muhacirlerindc.n Mehmet lHumruoğlu'nundur. 3 
e)ICıl 1951 de yurda ~elmiş. iki çocuğu ur. Kendi yaptığı C\ i 

•kanunsuz• dıye yıkmışlar. "imdi böyle oturuyor 

yım. * Yugoslavyalı oıı beş 
Rami sırtlarında foşa olunan 

e\'ler ba$1ıca iki ı:rup te~kil edi· 
<Devamı Sa: 3; Sü: 6 da) 

•ıına nisbetle bütün dünyanın te- 27 Ekimde toplanacak Avrupa siyasi gençlik Daı·mı"' Enen·. men'ı·n ı·kı· tıılıki yansında rekorlar kıran. -
~l\ tatlı rüyaları asacık kadar kongresine demokrat/ardan kimlerin gidece-
razıp inkiıar imkinlan ndeden, • k 
~~ir~~ bir !ürk~yenin \"arhğı~ı~~ ği hôl~ tesbit edile"!edı .. ararı tatbı·k e dilemedı· 
111 d . nu goremıy nrur, ferahi ~ Avrupa Siyasi Gençlık Kon· t E\'\'el p:ırtılcrc muracaat ede- , 
•lts"~;_ama?·oruı, ma~asını ha~~~ ~sb ,,7 ekim pazartesi sabahı rck, namzetlerini seçmelerini \'e -----------------
lıazJı '.re~ıyonıı, bı~e ne ~ .. ı g ahry'dc açılacaktır. Kongreyi ı biran ewcl komite ile temasa 1 T k • • · d k" .. . . . 
IP.ndif"uıfe ,.~.mes'uhyetle_r.~uk- ~ rtipleyenler Tilrkiyenln bu kon geçmelerini rica etmiştir. AHI· a Sim gaZlnOSU CIVarln a 1 bahçe mUSteClflnln burayı 
tiinltfııni .. hen~z fark.edtm~~ oruı. e e ·e katılmasına büyük ehem· es, "A \Tupa Liberal Gentlık Te~ 1 h 1 · . • . •• 
oyunta goılerı~iz; sıyasi ı~tira~ grb7et ,,ermektedir. Genç dele· killıtı. nın ".e Lah.ey'dc lopl~n.a· ta ıye etmesi Ve 5 yıllık ktra tutarı Olan 90722 lıra odeme-
1rfkı nna, ~lıhet mahs~lu C.S: m 1 r merkezi Strasbourg'da bu cak kongrenın tcrtıp komltesının • 
tlııııı ~e rnetıere, taıe hır ~~ı: fen~~ A\Tupa Konseyi neıdin· ba5~anı, Belçika L!bera~ mlllet- Si kararla~h. Vazifeli memurlar bir muamele yapamadılar 
f•dt a al~n~ ve bundan • u k" delege adedinin nisbctle- vekıli l\I. Rene Dreze, Istanbul-
:Politi:tnıeğı bıltn kaıerlenmıs d.e ı göre seçildiğinden Türkiye· daki •Hür Fikirleri Yayma Ce- Daracık sokaklarına sığmayıp Rl'RHAN ARPAT diye başkanlılhnın hiç de kol:ır 
kılınıs~~ılıtnn mancvralanna ta- ~1:; ,A,TUPa Sb·ast Gençlik Kon mi) ctiı> ne bir m.ektup gönder~ kaldırımlara, halli dUkkAnlara r.ıcı" ll(ln 1ı111uııı4•,. olmadığı bir hakikattir. Zira iş· 

• e~h• ne 7 Demokrat. 2 Halk rck, bu . kongren.ın. chc~m.ı~ eh· saldıran binlerce nakil \'ası tası, ıcr pek girift, te~kiltıt ise lhti· 
't'ı , t • t ::r rt 11 e ı müstakil dclcsenin nın partılerc belırtılmcsı rıcasın susuz. terkos muslukları. çamur Jitikası satıcının insafına terke- yacı karşılamaktan hakikaten 
~ kı~ •nda lar, tırihte hı~ ta· ~a. 1 'etmeıi gerektnektedir. da bulunmu~tur. ve toz deryası halindeki cadde· dilmi~ ~u milyonluk İstanbul pek uzaktır. 

rollerin )eni sahıpter ışur~k ,. mitcsi bundan a)larca <Devamı Sa: .5 ~li: 6 da) leri ve nihayet bütün iktısat po ~ehrinde belediyeciliğin ve bele· (Devamı Sa: 5 51: lde) 
<De\'anu Sa: 5 8il: & ta> Tertıp Ao 

gazeteci ~eldi 
Üsküpte çıkan «Birlik» Başmuharriri, Yugoslav· 

yada Türklere bütün·siyasi haklarm 
tamndığtnı söyledi 

Basın • Yavın ve Turlrm Ge- ı Hükumetin davetlisi olarak 
nel ıırndürlüc.ilnün da\'elllsi ola ı gr.len on beş ki§ilik herctt~, 12 
rak şehrirnize gelen on bes Yu. gaıcted ve üç radyo spıkcr.ı b~ı· 
go~lav gazetecisi dün .sı:.ıt 10 da lunmaktadır. Aralarında Usk~p 
vilayete giderek Vnjı ve llelcdi. nBirlik ~. gazctc!i baş!~1uharrıri 
ye Başkanı Dr Göka~·ı zıyaret olmak uzcrc bır de Turk gazc
etmişlerdir. Ziyarete gelen ga· tecl bulunmaktadır. 
zetecllere Gökay, ~ehir adına «Birlik» gazetesi başmuharr:i. 
ırHo:,; geldinlu demiş kendileri· rl ÜSküpteki Türkler hakkında 
le ikl memleketi alikadar eden lz:ahat vermiş bu ara~a ezcUm. 
muhtelif me\-ıularda g5rüşmUş. Je ş1i1Ie demiştir: 
tilr. • . - 15 lılayıs 1944 den itibaren 

Müteakiben Yugoslav gazeter.f. Üskfipte okullar açıldı ,.e Türk. 
Jeıi Gazeteciler Cemiyetine gi- çe tedrisat konuldu. Ü.skll.; 
derek Cemiyet Başkanı Burhan 146 Türk olwl•• ;\111\~uHur v• 
Felek ile görüşmü~erdir. <DC\•ını Sa: 5 Sü: i Je> 
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1 GÜNÜN 'l' AZISI 1 

Müdafaai milliye ruhu 

'\ ~· .. 
m·~i· jı±' ·11 
Asıl ideal 

hakları • ve ınsan 
Tahsis müsaadesi 
sırayla yapılacak 

Czun bir zamandır Bakanlık tarafından tetkik edilmekte 
b"l ~ 

1 
bulunan tescil vesikalarının VekAlete geliş sırası ve tar.i~ esası 

ınsan hakları r YAZAN : --------- ) ı .c~m e ~e- üzerinden Merkez Bankasına gönderilmesine dünden ıtıbare~ 
demokrasi- 1 s.aıt-ı mad~ıYe başlanmıştır. 23 eyltilden itibaren Bakanlığa ~önderil~n tescıl 

nın temelıd ır. I Mıı.:ltafa Em ı•l Efi.:ve ,.~ mAneH;)e- muamelelerinin bu suretle peyderpey iade edıleceklerı Bakan· 
Bunun için- ., .., sıyle müdafaa lık tarafından bildirilmektedır. 
dır ki, totali· !.------------------------------ ve mukabele· Tahsis milsaadelerinin çıkmağa ba~laması piyasada derhal 
ter \e mUstc- . de kendınl sa tesirini göstermiş bulunmaktadır. . . 
bıt rejımlerde insan hakların- 1908 olan 33 senelik bir istıö· hıb-i hak ve ulA_hlyet eder.~ Önümüzdeki günlerde bu tesirin daha da artaca~ı 'e hıs· 
dan bahsedılemez. Çünkü bu dat cehennemi içinde unutulma (4) demek suretıyle müdafaaı scdilir bir fiat dü(üklilğii müşahede olunacağı tahmın olun· 
r<'jımler, fertlerin doğuştan var ya ye ağza alınmamaya mah· milliye ruhunu~ co§kunluğuna maktadır. • 

• 
Ye5llkoy Meteoroloji ista~· 

yonunun tıhminlerine göre, 
bugiın sehrlmlz ve civarın· 

Mütecaviz genç 
1 O aya mahkum 
Oldu 

da havı sabahleyin bulutlu, Dün adliyede, teessür uyan· 
sonraları sisli ve kısmen dıran bir hAdi!enin dunı~ması 
bulutlu geçecek: rüıglrlar suçüstü kanununa göre, yapıl· 
umumiyetle güneyden orta mış ,·e on yaşında bir kıza te· 
kunette esecek: havı sı· cavUz etmek istiyen bir genç 10 
eaklılında muhlm bir de· ay hapse mahkQm edllmi§tir. 
ilıme olmıyacaktır. Önce zabıtaya ve savcılıta ak· 

Dün ıehrlmlıde hnı ıhll seden bu hldisenin tafsllltı şÖY· 
ve az bulutlu geçmlı, rilı· ledlr: 
glrlar b:ıtıdan orta kuvvette 
esmiş: günün aıraklılı 111• Beyazıtta Okçular caddesi LU· 
mi 22, asgari 13.2 u ntigrat leciler sokağında annesi ve ba· 

olan haklarını top)t'kfın rt'd \"e kılm edilmistir. işaret etmektedır. --------------

inkAr ederler. Su halde hürri- 1908 de hürriyetin hUrriyeti III. s·ıs yu .. zu" nden Def "ıne yüzünden 
olarak knrlf'dilml tir. · bası ile oturan 10 yaşında Se· ._ _______ .... _,_ _ _. vim adında blr kız pejmürde 

yetler rejiminin var olduğu yer boğduğu yeni de\·ir insan hak· 
lcr, cemiyet üyelerinin ana hak larına da bir darbe vurmuştur. M illl hakları muhafaza, yani k 
ve güvenliklerini temin etmeyi Daha sonra tek şahıs yerine müdafaai milliye ferdin do Set erler aksad l Kad IR avgas 1 
\C Gaadelerini sağlamayı ken· geçen bir zilmrc hegemonyası ğuştan var ola~l~~a h~k ve ~Ur Evvelki gUn şehrimizde ~nte= 
dılerınc ga)e edinmişlerdir. An ferdi dıln vaziyete indirmiş ve riyetlerinln ih ne arşı e- Diln, ı;ece yarısından itibaren resan bir define arama hldısesı 
cak medcnıyet tarıhi tetkik edi onu tanımamıştır. Bu inkArın liren reaksiyon olmaktadır. Bu başlıyan sis sabahleyin de de· · · ı ld · ~ t kl Tii !< cereyan etmiştir. lırse, ınsanlığın geçırm s o u- daha :t.iyade ve tamamiyle fiili reaksıyonu gos erme· c r vam etmiş: Haliç, :'.\larmara ve Büyiık bir hazine meydana 
ğu tek~mul sırasından, muhte- duruma ait olduğu hatırlanma- milleti müstakbel, hür devlet Boğaziçlnde bu yüzden bazı se· çıkarmak ümidlle paçaları sıva· 
lıf yer ve zamanlarda ku\'Veti Iıdır. Çünkü Meşrutiyet de\Te- ve cemiyet nızamının temelle- ferler yapılamamıştır. yıp ameleler tutan iki kadın da

-<l"rece derece değişen tesirler sinde fıiU duruma alt olduğu rini atmıştır. Başka bir ifadey. Bankanın yeni -::emllerinden ha define meydana çıkmadan a· 
cemiyetlerde rol oynamışlardır. 'hatırlanmalıdır. Çilnkü Meşru. le bu, yukarıda işaret ettiğimiz Beylerbeyi ve İstinye vapurla· raları bozulup karakolluk ol
Bununla beraber insan hakla- Uyet de\Tesinde çıkarılan rlsa· gibi bir milletin inkAr edilmek riyle Kasımpaşa, Kuruçe~me ,.e 

r. h kl 1 d muşlardır. .. rının hukuki teminatı Anaya- lelerde ve yazılarda, Fransız istenen varhr;ına, insan a arı. Karaköy araba vapur arı ra ar· Yaptığımız; ·tahkikata gore 
ular tarafından sağlanmaya ça külttlri.inün nafiz tesiri altında na yapılan tecavllzO ne şl'kilde la mücehhez oldukları için mu· hlclisenln tafsilAtı şöyledir: 
lı&ılmıssa da öyle umanlar ol- olsa bile insan haklarının mev- ''e nasıl karsıladığını göster- tat seferlerini yapmışlardır. Şehremini Çukurbostandaki 
muştur ki. fiıll bir takım ta- cudıyetlnden bahsedilmektedir, mektedir. İşte bu nıh mirası Sisi müteakip seferlere Haliç gecekonduların birinde oturan 
stırrufiar neticesinde bunlar bl ama sadece bahsedilmek"tedir. nesilden nesilc sönmez bir te 9.30 da ve Boğaz • Marmara Feniye Nemli isminde bir ka· 
rer boş kalıp olmuşlar , .e ölü Mondros Miltarekesinin im· meş'ale olarak intikal etmekte ~atlarında 7.30 da başlanabllmh dın, Sütlüce Beylikçiçıkmazı 1 
hükümler haline gelmişler- :zalanmnsından sonra memleke- ,.e hiirriyet ve ana haklarını tır. numarada oturan zarife Uğur· 
dir. (1). ti yer yer pal'(alayan işgale kar ihl~l etmek isteyeceklere kes· Üsküdar tramvaylarının \luba5ın evine giderek: . 

Tarıhte bu nevi olaylara mi- ~ı mukavemet hareketleri de kin bir ihtar olmaktadır. • • •- Senin evinin bahçesınde 
saller kolaylıkla bulunabilir. yer :ter başlamıştır. fillet müs Beled ıyeye devrı define var. Ben tılsım yaparak 
Birçok zalım hukümdarlar \'C tebit ve müstevlilere karşı •· (1) Charles De Visschrr · (Çev. ince leniyor bunu çıkaracağım• demi~tir . .. 
dıktaturler kendi keyfi idare· yaklanmaktadır, Adeta ruhun- H .H.): insan hakları, ne,·let· Bu suretle mutabık kalan ıkı 
lerıni daha kolaylıkla tatbik da meknuz ve birikmiş enerji- ler:ırası Hukukun ihyasında e- Dün "Üsküdar Tram\·ay Sirke· kadın ameleler tutup bahçede 
me\kılne koymak itin anayasa sini ortava dokmektedir. Bun· sas. insan Haklan sarı 15 ...... T.I tinin İstanbul t. E. T. T. &enel hafriyata başlamışlarsaria sonra· 
hlıktımlerınl be'tlaraf etmemiş lar milletin mildafaal hukuk ru berat geleneklr.re sahip mem· mUdürlüğUne bağlanması ile :ı· dan aralarında çıkan bir anlaş· 
mıdırler? Fakat biıtiın bunlar hudur. Bu ruh öyle bir ruhtu lf'ketlf'rde iktldınn ke)ff lda· lAkalı bir toplantı daha ya!)ıl· matlık yUztlnden karakola düş· 
müstebıde kar~ı isyanı intaç et ki, bir anda bUtün kalpleri sar re$ine kır'Jl: ferdi haktan ko- mıŞ.tır. mllşlerdir. 
miştir. ÇünkU insanın insan ol- mış, onları birbirine bağlamış- ruvan bu 11kanun deHI• n e mu Usküdar Tramvay Şıı·ketl mil· Kadınlar hakkında ruhsatsız 
duğu inklır edilmektedir ve in tı . Gösterilmek istenen saldırı- kabil Nasyonal - Soııyallııt nu rakıplarile belediye temsılcileri define aramak suçundan takiba· 
san şahııına hUrmet kaybolmuş cıların inklır ettikleri millt ana kukun bariz \ıısrı idare edenle- nin hazır bulund•Jğ:ı bu toplan· ta başlanmıştır. 
tur. Bu karşı durus ve muka- hakların mevcudlyetlydi. rln siyasi kanrrna karşı korun· tıda devir işinin görlişlilmeslne 

152 
ucuz e v daha 

\emet ise ferdin ~ahsl itibar Bu sırada tC$ekkUl eden muı olan insan ana hakları cl.e\'cım edilmiş ve bunun için 
'e emniyetinin iadesini iste- Trabzon Muhafazal Hukuku <Grundrechte) tcrlmlnl bütün bir formalite hazırlanmasına ç1 da§ıtılıyor 
mesinden baçkn bir şey değıl- l\lılliye Cemiyeti neşrettiği be- anayasa metinlerinden ('ıkart· lışıımı~tır. 
dir. Otorite ile insani gayele· yannamesinde 5öyle diyordu: tnak oldu ... • S. 26. Arıcak toplantıda bu!unan hu· 
rın uzlaştığı ve uyuştuğu yer- •... Medeniyet Aleminde yaşa- (2) Tunıya, Dr. T. Z. Milli kukçular Üsküdar 'framvar Sir 
lerdc insan hakları ferdin ya- mak hakkına malik olan mil· hakları muhafaza. c\'atann Ga. kctir.in satın alınm~dan ve tas· 
şa)ışını kuvvetlendirmektedir. Jetlerin seref ve fazileti onları 10 Haziran 1950. flye edilmeden i. E. T. T. ye 

ic: hukuk sahasındaki insanın baskalarına tecavUzden menede (3) Tunayı, Dr. T. Z. Reddi b~ğlanamıyacağını VP. bo)le bir 
insan olma haysiyetini temin ce~i gibi başkalarının da kendi İlhak zlhnh·etl. ııVatan• Ga. 28 şeye hukuki bakımdan inıkAn 
eden bu durumun tekAmülil haklarına tecavUzO durduracak • haziran 1950. o • mad.ğını iddia ;?tmi!lerdir. 
devletlerarası hukuk sahasında kadar kuvvellidlr. ZulmU, ilA. (4) Rumeli \°e Anadolu Mil- Belediye Üsküdar trcmo:o?yla:-ını 
daha i:ec: zamanlarda daha ya- hakkı imha eden milletler pA- dataıl Hukuk Cemiyeti. Sıus c:ıt.ıı alamadığı takdirde b:ı şir 
vaş se) ır takip etmiştir. 1907 > idar olamaz ... l\IUlctler Wil- 8.10.1335. .ırn•e hükQmet kanaliyle b•r kre· 

Lahey Barıs Konferansı, Wıl· son prensiplerine sımsıkı sanl. re- t'; temin ederek kalkmdırmak 
son prensipleri. Birinci Dünya makta haklıdırlar. Adaletsiıli- f ' niyetindedir. 
Savaimı sona erdiren Barış le mArtız ~lmıs olan mllldler 500 f 'h Jd"" - •• 
Anlaşmaları. AUantik demeci, arasında mazlum Tilrk milletini • etı Y1 o n u m u GECMl$TE 

BUC.ÜN 
Bırleşmis lılletler Anayasası. de ynd,.tmek irrsant bir vecibe- hazırlıkları 
insan Hakları demeci ferdin dir.1) (2). 
mllll camia dışındaki durumu- Bununla beraber bu eahla
:nu tahkime yardım etmek is- nıın millet karşısında İstanbul 
teyen gayretler olmu~lardır. hükt'lme i bu ruhu durdunıcu Rusya • İtalya 

II. \e frenleyiri gayretltr de sar· 
tetmi~tlr. (3). Bu gayretler ve glzJI anfaŞMRSI 
hareketlCl' i<:e mukavemet ru· 43 yıl enel bugün, 21 e· 
huna ancak hir ateş ve hız ver- kim 1909 da Rusya ile 
mekten \"C onu kuvvetlendir- İtalya arasında Osmanlı 

Qsmantı İmparatorluğunda 

ÜSküdarda insa edilen 152 ev· 
den Kadıköyündeki ikinci parti 
evlerin tevzii yirmi &ekiz ekim· 
de y;pılacaktır. 

Evler evvelce de olduğu gibi 
taliplere kur'a ile verilecektir. 

Kur'ada kazananlara evlPr 
derhal teslim edilecektir. 

Londra Belediye Baıka

nının .tetkikleri 

Ankara belediyesinin davetli· 
si olarak evvelki giln şehrim!· 
ze gelen Londr.ı belediye m!c· 
lisi başkanı Mr. Edwin Bayli!s 
dün 5ehrin muhtelif müze ve 
camilerini gezmiştir. l\Ir. Bay. 
liss'in yarın. vali \'e belediye 
reisine bir nezaket ziyareti yap 
ması muhtemeldir. Mr. Bayli~• 
ayıın 25 inde Ankarayı gide· 
cektir. ' 

ÖLÜM 

KUÇUK HABERLER bir kiyafetle Gülhane parkında 
dolaıırken, gent bir adam gör· 

\"ENİDES KURTBAŞI mliş ve yanına sokulmuştur. 
YETlŞTlRtLECEK Hamallıkla hayatını kazanan 

Bu öğretim yılında Yavrukurt Lltif Özdemir ismindeki gence 
oymaklarını 3500 e çıkarmak beraber eğlenmeyi teklif eden 
maksadile yeni Kurtbaşı yetiştir küçük kız buna mukabil para 
mek için Eğitim EnsUtüsU jim· istemiştir. LAtifin o lnda parası 
nastlk salonunda bir kurs açılmış olmadığı . i~in _kıza bir iki saat 
tır. 26 öğretmenin iştlrAk ettiği beklemesı!lı lOylemlş, bu arada 
bu kurs, bir hafta devam ede· da, tren ıstasyonunda hamallık 
cektir. yaparak 180 kuruş kazanmıştır. 
KU\ 'U\"A DÖŞEN Kazandığı parayı ve ilzerin· 
ÇOCUK BOliULDU deki eski bir süveteri kıza \'&-
Şehremini Akkoyunlu sokak ren LUif GUlhane parkında kı 

3211 numaralı eve annesiyle be za tecavüz etmek isterken yaka· 
raber misafir gelen Aziz Çiçek lanmıştır. Derhal karakola gö· 
isminde bir çocuk bu civardaki türülen LAtif hakkında tahkik~t 
gecekonduların kuyusuna dilşe· ikmal edilerek dava açılmış ve 
rek boğulmuştur. suçüstü kanunu gereğince sanık 

Ceset itfaiye tarafından kuyu 7 nci asliye ceza mahkemesine 
dan çıkarılmış ve tahkikatı baş- s~vkedilml§tir. Ayni gilnde sona 
lanmıştır. eren duru$ması neticesinde Ll· 
TAKSİ VE ASKER! tlf Özd~mir, 18 ay hapse mah· 
KAMYOS ÇARPIŞMASI kılm olmuş, fakat yaşı 20 Oİ· 

Ali Yılmaz idaresindeki dıığu için bu ceza 10 aya indiril· 
155951 pllkalı askeri kamyon, mlştir. 
Ankara caddesinde, Yaşar Birer 
idaresindeki 194~ p!Akalı taksi- D. Bankası tezgah larında 
ye çarparak hasara uğramasına 
sebep olmuştur. 
Çarpı$ma esnasında a~ır su· 

rette yaralanan taksi şoförli Ya· 
şar E~naf hastanesine kaldırıl 
mış ve sanık şoför yakalanmış
tır. 
HA.l'tlA'.\IDAN HAVLU 
ÇALARKEN YAKALANDI 

Mehmet Aktan isminde bir 
~ahıs, Kadıköydekl Köteoğlu ha· 
mamında yıkandıktan sonra ha· 
mama ait havlulardan 5 taaıı· 
sini valizine koyup glderlcen 

görillmü§tür. 
Kendisine mAni olmak lstlv~n 

hamam müstahdemlerin! de dö· 
~en Mehmet yakalanarak nıık· 
kında takibata 'ıaılanmııtır. 

Dünya tütüncülük 

komitesi çalıımaları 

Dünya tütiln merkezi hazırlık 
komitesi, dün Tekel genel mü· 
dilrlil~linrie 3. cU toplantısını 
yapmıştır. 

Komite toplantılarına bugü:1 
ve yarın da de,·am edecektir. 

luilerin Baıbakana 

yapılan vapurlar 

Denizcilik Bankası, inşa •• 11in 
rle bulunan iki yolcu vapuru ve 
iki deniz otobüsilnden ba~ka, 
kendi tezgAhlarında 2 adet .5ı.ıo 
kişilik yolcu ,·apuru ve 4 deniı 
otobüsü daha inşa ettirmeğe k:ı 
rar vermiş ve haıırlıklarına bl:· 
lamıştır. 

Bu suretle fehir °Gltları tra 
fiğinde bir ferahlık husule ge· 
leceği Denizcilik Ba:ık3s1 il'?rl 
gelenleri tarafından ifade olun· 
maktadır. 

Sultanahmet Ceıaevinde 

dolandırıcılık 

gl'nel hatları ile bir in•an 
haklarından bahsetmek abestir. 
İç hukuk sahasında mutlak pa 
dışah otoritesi ferdin durumu· 
nu daima takyid etmiştir. Tan· 
ıımat ve Gulhane Hatt-ı Hüma 
yunları cüz'! miktarda ve yal
nız nazariyede kalan birtakım 
hUkümlere yer vermişlerdir. 
1876 da mer'iyete giren Mithat 
Pa§a Anayasası da gene fert 
htirriyetlerl \'e ana haklarına 
dair birtakım hükümleri muh
tevi olmasına rağmen, iki se
nelık bir surrta tatbikten son
ra mebdei 1878 ve müntehası 

mekten ba~ka bir işe yarama· tmparatorlutunun t aksimi· 
mıstır. Nitekim Çal kaıasında ne dair glıll bir anlasma 

fstanbulun 500. üncü fetih yıl· 
dönUmU münasebetile marıs •· 
yının son haftasında şehrimizde 
Türkiye ilk ve orta okul öğren· 
cilerlnin resimlerinden mürek· 
kep bir (İstanbul Resim Ser· 
gisi) açılacaktır. Sergiye katıla· 
cak resimlerin şartlıınnı teshil 
edecek komisyon Milli Eğitim 
mildOr!Uğünde ~alışmalara baş 
lamı~tır. 

Eski Ankara Valilerinden 
bir müracaatı, 

Sultanahmet Ceza ve Tevkif· 
evinde cereyan eden bir dolan· 
dırıcılık hldlsesi savcılığa i:ıti 
kal etmiştir. Katil suçund3n 
mahkum olan SükrU Kaya G!lr· 
leyen, sabıkalı dolandırıcılar.ian 
Rahmi Kerbağ'ın kendisine ta· 
nınmış kimselerin akrabası süsli 
vererek, mahkfım arkadaslarını 
dolandırdığını savcılığa bild ir· 
miştir. Şükrü Kaya, bu arada 
kendisinin de 50 lirasının d.l· 
landırıldığını iddia etmeıttedır. 

VE FAT J 
Denizcllık Bankası T. A. O. 

Yalou Kaplıcaları l\IUdürU, 

yapılan bir mitln~de lnkAr ve imulanmıştı. Rus Çarının 
tnnınmavan varlı~ımmn ölüm itaba kralı ile miilikatı 
demek olduğu belirtilerek deni neticesinde nrılan bu nal· 
yordu ki: nane anlaşma hlikllmlerlne 

• ... Maazallah işbu metabllimi göre, İtalya Rusyının Bo· 
zin temin edilememesi takdi· ğular meselesindeki, Rus-
rinde artık terakki vl! inkiıaf ya da halyanın Trablusgıırp 
ümitleri tamamen mahvolmuş ve Rlngazidr.ki menfaatleri· 
ve O•manlı Tilrklerl ölüme nl tecavüzkAr bir gözle gör· 
mahkfım rdilmls demP.k olaca· nırmdi birbirlerine karşı 
l!ından bövll'! bir fellketl gö1- taahhüt ediyorlar, Balkan 

Aynca lise ve orta okul Öğ· 
rencilerlnden müteşekkil 5000 
kişilik bir koro haziranın ilk 
haftasında stadyomda İstanbu· 
lun fethi ile münasebettar marş 
lar ve ~arkılar söyliyecek, milli 
o~'llnlar gösterileri yapılacak· 
tır. 

Orta Öğretim G e nel 

Müdürünün tetkikle ri 
lrrlmizle J,1Örmektense ölerek dHletlerinin Osmanlı h;ikİ· 
bu memlrkl'tlerl ıssız bırakma. miyetlne karşı yapJcakları Orta öğretim genel mlidllril 
yı tercih eder ve bir kavmin harekrti de onların lehine dün, Milli Eğitim mildürile bir· 
mr~uliyP.t [ vahlmesini asrın 7İ inkişafını sağlıyacak tcd· likte şehrimizdeki lise Ye orta 
mamrl;ıl'larına tahmil ede- birleri beraberce almağa okullardan bir kısmını ziyaret 
rız. .. c:n. soı ,-eriyorlardı. erlerek bina, öğrenci, öğretmen 

4 eylCıl 1335 tarihli sıvasta Balkan ve Trablusgarp ve öğretim durumlarını incele· 

Mehmet Ferit Paşanın oğlu, Ankara 23 - Ankara fpeklş 
Eski Bursa l\lilletvekillerin- Mensucat fabrikası işçileri Bas· 
den ve İstanbul Barosu Ba$kan- bakan Adnan Menderese mil· 
larından Dr. Rasim Ferid Talay, racaat ederek fabrikanın datı · 
Ganim Ferid Talay. Fazıl Ferid tılmasının önlenmesini kendi· 
Talay. Dilber Görkey, Seniha sinden rica etmişlerdir. 
GUrınen, Afife Talay'ın büyük 
biraderleri, Avukat Ferid Tok
demir ,Dr. Sait Tokdemir, Sana· 
yi Müfettişlerinden Sadun Gür· 
men, Prof. Haldt'ln Gürmen'in da 
yılan 

Avukat 
SADETTİN FERİD TALAY 

Düzcede b ir ıahıı 

babasının katilini · 

öldürdü 

Hapishanede de rahat durmı
yın Rahmi hakkında tahkikat:ı 

başlanmıştır. 

('-TAKViM-) 
HEKİM 1952 1 

CUMA 
AY 10-GilN 31-HIZIR 1'72 
RUMİ 1368 - EKİM 11 
HİCRİ 1371 - SAFER 4 

SABAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSAM 
YATSI 
t~ISAK 

\'11at1 Eunı 

08.20 01.02 
11.58 08.41 
14.5.') 09.37 
17.18 12.00 
18.48 01.31 
04.43 11.25 

Bugün, 24 ekim, Blrle5ml1 
l\lilletler günüdür. 

Önümde Birleşmiş ~llllet· 
ler Te$kllatına ait bııı e· 
serler duruyor. Bunlarda': • 
en aon yayımlanmıı olan 
fransızca bir broşürde, ·De· 
,·amh bir sulh için ana mu·. 
knelenln yedi haklkath 
başlıklı bir bent bilhassa 
dikkati çekiyor. 
Hepimlıln malumudur, 

Birleıml& Milletleri kuran 
milletler bir ına mukavele 
lmzalıdılardı. Bu mukave· 
lenin en az yedi temeli IÖY· 
le hüllsa ediliyor: 

1 - Sulh, ancak bütün 
dünya milletleri blr tek 
dllnyı ekibi halinde çatııır· 
lana kurulabilir • 

2 - Bu dünya ekibinin 
ilk vazifesi, Mllletlerarası 
ihtlllfları barı& yollarlle dti· 
zenlemektlr. 

3 - İstediğini elde etmek 
nya kabul ettirmek için 
barıı yollarını kullanmıya· 
rak kuvvete baıvuran bir 
millet, elblrllğile hareket e· 
den öteki milletlerin ılllhlı 
kuv\•etl tarafından muvaffa· 
klyetslıllle uğratılmalıdır. 

4 - Sulh ancak, eğer ıos
yal ilerleme bfitün m111etle· 
re insan haklarından tama· 
mile faydalanmayı ve hayat 
eartlarını lylle5tirmeyi sal· 
laraa kurulabilir. 

5 - Sulhün muhafaza ve 
idımesi blltün milletlere ve 
hele falrr içinde yaşıyan mil· 
yonlarca insana umdukları 
hayat seviyesini lyilettirme· 
il 11llıyaeak ekonomik bir 
gellımeyl gerektirir. 

6 - Sulhil sağlamak için 
bütün milletlerin kendi mu· 
kadderatlarına sahip olmak 
hakkına malik olmaları ll· 
zımdır. 

7 - Suthü sağlamak idıı 
milletlere tatbik edilebilir 
kanunlar • yani, mllletlere 
yaşamak ve sevginin hüküm 
sürdüğü mahdut bir dünya 
içinde i) i komşuluk müna
sebetleri yürütmek imkanın ı 
nren herkesçe kabul edil· 
miş normlar kuran kanun· 
lar . da U.zımdır. 

Blrleşmi$ !\llUetler ana 
muknf'leslnln bu yedi te· 
meli, dunya sulhü için. ger· 
çekten birer idealdir. Fakat 
bu idealleri, emperyalist si· 
yasetini hiç bir suretle de· 
llstlrmlyen n dellstırmele 
niyeti oldulu hususunda dı 
en uhk bir emare verml· 
l·en Sovyetler Birliğine ral· 
men gerçekleştirmek milm· 
Jcün müdür? •. Hele o Sovyet· 
!er JUrliğl hu Birleımiş Mil· 
letler Teıkllatı içinde oldu· 
ğu halde her zaman ve her 
hareketııe bu ideallerin ger· 
çeklf'~tirll mesinl baltılamı· 
ya çalııırsa! ..• 

Fakat Birleımif l\lilletler 
uıl kuvvet ve kudretini, 
bir giin içindeki kurdu H· 

rarsız hale getlnnf'kle göı· 
terecektir ,.e, bence, asıl 

ger~ekleıtlrllmesi ıereken 
ideal de budur. 

Sadun G. SA \'C I 

ON KELİMEYLE 
Türklyenin de üyesi bu· 

tundulu Blrleşml& ımııette· 
rin butün idealleri mutlaka 
gerçekleştirilecektir. 

TATLl!'ERT 

Bir mektu p 
Geçen sayılarımızdan birinde 

Mercan tahkikatı dolayısile es· 
ki Belediye Baskın muavinlerin· 
den Suat Kutarın da ismi ge(· 
mekte idi. Bu haber üzerine Şe
hir Meclisi üyelerinden Al&ed
riin Nıısuhioğlu gazetemize bir 

MCZAFFER ÖZGOK 
23.10.1952 gUnü vefat etmiştir. 
Cenuesi 24 10 1952 bugünkü cu. 
ma gUnU Eyllpsultan Camiınden 
ikıı:dı namazını mliteakıp kaldı
rılank Eyup kabrıstanına def· 
nedilecekUr. 

akdolunan kongre mukarreratı harbinin tohumlan bu mua· mistir. Bu arada Vefa lisesile 
da lsgal karşısında milli hak· hede ile ıtılmıı bulunuyor· Davutpaşa \'e Bakırköy orta o· 

Hakkın rahmetine kavu~muştur. 
Cenazesi bug!inkil 24 ekim 1952 
cuma gUnil öğle namazını müte: 
akıp Beşiktaştı Sinanpaşa Camı: 
inden kaldırılarak Yahyaefendı 
derglhına defnedilecektir. Çe
lenk gönderılmemesi rica olu-

Düıce, 23 (Anka) - tı~emize 
bağlı Çimli Kırkharman köyUnde 
kan dAvası yUzUnden hir cinayet 
işlenmiş, Halis Koç isminde bi
risi, babasının katili olan ve af 
kanunundan istifade ederek ha- ' 
pisten bir müddet önce tahliye 
edilmı& bulunan ayni köyden 
Hüseyin Kahraman'ı balta ile 
öldilrmllştür. 

Gaut•...U. 11"4-1"' ~ .. " - mektup g!Sndererek i\lercan hl· 
~ .~... •-'- " .... 1 disesinin kendi tarafından cı-

ların muhafazasından bahse- du. kullarının ihtiyaçları mahallin· 
derek •... Millet ve vatanımı· , _ _____ ,.;;T~O•t~.R~•~:;-.;.·T....,r-.t .--de tesbit edilmi~tlr. 

Denizcilik Bankası T.A.O. zın zarureti mUeddl her nevi 
Genrl Mudurluğü tesebbUslerine kar51 milletimiz 

Bilyuk Muharrir 

AKA GONDOZ'e 

nur. __ ... _ ... _ .. _. - - - -----• karıldığını bildirmektedir. 

nişanlısı ile beraber gelmişti. 
Bir çok da Amerikalılar var· 
dı. 

Ray böyle kalabalık akşam· 
larda büyilk oyunlar oynanan 

hususi salonlara daha kolaylık 
la girebiliyordu. 

•Kendi ese 
rlme ken
dim re k· 
Um yapa
ca~ım'I> de. 
dirten film: 

YAZAN$ MllN., NUllST ÇEVİllEfll-; 71EZZAll A.E. )'ALAM# 
Oralara girmek icin hususi 

bir kart almak lazımdı. Fakat 
kalabalık olunca kapıda duran 
memurların gözünden kaçabili 
yordu. Nıtekim o ak~am da biı
yük bakara oynanan salona bu 
suretle girebildi. Saatlerce ma· 
sa başında durarak..büytik oyun 
oynayan &üslü ve milcevherli 
kadınları, fraklı ve s imokinli 
erkekleri seyretti. Hepsinin yü. 
ıü heyecandan sararmış dudak· 
!arı titrek, gözleri parlaktı. 

IKt 
SONGO ARASINDA 

ATLAS Film 

DENİZCİLİK BANKASI 
Bankacılık kısmı Karaköydeki binasında: 

27 EKiM PAZARTESi 
günü açılacaktır. 

Banka her turlu tasarruf ve tıarl mevduatı 
kabul eder. Sen edat, Havale, Kambi) o, Akre
dıtif muameleleri yapar. Banka, tıcarl işle· 
rini:ı: için sizlere yardıma, ~izm.ete. ~madedir. 
Denlzcılık Bankasının ikramıyelı Küçük , Car~ 
hesaplarına 50 lira yatırınakl~ _ıs Aralık dakı 

keşideye iştirak edebılırslnl~ 

DEN iZCiLiK BANKASI SIZiN ve 
DE NiZCiLERiN BANKASIDIR 

Ertesi sabah gazetelerde Ba- . . 
ron llcidelberg'in muazzam hır başına üşUsen ve hangı ufuk· 
ser\'et kazanmış olduğunu oku- !ardan geldikleri belli olmıy~n 
du. Eğer onu takip edip oyuna ~fsane kuşlarını andıran .o kö~
devam etmiş olsaydı. Ray da lu kadınlara benzemek ıstemı
koyduğu para nisbetinde ol- yordu. 
duk~a mühım bir mebltığ ka. Bunlar .kazananla;ın kırıntı. 
z.anmı§ olacaktı. Bu sayede Si· larile geçın~n acıyıp mahlQk· 
kıntıdan kurtulacak bit olmaz.. lardı. :Me~-sım başlay!n.ca tı:ıı· 
sa bir kaç ay rahat edecek· kı mu.hacır kuşlar gıbı gelır-
tl ler. Aılc pansiyonların:ı yerle. 

· ılrler, giindüzleri ortaya çık· 
Yakında yağmur mevsinıl mazlar. Hava karardı mı giyi

başlıyacak, gazinolar kapana. nip kusanıp görünürler. Sırtla 
caktı. Aix bir kaplıca şehri rında glindiiı ışığına çıknmıya. 
olduğu için yalnız mua)-yen bir cak kadar eski e'Jıiseler vardır. 
mevsimde hareketli ve kalaba- DantelAları yırtılmı~. ipeklile· 
lık olurdu. Rayın da buradan ri akmış, püskülleri kopmu~ 
kalkıp Nlcc veya başka bir ga. esvaplarile sUflU bir halde do. 
zinolu &ehre gidecek parası !aşırlar. Yüzlerinin Ye gerdan. 
yoktu: Her frangı saymağa her larının buruşuldarını sahte mü. 
santimi hesaplamağa mecbur- cevherler altına, omu?.larını 
du. Kalan Para ile yeni mev- ve göğüslerini artık ışıldamıyan 
simde kumar oynamak imkAnı· pullar arasına gizlemeğe çalı
nı sağlaması Uzımdı. sırlar. Bu zavallı kadınlar ııe-

Ray için giyinmek bir mas- nelerin ve çektikleri ıstırabın 
raf kapısı idi. Kumar masaları teslrile birer harabe haline gel· 

ıot 

mislerdir. Sarkık göğüsleri ve 
buru&u'k sinelerı yaım.ur seli
ne tutulmuş killi tepelere ben· 
ıer. 

Garip bir ordu teşkil edecek 
kadar kalabalıktırlar. Korkak 
ve haris bir halleri vardır. Her 
biri karşısındakine bakarak ür
ker ve kendi kendine: cAcaba 
ben de buna mı ben7.iyorum? 
Hayır. Bir erkek daha benim· 
le yatmak arzusunu .ı?österebi

lir. halbuki bunun yüzüne bak 
ma:ı:. Ah ne olurdu ıOzel ve 
süslü elbiselerim olsaydı» diye 
rlü6ünürlcr. 

Ray da çok defa gilıel elbi. 
se hasretini duyardı. Koyu 
renk tUllü ve pullu elbisesi 
artık üzerine bir kabuk gibi 
yapışmııtı. Hep onu giyiyordu. 
Sıra sıra dizllm!ş olan pulları. 
atlamaktan ıöıünün feri kaç
mıı yorgun kadın gözlerini an
dırıyordu. Elbise daha olduk-

ça temizdi. Tamir edilen yerle
ri belli değildi. Gazinoya gırer 
ken onu paralı bir oyuncu un. 
nettirecek kadar çekıli "• dü
zenli idi. Fakat Ray o elblse
sindrn o kadar bıkmıştı ki.. Se. 
nelerdenberi omuzlarında hep 
o tıilleri elinde hep o çantayı 
görmekten usanmıştı.. Boyalı 
dudakları arasından görünen 
porselen di~lerine artık alış. 
mıştı. Kılığı ve kıyafeti hentiz 
oyun salonlarına kf'ndis!ni kıı· 
bul ettlrehilecek kadar derli 
toplu ve temizdi. Fakat ara sı. 
ra Ray Bebeye •u suali ıoru~ 
yordu: 

- Acaba ben de onları ben
ziyor muyum B~be? Benzemi
yorum değil mi? 

Lill 

Papatou çok içtiği zaman 
J)uflar dururdu. Avluda avaz 

avaz haykırdığını. durmadan 
puf puf d iye söylendiğini her· 
kes duyardı. 
Rayın da ba5ına bu ıeten 

§ey gelince o da Papatou gibi 
puflayıp durdu. Kendisi de bu 
kadar aksiliğin milmkiln ola· 
bileceğine inanamıyordu. Ama 
olan olmuştu. Çorabının her 

zaman ıi&kin duran ta· 
rafı birdenbire yassılıver-
mişti. tıtediği kadar e· 
lile yoklasın artık para çıkı· 
nını bulmasına imkln yoktu. 
Ray varı yoğu olan iki bin 
beş yilz frangı bir mendile il· 
rarak çorabının içine saklardı. 
Bu para puf deyinceye kadar 
yok oluvermlşti. 

Gazinonun fevkallde kala
balık olduğu bir akşamdı. Böy· 
le fevkaUde akeamlarda oyun 
bı§lamadan evvel mUşteriler 
yer içer, dans edip eııenirdl. 
O ıece bir nbırın kırk khillk 
bir da\·eti vardı. Bir maharaca 

Ray pek tabii olarak bu ma
sacla oyun oynıyamıyordu. O 
ancak kücUk oyun oynanan Bul 
masasında talihini deniyebili· 
yordu. 

Her klğıt çekilişte yiltlerin 
ifade.si deği5iyordu. Çene ke
mikleri kısılıyor. Yanaklarda 
bir takım çizgiler beliriyordu. 
Bazısının gözleri acılıyor, ki· 
misinlnkl kısılıyordu. Ruhlar 
bUtlln çıplaklıkları ile orta)'I 
çıkıyordu. İstedikleri klğıt çı. 
kınca ifadeler yine de~işlyor-

du. Kaybettikle:i zaman yliıle. 
re sanki bir perde inmiş gibi 
oluyordu. 
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Fransız 

Kabinesinin 
Durumu 

Yazan: E. T. 
~ransıı 
C ınecllsf, yaz,, tatilinden 
~sonra, on . 

'°riiınıeı . gun ewel toplanıtı, 

* TürkiyP Cumhurba5kını 
Celal Bayar kasım sonla· 
rında Yunınlstına gide· 
cektlr. * Bugün Blrle5ml1 Millet· 
Jer Kunılunun yedinci 
yıldönümildür. * Korede \"e Çin Hindinde 
ııavaılıra deum edilmek 
tcdir. * Aralarında Türkiye, Bir· 
leelk Amerika ,.e lnıll· 
tere de bulunan yedi dev 
let Ortıdofunun komü· 
nlıme karıı koyıbltmr l 
için yeni bir askeri il· 

\'Unma birliğinin teıklll 
hususunda prl'nr;lp ka· 
ranna \•armıılardır. 

llllluını ertne baıladı. Fakat 
ll}85ı Dl~rllslerln toplantılan, I 
'tanı :ı:~ılerln kongreleri de
llıUıak,r f inden asıl hryecanlı 
tacaktı '

1
'-r knsım ayında ba5la

lar lıa:İ lükCimete muanz olan
den h" neye hürum için simdi· 
lıca h~?ltlıkla ml'~guldiirlrr. naş 
dır. p~~urrı nıenuu dı$ po\itlka
ı,, Uıtı ı1Y hnlk tarnfındnn çok 
tııda l Mrn mlllrh'cklllrrl doJ· 
saretn doğru~·a ona hücuma re
harek ~demiyorlar, bir çe,·lrme 
kanı ; 1 Yaparak Dı isleri r.a-31 sa chuman Ü7erlndrn kabine- ._ __________ _ 

lla.ha~ınaja çalışıynrlar. Fakat 
llıt)e an Plna3 "ın bu 03'Una gel
de oı~rhl, Schııman'la a.) nl rlklr
ltr uğunu &ö ·liyerek muhalil
Yor~ ille) dan okuyacağı anlaşılı-

Kenya' da 

A,~ isıerl Dakanı .Almonyanın, 
lİJAhJPa ordusu idnde de ol ı, 
könıu anmasını kabul ettiğlnıl,.n. 
l'un r \'e çelik ıınla mı ındıın. 
do} Usta g'-''6ek da\'ranmıınndan 
101

1l1 tcnkiıl eıtllh·or. Sd vf' 

Mau Mau'lar bir 
Kabile reisini 
Parçaladılar 

<"r. h • ııund na açılarak müzakrrc ıo-
b! a kahineye J;Ül't'n 0 ,.11 nr- Londra, 23 - ingiltrrenin Do-
St~lll,.k i5ti)or. Merkwle~, hatti ğu Afrika somilrgesi Kenyada 
hurıunınn'ın mrnsııp nlılulu c:um bugijn l\Jau • Mau te~kilitının 
tln/etçt Halk llarekf'tl parti- mensuplarının bıt nüma~i& ya. 
lle,. en hlr kısmı da kabinenin pacağı haber alınmış ve Tikuyu 
dıı ·hinde u1lyet ıılmıstır. Fakat kabil esme yakın bir kabile Reisi 
to ııını, miirakere basladıktan ile polis kuv\•eUeri kargasalık 
iôn.ra umumi f'fkfırın trmnUlüne çıkarmak istiyenleri dağıtmak 
tıa r~ halledilrrektlr. Jlnlk Pi- üzere bunların toplandıkları ye 
., l ı tutrnaktn drum edrrse bu- re :ıtmislerdir. Mau • Mau lar 
.. untc"· ı.. bl · ~I u mutedil ekserlvet kabine- .r.a le rcısinl görünce üzerine 
t kdıışUrmeğe meydn~ vermeye- bıçaklarla hücum etmi§ler ve po 
t tir. lisin mani olmafa çalı$masına 

Ilı F'rans:ıııa" eıı sırada münakasa rağmrn parçalamı::lardır. Bu ka· 
A:~~ olan \kinrl bir nokta da rı&ıklı~ta bir polis ölmüstür. Di. 
A en,.anın askrri yarıfımıtlır. ğcr bır polisin de kaybolduğu 

1 llır.rfka hiikiımetl, J.lzbon fop- bildirilmektedir. Bir çok kimse 
dihtııında, Fransııya 6011 mih·on tevki! edilmiştir. 
Olarlık a kr.r1 :nrdımıla hulun-

:~~· kabul f'fmletl. Franu Hll Kenyıda ı;llih dükklnlın 
Ü h-onluk dllter bir yardımı da boşaltıldı 
nılt edlyQrdu. J\unıhn ha5ka 

llindltlnl harhl itin 150 mlh·on Londra, 23 (A.P.) - Sivil yol. 
dolarlık aynen bir yardım '.\';pı- l'll uçaklarında ıillh ta•rrıması 
larağını hP.saba "8tmı~tı. R;lbu- yasağı hilkiımet tarafınd;n kıl· 
ki ılmdl Amerika ulnıı 500 mtl ~ırıl.mı$tlr. Bu 11uretle Ken ·ada 
l'cn dolarlık a'kr.ri ~ardımı ,.e ~;rlılere karşı emniyet tedbirle. 
~ııdfçlnf lcfn 25 mlh·on dolar- rı almakta olan bevazlara hava 

Yardımda bulunmalı bhul Y?.lu ile siUh gôndermek müm. 
~~ekte~ir. Fran1a, bUtceılnl kun ol11caktır. 
la~ıt ettığl ~'llnlıma göre ha11r- Kenyadaki sılAhçılardın ılınan 
d. ığı~d~.n şimdi güt \'Rdyr.te haberlerde bir müddettenberi 
u~rnu~tur. \"pnl '·erııl ihdas .. ıııı beyazların bütün sillhlan aatın 

t"ll'tui t.sas olarak kabul f'dilıfl- almakta oldukları ve depolan. 
1"" ı:öre hiikiimf'f askeri maoı. nın bofaldığı bildirilmekte idi. 

Kore' de, Kızılların 

püskürtüldü hücumu 
Cephen~n ~erke~ kesiminde on gün içinde bir 

Çın tumenı çok ağır zayiata uğradı 
.lHoclııttd PrtH 

. Seoul 23 - <?üncy Koreli piyade birlikleri bugün c:ephe· 
nın me~ke~ keıılmınde •Demir At· dağının zirvesini veniden 
ele geçırmıs .~·e müteakiben Cinli kmlların eiddetll i°nukabil 
hücumlarını pu~kürtrtıücJe d" " i · · 'h d .

1 
• ~ r ır. 0 ncı Amcrıkan ordusu karar· 

ga 1 ~ an yerı en malu~ata göre O. cu guney Kore tilmeni 
J:~r~k ~~~n~: ge~.ekse cıvarındaki dı~er bir hfıklm tepeve tama. 
m .Yt~ 

0 
m . ır . .. Oğlene doğru Cinliler mukabil ta:ırr~ııa geç. 

mış ır. • emır Uç.,en 1• b t . . r.le e irme . . ": . • n a ı uruna dlışcn hu hakim arazlyı 
B ~k~ k ıçın ıkı ~aftadır, şiddetli çarpışmalar olmaktadır. 

u ı ~ tepe rumartesındenberi Kızılların elindeydi 
Dı.ğer tara!tan bu mevklin takriben 30 Km. d~ğusuna dU

~~~m~ K~ıs!in nısancı ve Üçgen • tepeleri kesiminde bugUn çar· 
palanın ta~~~f!a da, dU~~a~ı~ bu ~arckfttta e~ash surette hır· 
olduğu ileri ha~:nıd t~\ 1 e ıç~n s:orıdcn takviyeler setirtmckte 
Subaylara göre ar ~Oı ü mer!kan subayl:ırından öğrenilmiştir. 
ki 

6
avaslarda 

10
50
;. g . n içınd~ ce?he~in merket kesiminde· 

uğramıştır. ın me\ cutlu hır Çın tümeni çok ağır zayiata 

• 
lngiltere r de 
Kubaç cezasının 
• 
ihyası isteniyor 

- • J11oeU.lı4 p,.11 

Orgeneral 
Şükrü Kanath 
New • York' ta 

J nacfolu ıl.!a'l'ft 

Londra: 2~ - Büyük Britanya 1 Nework 23 - Tilrk ordusu 
nın cnh ılcrı ~elen iki hukuk- kU\'\'eÜeri 'komutanı Orgeneral 
çusu, aş hAkım Lord Godd d şrk ·· • . 
ile Lorıt Sım~el"y Si ar 1 nı Kanatlı, Vaşıngtonda Wal-
ıında bugil '

1 
1 

;
1 

~onds ara trr Recd hastanesinde muayene 
da bazı cü ü,o~ a~ . amarasın· \'e tedavi olunmak üzere bugün 

' r .m er ıçın kırhaç uçakla Londradan buraya 51'1-
:~~~sı~'.n ~~e1nıden .ihdas rdlllp miştir. 

1 mı~ ccc6 bahsınde mUnaka· 
8alar cereyan etmiştir. Kendisine refakat eden dok-

I..ordlar Kamara.ındaki Muha. tor nlbay Esat E~ilmcz, ilk mua
f?zak_Ar İktidar Partisi grupunun yene ''e teşhiste Orgencralde ak-
1 d l ciğer tiimoru bulundujtunun an-
ı erı 0 an Lord Sinıonds, hü- laşıldığını, hastane doktorları da 
k~metin 1948 de daha uzun ha· ayni teşhisi koydukları takdirde 
p~~ _cezalar) lelline İsçi Partisi Orgeneralin ameliyat olması ih
hukumcti tarafından lıığvedilen · 
dayak cezasını ihya etmek tasav. tımalinin bulunduğunu söylemiş-
v.urunda olmadığını beyan etmls tir. 
tır. Gaıctecilcrc kısa bir beyanat 

\'eren Orgrneral Şükrü Kanatlı 
Bas hakim Lord Goddard i~e ezcümle şöyle demiştir: 

kırbaçla dayak cezası kaldırıla: 
lıdınberi memlekette taarruz ve ·- Amerikanın blıe yaptıl(ı 
t il yardımdan z.lyadesiyle memnun 
ecav z ~akllarııun çoğaldığını, \ 'C miltcş<'kkiriz. Ttirk halkı bu 

serserilerın bir tedhls devresi d kurduklarını. ustura ile "'Ü? kes yar ımın ifade ettiği m~nayı 
" tamamıyle takdir etmektedir.• 

me \"e bisiklet zincirleriyle 
adam dövme dahil, yeni ,.e pek 
korkunç $iddet $ekill..,rinin be
lirdiftini, kadınlara teca\ilz ,.e 
tasallut \'ıt'kalarının da artmıı oı 
dutunu 116ylemiatir. 

Filipin'lerdeki tayfunda 

155 kiti öldü 

Beraberinde c~i Bayan Niglr, 
23 ya~larındaki oğlu Selçukla 21 yaslarındaki kızı Gfınay bu
lunmaktadır. 

Bir Fransız. askert 

usağı yandı 

tanırdın lnıtlrrrf'ktlr. 
~~u mes,.lenin de trnlddlere Mareıal Kesserling .fünilla. 

2
3 (A.A.) - Filipln· 

Ilı. ~n olması muhteml'ldlr. Maa- lerdeki ·Trix• tayfunu kurban-

Paris, 23 CA .P.) - Bir Fran
sız askeri uçağı bugün Le Bour
gct ha\'a alanından hareketinden 
az sonrn düşüp parçalanmış ve 
8 kisi ölmilşllir. bı•fıh, yukıındıı r;öytr.dlğlmlz gl- affedildi larının uyısı 15-5 l bulmustur. 

,.;c~~1ry umumi rfkAnn gö~e- Bonn, 23 CA.P.) _ Harp su • Bu sıbab, sadece Tabıco seh-
t k ı; em:ıyfile bağlutır, meclis- ı 5 f ti 1 ç e i t"oğunlıık bu tema ·üle uy. u u liı a Y e hükiım giymiş bu rinde 118 kisi ayni zamandı gö. 

tı«un olmayan , .. tlyet nlımıyacık- lunan • eski Alman ?ıhreEıli Al· mülmlletUr. 
r. bert Kessrling'in bugün hı t i 

-----... oldu•u · · bl s 1 tıl .. ·ıda fırtını urarlır " ıçın « ! ıefaat hareketi "' 
Nobel Tıp mükafatı olmak llzert'n Inııilizler tarafın- )'~ptı 

d~n . affedıldiAi resmen bildi ·ı. 
verildi mıstır. rı ::\apoll, 23 (A.A.) - Bugün 

f Stokholm, 23 (AA .• ) - 1952 . İ~gillz. makamlarınca bildlrll- burada bUtiln ıiddetiyle birknç 

1~1S~lOji ve tıp Nobel MükAfa dığını:_ göre _hlle.n 67 saıında o- Hat hlllctim süren fırtına yüzün. 
llu~ew ;Jrsey'de, Brunswic:k'de !dan. Kt.esseurlıng kanserden muz. den bazı kimseler yaralanmı~. 
lı ~ers nivcrsitesi Mikrobiolo arıp ;r: 1mumı sıhhi durumu- telefon hatları ha~ara uğramış 
Seıın nstltUsU direktörü doktor nun yı o madığı kaydedilml• ve bazı mahalleleri sular ba• .• 
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SÜTUNLAR ~t:?~~uro@ıı 
AKŞAM 
~ 

lfl.iKUK DE\'LETİNDE 
Bht DEVLET BAKANI 
Böı·LE KOSUSUR MU'l 
Aktamdı Halkçı yazıyor: 

ı •Devlet Bakanı Alakant, 
'i er;den ı:ün bir nutuk ııoylemiş 
e eıniş ki: 

nı ~fanisa \"C Dalı~csirde De· 
tı~ı rat kardeşlerimizin yap. 
le arı tezahürler iftihar edi· 
lta~~~ olaylardır. Sizleri bütün 
<lan m}.e tebrik ederim. Bun. 
lerı .boylc de bunların had· 
l?ıı nı bildirmekten seri kal
k~lacağız. Bu vcrdiğıniz ders 
Jıı~r gelmezse bu kalın kafa· 

ahllkımmn bel kemltl uyıl. 
dıtını, bun1 ötedenffri uda. 
kat adı verllditlnl IÖJ lüyor, 
di)or ki: 

dine göre bir bilgisi \'e tec
rübesi vardır. Demek oluyor 
ki, teşkilatımızı işletebilmf'k 
için, llkönce, s·eni bir anlayış. 
la kurmak, ondan sonra, sa. 
bırh hareket ederek bileili ve 
t11crübeli teşkiUt adamları ye 
ti~irmek zorundayız. müsbet 
iE.ıe:~ ancak milsbet yollardan 
gıdılır .• 

YENi SAIAH 

ÇARET.t DERT 

Yeni Sabah cSabıh · Sabah, 
ıütununda yaııyor: 

Ustaoğlu eski 
Fikrinde ısrar 

Ediyor 
Samsun 23 - Memleket öl· 

çüsünde bir nefret uyandıran 
Samsun millet\'ekil: Hasın Feh. 
mi u~taoğlunun makalesinin 
~ehrimizde yarattığı tesirler or· 
tadan kalkmadan, bugün çıkan 
·Büyük Cihad• gazetesinde i· 
kinci bir yazı /l'~redllmistir. Bu 
makale Ustaoğlunun imzasını 
tasımakta ''e şu başlık altında 
yayınlanmaktadır. •Makalemiz 
meydanda, hiç bir kelimesini 
geri almıyoruz.• Bu yazıda Uıı
tao~lu. bundan enelki yazısının 
Türk basınında uyandırdığı ak· 
~ül~mele işaret etmekte ve bil· 
hassa bir gazetenin kendisi hak 
kında •Yobaz• sıfatını kullan· 
mış olmasından ~inirlenmekte 
f~ şöyle demektedir: 

•- Biz de i~tesek içinde hi'Ç 
yalan, iftira olmıyarak &ize ya· 
kı~ır bu kabil teyler sıralayabi· 
liriz. LAkın bu sistem her feY· 
den ıiyade ayıptır. Bir medeni· 
yeti hazıra adamı olduğunu ld· 
dia eden bir kimseye yakışmaz .• 
Bundan sonra Atatürkün şahsi· 
yetinden bahsetmediğini ifade 
etmekte ve •Milleti Atatürk in· 
kılAplanna medyun gösteren e· 
sareti milliyetin kemakln dava· 
sını hahiş bulunan mahut ya. 
zarlara• ce,·ap Yermek !Urumunu 
hi5settiğini ifade etmektedir. 
Ustaoilu, Başbakanın da Ata
türk kanunu dolayısiyle açıkça 
belirttiği gibi, kanunun ancak 
aleni tahkir n terzili menetti· 
ğini, ilmi V!' kanuni mUnaka~ayı 
menetmediğini Eöylemektedir. 
Ayrıca inkıtlpların antidemok· 
ratik kanunlara mllstenit oldu· 
ğunu iddia etmektedir. 
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Yalova işletme 

Müdürü muzaffer 
Özgök vefat etti 
Denizcilik Bankası Yalo"a 

Kaplıcaları İşietm,si müdürü 
Muzaffrr ÖTgök dün Yalovac1a 
'azife başın(!a bir kalb kriıJ ne· 
tice~inde vefat ctml~tlr. 

Merhum eski De\•Jet Deni~·ol
ları camıası içinde birçok vaz.i
felerde hulunıırak kendisini sev
diren kıymetli bir memurdu. 
!'enizcilik Bankası teşekkülünde 
}iletme müdUrü olan Muzaffer 
Öıgök, bu vazifede altı ay kaiJar 
bulunmuı ''e bllihare )'cniden 
teş~kküJ eden Yalova Kaplıcala· 
rı I~letme müdürlüğüne getiril
mişti. Vefatı Denizbank c;evre· 
sinde büyük bir teessür uyandır
mı~tır. 

Merhumun cenazesi bugün Ya· 
lo\'adan gt'tirilerek ikindi nama
zını müteakıp Eyüptt'°ki aile mak · 
beresine defnı>dileccktir. 

Müteahhit, mesken dhasında bir lnkılAp dedlll Inıa tamudan nııe(mtı olacak ki, yıkılaa 
evleri briket tu!lalarla tamir ettiriyor. 

Ramideki •• geçmen evleri 
< Ba&ı ı indde> 

yor. Mıhall~yi meydana ıetiren 
2014 evden 1000 tane!i bildiği
miz inşaat malzemesiyle; yAni 
tuğla, taş ve harçla yapılmıı bu
lunuyor. Diğer grupu te~kil eden 
1014 ev ise yepyeni bir in$a tar· 
uyla meydana getirilmişlerdir. 
Bunların 'I ~asında asıl maddeyi 
toprak te~kil etmektedir \'e ev· 
ler hususi kalıplarla toprağın 6\. 

kı~tırılması ı;uretiylıe )apılmı&

tıklarını gorduk ve hayret ettik. korku düştü ki. yüre~ime, Tann 
Bir ambar kuma (0,50 m3) bir &onunu bayır etsin!• 
torba çimento karıştırıyorlar ve Ve bıliyor musunuz, Ahmet U 
bu halitayı temel boıluklarına zun, 697 numaralı evinin dış 
döküyorlardı. İnşaata nezaret e- duvarına soba deliği açmak için 
den vstaya: tadec:e kür;lik bir çakı kullan· 

c- Bu kadar çimento kAfi mış. Tıpkı bir kavunu oyar gi-
mi'.'ıı di)·e sordum. bi soba deliği açmı~! 
•- Vallahi dedi ; en az 4 tor- Dün, Rami sırtlarJnda. ~öçmen 

ha olması llzım . Hattl normali mahallesinde geçirdiğim birkaç 
8 torba çimentodur. Ama böyle saatin intıbaları. öyle yazmakla 
istiyorlar, biz de emredileni ya. tUkr.nir gibi değil ı;evglli oku~-u· 
pıyoruz.> cularım . 

Bu 1014 ev, \"Uksek ~tımar Ab Mah311e sakinlerinden Ahmet Şimdi dilsilnfinllz, önümüz kı~ .. 
bullah Ziya Koıanoğlu tarafın· 'Konur dedi ki: O sırtlarda rüıglrın önünde kim 

lardır. 

dan inşa olunmuftur ve müteah •- Şımdi diı~ünün, bu temel, Ee duramaz. Soğukla kimse mü
hidin iddiaşına göre me!ken d.1 bu duurları nasıl tutar'.' Kaldı udel• edemez. o köstebek ru· 
vasında bu tarz in~aat tam bir ki. temel uUam olsa da, duvar- ''Hl gibi yolları yarın çamurda 
inkıl.\ptırl lır yağmur ylyince kum gibi kim&e geçemez. 

Bu noktaya kadar her ıey iÜ· ufalanı\'eri)·or. Temel de böyle Bu hususta tahminlere ne ha-
ıel; Ancak, benim gibi, 0 evler olunc:ı, ıelec:elt yatJnurlardın cet. Ze~1inburnu ile Katlıçe~me 
arasında dola~ır, rutubetten sır. sonra • eğer enkaz altındı kıl· arasındaki gecekondu maballesi
gıklam duvarlar, \'e onların ıçin. mazsak • bize yol ıörtinilyor.11 nln kı~ın nasıl bi rıstıraba garkol 
de ya~ıyan üzgün insanları iÖ- 689 numaralı evde oturan Ha· rlu~unu bilmiyor muyıız? Hem o 
rUneniz; siz de ılk yağmurla çö- lU İbi5: mahalle nisbeten nizglrlardan 
künnnis evler önünde dü6unce. «- Şaşırdım kaldım diyor. E- mahfuzdur. düzlüktedir, sehre ya 
Ye varır; cYa ıece uyurken ba. \i biraz adam edeyim diye. elde kındır; bütün bunlara rağmn 
eımıza töker, hayatımıu kaste· avuçta ne varsa harcadım. Ne hazan iki adım ötedeki bakkala 
derse.. diye çatlak duvarlara en t\i adım edebildim ne de karı· ddemezler dp aç yattıkları olur. 
di~eyle bakan kadınların, yaşlı nın g1Sryulmnı kurutablldim. f. Simdi siz Rami mt!arındaki eöç 
erkeklerin, yetiıkin kızların ke. fimiz Allıhlık bey!• men ,·atandaslarımm ıözönüne 
derini benim gibi paylA§ırsanız; ıCanım dedim, bu kadar ümit· 'etirin. Evlerine nasıl giderek, 
bambaşka düşünecek ve bambaş &iz olmıyın ! Elbette ki. alAkılı· nuıl mnacalt ve nasıl ıcok sil
ka duygulara uhip olacakıınız. lır sizin dertleriniz~ biılne kıl. kür '·ıtanımızdayı?. kendi evi· 
Mıhılleye girer girmez; cBiıe mıyacaklardır. Buraya selen ıi· mi?<ieyiz. mes'uduz!• diyebilecek 

den olmuyor mu?• !erdir:' 
yıkılan evleri 'österin!• dedik. •rahmut Aktunı hemen ce- A b h · •• ca a. şehre da a yakın bır 

cGüıel, iOSterelım ama dedi- vap verdi: ''erde. blok in aat yapmak sure· 
ler; yıkılmak ilzere olanları da ıı- Bu sabah i!kln müdürü. tiylt bu vatındaeları daha mü-
görmek istemez misiniz?11 milhendl~ler ve müteahhit fd· alt. daha sıhhi meskenlerde ba-

cİ.steriz tabib dedim ,., fo. diler. Yıkılın yerleri ıordüler, ruıdıramıız mıvdık? Bu o kadar 
tografçımız Hilmi Şahenkle be· tatlık birkat duvara baktılar ,.e vaı:ıılmm ga Timümkiin bit iş 
raber İsmail Mutlunun evıne gittiler. işte ıordiltümüt fibl yı miydi ki. bu kadar genis bir sa· 
girdik. İsmail Mutlu blıe, çaUak kılın dunrlar yeniden yapılı· hada bu kadar gavrimilsait bir 
!arından ııokağın görüldüğü du- yor. çataklara merhem ıibl ti· mevkide ve bu kadar para ı;ar. 
varları, sırsıklam zemini, rutu. mento sürüyorlar ,.e bunlarla federek (oi milvon lira) böyle 
betten hasta olan ihtiyar ana. meselenin ltapanac:ıtını unı~·or· bir netice,·e varıldı? 
&lnı ve karısını gösterdi. Kendi lar. Peki bitim ~·ilretimiıden Ben bilhassa su noktayı da 
si de sabahları belinde ağrılar bu korku~-u kim sciküp atacak?... belirtmek istiyorum ki. bu sehir
\t' sızılarla kalkıyormuş. Evinin •N~ bilirim ben. ~bhmut Aktu· de bir ııdlık miidilrlüı!ü ''arsa, 
gelecek yağmurda yıkılacağın· na; testlllden ba~kı ne f!lir ki " t\'ler Yıkılmak lstidariında bu
dan o kadar korkuyor ki; cBu benim elimden?• lıınmasıılar dahi. icind,. oturula
kışla kıyamette sokakta kalırsam Ahmet utun. karsı sırttaki tul mıyııcağını ; bu rUtuh!tin insan· 
ne yaparım bilmem• diye bana la evleri göstererek: brı kıu umanda sıhhatinden e
dert yanıp durdu. Hatice Kat· «Hani bey, di)·or; Allah gilnıh deceğinıı hemen karar vererek 
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rancının iki gözll iki çc~me. Bizi yazmasın ama. şu 'karşı •vlerde \'e bu vatandaşlıın mlruz kaldık 
383 numaralı evın kapısında kar oturanlara gıpta ediyorum içim· lan tehlikeden kurtarmaya ça
şıladı. Duvarlar Dahrem §ahrem den! Hiç olmuu ıeceleri rahat lısıc:aktır. 
çatlamış. Mimar Sedat Bey cYı u;ı-uyorlar; diyorum. Bir de ba· Bu ugart 6000 '•atanda5ın ha. 
kılıp yeniden yapılması lhım. na bık. dört tane küCilk toc:ult, yatını istihkAr etmeye kim ce-
dır.• demiş. Arkasından binala. bir karı, bir ben; gerenin birin· •aret edebiliyrr, ınlamı::ı·orum! 
rı yaptıran Kozanoğlu gelmiD ve d_,e_h;...e.1-p_..;.b..;.;er'-ı""b..:cer::......;:ö.;.;le""c..;;;eıı:: ;lz;;:...;d;;.;;bı:<..;·e:;...;:b.::::ir:..;.... ____ __:S::.:A~D=ID-4.;... ·~T~A?::.~.;.;· JU;_;__ 
cSizde hiç vicdan yok mu? Sağ· '7 w .. 
lam binaları yıktırmak için çı· I ftKftfftttftD erofttCf 
lışıyorsunuz!ı db e bağırmıı. Hı 
tice Katrancı ıırıııklam du,·arla. 
rı ve çatlakları iÖstererek cRi
ca ederim diyor, ben hu çatının 
altında canımdan nasıl emin o· 

l labllirim? Diğerleri gibi benim. 
kinin de ba~ıma çökmiyeceğini 
bana kim temin edebilir? > 

Hatice Katrancının fazla has. 
sasiyetini biraı da, hastaneden 
yeni çıkmış olmasına vermek i
cap ediyor mu bllmr.m. 

. Tıbblye~·e giden oğlu ve yetle 
kın kızı bıle annelerinin ıöz:rat
larını durduramıyorlar. •Sumnu 
da, evimi ocağımı bozdum: tek 
vatana döneyim çocuklarımı ken 
di öz vatanlarında yetiisin fay. 

1 
dalı insanlar olsun dedim:' sim. 
dl ~u başıma ielenlere bakın h • Sabıkalı eroincilerden Serir Sürme ile Yalldchanlı Mehme-

1 ~r. an öllim korkusuyla \'atana d?nılş sevincimi bile unuttum : ı ıte ait 2,5 kilo kadar eroinin, Gr.dlkpaea Eslrdcımll &okak 1! 
dıyor, ağlıyor, ağlı~:or... numaralı f!\dl' nturan l'ıtdettlnln nlnde n çalı~tıtı Sirkr.d ga-

Blıe rehberlik eden İ&IAm rındıki ~ak15ç1 kulü~e~~nde eli' ıeçlrlldlğlnlnt en·etkt gü.a 
Yıırtse\'er cEvlerd d . . 

1 
bUdlrmiıtık. Daskın ııınundenheri ortııdın kaybolan Valiıtehanh 

· e ı~or, teme lif h d- F. i t K k l k b .. fılan aramayın; Toprağı kazıp bf r. met un .mn ye atı çı ı urosu komiser nıunlnl,rin-

llıiı: ad hUk<ımetlmlz. \'e parti. 
ın aha bU~ük dersler \'er· 
~·e hazırdır.• 
"JU •• 1 

dık: B 80'Z eri okuyunca şa§ır-

ıBiz, bugün imparatorluğu 
yıkarak, yerine ::ı epyenl bir 
devlet kurmuşuzdur. Fakat " 
kiden kılma hayat anlayışları. 
nın ~I~ ~amlede ıilinip ~üp. 
rilldüğunu . iddia edemeyiz. 
Serbest ı;eçımlere ,irlnceye 
değin. idare anlıyışımu:dı, ım 
paratorluktan aynldığımızı 
gösterecek belirtiler yoktur 
l\Jillet adına kon~n mebu.S: 
lır bile, Osmanlılık çığının 
sadakat anlayı~ına göre ıeçl!. 
mi~lerdir. Sadakatten (?) ay. 
rıldığı sezil<'n mebusların ise, 
hizmet ~·ılları dolduktan 11on. 
ra, tekrar 11e(ilmediklrrlnl he
pimiz blllyoruı. Böyle bir du. 
rumda, bilginın \ ' C tecrübenin 
hiç bir rol oynamadığını söy
lersek hata etmediğimize ina. 
nabilir iniz. 

ıFaUh devrinin Şaheserle. 
rlnden biri olan meşhur eÇi· 
nill Köşkıı e hırsızlar girmiş. 
Kıymetli iki bakır şamdan 

raz çim~nto karı~tırılmış kumu df'n Ce\'lt _Dolu taraf~ndın Çemb~rlltıı Tnukpaıannda yakı
boca edıyorlar. onun üzerine de lanmııtır. \ alidehınlı onre kartı koyup ıttmemek istemi se de 

8 Aralık 1952 ye kadar 
100 

L"ıralık bı"r t?p~ak duvarları konduruyorlar. fııla mulınemct tdemeyerek Mudirlyete ıetlrilmi& n alteam 
Netıce elbette ki böyle olacak.• iistii de Eminönü ı tnl'i !'ullı Ceza mahkemesi tarafından te,·kif 

nı · Unları bır Dc\'let Baka· 
bir { 1

• ~eli bıçaklı, eli sopalı 
eınd cdaı mi &ö)lemi&, dağ ba. 
<lezn~ mıy~z, ) oksa şehirde mi, 
be)Jı:"l'ası devrinde mi, dere· 
birde b~ağında mı ya§ıyoruz, 

1'U n re kestiremedik. 
hur/kiyedc demokrasi var 
'kuru1

{et ''ar, hukuk devleti 
Utl're~ustur. yahut kurulmak 
kar11t· ır .. dediğimize sôre, yu. 
01111 ~ sözl<'ri halka &öylemis 
hl.lkeı C'ilet Bakanının ev\•ell 
ra danıetten çekilmesini, son. 
l>artı :a ~nhkemeye, yahut 
l?ıesıni ~ ıyet divanını veril-

'( ekliyoruz .• 

ENi ISTANBUL 

ft~ 
ı..;l\IEZSE 
J ?\' ... 

............ 'rnıl, kullutun ldue -

Yeni del'letin kanun yapan 
mec:lişi böyle olursa, teşkili· 
tın ne halde olabileceğini tah. 

min etmek çok kolaydır.• 
~akale ıu ıurttle ıona eri· 

yor: 
Sadakat anlayı~ına ıöre, 

adam kayırmak, her teşkllltı 
ocaklaştırır, başka bir ıözle, 
te~killt, kamu menfaaUerinl 
düşünecek yerde yalnız kendi 
menfaatlerini düşünür. De· 
mokrasilerde ise teşkllltın 
başlıca \'azifesi, kendisinden 
beklenen ıayeleri en \erimli 
bir ıurette ıerteldeştirme.ktir 

Bizde olmayın da budur. Çün 
kil: büyük küçük her işin ken 

ile tarihi değeri olan yedi ka. 
pı tokmağını Jcoydunsa bul. 
Müzelerimizde personel sayı ı 
azdır. 

Bu hırsızlığın sebebini araş
tırmak, kıı,r1ımıı:a, yine perı;o. 
nl'I azlığı mesele~i çıkacaktır. 
Bunu da kurcalayınca, tahsi· 

sat yokluğu ile karşılaşırız. 
Tahsisat yokluğundan, da

ha doğrusu alika yokluğun
dan kubb,Jerimiıden yüz bin. 
il'rce liralık kur~un çalınır, 
Hele ıon hırsızlık hldisesinln 
zararı milyonlarla ölçülemez.. 

Hani, şu hırsızlara yalvara· 
catımıı geliyor: Ne olur, ıu 
kafalarımızın içindeki zihniye. 

ti bir iyilik edip çalınız da, 
acaip leler yapmakUn kurtu

lahm!11 

hesapla ıansınııı deneyiniz. Gerçekten de, biraz sonra, yı. edllmlıtlr. \'u.kandakf resimde \°aJidehınlı l\lehmet (sağdın 
~----------~.:k:_:ıl:•:n_.::bir evin temelini nasıl yap birinci> bır ı;arlnoda oturarken ıörülüror. 

HOŞ MEMQ - Aık kanun tanımaz 
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laa'atlleı•I••• 
Konserva tuarda bir 

imtihan ınünasebetile 
Yazan : FIKRf ÇIÇEKOGLU 

İstanbul Belediye K()nı.ervatua- çiğneyen bu genç ' 'iyolonlstin 
rı, 1951 • 1952 d11rs :;ı!: ke· sanatini not halinde değerlen· 

man mezuniyet imtihan:n1 ge· dirmck icap edince; s:ınki Kon 
çcıı sene olduğu gibi bu ı;ene servatuar bitirme imtihanını ve 
de beni çağırmak lıitrun1a bu- ren bir öğrenciyi değil de kon
lundu. Kalabalık bir jtiri ve ser salonunda sanat irldiasilc 
Konservatuar ö~retme:ıteri bu- karGımıza çıkan ~öhretli bir kon 
zurundaki bu imUhand ıın bah· sertlsti tartaklarcasına kusurlar 
setmck yerinde olacaktır. ,.e pürüzler aramaya koyulduk. 

~lezuniyet imtihanın:ı. giren Değil bir konsen·atuar son sı· 

Türk ~:~rgih~~~ Korgeneral Erdelhun ayhk tdtl5inde Tuğgeneral sım Acarla \irlikte 

L~~~~R~~l 

Guy de Rassenfosse ad!ı on fe· nıf ö~rencbinin, değme bir vl· 
kiz, on doku:ı: yaşlarında bir de- yolonistin bile belini bükecek a· 
llkanlı .• Viyolonist ve öğretmen ğırlıktaki böyle bir programı ba 
Orhan Borar'ın sınıfından ... Ö~ şından sonuna kadar çaldırmak, 
~tmenin kı~a açıklamasından kanaatime göre hatalıydı. l\tesc· 
anladık ki Guy de Rassenrosst?, IA Bach'ın Partitasından Ada· 
htanbul Konservaluarındım son gio ,.e Fuga'yı çaldırmak ka· 
sekiz sene zarfında mezun o!a· fiydi. raganini'nin \iç Caprice'i 
cak ilk viyolonisttir. Bıı öğren· herhalde içinden birisi veya iki· 
c~ Konservatuar tahsilini, Hk si seçilsin diye programa kon· 
sınıflardan başlayıp s':>n kade· muşlu sanırım. Ve Beelhoven'in 
mclere kadar getirmis d2~ildir. konçertosunda ilk Allegro, so
Muhtelif öğretmenlerd<J.l ders nundakl Kreisler'in kadansl:ı
aldıktan sonra fstanb:ıl Konser- rile dinlendikten sonra (kafi!) 
vatuarına başarılı bir imtihan denebilirdi. 

Bir mütareke şehri olan 
meşhur Panmunjom' a gittik sonunda kabul edilmiş Ye iki yıl Önümiizdekl yıl yapılacak olan 

lık bir tahsilden sonra mezun!· Margucrite Long • Jacques Thi· 
yet imtihanına girmiye hak ,.:a· baud millctlerarası piyano ve 
:ı:anmıştır. keman müsabakasının keman 

40 gazeteci bu şehirde, Çinliler ve Kuzey 
Koreliler arasında bir gün aecirdik b _. 

Programın başında J. S. programı önümde duruyor. Dün
Bach'ın Sol minör Partitası tam yanın her yanından yaşı 15 ile 
olarak yazılı (Adagio, Fuga, Si· 32 arasındaki viyolonistlcrin k:ı· 
ciliano, Presto). J. Dont'tan tılabileceği bu müsabakanın ilk 
Caprice No. 20, Paganini'den eleme imtihanında Vieux· 
19, 9, 13 numaralı Caprice'ler temps'in :-:o. 2 konçertosunun 
\'C nihayet Beethoven'in Re yalnız birinci kısmilc Bach'ın 
majör keman konçertosunun ta- Re minör Partitasının yalnız 
mamı (Allegro ma non troppo, Sarabande ve Gigue'i var. İkin· 
Larghetto, Rondo). Bir konsc.r- ci elemede Ysaye'nin keman 
vatuar mezuniyet imtihanında solo üçüncü sonatı (çok güç bir 

Yola çıkan kafile - Barı_ş treni - Müzakere barakası - Gazeteciler 
klübü - 1000 metreden harbi seyrettik 1 öğrenciye bu kadar güç, • ya. eser), viyolonist in seçeceği dört 

hut kalemimin ucuna gelen ke· Paganini Caprice'i ve Wieniaws
limeyi kullanayım; - bu kadar ki'nin Scherzo tarantelle'i •• Son 
ezici bir program yüklemek iki imtihanda da Mozart'ın tanınmış 
bakımdan dikkate 15ayandır: I - üç konçertosundan birisi (Re, 
Konservatuardaki öğretimin cid sol. La), yahut Beethoven, 
diyetini açıklar. IJ - Bu eser- Brahms, Mcndelssohn, Tschai· 
!eri n bu eserlerle birlikte kowsky, Glazounow, Saint 
tehlikeyi göze alan ö~reneinin Sa~ns, Paganini konçertoların· 
ncf·ine itimadını gösterir. dan biri~i veya Lalo'nun İspan· 

Koredc bir )·er (Uçak posta-
~ıyle) -: Buradaki garip 

h:ırbı sembolıze edc.n bir yer 
gormek istiyor musunuz.? Pan
munjoma gidin! İçinde insanla
rın öldilğU, yaralandığı, uçak
ların bombaları ile, napalmla 
rı Jle cehennemler yarattığı ga. 

va~ı bin metre uzaktan dürbiln
lerle manevra seyreder gibi 
seyretmek istiyor musunuzZ • 
Panmunjoma gidin! Nihayet 
mlltareke müzakerelerinde bir 
an evvel hansı temin etmek 
hususunda komünistlerin ne 
kadar gayrimakul ''e hilsnüni
)'etslz olduğunu anlamak isti
) Or musunuz.? Panmunjoma gi- . .. ,, .. r.,•"' 
din! 

Tabiı bu •Panmunjoma ;Gi· 
dın!• nakaratım sözün gellsi· 
dıc. .. Koredc olsan~ ,.e Birleş
miş 1ılilletler kuvveUerinde bu
lunsanız bile Panmunjoma, ya
ni mütareke görü~elerinin 
yapıldığı bitaraf emniyet böl
gesine girmeniz imkansızdır. 
Bizım asıl muharebe hattımız. 
dan ileride, bir emniyet kori
doru vasıtasıyle gidilen bu böl- 1 
ge tamamıyle düşman hatları 
ve mevzileri arasındadır. Bura
ya ancak göril~elerde bilfiil 
vazifeli olan personelle. clle
rinde hususl karUar bulunan 
basın mensupları s:irebilir. 

Ben de askeri harp muhabir
liği sıfatından istifade ederek 
ve ancak 8. Ordu Temsil Büro- fıi~l"i!i~a.c 
sunun Türk Temsil Heyetine "' 

Genç viyoloni~t Bach'ın Par· yol Senfonisinden dört kı sım .•. 
tilasını bir solukta çaldı. Bizler En parlak istidatların lcldia ile 
koltuklarımızda rahat rahat din ortaya atılacağı nıilleUerara5\ 
ledlk. İki dakikalık bir dinlen- bir müsabakada ayrı ayrı Uç ele 
meden sonra öğrenci, Donl'un mede çaldırılan eserler, i stan· 
\·e Paganini'nin Caprice'lcrini bul Konservatuarı son sınıf öğ· 
de ~aldı. Bizler yine rahat gö· rencisine yüklenen programa nis 
nülle dinlcmiye devam etlik. betle, keyfiyet bakımından de· 
Birkaç dakikalık bir nefes al- ğllse bile kemmiyet bakımından, 

• madan sonra Guy de Rasscnfos· daha hafiftir. Hal böyle iken, 
se. bu sefer öğretmen ve plya- çok gilzel ve d~crli vasıflarına 
nist r'erdi Ştatzeı"in piyano CŞ· rağmen kusursuz olmadığı. asi· 
liğile Beethoren'in konçertosu· kar olan Guy de Rasscnfosse'un 
na ba~layınca C El ihsanü bitin· kemancılığına değer biçerken, 
marn!) diyerek bu muazzam e · konser salonundald bir münck· 
serin de tamamını dinlemlye kid gözlyle değil de bir öğret· 
'ahdettik... Nihayet bu kadar men görüş ,.e anlayışiyle not 
yilklil bir program sona erince, takdir edilmesini daha isabetli 
ve bir buçuk saat demir leblebi bulurdum. 

Naziler Selanik' te 40 bin 
· Müseviyi nası 1 imha ettiler~ 

göstermek istediği kolaylıklar- Tokyo Annex hastanesinde iki yaralımu: Solda er Dursun Tu· 
d~n .:faydalanarak miisaade ala- ran, sağda ü)teğmen Kadir Tavşan 

Atina' da çıkan yarı resmi Messager 
d'Athenes bu hususta malumat veriyor 

bıldım. Sanırsam, bu müzakere
leri ilk takip eden ilk Türk de 
ben oldum. 
pa.nmunjom )·olculuğumuzda 

ılk kademe, jecple Seoul-

dan f5 dakika mesafedeki l'ılun· 
san - ni'ye gidişimiz oldu. Bu
rada kullanılmayan hatlardan 
birinin üzerine çekilmi~ bir 
tren basın karargahı ittihaz 
edilmiş. 8. Ordu Temsil Subay. 
lığı tarafından hazırlanan bu 
trende gazeteciler için yata~k 
yerler, lokanta ve battı Ame
rikan bar var. Bir vagon çalış
ma salonu haline getlrilml ; 
akşamları ayni ~·erde en son 
filmlc:c gösteriliyor .. Tff'nin bir 
de ismi \ar; •Barış Treni• ••. 
İstihza mı, ümit mi, bilmiyo
rum! 

İşte sabahleyin 9.40 da Banş 
Treninden bir Konvoy halinde 
(GMC kamyonlarından mürek
kep) Panmunjoma hareket et
tik. 40 küsur gazeteciydik. fc. 
terinde ilk defa olarak giden 
ben olduğum itin heyecanlı
yım. •Göreceksiniz, ayağım 
uğurlu gelecek; bugün birşey
ler olacak diyorum •• ÖbUr Pan 
munjom kurtlan artık işi ka
nıksamışlar; bıyık altından ba
J)a gülüyorlar. Bir tanesi, Uni
tcd Prcss ajansının iri, palabı· 
~,ldı muhablri Richıırd APP· 
Icgatc • Panmunjomdaki yegA
ne yenilik, oradaki tarla fare
lerinden birinin doğurmas1 ola
bilir• diyor ve ilave ediyor: 
. Bu işi siz Türklerin süngüsii 
daha kökünden halledebilir.• 
Mr. Applegatc Türkleri çok i)•i 
tanıyor; Kunuri savaşlarında 
General Yaz.ıcının kararg!hın
da bulunmuş ..• 

YAZAN: 

ALTEMUR KILIÇ 
.A.61.eğmen 

••• 
~·ant boş arazide ilerledikten 
sonra dilşmanın as.ıl muharebe 
batlı hizasından geçtik. Burada 
da MP'ler tarafından durdurul
duk. Buradan ilerisi bitaraf 
emniyet blilgesl olduğu itin \':ı
illeli MP'Jerden ve Kuzey Kore 
Emniyet kuvvetleri mensupla
rından ba ka kimsenin ııilih 
tasıması memnu: Tabancamı 
bmıktım: 

İki yanında dü~man me\Zile
ri bulunan Pan - l\Iun • Jom 
bölgesine girmi§tik. 

pan • l\lun • Jom bir Kore kö-
yil ... Muharebe hatları itf. 

banyle Kuzey Korelilerin elin
de olması icap ediyor fakat gö
nı5J11elerln ilk safhası Kaesong
da kapandıktan sonra ikinci 
safha için burası scçilmis ve 
bit.ara.[ emniyet bölgesi ittihaz 
~dılmış. Eski köyden ancak iki 
ü5 damları sazdan örülmüş ku
Jube kalmış; bu kulilbclerin va. 
~ıbaşına san boyalı bir bar;ka 
ın~a edilmiıs \e 6 büyük çadır 
kurulmuş. Bu çadırlann ve ba
rakanın etrafında Amerikan 
MP'lerl \·e Kuıcy Koreli Em
niyet kuvvetleri nobet bekli
) Or. 

Amerikan l'ıtP'lcri acık haki 
renkte üniformalar giymişler, 
boyunlarında ye§ll !ularlar v:ır. 
Dimdik hiç kımıldamadan du
ruyorlar. Kuzey Koreliler ise 
Rus üniformasını andıran açık 
haki renkte, golf pantalonlu, 
geni& apoleUI Uniform:ılar giy
mişler, kollarında ilzcrinde Ko
rece •Emniyet kuvvetlerı. ~a
zılı pazubendler var.... Hepsi 
Rus yapısı tUCekler tasıyorlar. 

Jetler delegelerinin • diğerleri 
de muhaberccilerc, stcnografla 
ra ve basın mensuplarına ay
rılmı~. Birkaç mil geride de 
basın mensuplarının gazinosu 
ile MP'lcrin yatma çadırları 
var. 

Basın mcsupları, iki taraf de 
Iegelcrinin gelmesine ve müza. 
kerelerin başlamasına intiza· 
ren, saz kaplı kulübelerin et~ 
rafında beklcşmcye basladı. Bu 
sırada aralarına komünist ta
rafın gazetecileri ele kanştı. 
Jler iki tarafın gazPteeileri bir 
birleriyle konuşu~o lar ve şa
kalaşıyorlar fakat tabıi bb: liU· 

baylar ve askerlerin karşı ta
rafa mensup kimselerle ko· 
nuşması memnu ... 

Bizim gazeteciler komünist 
gazctelcrm ağzından Uıf kapma 
ya calışıyorl:ır ..• Tabii havadis 
\:e hadise kıtlığında meşru bir 
mazeret? Komünistler dP aynı 
gaye ile dola~ıyorlar. Esasen 
nvayele göre bu komünist g:ı. 
zctecilcrin ekserisi gazeteci de
ğil ajanmış. Lfıf kapmaya ça
lışıyorlar ve Pan - Mun • Joma 
yeni gelen herkesi anımaya uğ 
raşıyorlar. Benim de bir silrü 
fotografımı çektiler ve kim ol· 
duğumu öğrenmeye çalı ştılar. 

A tinad_a ~ıkan (Vima) gazete
si, Isralle giden bazı Yu

nanlıların güçlüklerle karşıln!i· 
tıklanndan, halbuki Yunanlıla
rın işgal zamanında Yahudilere 
ellerinden gelen yardımı yaptık
larından bahisle bir makale )'a· 
yınlamışlır. Yarı resmi :'ılessager 
d'AthCncs gazetesi bu miinase
bctlc yazdığı makalede diyor ki. 

·Resmi rakamlara göre Yuna
nistanda bulunan Muse\•ilr.rln 
miktarı 1941 de 72 bindi. Bunun 
elli bini, yani fü,;te ikisi Scliınik
te yaşıyordu. İşgal 1.amanında 
bUtün Yunan Musevileri biıyük 
tazyiklere maruz kalmış olmak · 
la beraber en ziyade felakete 
uğrayan SeUınikteki :Muscvlleıdi. 
Binaenaleyh onların macerasını 

tetkık edcccğız. 
lO mart 1943 te Nazi makam

ları bu §chirclekı biitün Musevi
lerin üç mahalde lopl:.lnnıasını 
cnırctnıl5tir. Üç gün zarfında ye
rine getirilen bu emir l\tusc' İ· 
Icrin ilk felaketi olnıuştur. l\IU· 
sevilerin gönderildikleri yerler
den biri gar Cl\'arında idi. Bura
sı bir toplnhma kampı haline ge
tirilmişti. Çok geçmeden burnd:ı
kilerln meçhul yerlere gönderil
melerine başlandı. ilk kafile blr
kaç gün sonra yola çıktı . Kafile
de her yaşta. her sınıfa mensup 
birkaç bin l\lu evi vardı . Bunlar, 

Kulübelerden bırine gazeteci- bfitün paraları , .e e§)·aları ahn-
lcr uPan · !llun • Jom Gaze. dıktan sonra bir \"agona yetmiş 

teciler Kulıibıi adını takmış- ki · 1 lıır • içinde 'liski içiyorlar \e . şı c oldurulmuş ve vagonlar mil 
Allan Winnıgton'la sohbet edi- hUrlenmişti. Gidenlere yiyecek 
)orlar. namına bir okka ekmek bir tc~ti 

ll su Yerilmişt i. 
. A an Winnington. aslen İngi Bunu nisan \ 'C mayıs ayl:ırı 

lız, f?kat Lontlra Daily Worker 
komunls t gazetesinin Kuzey Ko- zarfında diller kafileler takip et· 
re tarafındaki muhabiri. Uzun U. Bunlar da ayni 6arUar içinde 
boylu. gri saçlı, kıpkırmızı su· gönderildiler. 10 haziranda 50 
ratlı bır ıat. Bir Amerikalı ga. ~~n Musevinin hepsi sevkedilmiş-
z~teei on~ iyi tariE etti: clllç 
hır şeye ınanmayan, fakat ina· Aya Dimitri mahallesinin hı-
nıyor rolU yaparak komünist ristiyan ahalisi bu sistemli me-
l~rden ekmek )İyen bir tiynet I zalime büyük bir hiddetle oahit 
sız. .. O da buraya herhalde sırf \oldu. l\Ietrepolit Yermanos Al-
gazetccilik yapmaya gclmi man kumandanlığına müracaat-
)Or • gazetecilerin tahminleri la umumi infiale tercllman oldu. 
ne göre komünistlerin dllny:ı I Atinadaki halk \'e meslek te~ek-

<Drvamı Sa: !'i Sii: 7 :el külleri bir protesto kararı ver-:.----------------------------------..;.;;...1 diler, parti reisleri Papandreu, 

Yarım saatlik bir )olculuk
tan sonra, telörgülcri ara 

sından geçtik \'e sll!hlı Amerl· 
kan MP'leri tarafından durdu· 
rulduk. Hepimiz birer birer hO
'iyctlerimiı.i ispat ettik. Artık 
Birle~m!ş J.\1illetler a511 muha· 
rebe hattını geri bırakmıştık. 
Bir müddet No Mans Land'de 

Sarı bar aka, müzakere bara. 
ka$ı; çadırlardan biri komünist 
delegelerin, biri Bırlcşmis Mil· 

Milonas, Kafandaris'ten mürek
kep biı' heyet göndererek işgal 
mnknınlarının çabuk ve şiddetli 
müdahalesini istedi, Yunan kili
sesi bu tcşcbbUsc iştirak elti. 
Fakat ınaat!eessüf bunlar hiç bir 
netice ,·ermedi. 

Seliınik hıristiyanları protes
todan bıkarak harekete gcçmcğr. 
karar ,·erdiler. Onların yardı
mıyle 5000 Musevi kar,;mağa ve 
dağlara sığınmağa muvaffak ol
du. Yaslı bin kadarı da sahte hil
vlyet varakalarıylc Atinaya gön
derildi. Nihayet birçok Musevi 
çocuğu hırlstlyan aileleri nez. 
elinde saklandı. 

Bu insanlık tesanlidü birçok 
kurbanlara mal oldu. Ortodoks 
\'t'yn Katolik birçok Rum tevkif 
edildi, rrhinc olarak saklıındı. 

Diğer taraftan Yunan lıükiı
mcti bir kanun çıkartarak işgal 
esnasında Xaziler tarafından öl
dürülmüş veya kaybolan ve va
risi bulunmayan Musevilerin cm 
valinin Jıüklıınete değil, :Musevi 
hayır teşekküllerine intikal et
mesine karar verdi.• 

40 sene :rarfında 
Bu nıünasehetle Scliınikte'!.>i 

Museviler hakkında şu malümat 
verilmektedir: 1912 de Selanik 
Yunan işgaline geçtiği zaman bu 
şehirde 85 bin Mu evi vardı . llu
nun 35 bini ıkinci dilnya harbi
ne kadar muhtelif ıncmlckctlcrc 
hicret etmiştir. İkinci dünya har
bi başladığı 1.aman bu şehirde, 
yarı resmi Yunan gazetesinin 
söyecliği gibi 50 bin :\luscvi ''ar 
clı. Bunun kırk binden fazlası 
Naziler tarafından imha edilmiş
tir. Şimdi Scliınikte ancak 1500 
kadaı· l\tuscvi vardır. 

;\tU,UntF.R KARACA 
) J.Ui:$1M Ou ~ksam 

HELSİ:\"Kİ 952 
Cu ırttsl, Faıar mali· 
ntltr 16 dı, ıuıre'er 21 
de Carıamba ak:amlı· 

rı ıenzt:ıuı halk "ecesi. 
razarte.sl akıaml rı ttııu ll 

:roktur I'eru mbe akıaml&rı •e CIUll&r
tu l matlntd.e tale~,.. tenilllt. 

Telefon : '313& 

... --... -

Yunanlılar üç piyade fı rkas ı ile yakından, bir piyad• 
fırkası ve bir suvari l ivası il e uzaktan 23 üncü fırkarnıı1 

ihataya çalışmışlar, fakat muvaffak olamamışlardı 
l ' irmi üçü;;ii232 - fırkası ve bir sU\·ari livası ile müddet için durdumıu~~ 
Fırkanın takviyesi uzaktan 23 üncü fırkJmııı iha· Yüksek heyet, fikrinde .""MI' 

taya çalışmış, fakat muvaffak çok ısrar ederse, çaresiz Wİ 
uşak'ın zlyaına daha ilk Yu- olamamıştı. Sonunda Yunanlı· ye kıtalarına mahsus treııl 

nan taarruzunda intizar lar Dumlupınarda on ikinci den birisini ..-ermek ınecbll 
ctmistik •. Çünkü Yunan ordu- kolordu kıtaatı ve Gedizln şar yetinde kalacaktım. Bu da~ 
sunun §ımal kan:ıdı Bursayı kında da Kuvve! Seyyare önün minci fırkanın takvi.yesın• ., 
geçecc~ kadar ilerlemiş iken de durmuşlardı. ter istemez mlni olacak«· '~ 
mcrkezı Eşmenin gerisinde Uşak'ı ve Gedlzi müdafaa e· ziyeti kendilerine de anla~ 
kalmıştı. Yunan merkezinden decek kadar kuvt"etli değil· fakat dinletemedim. NeU ~ 
\"Ukubulacak herhangi bir t:ı· dik. Ancak rlcatimlz iyi idare yüksek heyet, takviye )cıtıl,,r 
arruz umumi değil, mevı.11 o- edilemediğinden fazla ıayiata na tahsis edilmiş olan ıre~ 
l~caktı. Bu taarruzun merke- uğramıştık. Müdafaa plinımı· den biri ile Afyonkarahis•ıv:: 
zın .d.lğer kanatlarla bir araya zın esası çok üstün düşman hareket etti. Heyetin, ?d" 
getırılmesl maksadile yapıla· birlikleri ile ciddi bir surette müzakerelerinin tesiri alu:'.ı; 
cağnı kabul etmek Jazımdı. muharebe edebilecek kuvvetli kalarak bu seyahati yapll" 
. Alaşehir Yunan yığınağının bir ordu te~kil etmeden en·el ihtimalini düşündüm. 1 

s!k}et merkezinin Uşak'a gc- kıtal~rımm ayrı ayrı ezdirme ~ 
tırılmesl ve Gedizin de ileri mektı. Bundan dolayı zayiatı· ı 
mevzii olarak tutulması ile mıza ehemmiyet vermiştim. Ankarada bir kadıll 
Eğrlgöı:, Domaniç ve Uludağ· Yoksa muharebenin herhangi 

1 

1..-l:: k k ... .ırt 
ları, Bursa, ve Uşak Yunan bir şekli az ,.eYa çok zayiata ~aıı tı anara oıo• 
kuvvetleri arasınd.an ~arktan sebep olabilirdi. ~nkara, 23 (Hususi) - ~~ 
garba geçmek lstıyecek kar~ı Ankaradan gelen 1 fskıplcr mahallesinde garıP t# 
taraf müfrezelerine bir mani Yüksek heyet ölilm hadisesi cereyan ti ~ 
tcşkll edecekti. Bu suretle u. Şevkiye Eren adında 75 ya~ 
şak dlişman yığınağının şimal 23 ilncü fırkamızın önünde bir kadın yemek yerken ıo ~ 
kana.dı ~kın~~ra karşı tabii bir düşmanın ileri hareket için nefes borusunu tıkamış "! .n 
mAnıa ılc ortülmüş olacaktı. hazırlandığına dair verdilim vallı kadın nefenizllkten D"' 
ll~rsa • Uşak arasında bir em· haber üzerine Meclis Reisi tank ölmU~ür. 
nıyet ~crdesl daha kolaylıkla Mustafa Kemal Paşa, Erklnı Sağlık Bakanın ın " """ 
yapılabılccckU. Fakat Nazilli Harbiyei Umumiye ,.e Müda-
Y~ınan müfrezesinin Saray kö· faai Milliye Vekilleri, maiyet· ile • Rüyam• kotrotl 
yüne sürülmesile yeni Uşak leri ve on, on beş mebustan h kk d M l'fl 
yığınağının cenup kanadı Ala· müteşekkil yüksek bir heyet a ın a ec ı 
·şehre nisbeUe daha güçlilkle Eskişebre ıelmlştl. Benden, iki takrir veril.li ~ 
emniyet altında bulundurula· karar ve tertibatım hakkında 
caktı. Eşmenin şimali şarki· malıimat istemişlerdi. Verdi· 
sinde ileri mevkide bulunan ğim izahatın hUllsası şu idi: 
23 üncü fırkanın önünde Yunan Artçı muharebeleri vererek 
lıların biiyük kütlelerle yaptık n.umlupınar istikametinde çe
ları yayılma hareketlerinden kılecektik. Gediz istikametin· 
Ala~ehir yığınağının Uşak'a deki Kuvni Seyyare de ayni 
karşı taarruza geçecekleri ta· hareketi yapacaktı. Miltallamı 
hakkuk etmişti. Bunun üzeri· t~svip ettiler. Ancak seyah.:;tle
nc bu istikametteki on ikinci rınl A!yonkarahisuına kadar 
kolordunun ihtiyat kılaları hususi bir trenle uıatmak is· 
(mtirettcp fırkadan Jür alay, tediler. Bunun 5ebebini anlı· 
kolorduya merbut kıtalar ,.e yamamıştım. Maksatları ha· 
bazı milli müfrezeler) ile reketi daha fazla kontrolları 
garp cephesi ihtlyatınd8cl1 bir altında bulundurmak ve mü· 
piyade alayı, bir cebel batar· <hı.hale etmek ise, bunu Eski· 
~ası, Çcrkcs Etem Beyin Kuv· ~eh~do kalmakla da yapabilir· 
vci Sc~yaresi ile 23 üncü fır· l~~dı. Yok eğer mlneviyatı 
kamız takviye edilmişti. yukseıtmek için ise, zamanı 

1.' ağı ,.e Geılizi mıiılafaa 
füle('rk kadar kuvvetli 
Değilclik 

değildi. Çünkü simendi(erlerl· 
miz takviye kıtalarımızın nak· 
line bile klfi gelmiyordu. Ben 
cephe kumandanı sı!atile daha 
çok allkadar olmaklığım !bun 

yu~ıanlılar üç pıyadc fırkası ~elirken, nakliyata sekte vur
ıle yakından, bir piyade maması için hareketimi bir 

Ankara, 23 (Hususi) - ~ 
~filletvekili Ferit Melen !tfeC 1 ık.i sual takriri vermiştir. ll' 
lardan birincisinde, AnadoltJ ~ 
jansı tarafından neşredileıl ., 
Sağlık Bakanına atfolunan ~ıl' 
konuşmasının yapılmamış. o~ 
fundan Ba~bakanlıtın haJ>el~. 
olup olmadığı ve mes'uller 1 kında ne muamele yapıldıJI 
rulmaktadır. ...6 

İkincisinde, Rüyam kontası~ 
memlekete gümrüksüz sokU 
tunun doğru olup olmıdıJI ~ 
rulnı~kta, (Muafiyet hangi 'f 
tara dayanllarak vcrilmlftlr1A 
kotra için döviz tahsis oluJIY 
mudur?) denilmekte(lir. • 

Türkiye Köylü Partitl 
kongresini yapıyot .....r 

Ankara. 23 (Hususi) - 'JV'.:. 
~~e .. Kö~lü Partisi ilk kongre~ 
onumüzdek.i paı.ar s:linü şt 
miıde yapacaktır. ,A 

Ma~silyadaki büyük bina 
merasimle açıldı 

Fransa, binanın 
Miman Corbusier' e 
Nişan verdi 
Dünyaca tanınmış meşhur mi-

mar Corbusier tarafından 
l\I:ırsilyada, içinde 321 daire 
bulunan büyük bir bina yaptı
rıldığını yazmıştık. Binanın açı. 
lıs resmi, Belcdiyedlik Bakanı 
Claudiu Pelit'in, .'.\larsilya Be
lediye reisi ile \'alisinin. ba§lı
ca m~murların ltuzurıyle 14 
ckimılc yapılmıştır. 

Hııı:ı chclct lıııharı üze-
rindedir Yerden 58 metre yük
sektir. nam muazzam bir tcra
saclır. Burada bir yüzme havu
zu, güneş banyosu yapmağa 

mahsus yerler vardır. Ayni za
manda bir bahf,'C de vücuda ge- · 
tirilmiştir. Binada dört büyük 
asansör vardır. Bunlar davetli
leri kısa bir zamanda dama çı
karmıstır. 

Yeni bina iki milyar franga 
(20 milyon liraya) mal olmuş. 
hır. 1947 de inşaata ba~landığı Binanın dııın dan görünüıil il. 

zaman 600 milyon fraııg• ~ 
"" ,,. cağı hesap edilmisti. fr ~ 

kıymetinin dü~mesi, inş••' ~ 
zemesinin pahalılığı ille t• ,ıl. 
ni gölgede bırakmıştır. .ı~ 
mafih böyle bir blnanııt ~'tı/ 
1 milyar, 200 milyon f 

0
,. 

yapılabileceği hesap e~i111 oıır 
Büyük binada 1300 ~ışl~ıf~ 

racaktır. Dairelerden bır·..-J'' 
Dimdiden satılmıo veya ı.ı ~tt' 
mı$tır. Burada bir iJktl1c~ 
bir sinema, yiyecek ,.e 
satan dükkanlar ,•ardır. ı1 ~ 

Yeni binanın tarıft• t)ııı': 
aleyhtarı da \'ardır. 11~1' 1ıll 
mimarın gayretini takdıt)IO~ 
tinden Bakan kendisine if 
met namına teşekkür elfl' tir 

Leglon d'honneur nl~anıll1 
Binanın miman Corbusier maketi gösteriyor mıstır. 



- • 
Cumlnubaskanı İranda ayan seç ___ • ·-ıı;.;ı. ..... BAŞMAKALEDEN DEVAM KORE DEN RÖPORTAJLAR 

---lJenzluk, ıtahalılık 
• 

Yunanistaı' a -,renileııeeek Büyük saat mütareke şehri alan meşhur Bir 

paııaııtıktan ıiki.yet eder durunır. ııu, yalnız bite mahsus 6idetek Ankara radyo gazetesi, İngiltere - lran 
münasebetlerinin kesilmesini «müessif» 

olarak vesıflandırdı 

' Bası ı incide> 
edinebileceği, medeniyet yan. 
§ında nöbet değiştirilrceği ıa
man gelmiştir. Bir asırdan fazla 
bir müddet (Anupnnın nasta 
Adamı) diye anılan Türkiye, 
hasta bir Auııpanın, hasta h!r 
dünyanın dol.1orları arasında 
mühim bir :)er alabilir. Uıun 
asırlar, askeri mücadeleler için
de :)aşayan Türk milleti, edindi
ği tecriıbe -we meziyetleri, en te. 
mlz 'e feragatli hislerle insanlık, 
ı;ulhunun •hizmetine anedecek, 
yeni bir medeni dunyanın kuru
cuları arasında öncü bir Tole ge
recek bir me\ kidedlr. iktidar \C 

mulı:ılefel cephelerinde mııkad
deratımm idare eden slyasrt 
adamlarını, tarihin bıi yuksek 
icaplarına uynıağa hep birden 
davet edelim. 

Panmunjom'a gittik 

. değildir. Dünnıl1'ı hım tırrannda httkes harıtın taham
ınul edilemeyettk cfenıttde pahahla!Uğındın şik~etçidir; 
tskl bntanlan. ucuı.Iuk deTrfni b.Utttle anmaktadır. Pahablı
~n, her IMmle.kete ıritt, tiirhi tiirhi sebe,ı.rl vardır. Fwt 
rlftsız Baebwm Plnay'e nazaran her taraftı tesirini goste

reıı ltlİİfterek bir Rbep vanlır ki o da halkın pahalıya rağbet 
et..._.. .... 
1 

-•.,ıuır. Fransız Ba:!balıuu bizim • Uruı.dur illeti var, pahı-
ıdır M.kınetı var. sötünün Ncltea dü~manıdır. Halkın uı:uı.u 
bırakıp ttallalıya ralbet etıaesfal budalalık sa;)ıyor. 

i\t Pin:ry'ia ııörlerl ne dertte dolnıdıır? Bel~ikalılar bu
~u 111llanuılı irin hir tecrübe )'apaıağa karar "rmltlerdir. La 
;•tlon Bel•e gazetesine ıl:ire terribe şu suretle yapılmıatır: 

llad110 8•n.-üf...U41'11 

Londra 23 - Geçici Yunan 
hlikCımeti Başbakanı Kiyosopu. 
los bugün Türkiye Cumhurbaş· 
kanı CeUI Bayarın kasım sonla· 
rında Yunanistana geleceğini 
soylemlştir. 

Tahran 23 - l\llllt cepheye Ankara Radyo~ıınuıı tefsiri 
mensup 24 mebus tarafından ve Dün aksamki Radyo Gazete i 
rilen \'e Ayln meclisi üyeliğinin Iranın İngıltrre ile olan siyasi 
altı seneden Utf seneye fndirıl· miinasebetlerini kesme hadisc-

Dolmabah,.e mesini istlyen teklif bugün mec sinden bahsetmiş. b~ınun sulh· 
'\' liste kabul edılmlstir. sever dUnya milletleri için ese[ 

Mecliste hukCımet namına ko \'erici bır hMıse olduğ ınu, böy 

Cl'nayelı' ı• t:ı•n du'• n nuşan Dışişleri Bakanı Hiiseyin le bir şeyin ancak komiinistleri 
y Fa timi, bu teklifin kabulU ile se\ indireceğini söyledıkten son. 

T b 'k ay An meclisinin mtiddetinin SO· ra SÖ) le de\•am etmiştir: af f at yapı ld f na ermiş olacağını söylemiştir. •- Her iki devletin dostu bu-
Dr. Musaddık hazırlanmakta 

,(Başı 4 iineOde > 
basınına du)ıırmak fstedıkleri 
şeyleri o kurnazca Pan • :Mun · 
Jomda gazetecılere fısıldayıve· 
rlrmiş. 

Saat tam 10.o:l5 de il •. ; helikop 
terle Birl!!~mili Mılletler dele
geleri geldi. .. Korgeneral Wil· 
ilam Harrison, Tuğgeneral 
Frank l\Ic Connell, Güney Ko· 
reli Tutgeneral Han Lin Lce, 
Tuğamiral John Daniel ve 
Hava Tutgenerali Joseph 
l\lorris ... Yanlarında 6 kadar da 
kurmay suba)ı var. ir <'llll~rt peyniri alınarak ortadan .kesllm~. biri bir ma

bzadı pahalı. diğeri ~·anındaki maiazada nisbeten ucuı fiyatla 
satı~a çıbnbaqtır. Pıhalı pll!ynlr kısa bir uman zarfında sa
tılını • ucruıa kbnse nğbtt etmunistlr!... Bundan sonra bir 
kuntas ahttank ortadan Jı;estımJt; birl pahalı, dl&erl ucuı rı
Ylllla satıım:ıJı; tstenmlftir. Bımda da ayni netke elde edilmiş, 
~•ili Pahalısı pel çabuk satdmıf, 11cuzuna rağbrt eden olma
?l!ıftır!.. Beldbblar Fransız Baebakıuwun iddlamun cloğru 
01dn~una bu sun~tle kanaat getinnl~lerdir. 

< Bası t lnridf') olan yeni seçim kanununu l'l 5• lunmamız \e 1ranın kom~mıı.,. 
nan ka!ilden sanık Ali Semizer, vip ve tasdik ettikten sonra I a· olması aıtıkamızı \'e teessürü

. ka~desı Rıdvan Xanap ve l\"ecatiı kında ayan meclisi seçimleri ya nıüzü bir kat daha arttırmakta-
j Ak~al dün İstanbula getirilmi& pılacaktır. ·dır.• 

Helikopterler henüz inmi5tı 
ki, gazeteciler Kuzey Kore ta
rafından gel~n yolun ağP.ına 
koşti.ılar. Bölgenin methaline 
siyah bir Chrysler yanaştı. 1-
çinden piir azamet Kuzey Kore 
generali Nam tı ~ıktı ... Koyu 
nefti, Rus tipi yakalı ve geniş 
apoletli bir ceketı, lAcivert. ke· 

l l~r. Bunlardan ::ı.rustaflı Se-
mızer. suç arkadaşlarını gôster- Mısır, bu·· yük. dev et 
mek üzere Bursaya giden Emni-

Ey si)a•et adamları, Türk mil· 
leli yaman bir talihlt', bÜ)Ük fır· 
sallarla karşılaşmıştır. Küçiik. 
miskin iliyatların, gafil hesapla· 
rın esiri 1-:alma)Jnız. :llilletle 
n•es'ut talihinin arasına girme
yiniz. Kendi hesabınıza şerl'f. 
mel ki istiyorsanız, bunu kf'ndi 
dar ihtiraslannızın hesabına de
lil, milletin ) iiksek ve miişterek 
gayelerinin hesabına ı;alıljmakta 
arayınız. 

Pinay'in ıri;zlmnfn doğnılulunu gosteren mf allere bu
güııltnle ltiıd• el• sık ~ ri6tlaJlllor. Bwılarm ba..sında liifcr 
fiyıtıan pUr. Bir miiddettenberl ç_ok çıkan \'ll ıünu ıiinüne, 
taze tatt. satıla. IilferJerlıı fi,.atı bir iki ıün e\-Yd 100 - ısa 
1..ur:ufken lnıaa raJbet etmeyin •Pahalıdır, hikmeti var!• di e· 
rek ayni malı 300 • :uın kuru~tın satın alanlar pek çoktu. Bir 
tekerlek ka~ar , cya gruyera peynirini ortadan kesettk bir 
:ııarrasını pahalı, diğerini ucuı olank utııa çıkarsak Belçlkı
daki neticenin elde edilecdi muhakkaktır. 

Ucuz hlrştyi pahalı ı~tmak hınıılıktın ba~ka birttY de
lildir. Hepimiz hırmlıitn aleyhindeyiz, fal&atı çoğumıı& bu 
l'Olı\akl hınııhtı adeta te5dk ederlı. Ne garip mahlt\klanz: ... 

Enis Tahsin Til 

Daimi Encümen'in iki 
tatbik edilemedi 

karan 

< Ball ı incide> 1 •Umumun serbestçe istifade· 
. Buna mukabil İstanbul bele sine tahsis edilen bir sahanın 

dıye başkanı phdn en büyük hususi bir ticaret müessesesine 
~lilkiye Amiı:i olınak gibi büyüK ilhakı doğnı olımıyacağından 
bır nıes'ulıyetin de yükü altın· fuzulen iSgal edilen 610 metre 
d_a<tır. Günlilk kabuller. siya 1 karelik sahanın muhaberat ile 
tiYnetıerde karşılamalar, rcfa· nkit geçirilmeksizin derh:I ta.1 
kau~r, açılış tOrenleri ve nlha· liyesine ve fuzulen işgal edilen 
Yet Istanbul Radyosunun beş d:ı miıddete ait işgal resmi için he
kıkalık ~ehirli saati programını sap müdUrlUğünce tarifeye göre 
dolduracak biltün faaliyet de t~klifte bulunulmasına karar 
hep onu beklemektedir. Böyle verllı:nistir.• ' 
olunca da, her gün cereyan e· Müteakip 3 '5 52 tarihli ta· 
den on binlerce muamelenin ne mamlayıcı diğer bir karar da 
E~kilde bir seyir takip etti~ini ~öyledir: 
bıwt tesbite elbr.tte ki imkAn .. ö237 sal-,h belediye gelirler 
01Lnaz. Hatta o kadar olamaz kanununun 28 inci r.ıaddeslnln 
ki, meselA şehrln göbeğinde, B ~ı~rasıruı tevfikıın metre ka· 
Taksim bahçesinde ıı seneden· resının günde 15 kuruş işgal res 
beri cereyan eden çok büyük mi alınmasını karar verildi• 
biı: yolsuıluk, her türlü kara\'a Fakat bu kararlar tatbik mev 
ta.kibata ve emirlere rağmen ay~ kıine konulamamıştır. Zira ka· 
nı tnınval üzere . sürüp gider. rarı tatbike gelen Taksim bu· 
ırı Ele a~mız hAdısenfo ta! i· cak müdürlüğü memnrlan, gazi. 

tı §Qyıedır: " 11o:ınil5te~iri. iiklı:i memunımı:ı 
- Tal."Sim Belediye Gazinosu valiy!! ilt!inı il.en<! lerina tebll~ 

ınüsteciri Taksim bahçesinin de. e~tlğı slfahl b r emir Uzerine hiı; 
niıe bakan cephe kısmını bun- hır muamele yapmamışlardır. 
da..n tam on bir yıl evvel, hiç bir Y.ani bir tarafta daimi enenme· 
ltilrar ve anlaşma olmadan fu. nın resmi iki kararı vardır, öte. 
?Uli olarak işgal etmiş, etrafını k! t&rafta ''aliye aifedllen şifaht 
Cevi . hır durdurma emri. 

rtmış ve lilrumlu t;slsatı ko Diğer taraftan 1947 , 1 d 
Y~rak burasını •Halk bahçesi• 1952 vıJına kada'r hl 1 ın an 
aıu alt d . 1 bl 1 . ~ , Ye er mev· . ın a ~en r eğ ence ye· sımin mayıs hadran t 
r:r: $eklinde işletı~e~e başlamı~· ağustos ayl~rına m~hs~~re~:i 
ra · Bu hareketlnın hiç bir iti· resmi diye tahakkuk ettiri· 
ci;1b u:r.a~adıtını giSren mü!te· len ceman 90722 lir:ının öden· 
lı d~r .l'l_l~ddet aonr~ bu k~dar· mesl için gazino mil$tecfri Ka· 

iktıfa etmcmıs 'ie ısgal zım Arın'a 4 ağustos ıg-2 t • 
et ığı sahayı İnonU gezısınm rihinde yapılan ôdem"' ıb;ı 3 
ll'ı~...ı· ~ ı Jrna
tı' .. uıvenlerine kadar uzatmış mt! i de ntıticesiz kalmışhr. 

r Seneler. seneleri Uıkip et· Şehrin göbeğinde beledlJ'enin 
ınış, Taksim Belediye gazinosu vUAyetln \'e diğer bütıin aı,k&lı: 
~ll!teciti, •fuzull şAgllo vaziye· !arın gözltıri önünde 11 yıld:ın· 
1
ll1de faydalandığı bu yeni kt· beri şehrin ' 'e şehlrıının uıarı-
ıından, şehrin ,.e ~ehirlinin za· na olarak filturı;uıca devam et· 
~~ı.na. muawm kArlar temin tirilen bu yolsuzluğun ne za. 

11• -~tır. Nihayet güniln birin· man tasfıye edileceğini, mes'ul
l - hadi~e nasılsa allkalı makam lerinin kimler olduğunun ne za
t"tuı kulağına iitmiş, vaıiye.t man meydana çıkarıhcağını U· 

~~lk edilmiş ve belediye dal· martı ki yakında açılc!ı} acak bir 
de ~ncümeni 2/411952 tarihin· makam bulunacaktır. 
~ kararı vermiştir: Burh:ın Arpıd 

Amerika Türkiye'ye yardımım arttırdı 
h.ı . ( Başı 1 Lndde> 
~e ttran sonuna kadar 247 mil· 
lir~ dolar, yani 718 milyon Turk 

!>51 Yardım alacaktır. 
ker/ter taraftan. Amerikan as· 
.\ Yardım grupları başkanı ve 
le~e~ilunın A\Tupadakl kuvvet· 
t•r •ıkomutan vekili Korgene· 
tıtı liendy'nln şehrimizde yap
ı, tenıuıarda Tilrkiye'e yapı
l! \•slcer! Yardımın kullanış şek 
11111 zerinde husasiyetle durul· 
:ı-a~ ve bundan böyle )·apılacak 
°Ylr tnın arttırılması prensibine 
ı{ıtıı§tır. 

hr~rkiYedeki Amerikan askeri 
taı 1: grupu başkanı Tilmgene 
la11 rnold Korgenerale, yapı· 
f!Jtı/:rdımın gemerelerini gra· 
!lıın A ıab ederek Türk ordusu
daıı b~ı tıanın sayılı orduların· 
~i.,.. r haline geldiğini, Tür-

""'Ye b hrd Undan sonra yapılacak 

Koral, kara kuvvetleri kurmay 
ba~kanı Kôt&eneral Salahattin 
Selı~ık. hava kuvvetleri hareklt 
başkanı Tümgeneral Tekin Arı· 
burnu, ı;enel kurmay rejistik 
ve- hayır başkanlarlle Maliye 
ve Dı~iŞleri Bakanlıkları temsil 
cil~ri iştirlk etmislerdir. 

Bu toplantıda, son gUnlerde 
memlexetimlzi ziyaret eden 
NATO deniz kuvvetleri baeko· 
mutanı Amiral l\lc Connlk, N'A. 

TO hava kuv.,,·etleri başk • ·ıtıı-
nı General Saunders ve • .\ TO 
güney kesimi ha\·a kuvYetleri 
komutanı Shlaeter'in ziyaret· 
leri neticesinde alınan kararla· 
rın gözden geçirildiği Ye bu a· 
rada 3 ekimde ml'mleketlmize 
ikinci ziyareti yapacak olan 
NATO kuvY~tleri başkomuUını 
General Ridgway ile yapılacak 
temaslarda memleketimiz tara
fında öne sürülecek teklifler hu 
su~unda fikir teatisinde bulu· 
nulduğU tahmin edilmektedir. 

yet memurlarına Necatinin <ıvi-

~k ı::ı~:~::.n ka~ağa muvaf- olnıak istiyor 
E\-velce katil olması ihtimali Kahire 23 - Mısırın askeri ·Kliçuk bir memleket değı.liz 

narları kırmızı zırhlı bol bir kil 
lot pantalonu var .. Dudaklarında 
sigarası eksik değıl .. Chryslerin 
ar.kasındaki açık mavi Rus oto· 
mobilinden de Çin Halk Gönül 
lüleri Delegesi General Hsıeh 
Frang'la gene Çinli Albay Pu 
Şang çıkıyor ... Bunları takip e· 
den Rus tipi jeeplerden Kuzey 
Koreli \'e Çinli diğer subaylar 
söklin ediyor. 

üzerinde durulan Bursalı Meb- lideri Başbakan General Necip, Ye küçük kalmıyacağız. Coğrafi 
met ı':ıd,.sinde: Faruk'un tahtından lndirilmesiy mevkiimiz Ye büyük kaynakları 
•- Hadise günu İsmaille be. le neticelenen 23 temmuz hükfı· mız sayesınde dunya işlerinde 

raber birkaç saat sattıktan sonra met darbeslndenberi geç:en •90 mevki sahibi bUyUk bir devl~t 
ben ~endisinden a.}Tıldım. Fakat güulük hürriyet devresini• tes'i- kuracağız.• 
fsmaıı benden sonra Ali, Necati, den tertiplenen \'e iki saat sü· Necip Mısırlı askerin •cesur 
Mustafa, SUleymanla buluştu .• ren bir askeri geçit resmini hı· ve sabırlı• olduğunu söylemiş 
demiljtir. zır olda .seyretmiştir. ve demiştir ki: 

Tarihimizin büyük saati gel· 
mi tir. Bunu farkctmekte daha 
fazla gecikmeyelim. Yolumuz 
açıktır, guıclılir, sihirli ümitler 
,·e iınk~nlarla doludur. Elcle \·e
relim ,.e müııhet olların hep 
beraber ~·okusu olalım. 

~u ifade iizerine ipucu elde, Başbakan, nutkunda şunları •Mısır ordusu yakın tarihte 
edılerek takip edilen ve Bursada söylemiştir: Avnıpanın kapılarına dayanmış 

Kuzey Korelilerin sırmalı . .:a 
tafatlı üniformalzı:ı ile. Çinlı 
komünistler.in üzerlerinde rüt· 
be işareti bile olmayan aı;ık ye 
şil, kapalı yakalı elbiseleri ara· 
sında büyük tezat var.... Çinlı 
komiınistler bu. Sovyet Rusya. 
nın ilk gilnlerinde komünist Ji. 
derlerınin giydıği elbiseleri an 
dıran elbıst'l.eri ve amele kas· 
ketleri ile sanki Nam İl ve ma 
iyeti ile alay ediyor gibiler! 

yakalıınan dığcr sanıkların ifa- •- Mıstr dünya işlerinde la- tır. 130 yıl evvel Osmanlı p:ı· 
delerine göre hadise şöyle cere- yık olduğu mevkie ve Nil Yadi· diş;ıhının yardım talebi üzcri:ıe 
yan etmiştir: si tam istiklföne kavusacak Mehmet Ali Paşanın ordula:ı 

•Bursa Yıldırım mahallesi 1s- tır. 'Mısırın bu emellerine ulaş- Balkanl3ra akınlar yapmıştır. 
dadıye sokak 151 numaralı evde ~asına mani olabil~c~k herhan IŞimdi m itecavlz ta5ıvvurlanm z 
oturan dokumacı Gavur namıyle gı bir kuvvet yer yüz.unde mev· yoktur. Fakat milstakil ve kuv· 

Ahmet Emin YALMAN 

maruf 1934 dokumlu Ali Semiz- cut değildir. vetli bir dedet olmak azmind:?· 
er, kardeşi MusUıfa Semizer ve Necip demiştir ki: yiz. Bu gerçekieı;ecektir.• 

Çin H"nd'nde 
Savaşlar çefinleşti İstanbul Yenikapı Soğancıraşıt 

sokak 17 numarada oturan Bur
salı 1937 doğumlu Rıd\'an Manap 
Köprüde dolaşırlarkl'n, Bur$a 
Işıklar caddesi 1 numaratla otu
ran ve seyyar komisyonculuk ya. 
pan 1936 do,!!umlu Xecati Akün
al'a tesadüf etmislerdir. 

Dördil de parasız olan bu genç 
ler 1smaili görünce aralarında 
bir pilin kurmuşlardır. 

Necati, İsmailin yanına <!idip 
se!Am vererek ahbap olmu: ve 
brraberre Dolmabahçeye doğru 
yürümüşlerdir. Bu sırada diğer
leri de bunları takip etmişlerdir. 

Böylece İsmaille Necati Dol
mabahçe stadyomunun karşısın
daki çamlıklara ciderek oturmuş 
lar, Rıdvanlı Ali de kaldırımın 
kenarında beklemislerdir. :Mus
tafa ise Necati ile İsmaili gözet
lemiştir. 

Çamlıkların altında otururken 
:bım:ın Necatiye: 
•- Sen artık İstanbul.da kal. 

Sana otelde yer bulurum, iyi ba. 
karım.• diyerek koluna bir ı;aat 
takmı§ ve cebinden paralarını 
çıkararak: 

•- Bu paraları da ı::enden 
esirgemiyeceğlm.• demistlr. Ve 
sonra da Necatinin vanaklannı 
sıkarak ııarkıntılık et~e~e baş
lamıatır. 

Paraları alan Necati, bu sıra
ıia İsmaili iterek yere yıkmıs. 
İsnınilln cebinden düşen bıc;aı;t 
alarak onun koluna saplamak j5. 
temisse de sırtına rastlayan bı. 
çak darbesi ölüme sebep olmU§· 
tur. 

Necati bundan sonra kendisini 
bekleyen Aliye 15 lira. Rıdvana 
2.5 lira, l\tustafaya ela saati \'e
rerek hep birlikte Bursaya kaç
mışlardır. 

Diğer taraftan. sanıklardan 
N.-cati. All \'e Rıdvan dün saat 
17.30 da cinayetin islendil:ti çam. 
lığa götllrlilmtişler ve hAdlse ye. 
rinde bir tatbikat yapılmıştır. 

Bu tatbikatta Rıdvanla Ali 
hangi yoldan ı:ıelip nerede otur
<luklarını tarif etmleler, Necatı 
de İsmaille oturdukları yeri gös. 
t~rmiş. ve ~i~ayeti itiraf etmiş. 
tır. Gösterdığı yer hakikaten ce
sMın bulunduğu yerdir. 

Tatbikat sıı:asında heltı tara. 
fından çamlığa doğru gelen bek
çi. ı:an:lnr altındaki Necatiyi i§:ı· 
ret ederek: 
•- Simdi tanıdım. o gün bu. 

rada ~ördüğüm iste bu adamdı .• 
demiıtir. 

Halen firarda bulunan Musta
fanın yakalanmasına çalışılmak. 
tadır. ---
Kumbaracılar' m 
Bir mektubu 
Dtın doktor S"dat Kumbaracı

lardnn aldığımız bir mektupta 
Yugosla\')'a Belediye başkanları
na verilen ziyafette cereyan eden 
bir hAdise hakkında 22 ekim ta. 
rlhll nOshamızda çıkan ha\'ad i
sin a5ağıdakl sekilde düzeltilme
si istenmektedir: 

B. Milletler'in, 
yedinci yıldön ·0n ·· 

CBaşı l incide) tün milleUerin ihtiyaçlarını sl'r· 
lerde yasıyan kardeslerini düsün brstçe müzakere ettikleri ve. bil
melidirler. Irkımız, dıllmiz, i- tün insanlıırın müşterek menfa
nançlarımız, renı:imiz ne olursa ati uğrunda çalıştıkları kür~u
olsun, bugün hepimiz şunu unut !erdir. Blrl<'şmiş l\Jilletler bir 
mamalıyız ki, uzak diyarlarda iktısadi davaya, geri .ttalmış mem 
yaşıyan dostlarımızın ihtiyaç ve leketlerdeki dünya nllfusunun 
arzuları yakın komşularımız ve yarısının fakirliği meselesine dik 
kendimizinkinden ı;ok az farklı- kat ,.e ehemmiyeti teksif etmiş 
dır... •bulunmaktadır. Birle mi& bllct-

Bu:?iln, rilyalanmızla, hütiin lerle ihtısas sahibi te ckküllerin 
insanların ilelebet sulh içinde yaptıkları tl'lmık yardımla i e 
y~ıyacağı bir dünyanın tahayyU başlanmıştır. Bu proçamda, g>. 
1U ile gurur duyalım... Bugün. ri kalmıŞ' memleketlerle geli~
butUn dilnya memleketlerindeki miş memleketler. her iki tarafa 
dürüst ve iYi niyetli jnsanlar, da faydası dokunacak gayretler
devamlJ bir &ulhün temini i~n de eşit ortaklar olarak bulun-

A ııoffiıtet! Prtn 

Hanoi 23 - Hindiçinideki 
Fransız Birli ı kuwetlerı bugün ı 
komünist Yietmınh kuvvetleri
nın gıttikçe artan baskısı karşı. ı 
sında •Kara Nehire11 doğru çe. 
kılmeğe devam etmişlerdir. Fran 
sız :ıv bombardıman uçakları 50 
den fazla ı;ıkış sırasında· Hanoi. 
nin tnkriben 120 kilometre ku· 
zey batısında, Van Yen kesimin 
de Vietminh kollarına yüklen. 
mişlerdir. 
Tanrruı halinde bulunan Vi. 

etmlııh kuvvetleri, Kara Nehir 
sahillerinde kAin ve Lai Çau ıeh 
rinin takrıben 55 kilometre gü· 
ney doğusuna dilşen KUinh Nhai 
nehri üıerine ilerlemektedir. 

--o--

milletlerin meydana getirdiği 1 maktadırlar. e· b 
tc ılatı hürmetle selimlamalı- Birle miş Mı11l',tlitt. l.948 en"- lr genç oto üste 
dırlar. Birleşmiş Mi11etlı!r 'gllnün sinde cihanşümul insan hakbrı 
de, beşeriyetin parlıık llmidi O- beyannamesini ilim ctmi&ti. nu Yolcu kad 1 t1 f 
lan Birleşmiş Milletleri selam- asgari hakların gerçcRtcn temi- 11 
lıyalım.,, ı ld " 

nal altına a ınmış o u unu saı;· Yaraladı Tryı;n Lie'nln özleri lamak maks:ıdıyle drıltrı b:ışk:ı 
Birleşmiş Milletler, 23 (A. k ı tedbirler hazırlanma tac ır.• Si k 'd K f 

A.) - Birleşmiş :'ılilletler genel . . r ·ecı en ocamusta apaşaya 
sekreteri Trygve Lic, 24 ekim On Amenk:ılıya verılcn mecburi gitmekte olan 3069 plAkalı halk 
Birleşmiş Milletler gününde o- izin j otobüst.inde dün bir yaralama 
kunmak üzere hazırladığı mesaj. Nevyork, 23 (AP.) - Birleş· hfi.disesi olmu~tur. 

Gazeteciler bir sürü fotograf. 
lar çekiyorlar • delegeler sarı 
barakaya girdikten \'e miiıa· 
kereler başladıktan sonra o böl 
ge tamamiyle gazetttilerden 
tahliye ediliyor. Usul, her cel· 
seden sonra. gazetecilerin Ge
neral Harrisonun etrafına top
lanıp sualler sormaları ve son
ra da basın çadırında temsil sıı 
bayı Yarbay Joseph Borchert'· 
ten tefenilath izahat almaları ... 

Q gUn, benim talihime ola-
cak, müzakerelerin gilnler 

denberi devam eden yek· 
nesaklığı Bırle5mi5 Mılletler na 
mına General Harrison tarafın· 
dan ileri sürülen Uç yeni tek· 
lifle bozuldu ... 
Bıliyorsunuz Pan-Mun-Jom 

da mUzakereler 10 haziran 951 
denberi yani takriben 15 aydır, 
netiresız devam ediyor. Komü· 
nistler ınlaşmıım:Jk için ne 
mllmkünse yapıyorlar. Evvelfı 
mUtareke hattının tesbiti me· 
selesi vardı, Gimdi de uzun 
müddettir esirlerin mübadelesi 
hususunda anla§maya varılmı-
yor. 

KomUnistler Birleşmiş Millet 
lerin ellnd~ki hütUn esirlerin 

da, hemen her sahada iyi baş. miş Milletler TeşkllMı genel sek Sllivrıkapıda Cambaziye Mek· 
langıtlar ,.e bazı isarctler mil· reteri Trygvie Lie bir casusluk tep sokak 43 numaralı evde otu. y ı ı b 
şahede E:tmekteyiz, demekte. Bir- hAdisesi hakkında yapılan tahki. ran Muazzez Kocabıçak adında ugos avya 1 on eş 
leşmiş Milletlerin mııvaffakiyet. katta cevap Yermek istemediği 25 yaııında bir kadın dün saat 
lerinc dikkat nazarını tekrrek için teşkilatta çalışan Amerika· 13,30 sıralarında otobüsle Koca. Gazefec·ı ~e(dı' 
sözlerine şöyle devam etmekte- lı bir memuru i!iiindcn çıkarmış mustafapa&aya giderken son du 
dir: ve aynı ~ahkikııtla ilglli ol~rak raktan bir evvelinde ya~ına )'ak < Ba&ı ı lndde\ 

·Karedeki harektıt. tarihle. 10 Amerıkalı memura tahkıka· la~:ın yolculıırdan biri kadını zor 
k Üniversitede o};uyan talebeler a. 

milletlerarası bir teşkOAt tara- tın sonuna kadar de\"3m etme la indirmek istemistir. Kadın bu 
fından alınan kollektif askeri üzt're mecburi iz.in vermiştir. vaziyet karşısında' şaşırarak in- rasında 400 Türk vardır. Ayrıca 
tedbirlere ilk misaldir. Birleşik İsine son verilen memurdan mrmektc ısrar edince adam hı· bir de öğretmen okulu mevcut. 

bi l T k ık Y d td d tur. Türklere bütün siyasi hak· Amerika ıstırabına göğüs ger- r e n ar ım aresın e çağını çekerek Muauez.ln kar- . . . 
miş fakat 22 clevlet bu ı~tıraba çalışan Stanley Grazedır. nına saplamıstır. ' lar .verılmıştir.ıı .. ~ 
katılmış, 40 ı da mali va iktısadi Kendilerine mecburi izin veri· Otobüsun içinde o rtnada bir Dıı;~ ta~afta!l Kosovadakı .ıu. 
yardımda bulunmuştur. len memurlar tahkikat icabı so- panik olmuştur. Etraftan yeti- rat Hüda\endıgAr~n. heykelınin 

Genel asamble ,.c iktısa.dl \"e rular sorulardan hiç birine ce· şenler miitecavizin elinden bıça. yıktırıldı~ı haberının asılsıı. oJ. 
sosyal konsey, zengin, fakir bıl- vap vermek istcmcmiılerdir. ğı zorlukla almışlardır. Kadın duftınu ılAve eden gazetecıier 

Ortatlogu sa 
birligi kUPulU 

hastaneye kaldırılmı~tır. bu hususta: . . 

a K:ırak l "tü .. 1 z· A 
1 

11- Heykelı korumak fı;ın - ·o a go ru en, ıron · . 
Pooğllı ı'smlndek' c ih l\I ., 1951 de hır kanun çıkmıştır. Ve 

ı ar • uazz_. h k ı· .... d h ki b' 
zin evinin karşısında oturduğu. ev ·e ın. onun e er va. ! ır 
nu ,.e kadı ı d asker nöbet bekler.ıı demışler-n uzun zaman ır sev d ' 
diğini sövlemı~ttr. Evli ve Uç ço. 1 ~· • 
cuk sahih' , b ,.1 h' 1 ugoslav Beledıvf' ba&kanları ( Bası ı incide l 

Kıbrısta teşkil edileceğini bil· 
dirmektedirler. 

Bu yeni savunma paktı ile 
doğrudan doğruya ilgili devlet
ler şunlardır: 

Birleşik Amerika, İngllterıa. 
Fransa, Türkiye, Avustralya, Ye 
ni ZelAnda ve Giiney Afrika. 

Gaye Akdenizd.e bir l\Iilletler
amsı plfinlanıa kurmay karar· 
gtıhı meydana getirmektir: bu 
kıırargAh icap ettiği takdirde ç:ı 
bucak bir Akdeniz savunma ko
mutanlığı §eklini alabilecektir. 

1951 de Amerika, İngiltere, 
F'r.ansa ve Tilrkiye arasında' •Ak 
denizde bir savunma teşkilAtı 
meydana getirmek fikri bu yeni 
tasarının vücut bulmaliına im· 
kAn vermiştir. Bu tasarıya göre 
reni teşkllAt kuzey Atlantlk Sa· 
vunnıa Paktı <NATO) ile bir· 
birine bağlanacaktır. 

~ATO'da oldlı~u gibi kara kuv 
vetleri, donanma ve hava lmv
vetleri bulunmayacak fakat t<'S· 
kilAt bir kızıl tehdit vukuunda 

ı, ymasına a,. ı ır gitt' 
kadın olan ~ıuaızezin 6ıhh1 du· B' üdd tt bı · ı k 
rumu iyidir. . .ır m . e. en erı mem e e 

tımızde mıs~fır bulunan B"lgrat. 
Zağreıı Ye Üskup b~lediye reis· 
leri dün nbah Yugosla,1•aya 
dönmüşlerdır. 

ne gibi kuvvete gllvenebıleeeğini I G D p 
~imdiden kestirecek 'liC ona ~Öftl ene • • liler 
sa' unnıa planları hazırlayacak- • 
tardır. Bu plAnlar str:ıtejik ola
rak hazırlanacaktır. 

4 - Du grupun muhtaç ol• 
duğu yardımlar, askeri üsler. A· 
rap memleketlerinden transit 
hakları ve mliııakale işlerini de 
planlıyacııktır. 

1 ;'~ v' . 

i ebilec~~ . 1 1 • 
<Raşı 1 lnrlde> 

Haber a1riııtımız:ı göre Oemok 
5 - Grupun hcriiyesinin. fcv rat Parti dlin Cakcamlistll> kon· 

kılade ah\•alde o} nıyara~ı rol 
evvelden tesbit edilecektir. Bu greye kimlrrin gönderileceğini 
arada meselA Güney Afrika: or- henüz tesbit etmemiş bulunuyor 
ta Doğuda komilnııme karşı bir du. Halbuki kongrenin açılışına 
savunma harbine girişildiği tak '·e'i ebilmek için Tiirk dclegel 0

• 

dirde bu mücadeleye bir zırhlı rinin yarın sabah uçakla İstan· 
tümenle istiraki şimdiden ua· buldan harrket etmeleri lazım· 
dctmis bulunmaktadır. dır. Yaııtıı!ımız Uıhkikata gl:ire 

Dren ses ilüfer 

A .. offtı•t4 T'rtu 

Bombav. 22 - Haydar:ıba't Ni 
Z3mının ~elini Prenses NılUfer' 
in. Nizamın ikinci o~lu kocası 
Prens Muazzam Jah'dan ayrıldı· 
~ı bugiln öğrenılmiştir. 

Eski ''e asil bir Türk ailesine 
mensun bulunan Prenses. umu
miyetlP. dünyanın en ııUzel kadın 
tarından biri telAkl.i edilmekte
dir 

l'tri~~ların dünya sulhU için 
s011 e o~acağını izah etmiştir. 

·~~•ndığine göre, Tfirkiyeye 
tı~ ek Yedl tepkili av u~a· 

~IJtl llllfQ'da; ayncır: çok ya1'ın 
.,_der~ı ll on be'Ş' wı-e- .Uhl' 

• Yugoslavyalı misafirler öniin. 
de kııvga ettiğim doğru değildir. 

Amerikan Hın Kun·eUerl Mezkiır toplantıda Nuri Atılgan-
Kunnay Bııkını geliyor la aramızda hafı[ bir miin:ıkasıt 

İngiltere tarafından haıırla· 
nnn tasarı şu şekli arıetmek~c· 
dir: 

1. - Yedi · müttefik devlet bir 
Orta Doğu Savunma Komutanlı
~ının derhal \Ucude getirilmesi 
ııe &imdilik imkAn olmadığını id 
rak etmiş bulaunmaktadırlar. Si 
)·ası mlicadele ve iktısadi duru· 
mun pek istikrarlı olmadığı ol· 
madığı bu bölgede böyle bir ko· 
muUınhk meydana getirmek bir 
b:ıkıma tehlikeli neticeler doğu
rabilir addedilmektedir. 

Surıye ve Lubnanın alınm:ır;ı pazar günkü uçağın AmstPrdama 
için, Türkiye nüfuzunu kullana. \'arıs saatinden sonra Lohf'y'e. 
caktır. İrak'a pek güvenılmemck tren yoktur. Bu sebt'ple ılrleı:e· 
tedır. Hatırlarda oldubu İr.ak in. !er pazar giinU yola eıktıkları 
gıltere He olan ittifakını bılc şım t:ıkdirıle. pazartesi sabahı Avru· 
diden ycnikmcmoyo azmetmi~ pa Konseyi başkanının riyaset 
gibi bir ta\11' takıntıtı§tır. edt'cefü :ıçılıs toplantısına vetlş 

Prenses Nılüfer :'\luımın oğlu 
ıle. 1033 dP. evlenmi$ti Prcn3C· 
sın hA!fm Pariste bulunduğu zan 
nedilmektedir. 

• ~tir: 

l'f<l:to ıtı.lmfı lİ<YmiSl'OllU 
, toplandı 
"llkar 

tUıı bt.ı a 23 (Hususi) - Bu· 
~A.?o~ e~en sonra Turkiyedcki 
bır to-pf aınıı konıi,yonu mühim 
~a\aıı1ıtııt1 yapmıştır. Dışlşleri 
.4.tılta1tıı 1 unıumı kltibl Cevat 
ltıı bu 1.n . baskanlı~ındı yİpı· 
~>ıı.teurıçtı!l1aa Milli Savunma 
hzıer 1 Korgeneral Fevıi U· 
da r,;. ıenel kurmay hareklt 
~li ·/ ba&kını Korgeneral Ne· 
~ar bacın, deniz kuvvetleri kur 

•§kanı Koramiral Rıdvan 

Paris, 23 - Blrleılk Amerika gecmiştir. Hiç kimsenin aUık:ı
Hava Kun·etleri Kurmay Başka dar olmııdı~ı bu münakaşaya bir 
nı General Hoyd Wandenberg hadi~P. mahlvrti verilmiştir. Ga. 
bugUn Parise gelmiştir. zetenizde mu hadiseden dolayı 

Genertıl, hariçteki Amerikan iki gllndenberl alınan ifadesi so
hava üslerini teftiş için bir dün· nunda bir kaııara varılarak par
ya turuna ~ıkmıştır. Eşiyle bir- tiden ihraç edilmiştir) şeklinde 
Iıkte seyahat eden General, haf- yazılan :\'azının da aslı yoktur 
ta sonuna kadar burada kalacak, Yazı da hakikate- uygun değildir. 
Amerikayı dönmeden evvel sıra Bir partinin haYsi1·ct dhanınca 
sMe Almanya, İtalya, Kuzey Af sa\'lınma alınmadan bir karar ve· 
rika, TUrkiye, Filipinler ve Ko- rilemeyeceği ttlzli~ hükü~lerin· 
reye uğrayacaktır. dendir. Karar \'crılıre d~hı ~u 

General, Türkiyeye :\·apacağı karar ancak ml!'rkeı hny~~t dı
zlvaretin bir neuket ziyareti oı-ıvınının tetkik ve tasdıkınden 
d~ğunu tasrih etmiştir. sonra kat'i bir mahiyet alır.• 

2 - Buna mukabil şimdl dU· 
GünUlen tasarı bu bölge devlet· 
terinin askeri şeflerinin iştirakiy 
le bir milletlerarası planlama 
kurmay dairesinin 'Ucude ~eti 
rilmesidir. 

3 - Bu teşkilMın emrinde 

Bu arada İranın bu teşkilata mckte giiçlük çekrceklcrdir. 
davet edilmesine karar ,•crilm ş- Halk Partisi dr.legeci olarak: 
tir. Buna iki 6ebcıı \ardır. Dırin Sarl\'t'r C. H P Baskanı a\'lıkat 
dsi Amerıka ile İran arasında Oi;:uz Oran ile a' ukat Sclcuk On 
bazı askeri anlaşmaların me~cut ııun yarın ucakla Amsterdam'a 
olması, ikincisi de İran ile in hareket ed,.ceklerdir. Ilistakll 
gilterenin petrol meselesinden TUrk dele~e olarak da kon~e
dolayı aralarının açık olması- ye. hiılen Paris'te •Gençlltin A\' 
dır. rupa Kampanvacı. teskilfttında 

Süveyşte Fayid bölgesi bir ha 'azıfe ı::ören ımıkerrem Tasçıol:· 
rekAt esnasında komutanlık mer ı ııı katılacaktır. 
kezi olarak ıtullanılamozsa Tılr- Avrıına mrmleketlerinl' men 
kiye bu iş Içın İskenderunu tek· ~up 162 gencin lştirlık edect'~i 
lif etmiş bulunmaktadır, 1 bu kongrede siyaset Ye kültür 

mevzularında fikirler teati edi 
lecek \'e anti • komünist AvTU· 
pa gençleri arasında deha da sı· 
kı ve &amımi battlsrın kurulma· 
ı:ı sdlanacaktır 

fştirAk rderek delegelerin yol 
masrafları \'e diğer büılln ıhti 
var.1arı konı;revi tertıp edenler 
tarafınnnn karşılanacak1.ır. 7 De 
mokrat gencin memlrkrtimiz: i-
çin cok favdalı nlahilect'k bu 
temaı: imk~nından. sırf ıhm11 vil 
ıilnden faurlıılanamaması çok O· 
zUcU olacaktır. 

I 

iadesini istiyorlar. Halbuki Bir 
leşmiş Mllletler tarafından ko
münist tarafına gıtmek isteme· 

yen binlerr,. esir var; Blrleşıniş 
l\Iılletler •Biz anctk dönmek is
U!) enleri iade ederiz. diyorlar. 
Bu makul ve adilftne bir tez ... 
Fakat komunistler. bile bile bu 
nu anlamak istemiyorlar. An
laşmava gönullerı yok ki! ... 

O gün de, General Harrison 
bu esirlerıtı mühadelesi husu
sunda. komünistlere anla~mak 
için buttin kapılan açan 3 de
tışlk teklifte bulundu... Öğle· 
den sonraki celsede Nam İl bu 
teklifleri reddetti \e eEn mU
sait teklif biıim teklifdir• deyip 
kesip attı .. . 
Şımdı müzakereler 8 ekime 

kadar talık edilmiş vaziyette .•• 
O zarnıın da ~eni bir şey ola· 
cağını kimse sanmıyor! 

Bilhassa Panmunjomdaki ha· 
vayı da teneffüs ettilden 

sonra insan komUnistlerin ri· 
yA ,.e husnuniyetsizlığini daha 
i~i anlıyor. Onlar bunda, hem 
dUnyanın en mahirane oyalama 
taktığini tatbık ediyorlar. hem 
de dilnya c!k~rı umumiyesine 
cBakın biz elimizden geleni ya. 
pıyoruz.11 11ropagandıısını de. 
um ettirebilmek imklnmı bu
luyorlar. Şimdi bir mütareke 
için bütün zemin hazır. Birleş
miş Milletler bu zemini haur
lamak için elinden gelen feda
kArlığı yapm15... Daha fazla
sını yapemıyacağını komünist
ler de pekALA biliyorlar ... Fa· 
kat hayır onlar ya bu kome
divi istedikleri kadar devam 
ettırecekler (ıJra Birleşmiş Mil 
ietler. bu vaıiyete ne kadar i
çerlerse içerlesin, komUnist O· 

vununu ne kadar farkederse 
farketsln. dOnya umumt efkA· 
rına kar$1 suçlu vaziyette ol
mamak için, müzakerelerden 
çekilemivecektir) ya da işleri
ne, geldiği and3 en aklı gelme
dik bir f;ekilde en namüsait 
teklifi bile kabul ederek müta· 
rekeyP. yanaşacaklardır. 

Biz Pan . l.\Iun • Jomda iken 
iki tarafımızrlakl dü5man hat
larına Birleşmiş Milletler uçak 
ları VP. topçusu ates teksif et· 
ti ... Komünist delegeler ve ko
münist ı;ubaylarla burun buru· 
na. bizim tarafla. onların tara
fı arasında cereyan etmekte O· 

lan müthls savasın bir parça
sını 1000 metre ötemızde sey
rediyorduk ... Burada komünist
ler. oyalama taktiklerini tat
bik eder. hUsnllniyetsizlik şahe
serleri nratırk('n 1000 metre 
litemtzde lnsıtnlar savasıvor. in· 
unlar yaralanıyor. ınsanlar Blü 
yor! Pan • Mun - Jomda komü· 
nistlerin oynadıkları komediyi 
seyrettıkten sonra bu savaşın, 
devam etmesinin mesulünU kim 
&e benden sormasın ... Bu me
sul herhıılde Birle$miı Millet
ler değildir! 

Allemur K1L1Ç 

Emniyet Müdürlüğü 
dayak hôdisesini 
tahkik ettiriyor 

İstanbul Emniyet Mudliründen 
dun &u mektubu aldık: 

c23 10 19~2 tarıhli gazeteni. 
zın bırıncı sayfa 6 ıncı sütunun
da (Bir adam kendıni çarsıf 
ıçınde sa' cılığa getırttı) başlığı 
altındaki yazıyı önemle oku
dum ve hemen tetkik ettim. 

İlk yaptıtım tetkıke göre hl· 
dise bu ayın l~ ci gunıl cereyan 
etmlştır ve cereyan tarzı şu ~e. 
kıldedir: 

15.10 1952 gtinu saat 23,30 ka· 
rarlarında Knsımpaşa, Kulaksız. 
Arda caddcsı 56 numarada otu
ran Mehmet Delen adlı bir şa
hıs Kulaksız karakoluna müra
caatla aılevl bir meseleden do
layı şofor Cemil Bezkanın bıçak 
la cvıne hucum eWCıni ve ken
dısını bltimlc tehdit ettiğini bil
dirmiş. polısler bu müracaat u. 
zerine ' ·aka mahalline gitmışler· 
dlr. HAdıse olan ev önünde ka· 
labalık arasında Cemil Beıka po 
lisleri gorllnce kaçmış, suçlu ka. 
çıyor ılıye halkın bağırması üze· 
rine memurlar kaçan şahsın ar
kasını takip eded.en suçlu yere 
duşmuş Ye bu suretle }·akalan· 
mıştır. Kalktıktan sonra dilşme 
neticcsı ayağında rahatsızlık 
hıssettığini söylemiş 'e elindeki 
bıçak memurlar tarafından alın
mış ve kendisinin sarhoş oldu· 
~u anlaşılmıştır. Sarho~luk de
recesinin ve ayağındaki arızanın 
tesbıti ıı;in B!yoğlu ılk yardım 
ha~tanesıne gonderılmiş, yatma-
6ına llızum görillmUş ve 2.ı saat 
sonra taburcu edilert'k polise de 
malCımat 'erilmlşür. Topkapı 
karakolu mıntakaıanda ikamet. 
gfıh gö·terememiıı Eyüp merke· 
zinde hemşiresinin oturduğu yer 
de lkametg~h göstermiştir. Ka. 
sımpnsa merkezi bu şahsı Eyüp· 
tM lsterlı~i uman e\~ yat
makta o1duğunu hi bınış ir. 

11osyada .h~ayı yakinen 
g1Srep haiktan allı tane de ıahl
din ifadelerı mevcuttur. Bunun
la ht'raber bu mesel<' hakkında 

ayrıra tahkikat yaptırmaktayım. 
Netıcede iddia sabit olduğu tak· 
dirde suçlu en A!tr td:.rt cez.a. 
ya çarptırılacalı;;w .. 
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Pan• rnıu ~• ' ı . ''' llılodı er 

: ' ll .t.apınıı. 

A~'"KARA 
1 Pro-rım •• lf 

~ e İsterseni~ \ 
(\\'hat \'ou wnn 
Komedi Z Bölüm 
ra ıa: W. Sluku· 

ııurı C'n ren: Or
an nur ıa S.b.Jı• 

1 ~ • • J. l JırOil'&ln Tt lf !: \11 

1• toru: Muhsin 

FrlulTal ('arıambt.· 

dan t>aıl:a bu alt• 
J 7 ı .u•ı ar O•n1&nl&r ~•rmın \ u 
r• '.!.hd Ilı Det:!Jrkı a l 7. O Y.•d10 

İSTA:'\Bl'f, REI.EDin:st 
şımin 'fİ\'ATROL.\RI 

"'aat ~ı d• 

Tt tfon: .&~ıS7 

KO\tEDİ Kl~)ll 
il () ~ J u ,\ ~ . o \' l'~ 

l"ı ıa: C aadı .lndrt Pu.ıt 
T rkçul· Yılmu faal 

T•l•!on: 40409 
ruar s: nlnl ı ·o da matine 

\'ent Ses Operttı ...,..._....,.., 
Her a~şam 21 de 

Vnuzlar .'\ile i 
Operet 3 Peroe 

Carsamba halka 
Cumartesı talebe· 

ye tcnzillltlı ''e Pazar s:üna 
Matineler 15 de 

Tel: 49369. 

ÇAi\1AKKALE 

ı~ıste: 16 

Bir C\\Cll.i )ekün ...................................... . 
?tustafa brtamur ..................................... . 
Jst. As Daireleri \C Şubl"'leri subay \C a kert 
memurları ................................. . 
Ba ın • Ya~ ın \ e TurlıM Genci Mudurlıiğıi 
te kılalı n•ensupları .................................. . 
fstaui \C Yorgi Karaca k. rdeşler ................ . 
Fılıp Y :l\ akoz 'e Zaha11 Papayanı .............. . 
Galata~aray Lise ı 11 A. öğrencılerı .............. . 
izmıt Şehir Kliıbü ..•. .. .................... . 
Adııl.ır Ka' ma&:ımlıı,.ı Tahakkuk ,ubesı me-
murları ................................................. . 
Adalar Fen İşleri amelesi ......................... . 
Tekel Genci Md. inqa .. t ~besı .................... . 
Hilmi Kırımc; ....................................... .. 
İzmit Türk Yolu gaz"tC"ı sahibi Mehmet Yiırc 
Kocaeli Gazeteeilcr cemi)clı • Süren·a Sofuoğlu 
Kocaeli Demokrat gazc1c inden İ met Beneyyat 
t inrı Uçak sa"ar Alı:' ı ................................ . 
Tekel Tütu:ı Fab. uhc~i memul'ları .....••••••••.. 
San~tr Emnıyet Amiıli~i mensupları ........... . 

T.ira 

106.815 
2 50 

59 

1,434 
50 
25 
27 
25 

7 
28 
15 
5 

10 
10 
10 

'1 
B 50 

18 50 

Vü2DE Vü' 
SAF 

' 
\ 
' 
~ 

t 

\.... 

RI 

MALT ve YUMURTA 
HOLASASt . 

Sporun istedi~I 
enerjiyi ancak 

Ovomaıtıne'll 

bir gıda verir. 

"' 

Raif Ferit Bir 
\'erem ve DahiU Uastalılı 

İmtiyaz sahih~ : Sll'\ı\N KOULE 
:\c riyatı rillcn idare eden 
ı·aıı i5lcr1 l\tesul Miidiirü 

YEKÜS ............... 108,556 50 !IJEl.İR \"ENER 
T C. Zırcıat. fıı. O:ımanlı. Yapı ı;e KrP.di, Tiırk Ticaret. Sll· \'ATAN JATRAA ı 
merb.ank ''e Garanti Bankaları \•ata~daşların ve müesse· 1 (\'A rAN) Gazetecilik ve Matba 
~elenn ,·ardımlannı kabul etmektedırler. _ acılık r. A. ş, _ htanbuJ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ . 
~ ZiRAAT BANKASINDAN 

Bankammn Ankara'dııki l(e-ncl müdürlük binası ıçı 
100 • 110 be,·gir takatinde bir Diır.1 Elr.ktrojen Grubun 
ihtiyaç vardır. Ru i c ;ıil tr.knil. \C idari şartnamf'ler An 
kara'da J.evaıım )liıdıirlüğıindrn, lstanbulda da lstanbul 
~11bemi1 <Galata) ıc,·azı m crvisindtn trınin olunabilir. 

Teklif mf'kluplaıının 31 Ekim 19:>2 tarihi akşamına k:ı· 
dar Ankara'da Hankamıı le uıım müdürlü!:~ne göndeı il 
mesi rica olunur. 

iyi troş olmuş erkeği 
her kadın beaenir ! 

GOLDEN ÇIKOLA TA 

!'ayın mü lf'rllerine müjıle~i: 
l''abrikamızın bıllınıum mamiıllcrıni: 

ÇiKOLATA 
KAKAO 

ÇiKLET 
ve ŞEKERLEMELERiNi 

Pek yakında açıl~cak olan 
İSTA:'liBU!- SATIŞ MERKEZİJUİZDE : 

Fabrika satış fiyatı ile almak imkanını sağladığımızı bi 
dirir yeni mağazamızın da sayın müşterilerimizin emirlerin 
daima fımade olduğunu arzcdcriz. 
GOLDF;N ÇiKOLATA FABRİKASI İstanbul Satış Merkez 

Eminönü Çitek Paıarı Tahmıs sokak Kurukah,·eci :Mehmc 
Efendinin yakınında 2/3. Tel: 2:S108. rl 

KIYMETLI ESYA MÜZAYEDESİ 
26 EKİM 1952 PAZAR GÜNÜ SAAT 1 O 

Taksim Takııafer caddesi No. 14 MiNE Apartıman 
Cİ lanbul Klubü yanında) 

Satılacak esyalar mcynnında bulunan nadir parçalar 
, Harika komple yemek odası takımı. Chıppcndale salon takı

En yüksek ısveç çeliğinden imal edilmiş 

ARVIKA-VERKEN 

HERKULES marka 

2-S~klu pulluklardan 
YEN 

GEL M 
P A R Ti 

i $ T i 

mamulatı 

TRAKTOR VE MAKiNE T.A.O 
Galata, Hovagimyan Han 4. kat Telefon: 42763 

Telgraf~TRAKTOR-lstanb_ul 

ADAPAZARI c Ekrem Canbeken ERZURUM 
ANTALYA : Motoral Kom. f· KONYA 

Solakoilu Kol• 
: Alaettin Selçll 
Rıza Yasıcıoil 

: Hamit Elcleın 
CEYHAN:O&bilen Kardetl•r xoı. ş. MALKARA : 
CORLU : Galip Koçojlu MARDiN 

-işte Pan American 'ın 
size temin ettiği · 
paha biçilmez 

t . 1 _avan aJ._ 

HER GÜN Clıpper'lcr•2.50000 
Km kateder. 33 000 de!ııdan 
fnıla Atlantığı :ışmışlardır 
2~ srncdr.nberı onderlik yap· 
mııkıadırlar Oit:er hiç bır 
Sırkct bu ıccrubeye sahip de· 
ı:ıldır Tcnzıl ıth turıst 'tarıre. 
•I ihdas t'dılmış bulunuyor 
S~\ah:ıt Accntenu:e "'<'YD Pan 
Amcrıcan lla\'a Yollarına ınu· 
racaat edınız. 
•tr•İf• Jı1IU4r, 1'9ft A_.tta• W1t1C .tıtr-•1•. Twc. 

i\TA.klUl G•l•t•a•r•y, YeAı (ert t 
20 hl 41219 • 44521, P, K 1074 

• N NA• A 1 "'""•'• P•I•• Ohlı. 
hl. 1)611 

PM 
PAN AltCR/CtfN 

• 

Siglam, Paılalı, Temız Dışleı 
Sıhhi Dış Etlerıne sahıp olma ıçın 

dışleıınızı gunde en aı ıkı defa 
IPA'lA Dış Macunu de fırçalamak 

FAYOAUOIR 

Her hususta 
muhafazah 

HALDA 

DAYANIKLI 
ARKA 

PORTATiF 

yeni hafif siklet faı:lt momul!h 

Türkiyed• Mümessili 
ELi BURLA ve Ortakları 

ZAYİ 

-

mı, Louis XV •Velours de Gencs., Kaplı Salon. Sc\T motifli ' 
Bahü, Vernls Martin Vitrin, Marketöri Salon :'ılasası Kris • 
tal Louis XVI A\ize, Epok •Boule11 Yazıhane. Bomb~ Cıım- ;I 
lı Yaldızlı Vitrin, .. Regencea Harika sah•n. 16 Kollu Saks Giıl • 
hi Avize. 2 Se\)" Vazo. 2 Sıgne Tablo. 4 

P O R TA K A L • .. •lll•ll!lllliııii ı o0NY4MıN iN ntdiauı tıAvuouuı 
1 Galoıo. lıta11b11I - hlıfon ı «746 

Türk Ticaret Ran1'aS111 

ettjrdiğim 4.9.19~2 tari~t 
numaralı ihbar rııe r 
3 - 4 - 5 inci nfishal• 
ettim. Yenisini al~cacıııt 
ki,;inin hilkmii cılmadı~ 
ederim. . ,. s 

lcm~it -.. · 


