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En mükemmel .. 
Ornek 
~ ........ 

El altından devam 

eden bir fısıltı pro

pagandasının tatı· 

dığı mônalar 
-...._.... 

Ahmet Emin YALMAN 

1 fHi dl' ba$1aun \t ıaruri 'bir 
1ihin hı:ı:ırlığı dene..\ındtn 

~onra en gl'ni neticelerini 19.'iO 
df'n onra Hrr.n i blrliğimiıin 
umunıı bir bil~nrosunu ı;izclim: 
.\meril.:a, ı;arfettiği her dolardan 
mü terr.k rınni~ et dh ası Jırsabı~ 
na azami 'erimi - krndi nıemle
kf!ti "" dahil olduğu halde • Tii.r
ki.' tılt' almı tır. 

Rhe gr.linrt, Tür ki) r. Aıneri
lc:ınııı H!ı-diği a~kcri teçhizatı 
kendi para~ı) le tr.darik etmek 
imkanına ahip df!ğildi. Talim \e 
terbi)" ,,. te kilat aha ıııda 
,\~rrikalıl~nn • bhe lıa~ır ha11r ! 
ıtctırdlklr.rı, f tıfadc edıp etmc
mrği birjm takdirimirc bıraktJ~ı 
t~crubcleri \e bilgileri bbim j 
bıızat cdinml'miz lazım gel~e. 
Uzun ) ıllar denemelerle \'akit 1 

ka, bctmenıiı zarnrı olacaktı. nu 
ll'çhi1..at \f! bu talim \e terbi~eı 

Türk askerini artık daha iyi anladığını ifade 
eden General, ordumuzdaki ikmal işlerinin de 

iyi olduğunu söyledi 

8)f!~indc bugıinkü Türk ordu u 
b,. rntı r.\ ,·elki oı dudan çok 1 
~ •iksek bir se\'İ) eye nrmış bu- 1 
lun"' or, i\lud.raıı kunctleıinin 
ll'IPn~upları Hı hu ı.unctlt>rlc 
halk arasındaki münasebet taı ll 
bakımından elde edilen nrtire
IPr de, ha\'ı;nla) a sıgmayac·ak ka-1 
dar l(f'ni tir. fa7.la olarak. nıa-, 
l:!naJa~an ordu, millet için tck
nı~ bir ınl'ktep halini almı tır. 
Sur'allr makina de\ rine giren 
ll'lcınlcketimit ordudald telmik 
~liın \c tcrbİ~r.den pek çok is- General lland~ dun uçaktan 
lıfadc edecek, orduda hiunet gô- inerken 
tenıcr dl' h il hayata dönünce 
~aha mıikenımel geçim imkin
•rı bulacaklardır. Hava ku,rvetleriıniz 

takviye edilecek 
F.zeli aldırıcı' a kal"'•I muka

' cınet da\•asının °bunda~ 6. 7 e· 
~' ''Hl bilim için me\'eut ısrk
lı· h . le· u ı;aJdırırının e1ici lı;udrclı 
a~ısınıla esareti kabul edecek 1 G I V d b ı • T .. k · , . . 

i 8aş bakan, bütün güvenimiz 
· Birleşmiş Milletlerde, dedi 

1 

«Birleşmiş Milletler, üzerine aldığı ağır 

vazifeyi başarmak imkanını bulmaktadır>> 

Köprülü de, B. 
ıııilletiniıı 

Mili etlerin ideali, Türk 
de itlealidir, dedi 

Rami' deki evlere şartnameye göre, metre mikabı na 150 
kilo çimento konması gerekirken buna riayet edilmemiştir. 

4 terfi grupu bulunacak ve maaş dereceleri 14 
olacak. Çocuk zamları arttırtlacak ve evlenme 

tazminatı ihdas edilecek 

.tnodo!u .tioıı" 

Acheson 
Rusya'yı 
• 
1tham etti 
:\e\yoı k. 24 - Birleşik A 

merika Dışi~lcri Bakanı De-
aıı Achcson. Blrlcşmis l'ılil
lctlcr Siyasi Komitesinin hu , 
gUnkli toplantısında verdiği 
\c hükumctinın dı:1 siyaset 
b<-yanı mc abcslnde olan bu 
beyanatta, Müttefik Komu
tanlığının Korede sulhü ger 
çekleştirmek için kabil olan 
her şe) i ) apmış olduğunu 
söylemiştir. Bakan dcmi&tir
ki: 

«- Buna mukabil komü
nist müteca-.·izlcr ve dostları 
sulhUn tahakkukuna )ardım 
için hiç bir~ey vapmam15-
lardır. Birleşmiş MilleUcr 
genel kurulu. Kuzey Koreli· 
!erle Çinli komünistlerin \'e 
onları destekleyenlerin, ld· 
dia ellikleri gibi gerçekten 
sulh isteyıp ı.:.-ıemediklerlni 

Deumı Sa: 5 Sü: 5 de> 

Taksiuı halıeesiııde 
..!> 

gaziııoııun işgal ettigi yer. 

·,.rtle crcm bir oliimıi gö1e al- enera an en erg m ur ıye ye gel ı_şı bu 
~~~l.;ın. lh.arr.lti. n~günkü aı.kr.ri mevzu ile ilgili bulunuyor. General, hava alan- Dolmabah~·e <·inayetinin ~·ınıkları (~olılnn ı;ag-a) R et • n i\I . 

\ı~etınm: \'C mu tertk f'mni- k"k d k 1 ~ti s • . . ı \a ı anap, )e~t slsteml~ıleki itibarlı mevkii- lartnl fef I e ece ' ~emıı ve :'.'iccatı Akünal diin mahkcnırcte 

Valinin cevabı, durumu aydınlatmadı. Danıştay karan bu 
yerin tahliyesinin durduruf m ası için değil 90.722 lirahk 

· tazminatın defaten alınması hakkındadır 

ll'lızıe h h" •. 1 -· ı.:: le D 1 b hl • ar ı on emegı \'f' ""' il ı d Jiulıo ·,. ı.:dın h • 
ga~i~a~:ı:ı.o~~r.a •. asgadrıb~f.'!:ıtla Ankaıa, 24 - Bır mı;ddettcn- Orgeneral Va.ndenbcr~'in Tür· o ma a çe cınayeti 

Tak im parkı gibi şehrin gô· 
bcğinde bir ~erin gaı.ino mUstc· 
ciri tarafrndan :ıehrin ve şehirll· 
nin zararına olarak 11 yıldanbe· 
ri 1 gal edildi~ini. nllikalıların 
nihayet bu sene harekete gr•e· 
rek :!.4.52 \'e 3.5.52 tarihli Dai· 
mi Encümen karanyle bura ının 
derhal bo altılması için teqeb-

ftu gu m~,.ı ~.mıt eh~ •1 ırı~~in beri memlcketlmızi arka arkaya kiye~e ı::elişi, askeri ,.e siyasi • 
\r. Aıner:~ .ıt~ ış~-~ ~z~~ ~ Y ziyarete gelen NATO Ham Ku,. mahafiide büyük bır alftka ile ki 
ll'let la a IÇ~l\.)U se· ı~ ·ı - \etleri Ba~komutanı Genıır:ıl karşılanmıştır. sanı arı tevk·f d·ıd· tıh"t ıdıgı gıbı. must~r~k .r.m- Saunders ve NATO Guney Ke· Bugün Türk ha\3 kuweti Av· ı e } J 
retiınb.~a,ıı~na da, 11 ~tn ku~- simi Ha\a Ktı\'\"etleri Komutanı ı nıpanın en kudretli orduların
lrıından" bılha a hlıtc_ b~1": Korgeneral Schlatter'in Genel dan biri haline gelmiştir. Bu or
a1j olAn H ınarı. kunetlı Kurmay \c Hava Kuwellerimiz- dunun Amcnkalı a keri uzman. I 
ti ... '!' \'e c·r.saretlnıiz ' 'e b i nb·e- ıe tema tarından sonra Ameri· lann tahminlerinden •·ok d3ha 1 

•nlz dol 1 b"' .. k h' • • " ltıcti _ \ a~ı 1) tı f!n u~u .~z- kan Ha\B Kuwetlcri Komutanı mevamı Sa: 5 Sü: 4 "te) 
~i • merlkadan onra .. Tur-

bl;i;~." temin ettiğini iddia ede- Haçad ur Kore gelişi 
J!uııu 11kti Tiirkh c ıçın aslıeri 
lıas~U\\·~t, hrka . ,.~ müdafaadan l 1'4~,-· • • • Ç[~ .... n oldu 
hakka hıç lılr milli f'mellin ta- _ 
•~kc ı~k \'asıta ı değildir. 7.ııtcn 
da trı. ır <lrnilr.n şt~ in nıcnuu 
a'nl ~\daraldığına göre, bizimle 
11 111

•
1 kaınette yiirüyen \'e mil· 

nıe i':!:raa lı:un·etlerimize geli$· 
du)guı anını dürü t "c feragatli 
lıtarı;ı ~~la temin eden Amerlka
latına ııiın aramızda a) rı, ga3 ri 

., ını tır. 
nu b"· 

' 0~ le olmasına rağml'n, 
<Dcunıı Sa: 5 Sıi: 6 da> 

Salih tekit adtnı al~n yur~t.~ımız, dünyada, 
rpjsıgmanlık gibi bit .~n yoktur, diyor 
t flumıt a•t!hclttrlmt:Üft 

ıımir 4 2<l' 
1
({fusu i muhabiri- iki gün cv,~l ıılakalı makamlara 

mizden; ,..- Bundan bır m~d~cl müra~aat ed.e~ek .m~sl~man ol
en el :Kprcden dönen erlerımıı- mak ıstcdığını bıldırmıs \C ge-
den sna.~')ıtrdda•ımız Haçador <De\·amı Sa: 5 Sü: 3 de) 

' \ A' I ··' . ./ 

Necati ile Rıdvan inkôr ettiler. Ali Semiz ı'se bilse giri lldil!i halde ValiUğe 
atfen \"erilen bir emirle 1 in na-

çam/an n arasmdan çıkan diğer iki samktan sıl önlendiğini dün tafslliıtıytc 
y:ızmıctık. Dün akı::am Vali 'e 

para aldığım söyledi Bekdiye Baskanı nr. Fahrettin 
o k Kerim Gökay'dnn bir mektup 

0 ·uz giiıı. evvel Dol~:ıbahçe cümle şuııl:ırı sö~ leınıştir: aldık. Mektup şöyledir: 
Stadyomu . karsısındakı çam- "- Bunların hepsi ,·alandır .-Bugünkü gazetenizde Daimi 
lır altında Ismail Ulukan'ın sır- Ben hadiseden bir gü • "el · '::nct··ım"nı·n iki kar"rı ıatbı'k c-
tından bı,.aklanarak öldürülme- 11 

C\ ~ • ~ a ,.., " " ~ nı 15 ekim çar~amba günü, ken· cillemcdi başlıklı 11 senedenbe-
si) le neticelenen cinayetin fail· dıme nıontı;:omery tipi bir ce- rl ~otsuz olarak bir fı::gal yapıl· 
:~~ir~ün Adliyeye .scvkedllmiş- l:t-t almak için Bursadnn 1stan· dığı bu kanunsuz işgal kal'Şlsın· 

bula geldim. Karaköyde bir ma· 1 da 2.4.952 ve 3.5.952 tarihinde 
Sanıklar, dunkü ifadelerinde ğazaya gittim; fakat pazarlıkta Daımi Komiı.yonca işgallye res

suçlannı inkar ederek birbirini uyu~amadık. oradan saat 14 sı - mi alınması hakkında verilen 
tutmayan sözler söylemişlerdir. rnlarında Beyoğluna çıkarak ar· kararların tatbikınc giden mc

Cinııyetin asıl faili olmaktan kııdaşım Ulviye rastladım. Biraz murlara ga:ılno milstccirl idare 
sanık Necati Akfinal hakimin, dolaştıktan sonra ayrıldık. Ge- memurunun valiye atfen kendile 
•- İsmaıl Ulukanı sen öldür- ccyl, tekrar bulustuğum Ulvinin rıne tebliğ ettiği flfahi bir emir 

mıişsfin, diğerleri de sana yar- Kurtulu~taki me:,\'acı dükkanın üzerine hiç bir muamele yapıl-
dım etml~ler, bu hususta ne söy. da geı:irdlm. madan dönülmU:ştUr diye bir fık 
Jcyeccksin:'ıı ııuali karşısında ez (Deyamı Sa: 5 Sii: ' tle) <Devamı Sa: ~ Sü: lde> 

Daimi Encümen tarafınılan mü st,.ciri haı.J\ınıla terkedllmul 
irin karar 'erilen Tak sinı bahre indeki kahve 
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1 LONDRA MEKTUPLARI 

Atlee-Bevan anlaşmazlığı 
Ş. Meclisi üyesi ve Ajans G. L ondra, 23- r 

İW Partisi. j . 
nin s3ğ cena· ,ŞÇ 1 

"") 
Partisinde iki cereyan çarpışı-

lıı arasındakı 
anla~maz 
lık son haddi-
ııi buldu. Par
tı bugün bel· 

yor. Bunlardan hangisi galip 
gelecek 

kimseler ~lr. 
Atlee istifa etti 
ği takdirde İşçi 
Partisinin tam 
bir bozguna uğ Müdürü Uray' ın durumu 
rayacağı kanaa- İl Genel Meclisi dıin saat 15 de toplanmıştır. İlk olarak ma-
tındeler. Sıyast 
gorU~ler ne 0 • zeret be} an eden bazı meclis azalarının itin istekleri görüşülme· 

~----==.. 
ıursa olsun, o ğe başlanmıştır. On iki azanın ızin isteği kabul edıldikten sonra 

\'AZAN: ~==--=----- _) görü~leri temsil devre sonuna kadar mezıın addedılmeslnl isteyen Ajans umum 

1 
HAVA<:::.1 

VAZIY•Tl,;ıiiil 

kı de bır se· 
çim arıfesin
de olduğun· 

dan nazık an
lar ya~ıyor. Şu 

0%can Ergiider 
eden kimselc- müdıirü Saim l'ra~·ın talebi şiddetli tenkidlere vesile olmuştur. 
rln Eahsıyetlerl Bu arada sciz a1;ı.n İsmaıl Atalay; 
de çok mühim. •- Saim Nuri arkadaşımıı: bUtün mıiıakerelerl izinle geçi-

Ytjilkoy Mcteorolnjl lstas
)onunun tahmlnlerine ıöre 
bugıın eehrimiz ve clunn· 
da hna sabahleyin hafif sis· 
li n bulutlu, sonralan çok 
bulutlu ıeterek rüıglrlar 
oğleye kadır değiflk yön
lerden hafif, &onuları gü. 
nl'y l ~ıtıda kU\'\'etllce ese· 
cek, hna sıcaklıtındı mü· 
hlm bir d~lltme olmıyıcık
tır. bırkae gUn i· 

çınde İ"çi Parti-inin, dolayısiy 
le İngılız sıyasetınin mukadde
ratı tA)ın edılebilecek. Mesele· 
ııin özu kısaca şu : 

aSağa mı:' Sola mı?. Mr. 
Atlee ve arkadaşları -ki ek
serıyet onlardadır- sağ cenabı 
teşkil edıyorlar. Partinin bu· 
gUnkll sıyasetini kUi derecede 
oosyalısb bulmayan grupun 
başında ise :Mr. Beı;an bulunu· 
yor. 

Mr. B•n.; an, İşçi Partisi ik
tidarda bulunduğu sıralarda 
Sa~lık ve Sosyal Yardım Bakan 
lığından gene o sıralarda Ti
caret Bakanı bulunan :Mr. Wıl
son ıle birlikte istifa etroi~ti. 
İstüalarının sebebi, mensubu 
bulundukları Atlce Hük<ımeti
:nın sıllhlanma siyasetini kabul 
etmemelerı~di. O gunden itlba· 
ren mecmualar ve beyanname
ler yayınlayarak siUıhlanma 
programının İngiliz iktısadiyatı 
nı içinden çıkılmaı: guçlliklere 
sokacağını \e Amerika ile iş
blrliğinın İngiltereyi harbe gö
türmekte olduğunu iddıa etti
ler. Zamanla taraftarlarının sa 
yısı arttı. Bazı i~çi sendikala· 
tının da kendılerini destekle
mesı ıle buglın artık parti için
de mühim bir !kılık yaratacak 
duruma geldıler. O derece ki, 
İ§çı Partisi Ba~kanı Mr. Atlee, 
partinin meclis grupunu bu l· 
kllıği taraflardan blrınin lehin
de kat'iyetle ortadan kaldır
mısı için toplantıya da~et et
miş bulunuyor. ırBevancılan 
dan şunlar istenecek: 

1 - Parti gorüşünden mllstıı 
kil olarak neşretmekte olduk
ları cTrıbuneıı isimli mecmuayı 
kapatmaları, 

2 - Partinin ban mensupla. 
n aleyhinde faalisette buluna· 
rak, parti içindeki birlik ha
vasını bozmaktan vazgeçmele
ri. 

Londra Muhabirimiz 

3 - Parti meclis ırupu top
IanWarının dışındı kendi ara
larında toplantılar yapmama
ları. 

trç ayn 
sınıf 

p artinin meclis grupunda üç 
ayrı sınıf var. Birincisi At· 

lee'nin başkanlılını kabul eden 
Bevan aleyhtarları, ikincisi Be 
vancılar, üçüncllsü ise henliı: 
hangi tarafı tutacağı bilinme
yenlerden müteşekkil orta sı· 
nıf. Umumi kanaate göre. ek
seri) et l\lr. Atlee'nin tarafın
da. Be\•ancılann ise ancak alt
mış kişi kadar taraftarlın var. 
Fakat henüz iki taraftan birini 
se~emiş bir UçUncU &ınıf var 
ki, onların sa~.ısı tfizU bulu
yor. Bu yOz kişi arasından ba· 
n kimseler Mr. Hevan'ın siya
&t kabili:;etinden şüphe @tmek· 
le beraber, gene de parti mec
lis grupunun dahı genç eUere 
geçml'sinln lOzumlu olduğu ka· 
naatindeler. Acaba onlardan ka 
çı :Mr. Bevın'ın tarafını tuta
cak? 
Simdı Uç ihtimal var: 
Mr. Atlee'nin meclis grupu· 

na arzetU~i tekliClerin büyük 
bir ekseriyetle kabul edilmesi 
\'e bunun neticesi olarak Bevan 
cıların partiden çıkarılması, 
:Mr. Atlee'nln ekserıvetl temin 
edemi)·erek istifa etmek mec
buriyetinde kalması: çarpışma 
ba§lamadan evvel Bevancıların 
Mr. Atlee'nin isteklerini kabul 
etmeleri ve ııırtl birliğinin ye
ni bastan Mr. Atlee'nln başkan 
lığı altında temin edilmesi. 

En ku'"' etli 
ihtimaller 

E n kuvvetli ihtimal Mr. Atlee 
nin mutlak gıli\Jlyetidir. Zi 

ra bunun aksi kendisinin isti
fası demek olacak ki, bireok 

-ı 

• DENİZCİLİK BANKASI 
' Bankacılık kısmı Karaköydeki binasında: 

27 EKiM 
sabahı açılıyor. 

Banka her türlü tasarruf ve ticari mevduatı 
kabul eder. Senedat, Havale. Kambiyo, Akre
ditif muameleleri yapar, Banka, ticari işle
riniz için sizlere yardıma, hiı:mete Amadedir. 
Denızcılik Bankasının ikramiyeli KilçUk Cari 
hesaplarına 50 lira :ratırmakla 15 Aralık'dakl 

ke~ideye l5tirAk edebilirsiniz. 
Bankamız müşterilerine bfitün kolaylıkları 
gösterecek ve holiımUzde bulunan Wagon-LiU 
- Cook gişeleri de seyahatleriniz için emri
nizde bulunacaktır. 

D ENiZC i L İK BANKASI SIZiN ve 
DENiZCiLERiN BANKASIDIR 

- CUMHURiYET BAYRAMI ŞEREFiNE 

Bu çar&amba matinelerinden itıbaren 

Orijinal Kopyası SARAY Sineması 
Türkçe sötlU kopyası: 

Beyo!lunda: İstanbulda: 

Tan ve Y lld iZ Marmara ve Alemdar 
Sinemalan seçtikleri Süper Program: 

NERON 
GUzcl ve şahane &ahegerl takdim edeceklerdir. 

Mr. Atlee tecrü riyor. Artık }eniden izin verılmesi doğru değildir.• demiştir. 
beli. temkinli ve itidalli bir Neticed" ıneclıs Saim Nuri Urndan haska bfitıin üyelerin 
devlet ~damı. olarak tanını~ken~ ızin talebini kabul etmiştir. Saim Nuri Urayın iz.ni reye ~ond.u
l\lr1 .. Be\ an luzumdun

1
dan faz ah~ ğu zaman protesto ile karşılanmış ve meclisin ekseriyetı Saım 

te~ ı sabırsıı: \e a ma aşırı ır • . . . . . . . lf' · t' k 
· • ' hl · • · Bıı se Nurıyc ızın \'erılme!l"esı ıçln ~ apılan makam tekl ıne ıs ıra 
ınsan ~sını ,-,.nyor. - . . 

Dun ıehrimlzde han 11-
bahleyln sisli \'e bulutlu geç 
mlı, rıizglrlar güney batıdan 
hlfif olarak esmlı; günün 
&ıcaklıJı gölgede azami 23,fl, 
asgari 17 ,O &antlgrat olarak 
kaydedilmiştir. 

heple hele İngiltere gibi lıer- clm~tır. . 
teyin itidali" yapılması bekle- l\Iuteakıben G!>3 sergisi tahsisatının 100 bin liradan 200 bın 
nilen bir m"mlekette Mr. Be- liraya çıkarılması i~ln yapılan teklifın gorü(;Ulmeslne başlanmıs
van'ın ilerde muhtemel bir lır tır. Bu mevzuda söT alan KAztm Silıvrıli de: 
çi Partisi hükfımetinln başbaka •- İstanbul sergisıne rağbet oldu. Fakat bu rağbet cam- ~ÇUK HABERLER 
nı olması beklenrmeı:. bazlara ve pakete halka atan yerlere mahsustur İstanbul sergisi 

PANSh'ONA ALINMAYAN 
GENCİN StKAYETi 

tr. Bevan ilgi topluyor, par- Çatalca \e~a bir köv panayırından farksızdır.• demiştir. 
tiyi endişe~ c dtlşurUyor. halkı Kbım Silivriliden sonra Mehmet Kuran da &erei hesaplarını 

Kumkapı l'ıyatro caddesindeki 
34 numaralı e\ in sahibi. yanında 
pansiyoner olarak kalan Vedii 
isminde bır ienci, eve kadın ge 
tirdıği için içeriye almamıştır. 

düşündürüyor, fakat herhalde ısti~erek; 
itimat v~rm~~or. Bu.nunla bera ·- Sergi hesaplarını mtisbet olarak istiyoruz. Sergide ça
ber, ze!ı hır polıtıkacı oldu- lışan Ferdi Öner, Hasan Kangal, Eşref Şefik itimat ettiğimiı 
ğuna ~ore, muhtemel olan, Mr. arkada~ıardır Fakat kafamızda bir istifham mevcuttur. Bunun 
Atlee ıle ı:onuna kadar çarpıs- . • !ı • 
mıyacağı , e hiı; dd!ılsc simdi- sılınme<I luzımdır.• deml~tır. 
lik parti disipllnlnl kabvl eder Makam adına konuşan Gökay da, böyle bir .istifhamın r?lfi 
gibi görünerek parti içinde ta- olamıyaca,i!ını, sergi hesaplarının . ~a~ında meclıse geleceğınl, 
raflar toplıımak için elaltındıın serginin fiO bın lira kAr temin ettığını söylemlştır. 

Sokakta kaldığını iddia eden 
Vedıi polise müracaa.t ettiğinden 
tahkikata ha$1anmıştır. 

e:TALİH ÇARKia PİYA'SGQ. 
Sl ,'l\ DA TÜRK T ÜT Ü!'l/0 faaliyette bulunacaıtıdır. ·na. Bundan sonra atlı arabaların kaldırılması ve çalışma saat-

1Un sendikaların, dolayısı ile terinin tahdit edılme~inl isteyen komisyon tutanağının görüşül
İşçl Parti.sinin mutlak olarak mesine başlanmıştır. )leclis mlızakerr.lerinin ba~lamasındanberi 
kendisini tuttuğunu kabul et- bir karara varılanır•:an bu meuu üzerinde dün de uzun mUna
sek dahi son söz bir umumi se- kaşalar cereyan et~is ve ancak tulana~ın birinci maddesi kabul 
c.im esnuında halkındır. İngl- cdilmi~tir. 
1
1
1z dhalkdını1n, g;n

1
e şBahsl ~ebeepy· Bu maddeye göre Eehlr dahilindeki atlı arabalar sabahlan 

Amerıka Turizm acentalarının 
20-26 Ekımde Florıdada aktettik 
!eri senelik kongre mıinasebetiy 
le Avrupa turizm komisyonu ta 
rafından tertip edilen •Talih 
Çarkı• piyangosunda kazananla. 
ra dağıtılmak lizere, Nevyork 
Türk haberler bürosu en nefis 
Turk tutununden sıgaralar hazır 
latroıs ve bunları hususi surette 
yaptırılan paketlere koydurmuş. 
tur. 

er en o avı, ı r. e\•an a r lt 
1 

· ı d Jı 
,-erme•i nek muhtem"I drl!il- saat sekizle on, ak§amları da on a ı otuz a l •rm arasın a ı;a -

dir. Ve Mr. Bt>van'ın hçı Par· şabileceklerdir. 
tisinin başında olması halkın - -------------

nartire olan itimadını kuwet- s sabıkalı 
le sarsabilir. Parti mensupları 
da bunu hiç akıllarından çıkar
mıvacakları için Mr. Bevan her 
halde pek ileri gidemlyecektlr. 

Meclis 1enıpu ne 
karar \'erecek! 

p arti meclis gnıpu toplantısı 
parti içindeki birlık \'e hu

zurun temini bakımından önem 
lidir. Diğer bir önemi de ikti
dar partisinden pek aı: bir fark 
la muhalefette kalmış olan bir 
partinin csllahlanma ve •A
merika il,. işblrlı~fü gıhi ı;on de 
rece hayati meseklcrde tutaca 
ih ~'tlldur. Toplantıda varılacak 
menfi veya mU~bet karar bil· 
tUn dünya için bır mAnl taşı
yacaktır. 

r-·-------, 
• 

C.ECMl$TE 
BUliÜN 

Ziya Gökalp 
28 yıl evvel bugün, 25 E· 

kim 1924 de Ziya Gökalp öl· 
mU~tu. Tiırkb ede ilk defa 
içtimaiyat okutan ve içtima· 
iyat meselelerinden tam bir 
salahiyet ile bahseden Ziya 
Bey, Tilrk Ocağının çatısı al· 
tında toplanan o ıamankl 
gençlije mürşld olmu:ı, olün 
ceye kadar aaşmadığı mlll'· 
yet ve Tıirkçfilıik fikirle.rınl 
bu gençlere asılam .. ğa ç l · 

lı5mııtır. Ziya Hey, faz.ilet 
sahibi, teml:r. a h Hikıı \e ide· 
alist bir ln~ındı. l\ ı~lıca e 
ı.t.rlerl dUnlardır: 1 ıirk me· 
deni tarihi, Tiirk tôresl. 
Türkliiğıın esasları, Tıirkleş· 
mek - tsıamla5mak • MuAsır. 
Iaemak, Yeni Hnyat, Kzıl 
Elma, Altın 15 k 'e J\Ialta 
mektupları. 

TÜLBENTÇl 

Hırsız 
Yine kaçh 
Hırsızlıktan muhtelif sabıka· 

!arı olan ve müteaddıt defa ya· 
kalandığı halde her defasında 
kaçmaya muvaffak olan ŞerafP.t
tın ismindeki şahıs son defa 
hapis bulunduğu Adapazarından 
~ine fırar etmi~tir. 
Şehrimize gelerek hır ızlık fa

alı~etine devam eden Şerafetti
nln aranmasına baElanmııtır. 

Sıvaı tankeri servise 

giriyor 

Revizyonda bulunan Deni~'Ol
larının Sıvas Tankeri, 10 kasım 
da servise gırecek \'e Petrol O· 
fıs hesabına akaryakıt nakliya· 
tına başlıyacaktır. 
Diğer taraftan Ardahan şllebl 

de 27 ekim pazartesi güni.ı lıma
nımızdan hareket ederek 1ı:mire 
uğrayacak; İunirdcn tam hamu. 
le ile Triesteye sefer )apacak· 
tır. 

Fındık fiatları düşüyor 

Fındık fıyatları Ani olarak 217 
kuruştan 203 kuruşa düşmüştür. 

Bu fıyat düşüUuğünde, fındık 
mahsulümüzü satacak pazarların 
tıkanmıs olmasının dehli var
dır. 

ihracatçı b irl ikleri n la§vı 

m eselesi 

İhracatçı birliklerin lAğn 
mevı:uunda meslek heyetleri mil 
ta!Aalannı önümtizdeki glinlerde 
Ticaret Odasına bıldireceklerdir. 

1ıleslek heyetlerinin mUtalAala 
rının birliklerin lağvı lehinde ol 
duğu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Ticaret Odası bu mlitalhlara 
kendi gôrüşümi de ilAve ederek 
\'ekaleti mal<ımattar edecektir. 

O akşam Ray'ın karşısına yi. . 
ne Baron Heidelberg çıktı. rr 
Nıce'de rastladıt;ı traşlı kafa- • 
Jı, yUzunde kılıç yaralarının . 
lı:lerinl taşıyan Alman asılıa· ' 
desi.. Topuklarını birbirine ~ 
vurarak bir kadının elini öpıi· 2 , ::,,. 

Şehir imar 
Planmda 
• 
incelemeler 

BELEDh'E HUKUK İŞi.ERİ 
1'1l::OilRÜ BİR Al. MEZUN 

İl Genel :Ueclislntn geçen dev 
reki müzakerelerinde tiyeler ara 
sındı çıkan bir münaka~dan do 

Şehrin imar planlan üzerinde layı başka bir vailleye alınacağı 
yapılacak çalışmalar hakkında uzun zamandanherl söylenen Be 
dun kendisıle görıiştüğümuı i lediye Hukuk İ§lerl Müdürıi Jla. 
mar Mudıiru Sedat Erkoğlu şun. san Ferit Perkerin durumu niha· 
!arı soylemiştir: yet dün bellı olmuştur. 

•Şehrin imar işlerini tetkik et Hasan Ferıt Perker kendisine 
mek üzere imar MüdilrlUğünde bafka bir vazife kabul etmesi 
bır isti~re heyeti teşkıl edilmiş yolundaki teklıfleri kabul etme
tir. Btı istişare heyetine Alman dığı içın dün İçişleri Bakanlığı· 
mimarlarından Profesör Banats nın bir telıraf emri ile kendisi. 
da iştirak etmektedir. ne vekAlet emrıne alındığı bil-

Bu heyet ~hlrclllk profesörü dırılmıstir. 
Kemal Ahmet, yapı profesörü Hasan Ferit Pşrbr telgraf em 
Mukbil Gökdoğan, Şehırcilik rinı tebelluğ etmeml~tır. 
mütehassısı Cevat Erbel de bu- Yalnız kendısi Belediye baska 
ıunmaktadır. İsti§are he) eti, İs- nına muracaat ederek senelık iz. 
tanbul, Beyoğlu, Kadıköy olmak nini kullanmak ıizere müsaade 
Uzere şehri üç kısma ayırmı§lar istemı~tir. 
dır . .:\1imar Prost'dan devralınan Hasan Ferit Perkere \'ali ta. 
blitiln p!Anlar 1/2000 lik olarak rafından bir ay mezuniyet veril 
hazırlanmaktadır. miştır. 

Ayrıca bunların üzerinde ne BİR FALCI SUÇÜSTÜ 
•
1 

YAKAl,ANDI 
ı;ckilde çalısılması lAzım geldiğ 
de tesbit edilmiştir. Ayrıca, de- Fatih SukemE'ri altındaki ba· 
mir) olu, imar, sana)i \·e ticaret rakalarda oturan Naciye Goknil 
kilittir \'e e ki eserler şehircilık isminde bir kadın falcılık yapar 
meseleleri de esaslı şekilde şim- ken ı;uçUstıi yakalanmıştır. 
diye kadar ele alınmadığından Naciye hakkında takıbata baş 
bunlar mahallen gezilerek grup lanmıştır. 
mimarlarına tesbıt ettirilmiştir KO"A HAl,JNPE SOKAKTA 

BULUNAN R ASTA ÖLDÜ 
Liman it letmas i Tophane iskele cad~eslnde 

1 kaldırım üzerinde yatan koma 
modern e,iyor halinde bir hasta bulunarak İlk 

Denizcilik Bankası liman işlet Yardım Hastanesine kaldırılmıs· 
mesinde, 953 faaliyet prohramı- tır. 
nın tesbiti için görüşmeler ya. Hüviyeti tesbıt t>dilemiyen has 
pılını~ ve bav kararlara varıl· ta hastanede olmil~ttir. Ceset 
mıştır. Morga kaldırılarak tahkikata 

Bu kararlar bilhassa liman iG· baslanmıştır. 
letmP inin tasıt, kaldırma, ambar 
in~aatı \'e tadil faaliyetleri mev. Den izcilik Bankasına 
ı:ularına inhısar etmektedir. 

Bu meyanda liman l5letmesl yeni bir tayin 
için onümüı:deki yıl modern me D!!lizcilik Bankası merkez MU 
kanlk tesisat alınması da karar. dlirl~~Une, İş Bankasından Mıt· 
laştırılmıe bulunmaktadır. hat Özdeş tayin olunmu~tur. 

Kamyon ve taksi 
kazası kurbanları 
Ewelki gece Atatfirk bulvarın 

dan Beyoğlu istikametine gitmek 
te olan 5230 p!Akalı taksı Zey. 
rek durağı önünde 35 yaşlarında 
ki Ay§e hdokuı isminde bir ka· 
dına çarparak ağır surette yara· 
lamıstır. 

Şof<ir :taralıyı arabasile Cer. 
rahpaşa hastanesine bıraktıktan 
sonra firar etmi§tir. 

Tahsin Erkan idaresindeki Vi. 
ze 15 plAkalı kamyon da Beşik· 
taşta Emine adında bir kadına 
çarparak yaralanmasına sebebi· 
yet \'ermj&tlr. 

Emine llk yardım hastanesine 
kaldırılmış ve sanık şoför yaka. 
lanmıstır. 

Rauf Onursal'ın tehri
mizde ifadesi alındı 

Bir müddet evvel İzmirde, 
Ulccardan Halım Alanyalıya ha
kar!t etmekten sanık İı:mir Be
lediye Reisi ~auf Onursalın dün 
şehrimizde ifadl'.Si alınmış. Teda 
\'f için İstanbulda bulunan Rauf 
Onursal. 2 inci Asliye Ceza mah 
kemesi tarafından istinabe sure
tiyle alıı;ıın lfade!ınde hakaret 
etm,.diğini soylemlştlr. 

Bul day piyasası durgun 

Yugoslavyaya son defa bir mil 
yon lira değerinde bir parti bu~ 
day ihraç olunmu$tur. 

Dahilde buğday piyasası çok 
duriundur. Borsada Polatlı mal. 
!arı 34-35 kuruştan, Trakya sert 
mallar 31,5 kuruştan, sıra mal· 
!ar 28,25 kuru5tan muamele iör 
mektedir. 

Kalkınma Derneğinin 

toplantısı 

İstanbul Kalkınma Derneği, 
27 ekım pazartesi ilinti saat 
15.30 da Ticaret Odası salonunda 
bir toplantı yapacaktır. 
Derneğin İstanhulun müstacel 

meselelerini müzakere' maksıdiy 
l~ yaptığı bu toplantının en mü 
him maddesi villyetle Belediye. 
nin ayrılması mevzuudur. 

Muteakiben mesken \'e kira 
mevzuu müıakere edılecek; son 
olarak da Almanyada harp yü. 
zünden zarar gören vatandaf
larımıı:ın durumu gorU&Ulecek. 
tir. 

londra Be le d iye Mecliıl 

Reisi Ank a ra 'ya gitti 

Ankara Belediyesinin davetli. 
si olarak şehrimiı:e gelen Londra 
Belediye Meclisi Başkanı l\lr . 
Edwin Ba) liss dün Ankarayı 
iİtmiştir. 

Tedavülde 1.258.131 .087 
lira var 

Merkez Bankasından bildirildi 
#ine göre halen tedavülde bulu
nan paramıı:ın yekOnu 1 milyar 
258,131,087 liradır. Altın stoku
muz ise 127.808 667 kilogram O· 

!arak ilAn edilmis bulunmaktı· 
dır. 

,--TAK Vl1'-1 
25 EKİM 1952 1 
CUMARTESl 

AY 10-GPN 31- HTZlR 173 
RUMİ 1361 - EKİM 12 
HİCRi 1371 - SAF ER 5 

ı:;ABAH 

ÖGLE 
İKİNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

V11ıtt 

06.21 
11.58 
14.53 
17.15 
18.46 
0444 

F.11111 

Ol.O~ 
06.42 
09.37 
12.00 
01.31 
11.28 

a ... ı ... u. , l!Meftl .. - •• -
Hoft/M ~ . _,.,,_ leÜ . ........ 

Dün, Blrleşmis l.\lilletter 
gunüydü. Bu ,·esile 11• 

diınkiı yazımda, Birleşmlt 
Milletler ana muku ele5inl1' 
temellerinden bahsetml5tllll· 
Bugıin de, gene bu bahse 
dônereğim. 

Birleşmi• ımııetlerin Uk 
51 iıyesl arasında SoV)etıer 
Birliği de ,·ardır. Sonradall 
Afganistan, Rirman~a. ıs-~e('· 
İsrail, İzlfında, Pakistan, Si· 
yam ,.e Yemen de Birle~ndt 
Milletlere katılmışlardır. GÖ· 
rıilıiyor ki Rirle~mıs l'llillet· 
ler, dünya tapında bir teaek· 
kuldur. 

Şimdi ilk 51 iiye arasındıı 
bilhas~a So\•yetler Birliğini 
niçin :ıikrettiğime gtçece· 
llm: 

Prl'n&iplerine gört': ·Bir· 
Ie5mi5 Milletler butün uye· 
leri]lin huktimran \'e eıit ol
ması esası ıizerine kurulmuı

tur.• 
Blrlesmi5 2\lilletler ü)·eJeri 

arasında Çin, Çekoslo\ alryı. 
Polonya da \·ardır. Haydi 
şimdlllk Çini bir tarafa bıra· 
kalım. Fakat bugün Rusya· 
nın peyki olan, kıııl bo)·un· 
duruk altında ezilen Polon· 
ya n Çekosloukyayı hıi· 
kumran ,.e diğer miJletlerle, 
bilhassa lhıs) a ile eşit saY· 
mak mumkun miidür? 

Gene: •Biıtun iıyt>ler ana· 
yasa ile yuklendlkleri ,·eri· 
heleri iyi ni)etle yerine ge
tirereklerdir• sözıi . prensip· 
Ierdt>n biridir. 

Ana"uada ' ise: İnsanın 
ana h~klanna, ılhsın haysl· 
yet n kıymetine, erkek ,., 
kadınlar için olduğu gibi bil· 
yuk kuçük milletler için d• 
hak eıltliğine olan imanımı
zı )enlden Uin etmeğe ..• ki· 
rar verdik• der. 

Burada geçen, afnsanııı 

ana hakları. 10 aralık 19'8 
de Rirle5mi5 Milletler Genel 
Kurulu tarafından kabul ve 
ilin edilen ·İn11an Hakları 
enensel beyannamtsl• nde 
30 madde halinde n a(ık 
açık gösterilmiştir. 

Bu maddt>lerl birer birer 
gözden geçirirsek, blrçokla· 
nnın irade ettikleri hak ve 
hı.irriyetlerin So\')'etler Bir· 
liğlnde \! lUoskounın emri 
altındaki kızıl hükılmetlr.r 
tarafından idare edilen peyk 
memleketlerde eser halinde 
dahi bulunmadığını kola)'CI 
müşahede ederlı. 

Blrle$ml5 l\lilletlerin diler 
bir ı;urti prensipleri bir ta
rafta dunun. Yalnu: ıu iki· 
sl,yle So,·-yrtler r.irliğlnln iç 
ve dış 11iyasetlerl arasındaki 
denmlı tezat kal'iısındı, in· 
san gerçektt>n merak ediyor, 
Sovyttler Rlrliğinln Blrlef
m l& J\l illetler lt>-'J.ilatı içinde 
i51 ,.e manası ne? ... 

Bn, olu olsa. ıudur diyo· 
rum: Bu üyeyi, bir ıün, dün
ya &ulh ,.e emniyf'ti idealine 
yanaıtırmak ümidi. 

Daha acık türkı;esl: · Köp· 
rüyü geçinceye kadar ... • 

Sadun G. SA\'CI 
ON KET.blE'\'J,E 

Proft>syonel klüplerimlı 
anonim ıirketler haline ıetl
rllt>tt>~.,,ıı .. . 

Ortaklara bol gııl ıtüıer. 

TATLT~EKT, 

Bir Fransız Profe sörünü" 

konferansı 

Tanınmış Fransız profesllril 
Pısteur Radofnun çalı$ma ark• 
da:ı drıktor Oli\·er Gaudin ş111'· 
rimize gelmiştir. 27 ekim pazat' 
tesi gıimi Haseki hutanesınd• 
safra yolları arıı:aları tedı,·islll" 
de yeni usullere dair projeksl• 
yonlu bir konferans verecektlt· 

varmış gibi ondan ayrılırken 
acı duyardı. Bu ister bir çal ' 
saat olsun, ister bir $emsiye .. 
Anatole'a şöyle söylemek için· 
den gelirdi: • Btı tiktak yapan 
sanki bPnim kalbim, yahut da 
&U gilmüş saplı şemsiye sanki 
vücudumun bir parçası imiş 

Baş Rollerde: WALTER CHİARİ- Sil.VANA PAMPAN1Nt 
Binlerce figliran ..• Cambaıhane... Hayvanlarla güreşen peh

lıvanlar ... Şahane çılgınlık ... 

yordlı. Ondan sonra oyun ma· ~· "'-7 · 
sası başına geçip oturdu ~ e 
tıpkı Nlce'dekl gibi kazanma· 
ğa başladı. Çok gıizel kAğıt çe . 
kiyordu. Ne tut a talihi yaver· 'W 
di. Ray, Nicc'de bu oyuncuyu ~ 
takip edemcımrk yUzUnden ka· 

YAZAN~ FANN,, NUltST 
gibi hunları buraya bırakırkerı 

ÇEvılttN., 'llEZZAll A. r. YAL M~~·ıstırap çekiyorum. Vaktiyle 
C• .....,,,. bunu on iki dolara almıştım. 

BU~ Uk Muharrir 

AKA GONDOZ'e 
•Kendi ese 
rlme ken· 
dim rek· 
Um yapa· 
cağım• de. 
dirten fılm 

1 K 1 
SONGO ARASINDA 

AT LA S Film 

BCGÜN KADIKÖY 

SÜREYYA Sinemasında 
1 - ASLANLAR KALESi (Renkli) 
Burt Lancaster - Vlrginia Mayo, 

2 - KORSANLAR HARBi 
lllarıa fontez - Jean Plerre Aumont. 

zanamamıştı. Şimdi karşısına ki seyirciler, Heidelberg'in OY· 
çıkan bu fırsatı kaçırmambı nadığı masanın etrafını sar· 
lazımdı. Talih ikınci defa ka· mışlardı. 
pısını çalıyordu. İlk defasınd'l Oyun memurunun rengi sap. 
fazla ihtiyatlı davranması )'ti· sarı olmuştu. Durmadan para 
zlinden istıfade edememişti. ~ ığınlarını Baronun önüne doğ. 
Herdelberg hangi kağıdı tut· ru Ilıyordu. 
sa kazanıyordu. Hem kendi oy. Ra)·, )anında duran bir A· 
nadığı zaman, hem başkasının merlkalıya ~·ava•ça: . . , 
eline para koyunca talıh yüziı· - Bu adamın lsmı nedır 
ne gilluyordu. On dakikad~ diye sordu. Amerikalı, oyun 
kırk bin frank "3zandı. Yarım seyretmeğe o kadar dalınıftı 
saatte ktırı yüı bin franga ı;ık· ki, cevap bile vermedi. 
ıı. üsttiste Uç defa dokuz çı· Tam o sırada Baron'un ka 
karmıştı. İlk defasında kırk zancı ) Uı: seksen bin frank ol 
bin frank o~ namıftı. Uç elde muştu. İnce bir kadın sesi: 
bu para •eksen bin frank son - Bu adam galiba Alma ? 
ra yüı: altmış bin frank oİmuş DcdL Bu sözleri soylryen 
tu. Ray, ömründe böyle oyun güzel bir genç kadındı. Sırtı 
eyretmemisti. Monte Carlo'da- gtinesten yanmıştı. Altın gibi 

ki rulet masalarında bu tarzda sarı saçları \•ardı. Amerikalı o 
harikullde 5ansh oyunculara na cevap Yerdi: 
rastlamıştı. Hanı:i numaraya - Evet, Almandır. Baron 
para koysalar o numara çıkar- Heidelberg isminde çok zengin 
dı. Fakat bakarada böylesini bir adamdır. Hastaneler için 
;::ôrmPml 'i Butiirı ma~;ıh ~a cerrahlık 31,.11 .... , \•:ınan büyük 

ıo:; 

bir fabrikanın sahibidir. Bu 
tarafa gelseniz daha iyi seyre
dersiniz. Adamın korJ...11nç bir 
şansı var. 

Ray, birdenbire bir karar 
\•erdi. Bu, tıpkı kından çıkan 
bir ı.,.,ııç gibi ant ve kesin bir 
karardı. Çorabının içindeki 
parayı aldı ve güzel kadınla 
Amerikalının arasından geçe. 
rek Baronun örıUndeki para yı 
ğınına kattı. Adama da yavaş 
ça: 

- Mıisaade edersiniz, de~il 
mi? dedi. 

Yeşil çuhanın üzerinde Ba 
rona ait paranın yanınr!a 
Ray'ın çora'1mıın içıne 2izlediği 
'arı yoğu da duruyordu. 

Etrafı derin bir sükut kapla · 
mıştı. Hiç kimse nefes alını· 
~ordu. Sanki mühim bir maç 
eyrediyorlarmış gibi herkes 
heyecanlıydı. 

Aman Yarabbi! Deminden· 
heri ilk deh o13nk Baron hnc 

bir klğıt çekti ve kaybetti. 
Güzel kadın gıilerek: 

- Talihi döndü. BlitUn pa
ra duman gibi savruldu .• de· 
di. 

Ray, sadece •Puf• dıyebildl. 
Fakat ağundan bu puf çıkar
ken dud,klarının kenarına bir 
hava k:tharcı:ı halinde birik"n 
tuki.ırUğü de puf dıye sonUp 
gitti. 

LIV 

Mrs Cleveland ile beraber 
Ray'ın bavulu da ortadan 1cay 
bolup ı;itmiştl. İçinde olanları 
pek hatırlamıyordu. Fakat es 
ki elbı~eıer, dante!A parçaları. 
iki gecelik, yelpazeler, tüyler, 
iki sanat kitabı. bebek 5eklin 
de bir iğne ya~tığı. vesaire gi 
bi ~eyler urdı. Bıitün bu eş 
yaların hiçbirisi kıymetli de. 
ğildi. Fakat hepsi bir ıraya 
gelince yine de hine var.:ıvahi-

Simdi aiz bana ancak birkaC 
frank \ereceksiniz. Halbuki 
ben onu Nevyork'un en güzel 

lirdi. Galiba bir de fırça takı bir malaıasmdan çok pahalı 
mı vardı. Kahve cezvesiyle kah almıştım.• 
ve takımı da her halde o ba- Fakat bu sözleri söylemde 
\-Ulda idi. Belki de onları bak· bir türlu cflsaret edemezdi 
kalın çırafına \'ermiş olablllr· Tahmin ettiği gıbl de Anatole. 
dl. Orasını pek iyi hatırlaya· ona ancak seksen \'eya doksarı 
mıyordıı. Bir kısım e$yayı dıı frank verirdi. Daha geçenlerde 
o aralık ntn1ıştı. Calar saat, yepyeni ipekli bir gecelik en 
6ilmi.ış saplı iki şemsiye. gü· tarisine utanmadan beş frank 
mtiş kaplama tuvalet takımı \ermişti. Bir glimliş tablayı 
giib şeylerı yine bakkalın çı· bir frank \erme~e sıkılmamış 
ratı vasıta~ıyle beş yiız franga tı. Ra~., Anatole'un kenı'llsittl 
~attığını hııtırlıyorı'lu. Hıılhııkl dnlanrlıl'dı~ına emindi. Fakat 
bunların kıymeti kırk dolar· ell•den bir sey gelmi\'ordıı ki .. 
dan fazla itli. Kendisine beş Geriye drı~ru baktıkça akil 
yüz frank getirdlti zaman !:ııı duracak ;ıibi oluvordıı. Ha,·a· 
ııclamın namu•unrlan $Üphe et· tında ne bUviık bir değişiklik 
mişti. Fakat P.linden ne sıelır· olmuştıı. Artık gün geı;tikı:e 
dl? Sehrin yabancısı içli Nev satacak bir Ş"Yler de kalın•· 
york'da olsa onu bu tarzda at· yordu. Bu o kadar çabuk otu· 
latamaıludı. ~·ordu ki ürkmomek kabil de 

.Ne zaman herhangi bir eşva
yı bir gazete parçasına sarıp 
Anatole'un diık\Anına ~ötilrse, 
koltutu altındılcl paketin iein· 
cif' k•ııdl v;ırlı~'"""'ı hlr oarı:ıt 

#ildi. Daha sonra ne yapacak· 
tı? Hali ne olacaktı? Fakat da· 
ha beter de olabilirdi ya .. Ne"· 
york'da olsa ~ünde birk•ç 

< De, .. 1111 vır> 
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·İngiltere -
İran 1 

Yazan: E.T. 1 

f raıı hiikiımetI nihayet İngiltere 
ti- ile Sİ)asi miınnsebctlulnl kes. * Rirlp mi~ Mlllr.tlr.rln yıJ. 
h • bunu bir nota ile ingiltl're dönümü münasebeti) le 
.. eilkfını."tıne bildirdi. T,onılrııda Ra bakan bir mesıj ya. ı 
" Şred ı yınlRmtştır. 
•İ 1 

;n notada denili) or ki: * Amtrihdı seçim miir.a-
111 ran huk<ınıeti bo) le karar \'l'r-
111 eğe mecbur kaldığı Jçln çok delr.ll'ri &iddetlcnml tir. 
roıuı".es_ lf!ir, Jl!ikfımet, e ki pet- * Korede JJirlesmls MJJlr.f. 

&ırketııc me\<'Ul lhtilifın iki )f'r a5ktırleri ilf!rlemlslcr-
:~ınlekct arasındaki dostane --•dlııiirıİıı. ________ .S 

1 nas.ebetlere le lr etmeme l f k • 
ç(n elındrn gelrn gayreti ı;arf<'l· ransu omümst 
:ııtır. lngiltere hlikfını.-tl fra. 

b~ haklarını korıımnktıın başka Parfı'sı"nden 
1• hedefi ol mı nn hareketine 
>~)ı~. olnn ehrmmlyet \ 'C alika- J f 
k go tenni ol i)dl iki memle· as iye edilenler 
1 et orasındaki muna ebetler h(iy. • 
e bir Utiyetc du mczdl. Hfıkiı- Parıs, 24 {A.P.) - Fran~n: 

Kore'de <<Demir 
• Çinlilerden 
At dağı>> 

alındı gerı 
Aııo•ıııltıi Pruı 

Seoul, 24 - Müttefik b!?ıikleri bugün kızıl Çin kuvvet
lerini Demir At dııfının tepe,.in°'n 2eri almaya muvaffak ol
mu~lardır. Cinliler bu bölgenin 20 mı! gilneyindekı Üçgen Te
pe ıyle Avcı Sırtlarına karşı ~ aptıkları yeni hücumlarda da 
muvaffak olamamı$lardır. 

Cr.pht1den alınan haberlerde Çinlilerin Demir At dağını kay 
betmemrk lc:in ellerinden s:elenı yaptıkları ve hu bölg1>yi 5a· 
\ unan Güney Koreli hirliklere karşı muknbil hlicumlarda bu
lundukları bildirilmektcrtır. Müttr.Cik uçakları :ıtancur~a hurlu· 
du yakınlarında elektrik transformatörleri tcsisleriyl!' maden 
lerin bulundu~u bölgeyi şiddeti,. homhalamı~lar demiryollarını 
\e muhtelif depoları tahrıp etmişll'rdir. ' 

Anıl'rikan Sahre tipi lt1pkill uçakları bombımlıman hareketi·· 
ne mııni olmaya çalı~an Rus yapısı )tig-15 tepkili ucakları 
il!' han mubarebelrrine ııırişmışlrrdır. Bu çarpı•malarda hır 
J.lig-15 rltisürülmü& bir tane~! de Mancurya hudud~ içinde dil· 
oerek parçalanmıştır. 

~~----------------~ l!letiJn bu Jrnnnattedlı komUnı~t partı~inin en kıdemli 
İngilıerenln mcmİcketimiz. ı. liderlerinden Andre Marty •Va· Mu .. tfefı"klerı"n 

~in ha~all eh~mmh eti olan ihll· hım siya~i in hım[ \'e hatalarını 
~ın halline ~ard•~ etmek ŞÖ)le ~ı~nen ıtıraftan inatla kaçın~ı~ı Denı·z gu"cu" Eden, Yugoslav 

Elçisiyle görüştü llr&un, e ki petrol kumpanya ı· ı ~çın. kaydı~ le bugun partının 
ııı gayri meşru ekllde destekli- ıcra kolu me abcıandekı politbü .AutJctı1tııf Prı•• 
lerek bir anlasma)a urılmasına rodan çık"Brılmıştır. 66 yaşında Londra, 24 - Dışi~leri Bakanı 
tıılnı olmıl'"'ur. nundıın b~cka olan Mar.ty. ırçen ay parti genel ottowa, 24 - İngılter' Deniz. Anthony FMen buglin Yugoslav 
f ı ,,. "• k t ı cilik birinci Lordu Amir11l Sir bü · k ı · · D J B ·ıı 'i ng !terenin resmi temslldlerin. se re er ığınden de çıkarılmış yu e çısı r. ose rı ey 
den bauıarı entrikalarla \e yer- ':e b~na sebep olarak •partinin RhodPrlck Mc Grh:or dün bura. öğle yemeğine duet etmi~ \'e 
llı mıidahnlrlcrle, İrnndn tikun ı;~:ıs.ı r.otasından inhiraf. ı;:östc. da tertip t>Uiği bir ba~in toplan. hildirıldlğint> ı:öre kendisine, ge 
, i ı ı tısında bıtılı mlittefiklerin r· "('n haft T" k' B b k Ad e ntlzanıı bo1mak hrdeflnl gü· rı imış ır. ' a ur ıye aş a anı 
d 1 . 1 d'" hl •. " 1 !inde en f:On model ril'niz.allılar. nan l'ıt"n" n . 1 . B k en, guçlhklr.r çıkıırnııştır. iran erı gc e~ ı6er r ,;omun t, .,. • " uercıı \ e ı~ı~ erı a a 
hlikuınetı, inı:ilterenin iranın e. 5~ yaşındak! Charles Tıllon da la dahl miicııdı>I" ederek All'lle. nı Fuı1d Köprülü ile yaptığı gö
llıeUcrınfn nıeşnılnğıınu le irıı. Fransız PolıtbUro undan çıkarıl rin bulunduğunu, fakat bu Alel- rü~mcler hakkında bilgi vermiş-
ııın hnrrlditıııdnki amimiliği ~ıştı~'. Her iki koı_nlinist Jid.-r !eri kullınmık için kAfi miktar- tir. 
t~ktUr ederl'k politikasını değiş. şımdıye kadar partınln en faal dA sa\'aş gemisine uhip olunma. Türk \'e İngiliz. liderleri ara-
t1ıreceğinl Umlt etmektedir. Böy. ur5•·rlarından &Ryılmaktaydı. dığını açıklamıştır. sındıı cereyan ~den bu mUıake-
e ınusaıt bir hına \e anl:l\'ış on zamanlarda, Fran~ız ko. Rusya ile muhtemel hlr harp relerde, Sovyctlerin Ee\'k ve i· 

tes.ıs edrrsr, iki mrmlrkP.t ~~a. mü~ist partısi idarecilerine, Sos vukuundı, deniz. hı~kitının hm c!aresinde vukuu mümklin her 
&ıııda ı ı mlinıısehetlerin mevcut yalıs.t ve Demokrat Hristiyan par ııi abalarda mühım olacağını a. tUrlü hamlelere karşı Güney Do
Olıııasını dalma anu etmiş olan tıl~~ne me.nsup işçilrrle trmas çıkça izah r.dt'n Amiral Mc Gri. ğu Avrupada J.IUllefik mUdafaa. 
lrın, .l l'nlden fil ·a 1 mUna~ebl'l· te~ısı suretıle rçalı~an sınırlar gor, Sovyetlerin büyük bir ihti. lar te~i i mrselelcri ve bir Türk 
ltr kunnaktan pek mrmnun olıı. arasında hareket birli~i kurma· mılle .:eniş ölçiide deniıaltı ha. - Yuı;:o,.lav - Yunan mUdafaa 
taktır... l~rın hu usunda talimat \'erildi· tt>kltına giriff'Ceklerini H> ma. ittifakı kurulması yolunda cari 

İran, Londradakl lıii) ük elçilik J!ı a~.laşılmaktadır. zannedildiği yanlama işlerinin mü hım rol oy. te~cbbU lcr de alınmıştı. 
lllcnıurlnrının 22 rklml takip e- ne ı:orc MRrty \'e Charles Tlllon nıyaca~ını bildirmiştir. Eden, geçenlerde bu mesele-
den hafta urfında Tahrnn'ıı dön. bu yeni parti siyasclinr. muhalif ccFran11ı:° Fasında 3 atom !eri, Yugosla\•yayı ziyareti sıra-
l!ıelcrı için rnıir \'ermiştir Tnh bir cephe almışlardır. Marty 5. bombası ~;ında Başbakan Mareşal Tito j. 
tandaki 1nglllı ınaslahat~üza._; tedcnberi partinin kızıl kahra. var,ıt le de görıişmCştlir. 
lle Plçlllk k~llpll'ıinin ıle bu har. manlarından sayılmaktadır. 1917 Paris, 24 <A.P.) - «Match• Bir Türk Yarbayı 
ta zarfında irıının haş şchrinılrn dr }'ran ız donanmasında hizmet dergisi bugün piya5aya çıkan Bingazi'de 
•l rılrnalnrı beklrnmrkledir. İki l'dcrken Ka~~deni~de Bolşe\'lk· nUshıısında, . Fr~n~ı1 .Fasında 
hii.ktıınet arn~ındakl slyas· .. lerc kar$ı gonderılcn Fnnm Port Lyıııtey dekı Amerıkan rlo Binge1i (Libya), 24 · (T. H. 
nasebı:tler bu suretle tam~m~;~ tayfaları ara ında bir isyan çıkarı nanma U•sünde fiil az 3 ı1tom A.) - Libya ordusunu tqki!At
lı:etlımıe oloroktır. mı~tır. i panyol iç harbinde hombuı hulunmalttıı oldu~unu lındırmıık iızcıe Türkiye ile Lih-

İran kararını ,.enliğl zamnn J<·rancoya karşı S8\'R~an Milletll'r 

1 

ileri zUrmüstUr. ya ır~ ınd~ki anlaş.maya istina-
baıı batılı mahflllrr hunun d ı ara~ı tugayların teEldlAUandırıl Bu bombaları, Amerikan Us· dt1n Bınguıye gelmış olan Türk 
hal tatbik edilnılyeccğlnl ü~~t ı masında da, rol o~ namıEtır. İh- sOnden So\'yPtltr Birliğinin ha- ı Kurma.y Yarbayı Umran Olca. 
etmıılcr, karıır du~ıılduğu halde ı raç :dıldlği p~litbilro, Fran•ıı ~Ati merk~ılt>rinf' ulııtırmak i· ı tay, i~ıne ba~lamı~ bulunmakta
İııgiltere e birkaç giin tebliğde komunfst partısinin ill'ri gelen çın, bazı tıp bombudıman uçak· dır. , 
bulunulmaması bu ıımldl km·- tın atasından müteıekkı.klir, larına 8 uat ~lfıdir. Zırat mahsuller konfe· 
~;n1endirml U. Şimdi ınıe,ııı)or Mısırda, göbek atma ransına gidecek 
"' ran bu mrrtle. ııon dııklka· 0 unu k d I - 1 U G O N 
da anlaşma f~ln lmkAn hırnkmak Y yasa • 1 lyor ,.._ .... delegeler 
ftteınt5tir. Fakat ) ııkınla~ma ı.e. ~ Kahire, 24 CA.A.) - İtiıleri Mutlaka bir Ankara. 24 <Husus) - tktı-
llılnt b•ılunamamı tır. B.akanlığı tarafından huırlanAn sadl İebirliğf genel sekreteri 

6nn hnberler,. görr 'Tahr11nda. hır muhtırada, göbek atma oyun 1 ZAMAN Haydar Gork birkaç gün ı;onra 
ki İnglllz Bin uk ı;ıçlllğinln ar· I:ırı atle ''e crmlyct l('in bir leh 1 Pımte toplanııcak olan l\tillet-
ınası \'e ha ;.,.ğı lnılirilmiştir. lıkr te§kil. ettiği belirtilr.rek ge Ak~am PoMuı lenruı 7.lral .Mahsuller konfe. 
SlHsl mıınn•ebrtlrrln krsilmrsl· re~ um~mı mıisamerelcrıte ve ı.;e 1 fllf'tesi alıntı, r11nsındıı bulunmak üzere Fran-
ııln Ticari mıinaseh('tleı lrı ıfo kr. r~~ müe~s~sclerde bunun yasak, sayıı girleC"cktir. 
il roılmesi b' k h ı ı Fiyatı 5 kuruıtur. 

t ıne ini kap ettirip l'ttlnnh·e. 1~ 1!' ır ·anun azır an. Yalova'da bir yankesi· 
~fi şlnıdillk hl'lli dl' ildir iran nı.ası tcklıfınde bulunulmuştur. Bas Yazarı: 
kabıne~i bu hu 11 ta avrıca 

0

karar Jtal~a hükıimrtl, ısabık Kralın cilik hadisesi 
'rrece\tlr. • iyı ı faaliyette hulıınmımısını Nusrel Sıf 1 COŞKUN Yalova. 24 {Husu~l) - ilçe-

İngiliz • fran miinasehctlcrl· K hl 1 tedl nıizde bulunan eski Emniyet Grı-
tıln kr~ilme i iki tarafla dost o. a rr .. 24 (~.H.A.) - •Ahır ne! mUdür mtıa\'inlerinden 8\'U· 

laıı ınemlrkctlrrl bllhn~~a Ort;ı. I,ahza... ı:aıetc~ı buı::ün Roma - kat Ahm,.t RiCat Kemerdere'nln 
doğu hükıimr.tlr~inl nıııtre~ lr ınulhabırıne atfl'n bir hab.-r Y•· M E V L U D eşinin Ct'hlnden yankesiciler 100 
etını vın avarak hil"n Jtomada ikamet 
b ıtır, Ru tr.e sfırü hafifleten ~tmektc ola b k ?. • Mtihendi! İh!an Kentin vali- lirasını ('almışlardır. Parayı ça-

hir nokta İran not15ında mıi~alt Faruk'un n ıı 1
1 tı~ı:. Kralı de~i l lanlar arnnmaktRdır. 

lr ha .. " son ı::un erde ııosterdı-ı f , -ı \a \e anla) ıs tres'ill" rurr f' (:• iya~i faalivet f• 1 h" C E M L E K E N T Ö l O M 
rarıın ld 1 • .. • ın ,a 'an u· 

httı.. ~rn rn ynsı munn~c· kum!'ti tıırahndan hoş g.örlilme- ın ölUm )'ıldönümU müna~ebetiy. 
Olaca~ kurmak!an ıı.e~ memnun dığini bildirmektrdir, le ru~una ithal edilmr.k üz!'rc Şukrli Kaya!'ın eşi, Bi· 
hnu ı;ını. ~tıd!.rmrs!ılır. Ortııılo· 26 ekım 11152 pımır ı:UnU ö~l" 1 san, Ahmet, Ülker, Um~-
da ~ hugunkıı nımk durumun. \'e bir anlaşma zemini buluıımı· nnmuından ~onra Şi~ll Camilndr. rıın annelf'rl, Mareşal Arıf 
il hbö~·IP. mlı~ait bir hıırnnın kı- sını hütiin kılblmltle trmennl t:· mPvlid okıınarRktır. Arz.ıı eden- Sarıcanın kızı. Abdullah ve 

lr 1amandn trP~ı.Os rtmr ini riı'riz. lerin ll'şriflcri rica olunıır. Osman Sarıcanın kard!'~i 

CUMHURiYET 

NAHİDE KAYA 

\'efat rtmi$tir, Cenaze na
ma11 2:l ekim 19:>2 cumar
tP i günü öğ!P. \'akli Teş\'i· 
kiye Camilnde kılınacaktır. 

r 

' Cumhurbaşkanı, 

1 

Gazeteciler 

1 Sendikası mümes-
sillerini kabul etti 
Ankara, 24 (Husu 1) - istan

bul Gazeteciler Sendikası irlare 
heyetinden r::Cvet Güresin, Sadun 
Galip Sa\'cı, C"vat F!'hml, İllet 
Akyol, Xccmi Erkmen dtın şeh
rimize ~rlmişl,..r, Başbakan yar
dımcısı Samet Afaoıtlu ile Çalış 
ma Rakıını Nuri Özsanı ziyaret 
etmişlerdir. 

He) et bugün oğleclen sonra 
Cumhurbaskaııı CdAI Bııyar ve 
Başbakan Adnan Menderes tara
fından da kabul edilerek sendi-

1 
kanın çalışması ve istikbali hak
kınrla geniş izahat vermiştir. 

Gazeteciler bugiln İstanbula 
hareket etmişlerdir. 

Misafir Yugoslav gazete· 

cilerine, dün akıam 

ziyafet verildi 

Şehrimizde misafir bulunan 
Yugoslav gazetecileri şerefine, 
İstanbul Gazeteciler CemıJeti 
tarafından dün aksam Parkotel· 
de bir akşam yemeği "erılmlş
lir . .Misafirler, Türk gazetecıle
riyle birlikte ayrı masalarda ye. 
mek yemişler ,., göril~miişler
dir. • 
Toplantı samimi bir ha\•a için· 

de de\'am etmiştir . .Mis<?fir ga. 
zcteciler §erefiııe bu akşam, Ba
cın Ye Yayın Umum MtirlurU 
Doktor Halım Alyot tarafından 
Tak•im Belediye Gazinosunda 
bir ak~am yemeği verilecektir. 

-o-- ... 

Zekiye, Haticenin 
Katili ben 
Değilim, dedi 

On ay kadar önce Sarıyerde 
lıladP.n cıvarında, Hatice Kara. 
gölge isminde 9 yaşındı bir ilk
okul talebesinin feci şekilde öl
dürlllmr.siyle netkelenen ve ef. 
karı umumiyeyi bir hnyli meş
gul rdl'n cina~·elin muhakemesi
ne rliin ücündl a~ırceza mahke· 
mr~iıırlc hıışlnnmışt ır. 

Mahkernrrle sanık olarak mak
tlıle Hatic<!nin üvey karde~i Ze· 
kiye Glinal lıuiunmaktadır. 

Okunan Savcılık iddianame.sin
de, kardeşi Hatice Karagolgeyi 
öldürerek cesedini Sarıyerd"' ça
lılar arasına atmaktan unık Ze
kiycnin Türk ceza kanununun 
450/3 - 55 - 33 Uncu maddeleri 
gereğince cezalandırılması !ste
ni ordu. 

Adli Tıp ve l\Iorg raporların 
dan da, başına vurulmak sure. 
tiyle öldürülen H11tlce Karagöl· 
genin, vagina \'e rektumunda 
sperma bulunmadığı cihetle, ıa. 
hıtayı şıışırtmak için hikrinin 
sert bir cisimle izale edılrtiği, 
dolayı~ı~·Je h'dlsenin cinıyrt ol
dıı~u anlıışılıyordu. 

Sorı:usu yupılan Zekiye, kendi
ıılne 1 nııt olunan suçu kabul el 
memiş ,·e: 

- O benim, ana bir, baba bir 
kardP.~imdi, demiştir. 

Zekiyenin orsusundan sonra 
bazı ~ahltler dinlenmiş, bunların 
ı;oğu hldlsr hakkında hilgl sahi· 
hi olmadıklarını sôylemislPrdlr. 
Şahıller are~ında, bir buçuk ay 
önce öldlirlllcn Se\•lm Başay'ın 
babası da bulunmuştur. 

nuruşmıı, diğer bazı ~ahillerln 
celbi için ba~kn güne bırakılmış. 
tır. 

Ayni zamanda, Zt>kiyenin birin
ci ağııcrla nıahkernesindc de, 2 
sene karlar önce, l\te!Ahıt ismin
ılr. bir çocuğu kuyuya atarak ol
dürmeye tcşehbüs etmekten ııa
nık olarak muhakPmesi w.rdı. 

Bu muhakeme de ba~ka güne 
bırakılmıştır. 

' --------
~\BiXEDE 
DtGtStı\l,tK 
U B. Felek kabinede deği•İk· 
h~ hakkındaki ıayladın bı· 
d sl~ Diındi) e kadar yapılan 

Bursa ve İzmir Uavelerimizin 
«!. :j?· ikinci fab' ı hazırlandı 

Mane\·i SllAhlanma Tc kl!Atı Ba$kanı Dr. Bnchmann'ın (ortada), hvltrenln Caux ll'hrlndt> ge
çen ay İstanbul Yali ,.e Belediye Ba$kanı Prof. Gökay. Mısırlı Prens Hasın ve Başba~ın Ad· 
nan l\lenderesln İs\'ls;rede tahsllde bulunan oğlu Yüksel l\lenderes Ue beraber çekllml5 hır resmi 

Manevi silahlanma 
hareketi genifl~yor 

Bu hareketi yaratan Dr. Bu chman, Asya miletlerinin 
Garpla barı§hrmak maksad ıyle Asya' ya gitmİ§tİr. Yol
da Mısır'a uğramış, Genera 1 Neciple görüşmü§tÜr, ge 

lirken Türkiye'ye uğraması bekleniyor 
Bafbakan Adnan Menderes ve 

Dış İşleri Bakanı Londrada bu· 
lundukları sırada MAnevl Si!Ah
lanma hareketlnln oradaki mer
kP.zine uğramışlar, muhtelif mem 
leketlcrden oraya gelen temsil
cilerle görilşmllşler \'e takip edl 
len gayeler hakkında malOmat 
almışlardır. ·Kimin haklı oldu
ğu davasını kıyamete kadar hal
ledemeyiz, hepimiz. itin mUşte. 
rek hak yolunu beraberce ara
yalım· şiarına riayanan 61arın~ 
dayanan Mlıne\'I SılAhlannıa ile 
olan temasları kendilerini bo&· 
ııut bırakm15tır. 

MAnevl SıUhlıınma c'reyını . Bısvekilinde o kadar derin bir 
nın lideri bulunan Dr. Buch- a!Aka uyandırmıştır ki ertesi sa
mann, A~yadan aldığı dnetler bah erkenden maiyeti erkAnı ile 
tlzerine bir Asya seyahllline çık- beraber hava meydanına gitmiş 
m15tır. thtilAf halinde bulunan ve MAnevl SilAhlanma liderini 
memleketlerin arasını bulmığa uğurlamıştır. 
" bunların hepsiyle birden garp Haber aldığtmııa göre Dr. 
Ueml arasında bir ınla~ma ha- Buehmann'ın AEyadan avdetinde 
vası yaratmağa uğraeacaktır. memleketimizi ıiyaret etme5i ih-

Doktor Buchmann l\fısırdın timal dahilindedir. İki sene ev
geçtiği sırada, General Necip bu ve! Gen. Channer'in reisliği al
ziyareti aUka ile kar~ılamıf, İs- tında bir heyetin, feçen sene di
vlçre aslınrlan gelen Amerikalı Cer temsilcilerin zıyaretl umuınt 
misafirin $erefine bir yemek hir ıllka uyandırmıştı. Bizzat li
\Prml~tir. G-ece yarısına kadar derin gelmesi, herhalde daha 
devam ed&ıı konuşmılar, Mısırın 1 umumi bir aUka uyandıracaktır. 

Adliyede yeni nakil 
ve tayinler 

Ankara, 2-1 - Adalet Bakanlı- ı mirköy Sulh Yargıcı Abdülha· 
ğında Savcı 'e HAkımler ıra· mit Türkeri Bafra Huku'k Yar· 
sında nakil ve tAyınler yapılmıs· ı gıçlığına Sarköy ~orgu yarııcı 1 
hr. Rnna aıt lıste a6ağıdadır: Ahmet Şefik Ulukan Adana sor. 

Sınık Ömer Yılmaz 

Hereke cinayetinin 
İkinci faili 
elli oldu 

Yozgat C. Snvcısı Hıfzı Şişma ı gıı yargı~lığına Etil yargıcı Ab.' 
noğlu Kırklareli Yargu;lığına, 1 dullah İhsan Şensoy Çine yargıç 
Aksaray Yargıcı Derviş Ali Ok· ı lığına . .Malatya hukuk yargıcı C. 
tay Mugla Ağır Ceza Mahkemesi Dine Malatya C. Sa,·cılııtına, {\r 
Eaşkanlığın.:ı, Kastamonu C. Sav· gUp C. Savcı•ı Rauf E•en Maras 
cısı Şinasi Akın Balıkesir Ağır j C. Savcılığına. tstanbul icra Yır 
Ceıa Mahkemesi üyeliğine. Aya11 dımcı Yargıcı Mustafa Haker İs 
cık Ceza Yı1rgıcı l\lchmet Ragıp tanbul Sulh Yarııçlığına. Adıya. 
Özgökmen Kırşehir Ağır Ceıa 1 man Yargıcı Bahattin Kar.ııkü· 
Mahkemesi' BaşkanhCına. Karaca 1 çuk Nizip Ceza Yargıclı~ına. Nil 
su Hukuk Yargıcı Ömer Adıl To de Ağır Ceza Mahkemesi tı)'ul 
1~ Malatya Hukuk Yarı;ıclığına. Ali Rıza Turcan Niğde C. Savcı
Soke C. Sa\cısı Emin Kutlay Sö lı~ına, Artvin Hukuk Yargıcı 
ke Ceza Yargıçlığına. Malııtva Hüseyin Ak!akal Art\'in C. Sav
C. Savcısı Hasan NUzhet Berran cılığına, Ankara Tıcaret tahkt
Kastamonu Ağır Ceza Mahkeme mı:si üyesi Ziyaettin Oııkumacı 
si Bıışkanlığına. Şl'binkar:ahi~ar Yargıtay Rapnrtörlfitüne, P.:ru. 
C. Savcısı Jiü~cyln Kaynak Mer. bat ~ulh Yarı;ıcı Arif Hikmet Er 
sln Ağır Ceza l\lııhkel"IP~! Baş. tan Gezici Arui Kııdutrnsu Yır Hert1ke, 24 - Bundan Uç gi\n 
kaıılığına, Şarkı~ta Hukuk Yar. ~tçlığına. - <De,·amı yarın). ônce ôldürült1rek, resedl, trP>n 
gıcı Ekrem Yasaman Man\llS htanhııl Kı ·mıkımları .ruındı yolunun ilstUne bırakılan ar.aba· 
Yargıçlığına, Tirebolu Hukuk İstanbul, 24 (Anka) - Habu. cı Necati Karacan'ın nasıl katle· 
'Yargıcı Rifat Korkut Malatva Hu aldıj'!ımıza göre. şehrimiz Ka!--m• l dildlii bugün anlaşılmıştır. Tah
kuk Yargıçlığına Vezirköp. kıımlan arasında barı detisikl!k ı kikat sırasında: gece uyuma~tı 
rU C. Sa\•cısı Veli Yalcın inanç ler olacak ve bu anda Fatıh ol11n kocasının ba~ını balta ıle 
Ankara Yar{:ıclııtınıı. Tokııt A- Ka\'makamı Sabahattin Bllgitay keserek öldUrdıl~unil: sonra da 
Cır Ceza Mahkemesi u,·esl Alı Be$1ktas Ka\'makımlıl:ına. Re•lk araba beygirine vtıklıyerek tren 
Haydar GUr Bartın c. Savcılı~ı- tas Ka mıakamı Ekmd Çetiner yoluna bıraktığını \'e bu sucta 
na, Artvın C. S:avcısı Saffet Til· de \'ali vekillıklerınden birine. yardımcm bulunmadı~ını. ı~rar
zün Kastamonu C Savcılıjtına, veya lıilkfye MıifetU~li~lne nak la söyllyen. maktilliln kamı Fet-
Adana Aı!ır Ceza l\tahV'mPsi Ü· lt1dil•ceklerdir hlnu, bııgUn Had,.sinl d"'~i~tir-
vesi SclAhattin Ermrn Bartın A· mistir. Son verditti ifadede ka-

l fır Ceza Mahkemesi naskanlıı!ı- Yunusta çcırpıımalar ıiın. dostu ÖQıer Yılmazla bera-
na. Yo~ııat C. Savcı Yardımcısı ber, kocası Necatiyi öldUrme.~i 

ı Ertuğrul Ba,·ındır Yoıı;ıat Asli- oluyor tasarladıklarını. vak'a gecesi 
ı ve Ceza Yarı:ıclıfüna. Van Ceza adlım uyurken halta ile kafa•ını eğışıkliklerin sebebi bildiri!· 

:~diğini !iÖylü.)or \C dl.)or 

Y ~Denıokratık reJlm samimi· 
P,e Ve atıklık rejimidir. Dır 
~ a~anın lılcclısle arası açılır. 
tı~ lne arkadaşlarile arası a. 
be~· Veya tuttuğu ~olda i~a
• h ıztık olur. Hıilıisa i§inde 
lura~ıı. h:ıksıı. • bir fal o görli
hut ıstifa)'a meebur olur. Ya. 
Eilhs boyle olmaz da sıhhi \'eya 

J.i, ~ı ~{ 
c,.or .. ,•ı•utlf"I• Jl v 

unki? Neden hrnUı bir an. 
laEma yolu bulunamı}'or? İç 
polilikllda \'anlıcık bir anlaş 
ma, dış politıkanın en kudret· 
lı deslt1ğidir. Her ığacın ye. 
mlşi köklt>rinin be lf'nişine 
bağlıdır. Bız, iç politlkamııı 
bugünkü güçlliklrrinılen kur. 
tRrmık ıorundıyıı. iyi bir ye. 
mi: almık istiyorsak köklerin 
kutlretlenmtsine talıDmılı
yız.• 

Yargıcı Cemalettin Çopuro~lıı Tunus, 24 (AP.) - Frınsa- ke tiklerini, ıonra da beygire 
1'"ii~hası tükenmi5 olan .l·urt llheler:iınhl )eniden Adana Al!ır Ceza Mahkemesi ü nın Kuzey Afrikadıki bu rırotek vükliyerek, hAdigl!ye intihar ve-

bııstırm•h ha laılıltml7t haber \errnlitlk. 1 numaralı veli~IM. Mudurnu Crza Y:.ırı:ıcı toruında bu ubıh \"Ukuı ıelen va k8ta ~lı~il vermek için tren 
.. ~ .. ..., ... ı:rıtl....,. .. ı., 

. ., 

"~ 

i -~~·. 
-~~\ 

•f,,•W 

.......... ' ,. .... .... . 
ltııı/ Sl'beplerden dolayı çe. 
\:ard· ~unun saklanacak nesi TÜJ\(R BABAM TÜ:KÜll! 

ır.. rr~·ı ıs1A1ı"&r:L 
~1 llu sefer de ilç \ckHın de· 1------------t 
li:eeeğı uısnırla. haber veri· dcğl ikllk olıcatı pyiasından 
lerı.~r. llattA isimleri bile söy- bahisle diyor ki: 
hep \or. Ama sonund:ı •bunlar 
leaı dahmınden lbaretllrn cUm .Kabinderdeki ddişiklik. 
bir hA~· ılAve olunur. Çıinku ıer hıc bir demokrısıde, iç 
ıe \ ısenfn sebebi bilinmez. poİitıka gUçlükle~lni ~.rt11dan 
!tabi Uiçuıı' kestirltenıez. Bizde kaldırmamıstır. Bıze ıore. en 
ledirne ~eği§ikllklerJ h"P boy. doğru yol, gUçlilklerln nere-
h!J1tı · Nı~ln değlslklik olacağı den geldiklerini anlıyırak, bt 
ile e~~1ıkçe, bu değişikliğin nımsenmiş umdeler ~ercevf' 1 
lellleı • ne \-Ukuu tayin edi· içınde. tedbirler dıi~Unmek· 
der.11 • Hep esrar içinde gi. · 

tır. 

'f Dış polılikamız. gö sUmüıü 
ENi ISTANBUL kabartacak kıdar ba~arılıdır. 

iç-;:-:---__ Sebebini bill~oruı: Mıllet, hU 
tt} OLttiKA kılmetin arkasındadır. le pııli. 
~F; "LERt tikada da, millet olarak bir; 
~ ' erını kabinede aı cok le~tiğımlı noktalar aı mıdır . 

• 

YENi SABAH 

TÜRJthT.Mi7. 
MEVXU~t ALMALI 

l'enl ~ıbıh dıı polltlkıdı, 
hPlt> Rısbıkanın Lendra te)ı • 
hıtlndf'n 111tnn dıhı hnıyıı
lı u anlıyısh bir hı! ılirüt. 
mt>ltte 11ldutunu ıöyliı~·er n 
di)Or ki: 

eTürk Hı1br.rler Ajan~ının 
verdiği havadis doaru i e ya
kında hükumrt mf'rkedmizde 
Arap M\•letlerı temsilcilerilf', 
Jhzarl mahiyette, baıı konuş. 

mılar bııılıyıcaktır. Bu suret. 
lf' yoklanan 1tmin sa~lam \'e 
müsbet bir manzara ırzettiği 
takdirdP daha ııümullü temıs· 
!ar dU$Unfılt1cf'k ve Arap Hari I 

cıye Bakanlarının Ankarada 
bir içtima yapmaları im'kinla
rı üzerinde durulacaktır. 

HUk<ımetimizln: tarihin, ma 
tinin ""' co~nfyanın emretti
#i ihatalı bir politikanın eşi 
ğlni ı~mak Uzere olması cok 
tak,·b·e edllmt"'e dtfer:t 

Aıırn \I! 2 ı111mııralı İ7mir llhelPrimizin iklnrl tabı Orhan Kalyoncu Niı!rlp Al!ır Ce- sillhh bir çarpıamadı iki P'nn· yoluna ıötürüp bıraktıklarını 
hamlanmı§tır. Kollt>ksiyonlannda bu iki llA\ e eksik za Mahkrm,.~ı üyeliğini', Yar1ıı· su; polisi ,., iki Tunuslu tıthhı:I ~eı, lemiıtir. 
olan okuyurıılaı ım11 bun lan mıthaamııilın tedarik ede- tay Raporförll Rahia Şeref İstan ölmiJşltir. • Bu ifadeye göre yakalaMn 
bilirler. Hariçten her ilhe için on beş kurıış Ülerlndrn bul S•ılh Yar.:ıclıl!ınıı, Avtlın Polise, Tunusun Slterte llma . . . 
po ta tıulıı göndcı enlerin aıfrr~ine llhrlr.r nıllanır. Sulh Yar.ıııcı :\re!!'hat Bibioğlu nı yakınlarındaki Raf kitabı Ömer Yılmaz suı:unu ıtıraf et-
:\1" cudu kalmayan diğ"r llaHlerlmhln lklnrl ·tabı ta-J Bur~a A~ır Ceıa lahkemesi ti· gında bir e\de 7 tethiıçinin giz- miı, suç ileti kanlı baltanın sak-

yeliğine. lart\in C. Sa\'rısı Ah- lenmektt> oldukları ihbar edı.l· Iı oldu"'• "'en r:rösterml~tir. nıamlandıkça, oku) urularımın habPrtlır .. tmekt .. d .. ,·ım p 11 l!i" J • 
"' ~ ~ dullah Tunca Enurum c. Sav· mi•tir. o s evı urmı~ ve Ç&r· t:derr.ğb. b u · b .1 Sınıklar. sorıutarından sonra 

cılığına, Van Hukuk Yargıcı U· pı:ma unun ıerıne a~amıı· 

--~~------~----------·---- ral İdil Van C. Savcılıf:ına, De- t:f tevkif edilmislerdir. 

HOŞ ME MQ - Aklı;.-ba,;;~opla oğlum, ha~~tın -;ehlikede 1 
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GENERAL ALİ FUAT CEBESOY~ 
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Umumi müdafaa planı musuııuz ? 
Yazan : ATTiLA iLHAN 

B elki de siz Tilrkçeye çevrilmiş 
filmleri sevmiyorsunuz. Ola-

1:1lir. Fakat ben, istanbulda ve 
Anadoluda yalnız Türkçeleştlril
ırJş filmlere giden kalabalık bir 
sinema halkı tanıyorum Onla· 
rın çoğu okuma yazma bilmiyor
lar. Yahut da aynı ıamanda 
film - altlannı ve filmi takip e
demiyecek kadar aı. biliyorlar. 
Halbuki, yazlık bahçeler ve park 
!ar istisna edildi mi, en büyük 
eğlenceleri sinemadır. F.n bilyük 
tıan'at hldiseleri yine sinemadır. 
Bu böyle oldu mu, Türkçeleslir· 
me davası sinemaeılığımızda eni 
ne boyuna mühim, derinli#ine 
daha mühim, bir dava haline gt>
lir. Zaten baskı ülkelerde de 
gclm!ıtir. Mesela Fransızların 
yalnız 19'7 senesi zarfında beş 
yüz filmi duble ettiklerini bili· 
yoruz. Film sanayii memleketin 
bütün sinema ihtiyacını karşıla
yamıyan her )'erde, (hatli bazan 
kar~ılayan yerlerde bile) milli 
kültllr dilini korumak• gaye~iyl~. 
yabancı filmler milli dile çevri· 
lir. 

maua muayyen bir yüzdesine U· 

!aşırsa; dublaj da bir rejisör işi. 
dir, su farkla ki, birincisinde re
jisör yaratıcı estetik metodunu 
kendi bildiğine kullanabilmek 
lıürlüğUne sahip olduğu halde; 
ikincisinde filmi yapmış ve bel· 
li bil' dram atnıosfer!ni yarat:nıs 
olan ilk rejisörün hizaı.ını muha· 
faza etmek ve bunu sağlamak 
için elinden ne gelirse yapmak 
zorundadır. Kı~acası, dublaj reji. 
sörü a~ıı rejisöre ı;öre bir şey
ler yapar, onu asmaya ,.e bil
hassa onun gerisinde kalmaya 
hakkı yoktur. Bunun için de 
her ~eyden önce rejisörün, son· 
ra sıraslyle Türkçe d!yaloğları 
yazanların Ye nihayet dublaj ar· 
tistlerinin, üzerinde çalışacakla
rı filmin ne olduğunu ve ne de
rr.ek istediğini anlamaları gerek
mektedir. 

Garp cephesi Kumandanı sıfatiyle ne böyle bir plônll' 
m~vcudiyetinden haberdar edilmiş ve ne de Erkônı Hor .. 

biyei Umumiyeden plôna ait bir direktif alm1Şt1111. 

üzerinde •Perl Bacalan• 

rgüp, Göreme ve cıvar1nı 
bütün dünya lanımahd1r 

~---...--

«lrlanda'da herkes, Atatürk inkılaplarının başında, 
peçenin kaldınlmış olmasını zikreder, halbuki mem

l~~etin izde pek çok peçeli kadın gördüm» 
B ir hayli )iırüdükten sonra 

mahrut biçimli kayaların 
bulunduğu geniş \'adiye var
dım ( • ). Bütun Kapadokya böl 
gcsindeki kayaların içinde, 
hendesi bakımdan en munla· 
zam olanlar bunlardı. Kayala· 
rın bazıları siltun halinde 20 
metreye kadar yükseliyordu. 
Üstihane şeklindeki alt lmım
Iarın tepesinde daha koyu 
renkli kayadan bırer mahrut 
görUlül ordu. Bazıları ince, u
run, bazıları i e daha kalın o
lan bu ka)a siıtunları öbek ö
bek bütün bir vadiyi kaplamıs· 
tı. Dikkatli bakılınca her bi· 
rinde bır hususiyet keşfet· 
mek mümkündü; meseU bi· 
rinın tepesindeki külah çal·
pıktı, bıı· dfğerının damarları 
ka~ anın üzerinde degişik renk· 
lcr mc) dana getirmişti, ' .s. 
Tırmandıgım bir tepeden bü· 
tün \adbi, toplu bir halde, gör 
ınck fırsatını elcle ettim. Ka· 
yalarm üıcrlndeki renk taba· 
knlarına bakarken, insan ha· 
yalini biraz işletince, su tahri
batının asırlar boyunca bu böl
geli nasıl bu hale getirdiğini 
tahmin etmekte güçlük çekmi
yordu. Bir ka) auw üzerine tır
manarak, mümkün olduğu ka· 
dar çok kaya sütununu !otoı::· 
raf adese inin jçine almağa ça
lı~ırkcn, başıma bir kaza geldi. 
Ayagım k,iJarak dilstüm " 
şortumun arkası, beni eliıleme 
maskara edecek şekilde, yır· 
tıldı. 
GÖREl\rn 
lı\S STIRINDA 
Bun~a~ sonra, yıne garıp ~e· 

kıllı kayalora rastlaya rast 
laya ilerlıyerck, Göreme ma
nastırına ulaştım. Göremede 
kayalar daha da acaip ''e "irin
tili çıkıntılı idi. Bunlar blr ıa· 
manlar ıbadet yerleri, inziva 
odaları ~e keşişlerin oturdu"u 
hıicrelcr olarak kullanılmıstı. 
H.~r tarafta o~ uklara açılan 
kuçuk kapılar \e pencereler 
g~rulüyordu . Bu mağaraları 
lll arct etmek son derece ala· 
ka çekici olmakla beraber, bun 
ların bırçoğuna erişmek müm. 
klın olamıyor. Rurayı ziyaret 
edecek turistlcrın hazırlıklı 
gelme i. ) ani meı diven ve •P 
tedarık ctmelerı lazım. Hucrc· 
lerın dU\ar tez) inalı acınacak 
bir manzara arzedi)or. Birçok 
ıi) arctçilcr, mağaraların du· 
varlarını sil IC'ycn tarihi sahe· 
serlerın füerine. isimlerini ka
zımak pervasızlıgını go~termış. 
lcr. 

Kal eri bölgesinde bütün 
gördüklerime hayran kaldım. 
.Fakat bUtiln bu hiırikalard:ın 
Türkiyenin dışında l aşayanl.ır 
pek haberdar olmadıkları için, 
buraları sanki ben kendim keş 
!etmişim ::ibi bir his daymaı.. 
tan kendimi alamıyorum. Ka· 
naaUmce Kapadokya bölgesi 
Amerikadaki ·Grand Canyon 
(BÜ) ilk Çukur) ve kendi mem. 
leketimdt'ki cGı:ınls' Cau e· 
way (Dc,·lcr Kaldırımı) gibi, 
adı dün~ anın her tarafında bü 

Eminönü Halkevi 

kütüphanesi Milli 
Eğitime verildi 

Eski Emınônü Iıalkcd kitap· 
lı ındakı 13 bin clldi mütecaviz 
kıtap Mılli Eğitıme devredilmiş 
tır. 

tün insanlar tarafından bilinen 
bir yer olmalıdır. Üstelik Kapa· 
dokya bölgesi, herkesçe bili· 
nen diğer tabiat harikaların· 
dan daha bile zengindir, çün· 
kil burada tabiat kun•ellerinin 
yarattığı inanılmaz manzara· 
lardan başka, jeolojik bakım· 
dan son derece alaka çekici 
olan bir de • esrar• mevcuttur. 
Bugüne kadar bu bölgenin Ü· 
zerinde anla ılan pek az a,ıa • 
tırma yapılmıE. Ayrıca bütün 
o civarın tetkiki, Hıristiyanl.ır 
için gayet meraklı, bir menu· 
dur cç•). Göreme'nln beylik 
manada bir turizm merkezi ha· 
line gelme ini arzu etmemek· 
le beraber, bu bölgenin tetkik 
edilmesini \"C dlğer milletler 
tarafından daha fazla tanınma. 
sını çok arzu ederdim. Irlanda· 
)a döndüğuın zaman muhteliE 
makaleler yazarak, Kayseri böl 
ge ini kendi mıllelime tanıt· 
mak azmindeyim. 

PEÇE J\Af,KTI 
SANIYORDUl\I 

Tilrkiyede beni şaşırtan !>i.r 
cihet, bu kadar çok peçeli 

kadın görmek oldu (hele Ka· 
padokya bölgesinde hemen bii· 
tün kadınların yüzü örtillil i· 
di). llalbukl, benim memleke· 
timde. Atalilrk'ün, kadınları, 
bu gibi şeylerden tamamen km· 
tardığı. bellenmiştir. Hattı A· 
tatürk'ün memleketi GarphJaş. 
tırınak uğrundaki gayretleri 
bahis mC\'ZUU olduğu ıanvın, 
bu cihet başarılan terakkinin 
timsali olarak zikredilir. Fa· 
kat, asırlardanberl devam ede· 
gelen Adetlere dayanan kıya
fetlerin. 30 yıl gibi kısa bir za
manda kolay kolay değişemlyc. 
ceğlni simdi anlıyorum. 

ÜRGÜI"71'!1\l 
OTEL 

Ürgüp'tc bir lokantada ye-
mek yerken, yanımdaki 

masada oturan birkaç kisi, ;ç. 
tıkleri gayet leuetli beyaz ,şa· 
raptan bana da ikram ettiler. 
Karnımı doyurduktan onı·a, 
bir lira:>a gece;>i gecirebileze· 
flm bir otel aramağa koyul· 
dum. Türkiyeye geldim geleli 
otele hep bir lira Yermeğe a· 
lıcmıştım. Fakat Ürgilp'tcki O· 
telci fazla para istedi, ben de 
talebe oldugumu öne sürerek, 
fıyatını indirmesini söyledim. 
Pazaı·lığımız esnasında, türk~e 
olarak • talebe . kelimesini bir· 
kaç defa tekrarlamıştım. o ana 
kadar otblln mcthalinde sessiz
ce oturmakta olan adamların 
arasında ansızın beklenmedik 
bır a:7aklanma oldu. Çok geç
meden aralarında para topla· 
makta olduklarının !arkına 
'ardım. İçlerinden birinin avu
cuna her biri bozuk paralar 
koyuyordu. Söylenenlerden $·al 
nız. •Allah kelime ini anlıyor
dum. Çok mahcup olmuş \ ' C 

muteşckkir kalmıştım, faknt 
bu içden gelme teberrliU kabul 
C'dcmiycceğiml elimle işaret 

ederek, herkesin ,·erdiği pa
rayı geri almasına nezaret et· 
tim. Neticede pazarlığımız da 
benim lehime neticelendi \'e 
otelci, istediğim •talebe tenı.i· 
lfi.tı• na razı oldu. 

RURSA 
YOLU:-4DA 

E rtesi sabah erkenden' kalka· 
rak, bir kamyonun içinde 

Ürgüp'ten :rola çıktım. Birkaç 
defa kamyon dcğistirdiktcn 
sonra, öğleden sonra. gayet es· 
ki bir otobüsün şofôrli bcnı ya. 
nına almak nezaketini göstt'!r
di. Fakat az sonra, ismini ha· 
tırlayamadığım bir kazanın dı· 
şında motör fırıza yaptı. Tan. 
him varını". gunıp \'akti yolun 
kenarında beklerken. Ankara'· 
ya giden büyük bir kamyon du 
rup beni aldı • 

Kamyonda bulunanlara, beni 
Ankara'nın dışında. Eskischir'e 
giden yolun ilzcrincle bırakma
larını rica etmiştim. Gece ya
rısı kam)·ondan indim ve gc. 
ceyi, soğuktan titreye titreye 
bir tarlada geçirdim. 

Sabahleyin şafakla beraber 
bir motosikletin üzerinde tek
rardan yola koyuldum, fakat 
bu scler de yağmur yatıma)'& 
başladı. Yeniden soğuğa ml· 
nız kalmak manedyatımı boz· 
muştu. Motosiklet sahibi benl 
bir kahvede bıraktı. Orada ı:a· 
yet jyj kalpli bir zat bana çay 
ısmarladı ve yiyecek ikram et
ti. Kahvenin kar ısında bir o
tobüs durmustu. Aynı 'Zat, GOi· 

maz• dememe, rica ve tcşek· 
kiirlerime rağmen, Eskisehir'e 
ulaşmamı sağlayacak bir oto
büs bileti almakla mar ediyor
du. Bu gibi teberrüleri kabul 
C'tmek ~oto • stopo yolculuğu. 
nun geleneklerine aykırıdır. ı-·a 
kat o derece ı rar elti ki, neti
cede te,.ekkür ederek, bu nazi. 
kiıne yardımı kabul eltim. 
Bindiğim otobüste hayatımda 

ilk defa olarak gördüğüm bir 
manzara ile kar ılastım: Zinci. 
re vurulmuş dört mahküm; jan 
darmaların refakatinde otobüs-
1.e bir yere götiiriılüyorlardı. 
Irlanda'da, mahkiımlaı-; hiç bir 
zaman meraklı ki ilerin uluor
ta tetkikine maruz bırakılma
dıkları için. bu vazi)·et gnribi· 
nıe gitti. 

O gün ziyaret C'ttigim Boıö
yük kazasının görllnüşü üzerim 
de gayet müsbct bir tesir bı
raktı. Oradan, Bur!a'l'a doğru 
yolunıa de,•am ettim. 

(J)e,·amı ur) 

c•> Bu \'adinin reSllll bu se. 
rinin bundan t'\'\tlki \'ltısı ile 
birlil.:te, 22 ekim persembe gün 
Jı;ü ayımız.da ne redilmi ti. 

< .. > Bilindiği gibi, Doğu Rn· 
ma fmparatorlannın ınenli
n1intlen kaçan ilk Uri tiyanlar 
Kapadokya'ya illira clnıisler le 

İstanhul"dan gelen bir ordu 
bunları Göreme ciunnda kılıç-
t an grçirıni~ti. 

Balıkesir'de vere m Balıkesir'in 80 yaşındaki 
hasta hanesi yapılacak tahrirat k a tibi ikinci 

B:ılıkcsır, 24 Otusus1) - Bir 1 defa e I d " 
infillık netıcesinde harap olan v e n 

1 

1 
. BalıkC' ir, 24 (Hususi) - Şeh· 

şehr miz c ki Memleket hastane- rımizdc 3- 1. 
ı:inin mustakil ''crcm hastanC'si a " 3 1 ve mutasarrıf ıa-

manında hizmet gören, nükte 
haline sctirilmesi kararlaştırıl- danhğı ile tanınmış emeldi tah· 
mı 'c bu is 100 bin lira kesif rirat başkatibi Naci Billurcu 
bedeli üzerınden eksiltmeye kon ikinci defa evlenmiştir. 

M~elenin e.ası basit: Filmde 
yabancı dilde konu~an bir 

aktör nr ya. iste onun yerine 
kendisini görmeyeceğimiz bir 
Türk aktörü konuşacak ve film 
Tilrkçe cereyan edecek. Fakat 
yalnız teknik bakımdan bile ele 
alsanız mesele bu kadar basit 
değildir. ~ses uyumuo diye bir 
dert vardır, bir kere. İlkin, me. 
selli, kim konuşuror, ona baka· 
caksınız. Humphrey Bogart ko· 
nu~uyor diyelim; onun yerine ko 
nu&acak aktörün scı;i mikrofon· 
da Bogart'ınkine benzemelidir. 
Yanında oynıyan kadın Barbara 
Stan·wyck ise onu konu~acak ka
dının sesi de onunkine benzeme
lidir. Avrupada dublajın birinci 
meselesi bu. 

Sonra film duble edilirken dub 
1.ijı yapanlar, oynıyanların du· 
dak hareketlerine en uygun dü· 
~ccek seslerle ,.e cümlelerle ko· 
nu~malıdırlar. Bu da diyaloğla
rın dublaj imkanları gözönündc 
tutularak yeni bastan yaıılması 
demektir. Buradan da su çıkar: 
Tercümeyi )apacak olan, diyalo~ 
lnrı tuacal< olan kimseler dub· 
lajın ne olduğunu \e na ıl ol 
nıası gcrckti~ini 'e her iki dı· 
lin özelliklerini iyice bilmelidir. 
Dudak Ulumu baslıba ıııa bir iş· 
tir: Sc·, harekete uymalı. ne Ö· 

nüne çıkmalı, ne de geri inde 
kalmalı, onunla atba~ı yUrüme· 
l!dir. Bu oldu ınu. sesin te bi· 
tinde a~sıldaki netliği muhafaza 
endişesiyle karşı kar6ıyasınız. 
A~ rıca filmdeki se .. ler sadC'cc ko 
nusmalardan ibaret değildir ki; 
yumruk sesi, tüfek sesi. kalaba· 
Jık uğultusu, rüzgar ı lığı gibi 
bir sürü sr.sin birbirini kovııla· 
dıiı ve filmin atmosferini ya
ratmak hu usunda her birisinin 
kendine göre bir is gördüğli ma
lumdur. Dublajda bu scı.IC'r de 
aslına uygun olarak tekrarlanma 

I
Iıdır. Ve avnı dramatik netice~i 
\'e havayı· ha. ıl C'dccek ı:ckllde 
tekrarlanmalı, vazıh \'e usturup· 
lu olarak ıaptedilebilmelidir. 
Anıa dublajın asıl meselesi tek 

nik olmaktan çok, tekniğin im· 
kSnlarını san'atın C'ınrinc \'ere
bilmektir. Yani, bir film a~lında 
nasıl her ljeydcn önce bir rejisör 
işiyse; nasıl bir rejisöı· sinema· 
nın bütün imkanlarını kendi 
san"at görüsüne göre şöyle kul· 
lanır, böyle kull:ınır 'e sonunda 
'·armak i tcdiği neticenin hiç ol 

TürkçeleştirHmiş fılmleri sevmi 
yorsunuz, çünkü; filmler 

Türkçelcşince kendilerine mah
~us dram \'e estetik atmosferi
ni kaybcdiybrlar; kendi kendi· 
!erinden ba~ka, kendi kendile
rinin müsveddesi veyahut kötü 
terclimesi gibi birscy oluyorlar. 
İhanet daha isimlerin takdimin
de (generique) ba~lıJor; size 
dubllj artistlerini ezberletiyor
lar, hazan filmin rejisörünü bile 
öğrenemiyorsunuz. Sonra. Bo· 
gart'ı Ferdi Tayfur konu~uyor, 
Wallncc Bcerry'i de o konuşuyor, 
Harold Lovd'u da o konuşuyor. 
üstelik bü

0

tün figüran sesler de 
onun. Kadın sesleri için de mcse 
le aynıdır. Dudak uyumu rast· 
gele. Fon müziği kayboluyor. 
~tontaj berbat. yardımcı sesler 
mUhağalanıyor, yahut büsbi1tün 
s;liniyor. Ama asıl adamı çıldır
ıan nokta konuşanların ve ko· 
nuşmaların filmin bütün esteti· 
ğinl, dramati~ini berhava ede
cek iCkilde ayarlanmış, daha 
doğrusu ayarlanmamış olmaları. 
Bu tıpkı ~ abancı dilde l azılmış 
bir 5liri o dili bilmeden sözlü~e 
bakıp, üstelik .,air de olmad:ın 
ve lirden anlamadan, cümle ter 
cUmesiyle bt'rbat etmek gibi bir 
fıeydir. Oysa siz. ne de olsa, bır ı 
ı;n"at eseri görmek isti)·ors11nn1 

\ e Türkc;eleştirilmiş [ilmlere 
belki :ıtmiyor unuz. 
İyi ama, ya gidenler; a ıl sine· 

madan birşcyler •edinebilecek 
olanlar. okuma 'azma bilmcy"n 
külle. ya onlar?. Uir kere sınc- ı 
madan acaip bır dublaj Türkçe 
sidir kapıyorlar. Daha mü'ıınıı 
Türkçelc~tirllen filmlerin halit 
lizC'rlnde yiiksclticl. öğretiei, c· 
ğıtici bir şeyler yapması imkanı 
cli"e birşey kalmıyor. Zira a~ıl 
d~ble cdilmr i gereken filmlct 
Tıirkçelcstirılıniyor: klitıi. ut'ln· 
clırıcı bir takım tercihler ~ apı~ı
ror • .İkincisi, onlaı· da kötü Türk 
çcleştiriliyor. büyük sinema ka 
labalığının hem sinemayı yanlı§ 
anlamasına, hem san'at terbiye· 
sı edinememesine, yahut yanlış 
bir terbiye edinmesine sebep o· 
luyor. Biı burada Türkçelcştirl
lcn filmler hakkıııda çareler tav
siye etmek saflığını yapınıyaca· 
{ıız.. Sinema meselesi bir biltün
diir , c bir bütün olarak ele a 
lınabilir. O ıaman dublaj da, sı
rası gelince ele :ılınır, hallC'dilir; 
aksi halde sinema meselemiz böy 
it bir balta girmemiş orman ın:ın 
zarası arzcclip dururken, tek ha· 
sına duhl!ij meselesini halle ça
lıı;ınak, biraz ela akıntıya kürC'k 
çekmek olur. Biz. burada sade
ce h!idisc;>'İ \'e taşıdı!lı ehemmi· 
leli jşaretlemC'k istedik. 

- \ Dünyada neler oluyor? f = 

Elli sene evvel lıasreti ! 
Pariste elli sene e\'\·eı hasreti 

büyüktür. Bu münasebetle bü· 
viik tkarethaneler ''ilrlnlerini 
~111 sene evvelki ı:ibi süsleme· 

1 
ğ& başlaım~lardır. Fauburg 

ycrlcşmcgc ,·akit bulamadan Lon 1 
dra~ a ~eldik• demiştir. 

500 gram tereyağı 

çalmış! 
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Yunan ordusunun tekrar 
Umumi bir taar ruza 
Gt>çeblleceğine ihtimal 
\"ermiyordum 

u,şak'ın zıyaından sonra. Gar· 
bi Anadoluda Yunan ordu

sunun tekrar umumi bir taar· 
ruza kalkısacağını ihtimal da· 
bilinde görmemistim. Bu mil· 
taliıam, şunlara dayanıyordu: 

1 - Yunan hükumeti, Ana· 
doluda \'e Trakyada işgal et· 
miş olduğu geniş sahanın ne 
idaresini tanzim ve ne de ile
ri bir hareket için menzillerini 
hazırlıyaeak kadar vakit bula· 
mamıştı. Bu işlerin ikmali için 
uzun zamana ihtiyaç vardı. 

2 - Geniş sahalarda dağıt· 
mış olduğu kuvvetlerle taar· 
ruza ı::eçtiği vakit, mutlaka bun 
ları bir hedef üzerinde topla· 
mak mecburiyetinde kalacaktı. 
Halbuki kuvvetlerini grup 
grup dağıtmaları birer siyasi 
maksada istinat ediyordu. Bu 
sebepler ortadan kalkmadıkça 
ve İngilizlerin mu,-afakati alın· 
madıkça büyük bir taarruz i· 
çin ku\'\'Ctlcrini toplayamaz· 
!ardı. · 

3 - Yunanlıların bir ileri 
hareket için yeni yeni tlvizler 
istiyeC'eği tabii idi. Tlıviilere 
ait pazarlığın ekseriya uzun 
sürdüğil ve hazan Ôa bir neti
ceye varamadığı çok olmuştu. 

fJmmııi müdafaa 
Planı 

Düşman ~u Yeya bu sebepler-
le taarruz: hareketine geç· 

miyecck diye biz: umumi Ye e· 
sa h bir müdafaa plAnını ha· 
zırlamaktan \'azgcçmck gafle· 
tine dü~cmezdik. Ankarada 
milli bir idare kurulunca, ha· 
rıcf \'e dahili dilşmanlara kar
şı umumi bir müdafaa planı 
hazırlaması tabii idi. İcra Ye· 
killeri Heyetinin o zamanki 
o:ekline ı::orc, bunu Erkanı Har 
biyei Umumi) c Vekaletinin 
~apma ı . Vekiller Heyeti ıle 
:'ılcclıs Riyasetine kabul ettir· 
me i J, zımdı. Ben, Garp cep· 
hesi kumandanı sıfatı)·le ne 
böyle bir planın mevcudiye
tindt'n habcrd:ır edilmi, ve ne 
de Erkanı Jiarbiyei Umumi.re· 
den pliina ait bir direktif :ıl· 

mıştım. Her halde bir plan nın da imaline müsaade el~ 
yoktu. En mühim hareket za. ti. İhtimal iti İngiltere hıı er 
mantarında ErkAnı Harbiye! meli, kuvvetli bir Yunan 
Umumiyenin bana kendiliğin· dusunu Anadolunun fçeril~ 
den bir direktif vermiş oldu· ne kadar sürmek ve 1staıt 1 
ğunu da hatırlayamıyorum. hükQmetini Ankara aıeybi.O~ 

Garp cephesinde yeni bir or· tahrik etmekle mi111 idar•, 
dunun teşkili yaz:ifesi nasıl cep dağıtacağını sanmıştı. Fatıi11 
be kumandanına verilmiş ise, meline muvaffak olamaınıŞ~ 
bir müdafaa pllnının esasları· :\lütarekedenberi geçen ı' 
nı hazırlamak \'e onu Ust ma· dlselerin şekil ve mahiyetl.(f' 
kama kabul ettirmek \'arifesi olursa olsun, harp bir eınr~ 
de keza cephe kumandanına ki idi. Türk ordu~u ile )'il ~ 
bırakılmıştı. ordusu karşı karşıya geJect, 

.,..u.·dafaıt pllnının hangi taraf galebe çalars1a6,, ·" nun sulh şartlarını kabil,. 
Esaslarını dü~iinürken başka çare kalmıyacaktı. ~~. 

mukadderatımız Türk • '\'il~~ 
O vakitler ihzar etmiş oldu· ıır ğum planın esaslarını şöy. harbinin neticesine bağ rt 
le düşünmüştüm: Türkiye Bil· Bu yeni harp, iki devletıl~ 

sında normal olarak aç 'ıJ' 
yük Millet Meclisi hükumetiyle harplere benzetilemezdi. ~ 
Yunanistan arasında resmen lf. 
harp il.in edilmemişti. Fakat nanlılar, bilerek veya bilırt ııl 
Haziran ayındaki Yunan taar· rek büyük bir ihtiras ve f~ 
ruzu ne fiilen başlamıştı. Bun- peşinde maceraya atılmısl~ ı;J 
dan evvel, Türkiye ile mUtare· Türk milletine gelince: .ıslı, 
ke akdetmiş devletler, miltare- lalini, hürriyetini ,.e milh (<t' 

k 
dı.tlarını kurtarmak için e _,, 

e hükümlerini hiçe saymışlar, nJll" 
Türkiyeye müstakil bir millet 1~ haksızlığa karşı ayakla ıı:ı 

't: direnmiş. sonra tedric1 dl 
\'e devlete layık olmıyan mua· sı:rette lehine inkişafa b•• 
meleler yapmaktan çekinme- yan siyasi hadiselerden fa~ 
mişlerdi. Dahili ihtilaflara Janarak mlıti bir idare kurJJIJ 
başta İngiltere olmak üzere ordu teşkiline koyulmuştu.; 
kendileri sebebiyet \"ermil~er- h!m bir arazi parçası ka)' a 
di. Bu ihtllUlar neticesinde c· memiz ve batı kuvvetlerin ..... 
saret ve zilleti kabul eden İs· ğılmış olması ile manevi1' 
tanbul hilkıimetlerine karşı mızın kırılacağı ümidine ıı•P 
millet isyan bayrağını açmış· !anlar aldanmışlardı. , 
tı. İşgal devletlerine mensup (Devamı #11 

zabitlerin Meclisi Mebusana r-----------
kadar girerek baıı mebusları Kayalıbay hadisesi"iı' 
cebren alıp götürmeleri mille-
ti pek haklı olarak galeyan:ı tahkikatı 
ıetırmişti. Dahill \'e harici ih· Yedi yıldanberi büyük bl_~t~ 
tillilardan ve mUsademelerden ıav" • " d 

1 
lika ile taki pedilen ~ııı · .ı 

sonra •~n.-ara a yen bir milU Kayalıbay hadisesi yeni bir P' 
idare kurulmuştu. Millet, mu-
kadderatının idaresini ona bı· haya girmiştir. ?ı 
rakmıştı. Bu defa da mahkemede fi~ 

Türkiye ile miltareke halin· lik yapan bazı kimseler hal; fi 
de bulunan devleUer, bu meş- da yalan ~ehadetten takibat 
ru ,.e milll idareyi tanımak i • pılmaktadır. 
tem · ı eıa t Sorguda olan hfidise, JıtJ! 

emıs er, e\'V " stanbulda· mahkemeye İntikal elmfc ddl}ı;ı 
ki hükumete yardun suretiyle .. 
~eni idareyi dağıtmağa çalı:· Ba lıkesir' de bakıl~" 
nuşlar, fakat nm,·a!fak olama· o rman dôvaları 
ım, larclı. Sonra İngiltere, Yıı· /; 
nanlılara tavizler vermek sure. Balıkesir, 24 (Hususi) - ~ 
tiyle ordusunu taarruza kal· üç gün içinde §ehrimiz sulh ı\'1 
rtırtmış ve Garbi Anadoluda mahkemesinde 44 orman d• 
Bursa • Gediz · Uşak . Saraı,·. sına bakılmış, 17 kişi muııt~, 
köy hattına kadar ilerletmişÜ. hapis ve para cezasına çarptır' 
Aynı zamanda Şarkt Trakya. mıştır. 

Hava akınları, ~ore 
harbine son verecek lni1 

l--Bi;ı;;m~~~er u_ça~~ar~nın de~ 
manian komumstlen muthış kayıplara uğrat.yor 

---- -~ 
K omiinist Şimali Koreye ~on hombardıman uçaklar; dalgalar ralanan ve kaybolan tay~·ar:f 

halinde hedeflere hücum et· ler sayısı yekünu yirmi 
mektedirler. gecmemiştir. 

Nisbcten kütük ikinci dere- Komilnistleri Pyon~-a!l~ıı' 
ccdekl bedellere kar ı uçak Wonsan hattının öte tarıı1tJf 
gemilerinden hu·alanan pike atabilmek için kara ku,,.,·e 
bombardıman lJÇakları kulla- rl ile yapılacak harekatta ~. 
nılmaktadır. Eylülün ilk hafta. le§İk Milletler ordulaflll 1 
sında SimaU Korcnln şimal hu- kırk bin ki~ilik zayiatı göı~ 
dudu üzerinde bulunan Aoji mak irap etmektedir. Bu ll~ 
kasabasına kar~ı yapılan tiir 'e tahmin :::özönünde tutul t". 
hücumda (~9) pike bombardı- yapılan muaızam ha\'a lt~ul 
man ucağı kullanılmı&tı. kelleri esnasında verilen ıar 

Kasaba siYil halkı haberdar hiç de çok değildir. 

Ranş elde 
edilecek mi? f' 

A lmanlar \'e Japonlar il:~ 

Saint ıronore'deki tuhafiye, e· lngillerede bir bakkal dükkfı· 
kC'rlemeci. saatçi, kürkçü. Uivan nında tczgAhtar Ed\\ ard Rupert 
tacı, çiçekçi \'csaire dükkanlaı·ı adında biri 500 gram tereyağı 
bir ay müddetle vitrinlerini el· çaldıgı için yaka.~a~mı~tır. 500 
ıı sene ev,·elki ya,ayıı;a u) gun gram tcı·eyağı buyuk bir kıy- ı 
süslemektedirler. . met ifade etmez. Fakat 1ngilte· 

\'ilrinlerde topuzlu açlı ka· rede bu madde 1939 tarihinden 
dınlar. deve kusu tüylü şapka· beri 'esika ile dağıtıldığı için 
lar elli sene en·elki kumaşları, mühimdir. 

wmanlarcla, tıpkı A lman~·a 
,.e Japonyanın tC'slim oldukları 
zamandan az en·eı bu iki mem
lekete yapıldığı cibi ağır hava 
hücumları birbirini takip edi
yor. Ağustos ayı içinde Birlc
liik l\Iılletlcr uçakları d!işman 
Jıcdl"flcrini bombalamak üzer~ 
{22,800) !;ıkış yapaı·ak (15,000) 
ton \'ıomba atmıştır. Her birine 
bin uçağın katıldığı akınlarda 
C'Cphedeki \'e cephe gerisinde
ki dilşman yığınakları, endüs
tri merkezleri, kuvvet santral
leri, clr ı r) ol ka' ak noktaları, 
akarya t nklan, ikmal mer
kczlcl'i. askeri tesisler rn P<'l· 
rol ta fiyclıanclcri bornbalan
maktadırl:ır . .'.\tuharebc hattın
dan Yalu nehri ''e Slbirya hu· 
duduna kadar uzanan bütün 
mıntakalar hiç bir nokta istis
na edilıncclen baştanasağı bom· 
balarla taranmıs ve komüni~t 
Şimalı ı.-orcnln hUkümet mer
kezi Pyongyang için istisnai bir 
muamalc yapılarak ~ alnız bu 
şehirdeki hedefleri tahrip el· 
mck üzere bir gün içinde bura
ya 1400 uçakla ;) üklcnllmiştir. 

edildikten ~onra l~e giri~en pi
ke bombardıman uçakları 1'3-
sabada inşa edilmekle olan bir 
fabrika ile on bilyilk akaryakıt 
tankını ve a~keri maksatlar içııı 
kullanılan be~ binayı tamamen 
tahrip eltiler. Kasaba içinde ve 
civarında bulunmakta olan sen
tetik petrol istihsal eden bir 
fabrika, bir maden kömürü o
cağı, be bllyük gazolin tankı, 
bir atölye ve bir biiytik kereste 
deposu ve birçok bina ,.e tcsi • 
!er bu bombardımanda bU)'Ük 
zararlara uğradılar. 

dünya sa\'aşında ha\'a ti' 
bardımanlarınm halkın rıı;, 
llni bozmasına ve meııt~ır 
harap etmesine rağmen s f. 
jik durum ümitsiz bir 1ıalll 1• 
linceye kadar harbe dc"·alll lı 
mişlerdi. Bu tarihi misale ~ 
ağır ha\"a bombardımantııed 
de\'am edilerek banş eldC J1' 
mesi garantili bir vasıta d~ 
se de Şimali Koreliler A\ (f 
\e Japonlar gibi tahaınııtil&l 
mukavemet göstercnıen1ckt ,r 
ler. Şimaıt Koreden atına11çw 
porlarda, bura halkının .. tlf. 
,.e Rus müttefiklC'rini, nıu '' 
ke müzakerelerini <laha ıslf 
uzatırlarsa münferit sulh tdıı 
mekle tC'hdit etmekte ~ ı1ıtl'' 
bildirilmektC'tlir. Bu tclı ~ 
ve Şimali Korcde duruJ1lll~ıı1' 
güç bir 5afhaya girmiş \ 1r' 

eski erkek kıyafelleri "Öze çarp Suçlu. on scncdcnbcl'i ağzına 
maktadır. Halk bunları büyük bir gram tcı:el:afıı koym::ıdığını, 
alAka ile seyrediyor. 8-l gramlık ıstıhk~k!n! hasla o· 

. tan karısına ,•erdığını, bıt 500 
Parıs • londra 40 "ranıı da karısına vermek için 

dakikada ~aldığını.~öylemi.şllr. Hakim tez. 
gfıhtarı uç sterlın ceza~·a ınah· 

ran~le Londra arasında yeni 
bir tayyare hattı tesis edilmi3· 
tir. Bu hatta saatte 700 kilomct 
re sUratle :;:iden tayyareler ı51i
yor. Yeni tayyareler Paristen 
Londraya 40 dakikada gidiyor
lar. 

kum etmiştir. 

Yeni Neşriyat 

Rütun Dün)a 

Homlıardımanlar nasıl 
) apılmaklndır? 

Son haftalarda şiddeti arttın· 
lan bombardımanların Şimali 

Kore halkının maneviyatını !c· 
na halde bozduğu hakkında ra
porlar alınmaktadır. Komünist 
Kore radyosunun bombardı
manları •barbarca• diye \'asıf· 
!andırması bunların halkın mo
rali iizerlne fena tesirler ~·ap· 
makta olduğunu göstermekte
dir. 

Jlavacılann komünist liderleri bir .• f 
kaybı yapmağa 5e\'kedecC'k ınidıt·tı' 

husustaki kat'i karar, bO~'~ 
Ağustos ayı içinde 22,800 çı . dıman dışında kalan ,·c 1,ff 

BC'~ aııltakı genel kitaplık me
murları tarafından esaslı suret
te tasnife tabi tutulmakta olan 
bu kıtaplık. luzumlu tamirler de 
ikmal edildikten sonra halka a· 
çılacaktır. 

ınustur. 80 yaşında hulunan bu ıat 60. 

Yeni tay~·arelcrdcn birine bi· 
nen yolcu tayyarenin hareketin. 
dt'n pek az sonra denizin göriil
düğünil, bunu :örmeslle kaybet.. 
me inin bir olduğunu. kısa bir 
mUddet sonra da Londra ha\'a 
meydanına indiklerini öylemf5 
tir. Yolcu: «Yerime .adam akıllı 

Biltun lliinJ • mtcmunı bu •t d n· 
1• buınından e ı gctme fllZlları top. 

lıı.rarık Tılrk munCTTttlerlne aıııımak· 
1adır. Soıı zamanlarda okn:t11cnlannı 

blr tol< Uıap htdlre'erl de Tfren BJ · 
tlın Duma mecmnaat &on n.rt•ı ile 

olrııratu•anna (Dun:r• ı A:rdınlatn ki 

Uplar) ıerlılndtn Mat 6p olan !llh e· ı 
..rınl llh• olarak Ttrml~tlr. 

Çiz.ilen c.sas plim::ı nazaran 
hıw:ı taarruzları ile Şimali 

Korcrlc lıulunan (78> E'~a~!ı 
hec\.~C tahrıp edilecektir. Dom
baıdımanlorın ilk .safhasında 
bu hedeflerden (25) kadarının 
işi bitirilmls bulunmaktadır. 
Hava şarlları müsaade ettikçe 
hcrgün en az bin \1çak ha\'a· 
!anmakta 'c hedefin bulundu· 
ğu mıntakanın halkı taamıza 
gcçilıncdcn 15 dakika ewel 
radyo veya havadan atılan be
yannamelerle taarruzdan ha
berdar edilmektedir. Bundan 
sonra a\'cıların himayesindeki 

kı~ yapan ve on be~ bin Şimali Kore bombardınıafltıl 
ton bomba atan Birleşik Mil nın çok miktarda Rus 111ııtı ~f 
letlC'r uçaklarından ~alnız yir- sine mal olduğunu görc:ı.1ır 
mi Uçü düşmüı:; \'c bir aylık ha· kova tarafından .,·erileC 1'~,J Ta nif ve tamiratın ~ılbasına 

kac.ar bitccdı tahmin edilmek 
tcdı.r. 

yaşında Ane Türkin adında bir 
bayanı almış bulunmaktadır. Va
li bir kutu ckerle twlenmcyl 
tebrik ctml~tir. 

''a harekatı esnasında ölen. ya. Çe\'lren: JJ. ı\ · 

---------·----------
... 
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Sibelius'un 
verdiği ders 

Dolınabahçe cinayeti 
sanıkları tevkif edildi 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

En mükemmel .. 
Ornek 

C Baıı 1 incide) yanına ıiderek Dolmabahçedeld 
. Ertesi ııabah, (cinayetin hlrn ~amların arasına girdiler, Çam- < Ba ı ı lnrldel 

Bugün Beşiktaş Beykozla, Kasımpaşa 
Emniyet ile karşıla ıyor pınJAııdlyanın Jeın Slbelius adındt büyük bir besteUn nr

dır. Birçok operalar besteleml~ olan bu ut reçende 16 ya
~1 bı!.mı~tır. Jean Sibellus bu münasebetle, birkaç ııeneden

rı çalı•arak hazırladığı CLı Vlerge ıu \'in) adlı yeni bir 
:~ta)ı, ınfihilrlü ollralı: bir notere te,dl etml , ölilmilnden 
b~ )ıl geçtikten sonra açılmasını " oynınmısıru Medlğlnl 
ıldlnni tir. tiunun ııebebi ıorulunca besteklr ıu ceYabı 'er

nıl~tir: 

dığl gün) ceketi ılmak için dol- !arın altından çıktıkun sonra son zamanlarila bir takım rısıltı
mıışla Karaköye indim. Sonra da bana 2.5 lira verdikten sonra lar kulağa geli}or. Bu fı<ıltılar. 
8.30 vapurunu kaçırdığım ıçın 1 ·ecatı ile Rıdvan Tak&ime doğ- doğrudan doğnı a ntbl hi~lere 
12.10 vapuruyla Bursava don- ru çıktılar, brn de Mustafayla hitap ediyor, Turk • Amerikan Profesyon!l ve amatöt bil'tnc.i Pitı • tmnl t kar§ıh~ması te:· 
riilm, Hattfı vapurda, B~rsadaki Tophane i~tikametine gittık. askerl işbirliğini baltnlamdı ~c küme il~ ikiat.1 küme lig mı~· tll etmd:tedır. 
Uludağ Gazoz Fabrikasının ~ahı- Yold.ı Mustafayı, iki millct/n arasını açm it 10"'- Jarına bugüıı ve yaİ-ın dl!rt &aha· Beykozu ve Beyoğlusporu ye. 
bii Nuri Elvanla kansına rastla «- Neden heyecanlısın, neler ediniyor. ileri suriilen dü ünce. da devam ediMcektir. Mrek kHsmaft aki durumuııu 
dım. Bursada dı terziye ılttim.• o:du?ı> dıye sorunca: umuml bir ecnebi dü~manlığı Befikta~ • Beykoz orta bır öerecede tutmakta l:m-
•- Peki poliste ismail Uluka oı- İ!maill ben tuttum. Neu Ee.klini alıyor H~ bir ordunun BugUn ~aat 15 de Dolmabahçi lurıarı l\atıtnpaıalıların ligin en 

,._ - Münekkidin ese.r hakkında tam serbestlikle mütalea 
""' 11! etmerinl hthorum. Yıılı. tanı.nmıt, az çok se\llm1

e bir 
acI • ~ İsmail Karakaşoğln 

n~ öldlirdüğilnü söyleyerek. hl- tı de \'Urdu» dedi. kendi milli hu\'iyeti içine ~-aban- stadında Beşiktaş _ Beyl:oı kar- ta ıf ta nnı manıara-:ını aneden 
dıseyi laf.silitlyle anlatmışsın!'.'11 Bundan ~onra dinlenen Rıdvan cıları !iokmaması , .e hususi bir şıla&ataklardır. Bu ıeıona. r:eten Emnı etı ~ enece.kl rini ,;e l>öy-
•- Poliste beni dö\•dükleri i· ııanap da funları söylemi~tlr: e.5rar 11~mlnde kapalı kalması seıona nazaran akuk başlamış lece beılnt.i haftn1 hır galıbi-l!!lll!ı. Eser bugün tem il edilecek ol a nıunekkid bunların 

1t!lri altında bJarnk: · ihtiyar 1 1 calıımıı. Zaten kendisine 
~ak fey borçlu)-uı. Adamrağırı u lun incitmeyelim• di) ecek, Bl•r dolandJrlCI tin, cinayet hakkında Eazeteler •- NecaU bana hlc bir şey telklnlerıne dayanıın bir kun- olan Beykoılulat bilindiğ" lb' yeUe klpatacaklarını tabının edi 

de okuduklarımı kendim yapm1s anlatmadı. Bana para fıllın da d~klama te~ebbiısilne do nı gl. dört maçtan üçü'nu kayı!et!ş~ yoruz. 
gibi anlattım. Cinayeti kat'iyyen \·ermediler.• dıyor. ler. birinde de lıeraMre kalmış-Yakaland 1 ben işlemle değllim.ıı Bu üç sınııın 2 nci Sulh ce- Mevcut rmıtı propagandası. lardır. Emnb-et • Dert,rdar •kiki fikrini ifı~e edemi ecek. Ben bunn lstem))onım; hal

kın hıklkatin ıesfnl duymıısmı ı rı.u ediynrum .. Ö1'fulrten son
ra bu mine' ı l ük ortıdın kalkacak, munekkld dfitfinceslnl 
roerbe tte hlldirec~k. Mık ıt dı huıt olacak.• 

Necatiden gonra dinlenen Ali za Mahkemesi tarafından "apılan ancak kızıl ımıskofluk l\a nal.la- amatlir maçı 
Dil Sem. d J •• ı · " d Becinri marutı da Be.dktae "i-n şehrimizde kadın avcılı- ız e ~n an soy emiştir: sorguları sonunda her i.ıc sanı· rın an gelebilir. Parti ihtirasları " .. " h Günün ll'k amatöt maçı lbug{ln 

ğı suretiyle dolandıncılık yapan •- Per:embe iUnU l\eutl, tın da te\'kifine karar ~erilnii§- veya ıahsi dnrgınlıklar yıiıiin- bi kuv\'etli bir takımlı yaptığı. 13 te neftudarla Emniyet ara-
~ihelius'un miital ~asının ne derece doğru olduğunu mfi

naıta a edecek deAlllL l'ılnız bundaki bib uklütu ka ·dedece
liz. Best~klr alkıı delil t e.nkld istiyor ... Halbuki lnsanlann 
tGtu alkıatan ho~lanır. Slbelius Finlerin ıtriye dotnı dembe
teklerinl pekAll blldlf I halde, iıısant bir duygu ile kendisine 
bdki iltlm:ııı ederltr db·e, ömrünün son de\irlerlnde takdir
d,rı , hayranlıktan kett)or ... 

bır şahıs yakalanmıştır. Rıdvan \'e ağabeyim MıısUfayla tir. den bunlara kapılanlar n bile- na gore. bu ma~ta da kazanma şında yapılacaktır. Gerek J,:uV\et 
HAdısenin tafsilAtı şöyledir: teraberce yürürken yolda İ!ma· HAien firarda olan Mustata tek tillmeyerl'!k sira,·etine \'asıla ~ansı zayıf demektir. \C gerekse arila&ma bakımından 
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ili iÖrdük. Necati, Rtd\•anla ba- Semiz hakl.,nda da gıyaben tev- olanlar h ıhınıırsı, hunlan ntan BeşıktaŞ4 tellttte. geten hafta tıeftcrdar ıılıbiyete daha yakın 
~un_ıarada . oturan Nuriye Doğan na, kif kararı ,-erilmlştir . haini ''e Mosko'-a ~·arı'lakçm dl- Vefaya 4 - 3 yeııılerek. klbman. ıoriınm•ktedir. 

1 

ısmınde hır kadın, bir bucuk ge c- Slı geriden ielino dedik- Sanıkların muhakemelerine ya ye tf'Mkld etmek lhımdır. da uçüncü poı.ityona dilşmilş bu- i.klnd kume ına'1an 
ne kadar önce Mısırda Sultan len sonra Mustafa Ue ismailin kında ba~lanauktır. Şuna üphe '-oktur ki gordu- lunmaktadır. Simdi sıyah · l\ • J b ıl 1 - Bugun yapılacak maçlar: 

1 !elek Sara}ında bulunduğu 51· liımuz ~ardım: ta~ıt'lığımıı 'e ~ya .ı arın ilk is olarak ımkln F<'nerbabı;e gtıdJnda 11315 te 
rada tanıştığı. yüksek mlihendJs Başbakan Bı'rleş • M'll fle Ü • • • dilıa da tuwablleceğlmlz rnüs- nısbetınde gol l\·erajını kapat- Elektrık - Eyup, 15 te :ırnu -Finler için •dltnyının en medent, en lUksek abUklı 'f"e 

fıtltdll insanlın• derler . Bunu ıoıteren misaller toktur. Bü
Yilk be•tektn n hareket tını bu hukUmlerl bir kere daha le· 

olduğunu soyleyen ismall Kara- r mış 1 e r 0 venlMllj terek yuk payına niclıl'!tle aıdır. maya çalışmaları ._.e )'apacakları kıı~oğlu. isminde bir şahıs tara- Fakat rnuşterek dha)'a hlunr.U- maçlarda takılmamaları Uıım- Halıç. Vda statlında Demırspor • 
fı~d~n ~ğfal edilerek evlenme va üzerinde toplamaktadff .tedJ' mtzin dereceoı;f '"il kıymeti vrnt dır. DavtıtpaJa. U k.apan.ı • A. Hisar. adı ıle .ıstanbula g<'tirilmi~tir. 1 H ınJışıJma a baı;Janmı~tır. :Bizim 'Bugtınkil maçı Be~ili:ta~ın ka· Yarın yapılicalı: maçlar: Yit etmiyor mu?. 

Enis Tahsin Til is 1 't ~ < 
8 1 tıı id h t 1 Şeref &tadıncta. 16 te Karagüm ma~ • ,, ısırda Nuriyeden 800 ısı c e) ı ıe çalııl'tiaktan ilri kalmiyacak- a mmız çin <hl il. hakkanl e- ıanmdı, normal bir neUce ola-1\lısır lırası aldıktan başka bura &ip bilen memleketımiı bu pren tır n 1 lin bir icabı diye de değil, biz- taktır. rük • Sarıyer, Vefa stadında, ıo 

Taksim bahçesinde gazinonun 
~= ~a 2~000 lira değerindeki mü ~ple~~~ilnUtahakku_kunu Birle~-! Bundan sonra Piôft!sôr Muh. 1 n:.etıPTimlzfo \'e yardımlanmızın gaıınıpıd• • :Emniyet !~e!~::~·~~aed~lu~a~:t~~ ~rı'!~ 

v era ını almıstır. ıe . e er ~e~kılalının aa~ e lis Ete, Fa!ll Hakkı Sur, r. f a!'ır bı~ma~ı .dolay1S1)lc bite fit· ~ugünün ikinci macını Kıgfm- köy • Topkapı. 
N~riye, kendisini !erkeden İs- ve fa~lıyetlerınde bulmaktadır. Winn de füru kônusma yapmış tıkçe fazla ,·ardım ve alika gös-

ma,Jın başka bir kad·, ıa ""li 01• Fılhakıka, kuruluşundan beri az lardıf. 1 terfleceğl mulıokliaktır. Nllekinı L d 1 duğunu Öğrt'nince d.":andırıldı- ıa_man ieçmie olmasını rağmen Birleşmış Milletler te ikiUtının ,\nkara muhablrlm1tin dfinb:ü u- « e mon en un Rif a Hayworth' 1 n 
~ını. a_nlayarı.k polise müracaat B_ırle§miş ~filletler teşkilatı İkin faaliyetleri hakkında fıkir ve.r.j. ımızda çıkan iblr haberine göre b·ı r tefs·ı r·ı p . d ' 

c Batı ı incide> kın bir zamandır belediye reisi· etj1ştır. cı dilnya harbinin insanlık için mek üıere tiııırlanan bir fılmın bu ıene bize ~apılan askerl yar-
ra okudum. nin müsaadesiyle lsticarında tu- stanbulda muayyen bir ika- doğurduğu bllyük ıstırap Ve fe- projeksiyonla gôsterılmt.sinden dım, umumJ 'eklinon azalması. Tvrlı 8c"411·a 4·...- esın en .... 

işgal ettiği yer 
Hcrhanıi bir kıran tatbik i· tarak halka ucuı kabvf! sattığı- metglhı olmayan İsmail, Emnl- IAke~e[den sonra dünyada hak sonra toplantı sona ermiştir. 1 na rağmen, 247 mll)'On dolara Paris, 24 - •Le Monde• Gaze • Ç~n giden memurun icra tehiri- nı kendlsıni çıkarmak istedlkle- yet 2 hci Şube 3 üncü Kısım ~e a a ete musten~d bir nizamın Dııiılerı Bakanı Fuat Köprülü C718 mil ·on lira)a) yukselm ~- t~I Maltada yapılmış olan uke- .imelcted ~eu 

nı ııncak Uat bir makamın yaıı- rini ve 100 bin liraya yakın iş- memu~~arı tarafından yakalana- kurulması ve bu nızamı bozmağa de Biı'Jeşmiş Milletler günü mil- tir. iktı adi ·ardım aynca rl konferansa talı.ili ettilı bqma ~vılle. 24 - Rita Ha)•worth'a 

t
h 'bır emrıyle yapacağı asiklr ı ı:aliye resmi i5tendı~lnt, kendi- r~k mutevherlcr ele gecirilmi$- yeltenen. kôtU ni~·etlerin önlen· ı nasebetiyle buı:ün radyolarımızı :?ZJ.000,000 Urndır. kalesinde ezcümle §Oyle demek. t ık olın 45 ya~larmdaki Ame-
ken gazino müsteciri idare me· ~inın haksızlığa uğradığını "e tır. mesi, iktısadl, 1çtımıl ve kültü. için bir muaj vermiştir: Bunun daha da çoğalması için tedir: rikalı farkıcı Bob Sa,oage'ın ba-

rurunun Valiye atfen fifahl teb nizamı icarı verme~·e haıır ol· GI H d . r.eı sah~la~d.a lşb.irliği ve anla. Bu mesajında Koprülti, Birleş 1 
bizim kendimizin larıacağımız ı~- ıKonferıru &onunda neıredJ. ~ına dün bir ha)li beU gelmi~-

lği ile muam~eyl durdurması- duAunu fakat beledıyeden ki· , an y, HŞ ieli~ınlmesı ~·olunda üze- miş Milletlerin ıimdıye kadar' le.~ 'ardır. Bunlardan biri sesi- 1 · bl h d. 1 · Lir. nı · 1 1 11• 1 d 11 • rlne aldı11 ı a11ır nıife"ı" •ı'mdı"•·e 1 ba•ardıı.ı l•lerle, •ımdı"den son. mızi ,\m<'rı''·nlılara ,.n dı'"ın,·a~- en mutenzı te ığ, A ıse erı B b S d b h ' garıp budum. cra .. mını ra a ıe.ı hır bahçe için 100 bin k d h"e. eo J " J 1 w ı; .. " " " J •• bir derece)e kadar ıorlamı& o- o ave.ge, un u a er..;:en 
tebliğ için giden kimse dlvillı- liraya yakın parayı bir defada m ki k 

1 
( Bası 1 incide> ~ ar ıç bir Mijletlerarası te~ ra karşılaşacağı vaııfelerden bah ı rlaha iyi :tıı~•lrınemizdir. İkindsl lan askeri makamların, Atlantik den 'kalkmıı. ga)'et &ık giyııım·~· 

nın. !özünü dinler mı? DA\'alı istemenin kanun~uı oldu!!unu ve k e: ~ ·a mamış, Amerikan as· kıl.Atın ?'apımadığı şekilde ba. setmis ,.e mesajını $ÖYie tamam de milli lıirlik ''e f tlkrarımııı Paktı sıyasl ıahsiyetlerlnin en- eline kocaman çiçek bukttlerl 
t.ıbıt bir yerden ayrılmak iste- resmen ıtıraı ettlı:tini kendis"ı· 0e1rıy e okmuz omuza carpışarak ~armak ımklnlarını ara~tırmak. lamıştır: 'ı kı!."\"etlrndirmemlz. partilerara&ı dı"••sını bertaraf etmek maksa. alarak Rita HaY'\Orth'un 'kalmak 
?!ı T ı il b n ara ya ınlık da gôslermi•tlr • ta ' b 1 k d f b · .. " ez. eza Hiın eder. Vaıife me ne tc liğat yapılmadan işgaliye MU' ~ıc·b k . . " . ·e . u ~a ta ır •. şte bu se- •- Birleşmiı Milletlerin kur. I munase etleri il ile tlrmf'miz, ha- diyle kaleme ılınmı~tır. ta olduğu otdin )olunu tutmu•· 
ınılr ancak kendısine yarılı bir re minin icra yollyle istendiğini ·~· ~en endısıne sorulan: bepledır kı Bırle~mıs Milletler du~u esere Türkiye bütün kud kiki demokrasi ruhunu ıı:lk Atlanlik Paktı yeni azaları 0• tur. Şarkıcıyı blr ~İiJ'Ü gazeteci 
emirle vaıifesıni durdurur. be} an etti lerl na~[dıı-~rdusunda ikmal İ3· Teş~~la~ı millet ,.e de\'let ola- retiyle iştirak etmektedir. Bir: ı ka1ble yürütmemiz ve bizim ya. lan Türkiye ile Yunanistan bu \'e foto muhabiri de refaket ~t-
da J:ıurada bir hakikat vardır. O Bize vuku bulan ht>r mllraraa- ~u şekilde ce~~;~~~ld de ı:~ne.ral rak umıt ve güvenimlıi üzerinde le~mlş Milletlerce kabul edilen 1 nnımııa yuzdl'! ~·üı bel haııamak paktın kendilerine müessir bir m~kteydi. 

5 ,·eya 6 ağustosta vıJAyet tı tetkik ettirmek ve herhangi •-Bir orduda 'k ı;~ıf ır. topl~makt~rlır. . idl'aller re prensipler Türk mil· ~ilmkün olduğu kanaatini Ame- garanti getirdiği fikrinde değıl. Bob Sa\'age arkuındıld geıe. 
~akamına Yugoslavyayı harclte bir vatandaşın haksızlığa u~ra- ~aslı uns d ı fr!.a ış en e- Dırlesmış MılleUer ılinünil letinin de ideal ve prensipler!• rıkalılırı \e bütun hariri Aleme dirler. leci irupu ile birlikte otelde 
_ınden evvtl gazino müsteciri- mamasını temın etmek makamı- ı !erde. net~e,u[kn!~gıuf k~ har;>- kutlar~en .. gurur dı duymaktı. olduğundan Türkiye Birle~miş telkin n teyit etmemitdir. Ankarada, Sovyetler sl'rııti Rita Hayworth'un !kaldı!ını ıan 

llin vekili gl!ldl. Be5 sene)e ya- mızın vaz::fe~idir. Ben de tabii o- organıze edilip edfı!r~~ln .1Y1 jız. Çilnku ~~mleketimizin Mil Milletlerin çalışmalanna daha Ahmet Emin YALMAN ile 2soo kılometrelık müıterek netliği kapıda lı:eri ginnce it-
--ı larak yıllardanberl şagıl olduğu- bağlıdır. Tıirk ordusu ikı:::nf. detl~ra~a~ı munasebetlerde öte. ku\'\'etli bir imanla katılmakta- --- bir hududa mılilı: olan ve bu ıu. ler karışmıştır. Ateşlı lsık ,.e ıa-

B O 
~ nu iddıa C'den vatandafln hak· sinin ehemmiyetini y'eni idrak ~n eğ. ın_andığı .''e ta~bikıtını 1 d!!·. Bu &ebel'le~ir ki Türkiye retle komutası esuen Y.ahdetten zetecller bu odanın !Uta Hay • 
.... :.ı ı sız_lığa uğramama~ı icin milraca- etmekle beraber bu yold goırme ı .ı:oıledığı prensıp ve ga butün imanını \'e elindeki vası E"ıse"h wer 'ıle :mahrum olan bu savunma -be. worth'• dtğil onun samiını •r· 

---~-..... ,,..._____ ti 11k ' a ~a- ı ve eri Bırle•mi• MilleU t k' taları •· 11 k • ~' "" k d İ l 1 d 1 '-d fst B 1 a n ~ı.;ı alılarca tetkıkıni ve .ne- pılan çalışmalar ümit vericidir İatı er . ~ .. ". er eş ı- . nı .-u. anar.a Birle~miş • kesinde m:ıazzam bir ı:edık leş. ·a a6ı spanyo ar.ı u e eruı en 
. arsasının 2-U0.19E, fiatla~ 1 ticere gore muamele )'ap:lma- ,.e lyidır. Zira ikmalcilik uzun maktç ~e~esı ıçınde ayn~n bu_ı. M.ıııe_Uerle ışbırlı:ı yapmasını SfevenSCn 1 kil eden Irandaki vaziyet dola. Kont Jose Muia Vıllıpadiernıya 

"-f"tıı z.~ .. ., ını cö• r.l!ım, ıtendım de ıeya- ''alı:it isteyen bir sabadır.. 
1 

. -~ ': k~nlara en s~mıml hıs b~lmı§ \'e hattl i:erektiği tak· yUile. duyulan endi:e ıWenme. ait olduğunu anlaYJ.Qca bir bey-
1 ~brllıı ,.

00 50 101 
hl.le tıktım. General ,., mıly,.tl, bu,ciln 

12
• :-~;e~ a ılığını, te~kılAt.ın her (lırde bu uturda bilyLik fedaklr _ I mektedir.• li mti&ktil durumda kalıruı1er-

ıoo D•Ju :!lO so t&o ıo Htılen aynı mUsteclrın elin· at 10 ~a Frankfurt'a hareket e- ~UyUk 1bi~·~;~t ~e ka~arl_arına lı~la~a katlanmaktan çekinme. < Bası ı lnt.hfl'! l dır. 
100 ruıııa Fmırı o ıo o.so de bır de Şurayı Devlet 6 ıncı decektır. iştirake Amad ç ~: cıddıyeUe nııştır.. dit edilen herhangi bir hilr mem ~ Yındd;i odada bulunın ve ıtl· 
ıoo Ltret &Uo u.so ~aireslnin 952/2103 sayılı tehiri fırsatta izhar ~e 0 • ~!unu ~er !stanbul tlnh·enltesinde ı leketi kurtarmak bahsinde bUtün ı 1 rtlltil neticesi uyanan Rıtı Hıy-
ıeo !nicr• trııın e& 01 e& os ı ıcra ~ararı bulunmasına ve mem 1000 •• • dır. Bundan 

5 
15 t etmekte. Dün İstanbul Üniversite.sinde kuwet ve ''arlıklannı birleştır- 1 

V ::.T /,İ \\Orth i5in mahıyetlnl anl•yınca 
100 11crln '1U .&O ıs es0 &0 leketın tanınmış bir tüccarı ol· gocmen evı timiz. aynı pre~~~a da memleke Birle~miş Milletler gtinii milna: ı meye ve böyle bir taahhiitlerlj-LLJ Stvılle'deki Amerikan konso).Osu 
ıoo Bt!clh fmrı ııso uo J ıı~ası~a göre beledirenın herhan ' ( Bası 

1 
lnd de> hareket erlrn hü~ ~·i~le~~;:ı:rıe ıebet.~yle bır topl~ntı yapılmış! yerine ~e-~ire~ekle~ı hususunda! ZS Ekim 1952 - Cumarteıl LPv.ris Wılson'a telefon Merek 

ıoo Drahıııı uu ı.s111 I gı hır hakkının :dyaa uğratıla- hesabıyle lOOO ev için 
3000 

tnn sındı ıvnı Yolda ''e a,· _ra. ve. ~unun ehemmıyeti belirtil- çereHerı uzerıne goz vermeye ça lSTı\NBVL Bob Sa\•age'in bu hareketini pro 
ıoo t'ekoıloT&k tur. 6 !O a.50 1 mıyactığına vatandaşın da • fı.. çimento bedeli olarak cem'an j . . - -~ anm- mıştır. ~ırmıştır. ! 12 &T A~ılıa .... ıı~oınm ıa oo Hı· t~sto etmi5tir. 
tcın tmo ıtıır s• 12 M ~' 12 50 , rarına meydan verılmeyeceğlne 144,000 lıra ödenmi~tir Halbuki H k ·' ynı radyo programında, De· bulor u u ı> 1 1 P ' Netice olarak, Bob Savage eliD 
E~HA!lf \'E TAR"VİLAT ı~anun ~Ukfimlt'riııin he~ke5 hak müteahhit bu miktar;n Azami dVd LJVVetlerı"mı"z mo~rat Parti ~chyı \'ali Adlai suıdir Okuı:: ::,~ ~r 

1

~1
13

T
3

~ deki valizleri ve kocaman çiçek 
_:. '7 FAfZLf TAHViLLER k~nda ~ıyanen tatbik edılece~lne onda birini inşaata kullanmı~tır. Ste~enson da bır konu~a )'iP· 1_11 XOJ111U 14 00 Eıbuo: rha~f buketleriyle otelden atılmıştır. 
-- ıuphenı~ olmamasını Buın Kanu MC\'cut duvarların en basit bir CBaıı ı tnddı> mış. mtl6d t u l.I D Sevimli şarkıcının yeni bir otel eı .. u • :r:nıınm 

1 
tı.oo nu hllkumlcri dairesinde bu ya- muayeneye ttıbl tutulması bu id kısa zamanda yetişmesi, kıırı or Kurmayı ıllkı ile durmus ve bu •- Amerikalılar Birleşmiş Mil u 110 ;. ._, ııtı <Pl > bulmak husııgunda çok ıorluk çe 

~ ..... l:mınm 2 • T u .so ıının gazetenizın ıntışar edecek dıayı tf\slke kafidir • dusunun en büyük yardımcıla· hususun tıhıkl.-uku için Hava letlere olan inançlarını kaybet- tl • ;mat\ 16 60 
X>aıu orkoa· keceJI anllsılmaktadır. 

ıou De:r. m:ıhı 1 2& eo ılk nüshasında ve aynı slitunda 6 - A grupundaki evler i i rından olan ,.e harbin kazanıl· Kuvvetleri Komutanı Orgeneral mi)·ecekler. TeşkUatı canlı bir ~ an t::.n' '~ 1
15.1

6 
Eukö:ar °' Btıb suetecilere şöyle dtmlJ-

ıeu Dwtmıltı n 21 TO acıklanmasını rica edl'rim.» 1 (ve bu e\•ler umum in•aat ç n masında belliba•lı rol ""na~·an Vandenberg'i Tıirkiyeye gön· varlık olarak ~ôrmekte\'iz. Tam '11Y•O tıı .. ~ı ıuo l!ttıuıııı Ur: .. ma- ı. .. ''J ., dermeje kara · · i k" f . . • 
1 
ı-nıınıtıı 15 '' Eııııııoai ;ııı:ıu «ııll· 

au r>ttıin-c.ıı nı 21 7S Bu meuuda iızerlnde duntl· haUJnln en dllzgün kısmına ya- .,ava. ku'"'eUerinin takviye.si ve r Yermıştır. n ışa ı ı~ın çalı~acatu ve dua ,..u 18 u earı.ı:u On 1 dU•a Ha)"Worth'ı jlAnı a~k 
)lıijt MU4du ı 23 85 ması ı:ereken fakat cevap~ız ita· pıldığı holde) diğer 1014 evi ya Türkıyede kuvvetli bir hava ar. General Vandenberg, memle- etmekteyızo demıştlr. c·6 111 'o .,.,. '· 1ıö aıı11ı •fi etme'- ümi .. ım artık ruya dile.. 
u :l" lan miıhı"m kt 1 l d ""t hh" l - dusu b l krtimlzdeki muhtelif hava mey. R 1 1 .. ar ~ .. r. u lf. o 4 ıı ıı. "' c ,, .,,,uhfu n 2& ıs no a ar şun ar ır: pan mu ea ıt erin aldığı hafri- . nun u ıındurulma~ı. Ame· d 1 oosewe t a lesi serim hususunda ııaaıbo • 6ımba ontm 11 "O r ).ı ı llıu.ıu III 2& &s 1 - İstanbul Beledi\ esi ile yat bedelinin mecmuıınun 4 i rıka~ Genel I\ıırmıvı tarafından an arını gezecek, Genel Kur. ikiye bölilndil ıu •• uıı ll)Uf ııbl gorilnmektedır. 
ltmı llu4dıa""" !''•o Taksim gazınosu milste~irl ara- !inden fazla bir hafri m S· tetkık ettlrilm ı. b mıy Ye Hava Ku\'vetleri Komu. Lo ht •U ıe 00 Cıı.ıııutu kcııaeri tFI) 

•• -•" sında parkın bu kısmının ken· ödenm'ıctı"r i t y~t masrafı . . . e~e aşlanmı~tır. tanlığımu:la temas ve müzake· s Angeles. 24 (AP.) - 'Mil· H ts Jenw ıı.t:lııımn u.ao r>aa• 
,_11 isteneniz 

2: rot Baııkuı ı :ı2 ıo dl . • k" . v • nşaa yerınde yapı. ~u fıkırlerın ı~ığı altında .\me. relerde buluna ak . teveffa Baıkan Roosewelt'in en ıııüıitl ıG oo Hıeerlu 11 ıs Fu -~· 
..;Gu z rut B. II 112 so sıne ıralandığına daır bir lacak bir. keşif neticesinde A rıkan Genel Kurmayı, gerek bi rr c .'e netıceyi ı gene: oğlu J(\hn Roosewelt dün l•rl ıt ao 5üir4• 'lı1ı kıfı. ııı,,5 Ear· 

• - mu~avele veya karar yoktur. grup.u müteahhidinin böyle bir NATO Hava Komutanlığı ge. Kurm~~~~la b.~!11erıka? Genel burada verdiği bir nutukta Ame plır tlkıınıı .uım t'aıb tıı.u a.d-
._:;. 6 FAİZLİ TARVtLl,ER 2 - Umumun istifadesine h~fı~yatı yapmadan e\'lerl hemen rek Amerikan Hava Bak;nlıtı Amerikan 

1 as~erı[e~~~~~tapor, rikanın vahşett,.n kurtulmak i· Ttı rmı•si 2o.so Kısa ı•hir hıh•rl•ri 
ı~u Dttı!l"l"Olıı 11 uo mahsus ~eydan, park, ''e cadde dUzhığe oturtuverdlği kolayca tarafı~_dan tema~lara ba~lanmtJ· rafından tı>lkik d"ldlk arı tı· ı:ln General Bisenhnwer'e muh- 20.aa !tltıı.ce 7u trlndeıı u.ıo sw. I 
tıncı :na ı 

112 20 eşasen kıraya veriln_ıez. Eğer bu anlaş~lır. Müteahhide bu ~ekilde tır. Tur~ ha\•a kuvvetleri hak· ra. gerek Tiirk he 
1 1~ son· taç olduğunu göylem!ştlr. clırı :ıı 20 $ar:clu Omcıı lı!ıınUu 

R~,11~ u ıu 00 neviden herhangi bır işgal \•Aiti de fuı.ull olarak 140 bin lira k!nda bılhassa memleketimizde· nin yeni t' :ıva kU\'"\ellerı. John Roosewelt'in diğer kar· kı11c111ıııa m ıu so olursa. Belediye mevzuatı mu· odl'nmiştlr. kı Askeri Yardım Heyetinin Vt dilme~· ıp :ç; arla techlz e- <leşleri Demokrat Parti adayı Vı Jllrtaıı n.oo Xorııı$%11& !!2.10 DirJ•Titl 

lQ& lıUhuı I ıı:ı oo c~bınce mahallin B~lediye Ami· 7 - E\•lcr ?öçmenler tarafın. diğer makamlıırın Yerdi~i rapor- mızın ~~:~~e karr:e;~danları- 1i Stevensonu desteklemektedir- ;~~ ;:·::o!:::;r z:~~~o R~b:: 
ıao lı•ıuaıı II ıu ao rı, iki memurunu s:öndere~ek °: dan. müsaadcsız. i~ı:a~ c~ilmi$ ol- bir raporla Amerikan Genel lınıcaktır. • ı e ele a. Ier Bunlar John'un fikir de~iş- kılar (Pi.) 24,00 :ıtaııaııt;. 

...!!'° tı•lhrn 
111 

.,0 rasını d~rhııl ta~lıye ettırmek ma)ıp gece_n ayın yırmıslne ka- tirmiş olmasından hayret duyduk 
sall~ıyetıne malıktır. DUk'dnı- dar muhtelıf tarihlerde kur'a ile Barem kanunu Acheson !arını giılememi~lerdlr . 

....;., S FAtzı,t TARV'İLLF:R nın onune sandalye koyan k:ıh· dağıtılmış \"C bu tevzi muamele- A . 
l:tra111 \'CCİ ıle, halkın parkını hodbe· si de kontrol mühendisinin ev nna ~oo~e\ı elt Demokratlar 'l',2& 4cılıı .... ıırorraı:ı. uo H ! 

~ What You Wılll 
Komedi 2 Rölünı 

ı~ar• Çevlrea: Oı-H Bnrıao Sahn• 
•• to1ın: Mnlıı!D 
&rtntTul Cuıamb .. 

um · ••• ıı "" Cuma. cuar m .. 
tlc• uıı tam 11 d• Tıl•foıı: '027J 

BIJ MACA t'cıa~ , 25 !O hod ~ah~I menfaatine kullanan sahibi gôçmenın . id • ( Bqa 1 lnd•e> . ( Bııı 1 incide) leh~nde 'erdıği blr nutukta kar· 47ar1 1 sı llttııı. <Pt > 7,4~ Btbnl•r 
tır. e.; l!. l!ııdtbı 28 60 bir mU~teclr arasında hiçbir morunun imzaları;ıe taşı~·~~ ";,~; V~I barem tasa .·1a dört t!yın etmelidir. Sulh istemi- deşı J~~n hakkında ~unları SÖY· f 00 Sarı.ur . Türınr·~ (Pi) uı 
ıı~~ ::::-.ı~- Telli JV ııo H fark yoktur. zabıtla tevsik edilmi~tir terfı grupu vardır v~ znu~ de Y?rlarsa. Birleşmiş l'ılilletle- le'"bştır. 1 l k U 1 l . Ha ... rapon ı so c~ıtll ıı.am PtrCI· "" 
lt.12 ıo-5 .75 3 - Daıml Encu··menln esasen 8 E\lerin ilk "t • recelC'ri e~ki~i gibi 14 dür. • nn 51\'a•a devam etmel•rl « nun s yas anna er n hıç lır <Pi> 9 oo Gııııöıı rro.rnı::ı n 

Zi7ut B ıc ııı ıoı "O - ' · escllilmllnü A gnıpun 1 ~ " bir vakit tam olarak anlıy•ma· ııı~aı:.ı·. 

• • , • 1 1 

• .. -. - ... ---ıp 111 uı " vapan heyete dah"I · un • 2 dereceleri sa_rttır. _istiyorlarsa, Blrlec. .. .. --..!!, ~lruı Jl lV 101 '5 •Umumun strbestçe istifadesi· • 1 mımarlardan arasındaki farkı 150 liradır. 3 • ' " dım. John akıllı bir çocuk-tur: * 
o, ne tahsis edılen bir sahanın hu· ~·ru~ Sıralı ~~ '~:ada İtalyıdı dereceler aruındı 100 Jı'rı· 1 mılgh l\hlletlf'r Teşkilltının ~imdi nasıl oldu da Cumhuriyet a ıs • 18 80 >.aker •wl: 

_ _ z --.,. -
-------.....:._:4,5 FAJz•t TAQ''i LLEJt \e mımar Cemıl Nıl de Al · ıu il gerçekleştirmek için ·ı ·~ .,. şu&! bir ticaret müessesesine' il· d b 1 d ğ i i man- ı:rurıundnkl derereler arasıpda kabil olan her şeyi '.'a"aca- çı f'ri desteklemeye başladı ak· ı2 ı.s llAlll!•lı:••••" H!l:n. ı2 ~o ~·ı:ı 

_!to T ~ "'a'·ı d1Jı.ru olm•vıcı"ından der· )'a ~ u un u u ? n bu hususta 75 lira, C gn.ıpn Rrasındakı" de· ı. d ,.. lım ermiyor.• l•htı u:•m. ı2 so .lık•mı <i•••iıtı • 
-- • '111 uı: ıo '' r. b .. • mıılıımatlarına mlirııcaat edlle r 1 d .. . .ın an Bırleşik Amerika e- J R 1 1 ~RANK R15ı~ELERİ hal tahliyesine• dıye bir karan memcktcdir. • d~~~ "J e ·•
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GENERAL~ ELECTRIC 

BOL IŞIK VERiR 
FAZLA DAYANIR 

Yal.ıo~ark• en rııorfern falı· 
ril..uında e.n j, i mal:ı:emP 
ilP imal ı-dilen Genroral 
Electrıc pi uada ulln alahi· 
lrocr~İOİl l"D Ü•tun ampuldür. 

AÇIK ARTTIRMA iLE MEVSiMiN 
ZENGİN STİL ESYA SA TiSi 

26 ckım 952 pazar guniı saat 10 da Dolmabahçc Ka
bataş Araba \'apuru Iskclc i karşı ında set üstunde Be~· 
tulmalcı OKak 4-6 No. ıu ki:ı kte \'C mcmlcketimizın tanın 

mış dokto larınd n Samı Mortala ait (otomobıl kapı~a kadar 
gıder) Fran ız :0.lercier Frercs Fabrika ı mnnıulatı 9 parça 
em al ız altın ~aldız ha .. ırlı salon takımı, Paris malı hakiki 
bombe camlı \'ernimıırten 1 :ılon 'ıtrinı, Aziı Turnlı \C içi 
bronz çıçeklı altın ışlcmelı bir çift vazo, ortası hakiki Por· 
C<'laıne de Sen es gommcli salon ma ası. altın j aldız, Parıs 
nıalı Kolonlar. ) aldızlı parıl\ an, . bir çıft e\T \8ZO. Pari 
malı lekm li bronz sızelc stil a\•izelcr, gumüş çay takımı, 
Be)koz \C çe mı bulbul sur .. hi parçaları, 1 çıfl Bohem Kc 
r, tıl koltuklar. ctajerlı arabesk kiiliiphanc, renkli ve be· 

) a:ı: krıstal şekcrlık. yemiclık, vazo ' . r.ıa, un \"e rnarketerı 
salon n:a lıırı. Bohem liralıı \c kıjnıcllı tıbbı. hukuki \'e 
ıarıhı c kı Turkçr 'e Fransııca kıtaplıır kollek i)onu, bır 
~ok cıltlerlc mr~hur rrs amların ~aslı bo~ a tabloları, ilahi 
Pa~a ımzal Acem halılan ve )azması ımkan ız bll'~'Ok kıy
metlı e 'a lar 

:rıı .a 11 h t in k ~ n ~l.'\l\Sl T 1\ \1.1~ Tclt'fon 43-t.H 

1

birlerine benzeQiği gibi ...... 1 biri birlerine benzeyebilir. 
' 1 

Amerikan Export Lines ine. - NEW • YORK 

EXPRESS Vapuru limanımızda olup 

25 Ekimde 

~EW • YORK - BALTİMOR FiL.\DELFİY.\ \e ROS· 
TO:\ lımanlaı·ı için e~yayi ticariye alarak hareket edeccktır. 
Fazla taf ilat için Galata • Tahır H;ın 3 Uncü katta HA \'Rİ 

ARABOGLU ve Şsi. na ır.ü~acaat .Telefon: 44993·2·1 

Türkiye Emlak Kredi Bankası 
İstanbul Subesinden : 27164 • 

Beyoglunun Kalip Mu lafa Çe-1 menkule Uç bılırklşi mıriCelıle 
lcb! mahallesının Hocazade O· 33.000 (otuz uc- bın) lırı J..ı)-
hğında 462 ada 20 parsel numa r.•et takdır edılmı~ır. 

1 rah.15~.5 metre ~.arc me ~hai alış ,)Utları: 
, sathı)clı e k~ 1_3 Mu. 44 ~cnı 19 1 _ Satış açık artırma ile H~ 
kapı sa~ ılı kagır e''· aş:ı •ıda ~ a- 4947 a) ılı Turkı~ e Emliık Kre
zılı şartlar daıre ındc \e Tur-ı di nankası kanununun 17 nd 
kiye .. Emla~ Kr~tLi Bankasının maddesi hUkümlerı ıtatresinde 1 
leşkılı~.c .mutedaır 4~47 ayılı ~a ı 28.11.52 c·ııma günü :ıat 10 dan 
nı~.n hukumlcrlnP. gore 30 gun 11 30 a kadar ,ubenıiı binasında 
muddetle satı~a çıkarılmıslır. yapılac~kıır. 

Durumu: 2 - Alıcı çıkmadığı \c~a ve-
Bodmm kat: Sokağa açılan tn· rilen bedri takdir olunan kıY· 

mıre muhtaç hır demır kapı ı n:etın "o 'i5 ini bulmadığı tak-
\ ardır. Zemin çimento dö eli mıi d.rdc en çok artıranın taahhii· 
tcaddit depo 'e komlirlük ma· ı dli baki kalmak şartı~ le arlır
hiyelinde mahaller) ihtiva eder. ma siıre i 10 gün daha uzatılır. 
Birde alaturka VV.C. ile keza İlk artırmada tcklıf edilen be· 
.:emini çımentoşaplı matbah var- del takdir edılen kı) metin n.. 75 
dır. Arka bahçe zeminı rlc ı;imen ini bulduğu veyahut 10 uncu 
to saplıdır. Zemın kattan bnh- 8.12 52 pazartr~i günü saat 15 
çe)e inilen tara demır merdi· dan 11,30 a kadar ynpılacak ikın 1 
\en aı·ka pençereleri bn ıt de· ci artırmada tekli! edilen brdd 
mir parmaklıklıdır. Sokak e<>p- Banka kanununun 17 nci mad
lıe~ı tarafındaki depoda hır ar· de inde ~azılı hadler dahilınde 
nıç 'ardır Bu kat merdiveni kııl bulunduğu tnkdirde lıç clef'a ba-

l 
keı taş ta\ an ferbotondur. ğırıldıktan . onra gayrimeııkui 

Zemin kat: Sokaktan altı ha· 
1 

i teklisinc ihale cılilecektir • .\k
s~makla çıkılan merdhendrn ze. ısı halde mezkür madıle hlıklinı· 
minl ı;imenfo c\Q dl ufak bir a- teri daire inde işlem yapılacak
hanlığa gırılir. Ahsap kapı ile 1 tır. 
ıki apartman daire i urdır. Sol 3 - Artırma~a girenler, tah 
daki daire: Ufak bir hol ile bir mln edilen değerin % 7.5 u nıs 
VV.C. ve bir m:ılbah H' sokağa belinde teminat akçesi 'erecek 
nazır bır odadan ıbarettır Sağ- krdır. Satı~ pe .n para iledir. 
c!akı daıre. Ufak bir hol bir mat ı tenildi[(inde 20 gtın kadar sil 
bah, bir hela, ıki oda \e bah· re ,erılebilir. Dellfıliyc re ml ve 
çe) e inen bir tcra me,·cutlur. bırıkmiş vergiler satış parasın· 
Birinci kat: Ahşap merdiHn \'C c'!ım ödenecek \ e tapu harClnı 1-
korıdor antre kapı ından gırıJin. hale karar pulu ile ta\ ız bedelinı 
ce karşıda zemini çinıenlo çini alıcı , erecekdir. 
tiöşeli alafranga bir \'V.C. !liva- 4 - Satış para ı zamanında 
n:-ı ~anında keza zemini çini dö· ödenmezse icra \C tmıs kanunu
<elı karanlıkc:ı bir mntb h \"ar- r.uıı 133 iiııeü maddesi gerej!i ya. 
oır. l\latbaha bir davlunbaz mo· pılacak ,.e alıcı fıal ck)ikliğin
zayik el vıkııma tacı \'81 dır. Ar- ı den onımlu bulunac:ıkdır. 
kada e\'\'elce bir salon iken son- 5 - Bankadan b:ı ka ipotek 
radan ortadan büllinerek ikıye sahibi alııl·aklılarla dij':cr ilgili
:ıyrılan bir alon mevcuttur. Sa· lcr. bu nınl üzerindeki haklarını. 
lonıın tavanı kalrmkar l idir. faiz \ e masrarıar için ileri ür
Bahçc ü tüne bir açık tara ı bu- diıklerini. lıelgclcri~le birlikte 
lunmaktadır. Cadde tarafında bir 15 ı::iin içinde Bankaya bıldırmc. 
birinden geçilen biri bii~lık dı- ı Jıdirler. Aksi baldc hakları ta
i!eıi ufak ıki oda ur<lır. pu icili)le sabit olmadıkça sa-

ikinci kat: Birinci katın a~ nı- tış para ının üleştirilme ınc gi· 
dır. Yalnız arka tarafı ~oktur. r~meyeceklerd.r. 
l çüncü kal: Birinci 'e !kıncı 6 Şartnamede ~azılı hüküm 
k~tlann a~nı olup V\' C. kıı:mın ter dı ında kalan hu u !arda Ban 
C:a ila\eten bir banyo kü,·eti ka kanunu ile icra '<" inAs ka. 
"ardır. Arka tara keza 'oktur. nıınu bükümleri daire:;inde mu
Eina harıcı dm arları ıle bodrum o mele ~ apılacakdır 
ta\Bnı kagir dığcr ak amı ahşap 7 - 'arlnamcyi bu giinden 
ı.c bağdadidır. Kısmen tamire bi la) ar:ık Bankamızın 2733 nıı
muhhı<: durumda olup her katın nıaralı do vasında herke, gbre· 
n•üstakıl apartm.ın haline konu- bilir. btcklilcrın hu tarıhtcn i
luşu sonradan ~apılan tadilatla tib:ıren salt$ şarllıırını 0 ürıııüş 
olup c•aslı degildir. Su. elektrık, , c kahul ctmış sa~ ılacakları ilan 
ha\a~aıı me\cuttur i bu ga}ri· olun'ur. (1i023) 

Türkiye Emlak· Kredi Bankası 

İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 
%8.11.9.'iZ tarihinde Z'i33 dos a ~o. !ile r;atı•a tılır;arıldı • 

gı tlAn 'dll'n ga~ rimcnkulu E•tın alanlara Rankamızu usul· 
lrrimiu: gore ikrazda bulunulabilir. 
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'1fti/r_oufatca- 'i.J(, I 1 
f eı"'fama; . , . . 1 

Dünyanın her hangi bir yerinde bir şoförü 1 
durdurup hangi lastik markasını tercih etti- 1 
ğini sorunuz. Size GOODYEAR diyeceği 1 
muhakkaktır. ... Zira dünyanon her tarafında : 
kullanılan GOODYEAR her türlü yol ve 1 
arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 1 
ispat. edihniştir.- GOODYEAR 'ın sarp arazi 1 

1 

~&m)'On listikleride bu hususta en dayanıklı 1 
l&,,tik olduğu tecrübelerle ispat cdılmıştıı + 

A 
Taksim Bahçesi karşısı No. 35 

Telefon: 82240 = 82249 - Telgraf: TATKO • lıt.nbul 

TOZ PiGMENT 'BOYALAR! • TEMPERİl 

Vernik, Vernikli boya, Yaglı boya, Matbaa 
mUrekkebi, iç ve dış duvar boyası ımalı içın 

(Oıstemper) Emülslyon boyaları 

AlU SOLGENİ 
VERNİK VE BOYALI VERNİK : 
iç ve d ış işleri için 

Pasa karşı husust bir pigment 
MATBAA MÜREKKEPLERİ : 

YAOLI BOYALAR 

SENTETİK VERNİKLİ BOYAL4R 

NİTROSELLÜLOZ VERNİKLER 
Otomobil Sanayıi içın. 

Oflset, lıtho, typo, usullerinde kullanmak ıçın 
lRİOSEİN VE TRIOSELLO 

HUSUSİ İNOÜSTRİEL VERNİKLER 

Chemol1 
Yedikule iplik Fabrikası Türk Anonim· 

Şirketi Hissedarlarına 
Hı scdarlar umumi he~ctinin 24 ekım 1052 tarıhmde aklc 

dılen olağanu tü toplantısında l.73'l 536 DO Iı a ol:ın cırket er 
maye inin 1.733.536,90 lira ilave i suret.ylc 3 467 073 80 Jlrava 
iblağına 'e bu sebeple beheri ::u,70 ııra ıtıbarı kı~ metle 56 467 
yeni hi e ent<Ji ihracın.ı ve şirket hi scclarlarının hı sdrrı 
mıkdarında ruçhan hakları bulunma ına ,.r bu h. kkııı ısıım 1ı 
müddetinin t!ıyıni hususunun idare mrclıı;ıııe bıı akıtmasına ka 
rar 'erilmiştir. 

r MADENİ YACLAR ve KİMYEVİ MADDELE! 

MACAR TİCARET ŞİRKETİ 
BUDAPEST 62 B. P. 248 MACARiST~~ 

YMETLİ ESYA MÜZAYEDESİ 
26 EKiM 1952 PAZAR GÜNÜ SAAT 10 of>. 

Taksim Takızafer caddesi No. 14 MiNE Apartını0111 

1 ı i tan bul Klübü ~anında> ı:ır· 
.ıtılac k ( ~al ar mr~ .ınıııda bulunan rıadır parça ı;ı• 

llarıka komple , rmek odıı~ı takımı, Chıppendale. !lal on ttirıı 
mı ı..ouıs XV • Vrlouh dr Gcncsn J{ ph Salon. ~eu mo~rı· 

Şirk~t idare Meclisinin 24.10 1952 t rıhlı toplantısında \erı 
Jen karar gereğınee: ~irket his rdarlarının rüçhan haklarını 
kullanmaları ıçın 15 gun mehıı ita ına kaı ar 'crılnııs olmak 
la st'rma~ r tez, idinc ictiı·fık etmek ı teven s \'111 hı sedarların 
ışbu ilaıı tar hınclen ıtıbareıı aıanıi 15 gun zarfıncl:ı nıe,rut his-

1 
Bnhu. \ crnıs Martin Vitı-ın. llarkctori S lon llta a ı. ~ ril 
tnl Louıs XVl A\ıze. Epok •BouJr .. Yazıhnne. Bombe ~.ıl 
Jı Yaldızlı Vıtrırı aHeı::cncc» Harıka sal.ın ıc; Kollu Saks ~ 

1 

. lii ,\\lzr. 2 Se\:r Vazo. 2 Sı"nc T blo. 

PORTAKAL '.:/ 

Tenis - Eskrim - Dağcılık -"" 
c scnetlcrinı hamilen .şirketımız icl::ırc nırrkl'li olan 'ı'rni Pııs· 

tahııne arkasında llaııınıelı Sokağındd i~taııbul ll.:ınıncluki ida 
re ~lerkcııııe her ab:ıh ~ant 10- 12 k.ıclar ınliıacaat etmderı 

\'<! hi selcri ııbpelindc !~Ura cckcckleri hı ~c senetleri için ta· 
ahhlitte bulunmal.ıı· ı 'e bu mık darın ruhunu tcdı~e eylcmelerı 

rica olunur. Bu nıudclelın hitamında mtiracaatta bulunmayan 
hi~scdarların ruçhan hakkının suküt cdeccc;ı bcra' ı malünıat arz 
olunur. 

\ Ü~ETİM m nuı.u 
imtiyaz sahibi: Sİl"AN KOltl.f; 

8U Ullda )alJ islrrini (İİlcD id,ııc cdrn ıııes'ııl miidür: 

IUEl.İH \"F.:"CH 

( \ ' A 1.\:\) Guetec il il. 'e l\l atba:ırılıl. I'. \ . s. - fı.tanbul 
' ,\ r ,\ :"\ M • \ ı n ' \ s ı 

Klübü Başkanlığından: 
1 kasını 19.32 cıımartc i ~ünU 

~aat l!i de a~:ığıuakl "Ünde· 
mı konuşnınk uzcı c. Clidıyen 
kongı·e) k 1 u bU mliL bıııasında 
toplanacaktır. 

Sa) ın üyelerin le r fi eri ı iea 
olunur <~l ~1>1''1: 

l - idare he~ eıi \ e nıürakıp ı 
r.ıporları okunması 

2 - ldaıe hr~ctıl\ın ibra ı 
3 - Bütçenin tctkık 'c ka 

bulü 
4 - Yeni iclarc hc}etı. mu 

rakı pi ar. ha~ ı) et dı~anı, balo 
laJ konııtclerı.rnı seçimı. 

5 - Temennıler. 

,_ (1 f\TO R 

Raif Ferit Bir 
\'ercm ,.e UahiU nası atı• 

tarı l\lütehassısı , 

Muayenehane Bc~i~:ıı 
ı ram"ay <.:ad t::mnı>ct 1.,ı 
dıf:ı vanında No. ı.:ı. fJ 
ı:w:nı5. Muayene 17 19
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