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TONFUNK 
Radyolariyle memleketin her 
arahndan istan buı \:e İzmir 
ıstasyon.Jarını pürüZ3üz dinler
:;iniz. Bütün te~itleı. gelmiştir 
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Eisenhower 
gidecek 

Ba,kan 
Korere 

Kabinede, yeni 
değişiklik oldu 

Dışişleri Bakanlığına Dewey~'in 

Deınokrat memurlar arasında 

getirileceği söyleniyor. 

bir telaş başgösterdi 

Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu 
Çalışma Bakanlığına tayin edildi 

Menderes: «Türkiye Eisenhower'in Ulıı$tıı·11ıa 
~ 

Bakaıılığına Geııeral 
•• 

Y iiınııii Uresiıı 

secilmesinden memnundur» dedi geldi. Çiçekdağ Tekel Bakaııı olacak ., 
SARA ERTUGRUL 

.f.., ,,,;ı.·s Bu~ri Jlulıa.btrfnuJ 

Ne\j'Ork 3 - Eisenhov.·erin 
kazanması cumhuriyetçiler için 
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bile büyük silrpriz oldu. Steven 
son resmi netice bildirilınede.."1 
e' vel Elsenho\\'ere şu mealde 
lıir telgraf eekmi~tir: •İki parti 
halinde mücadele eden Ameri-,' 
kan milleti etrafınızda tek ,-Ucut 
olarak birleşmiştir.• 

Stevenson yor~un \'C üzgün 
görünüyordu. İntibalarını şö)·le 1 

anlattı: 

•- Aglamı;yacak kadar olgun 
,.e yaşlıyım. Gülmiyecek kadar 
da üzgün ve yorgunum .• 

Bu arada kendi taraftarlarını 
General Eisenho\reri destekle
ıneğe da\·et eden Stevenson, söz 
terine ~öyle son vermi~tir: 

•Tanrının izniyle milletimiz 
daima ileriye doğru gidecektir.• 

Ste\·enson konu5n1asını ya-
parken halk, coşkun tezahüratta 
bulunmuş ve: • 1956 ya kadar 
bekliyeceğiz, Stevensonu istiyo. 
ruz• diye bağırmı:stır. 

SteYenson ayni zamanda vali· 
lik ~ecimini de kaybetti. .-\\'U· 
lı:atlığa dönecektir. 

s:,!~~ı;"ö: ifn~~~~:)~~V· 1-Amer"ıkada 
re ba~angıcında bazı Bakanlık· 
tarda yapılma>ı beklenen deği· 

~ildiklerin mühim kısmı bugün B 11 ,, k b' 
resmen tahakkuk etmi$tir. uyu ır 
Bun.~ nazaran Çalı$ma Bakanı 

~~:~:?:~:~~~:t~~~~:~~~~:s;~~~ 1 Sahte'ı,s rl ık 
Iı_ Savunm~ B;tkanlığ!na t~yin. : rh .J 
dılen Seyfı Kurtbek den ınhılal .111,,datıd rr , u 

eden Ulaştırma Bakanlığına Bi Delroit 5 _ .\merikan 
lecik milletvekili Yilmnü Üresin hüktimeti bu~iln Detroit ke 
tayin edilmistir. Sey[İ Kurtbek !!iiıninde iş gören iki firma· 
\:e Yümnü Üresin bugün vazife· yı, milli müdafaa ile ilgili 
lerine başlamışlardır. taahhüt işlerinde 657 bin do· 

En itimat edilir kaynaklardan lar tutarında fazla bir pa· 
i5ğrendiğime J;{Öre Samet A~ao~· rayı hileli yollarla ele ge~ir-
hından inhilal eden Ba~bakan mek için sahte ilcret bor• 
Vardımcıtııına bugünlerde he· droları tanzim etmekle suç-
mtın tavin yapılmıyac:rkhr. Ba,. Jandırn11ştır. 

Osman Şevki Çh:ekdağ Ra met Alaoğlu ' D•v:a m1 Sı : '7: ~ü : il d:al Türkiyede doğnıuş Edu:ırd 
------'----·--'-----------'---'-'--'----------------- ~ıardikyan adlı 44 ra~ında bi 

D •• k k şahıs dahil bu firmaların 3 Un a 'amr Uyumcu idareci'i mahkemeye veril· 

Gr nt ra l Eisenho'\\ rr \ t t~i seçim ~and ıj:ı baı,ında <nadı o !'oto A.P .) <De,·anu : Sa. 7; Sil. 7 de) ı 

ıniştir. Sahte bordrolar tan· ı 
zin1i ile ~uçlandırılan fir· 

Frangull.,yı· soydular rı:l~~l;~~~·d\ı:;;~;~l şi~~k.~\'. 
dir, Her ıki firm3nın ba
şında )1ardikyan bu!unmak· - ·-- •• Eisenhower 

Neler 
Getirecek~ 

Eiseıılıoıveı• 

L ~f illeiiııi 

Menderes'in beyanatı "' 
Ankara, j - General EisenhO\\'er'in .!.mcrıka Birle~ik Dev

letlerı C:.ımhurba,kanlı~ına s~ılme~i münasebetiyle ihtisa~la
rını soran ı\ 50cialcd Press n1uhabirıne Başbakan .\ dnan Men
deres bu ıı:ün şu be ·aoatta bu J unmuştur~ 

Ellerinde tabanca olan iki Gansster dükkôndaki sekiz 
kişiyi bir odaya doldurup 6 900 lira para ve külliyetli ı 

tadır,, İddia makamına ~ôre 
sahtekarlık 1951 yılının 
nıaıt ,.e aralık ayları ara
~ında yer alnH}tn-. O tarih· 
te C - 1 lA tipinde\.;.i tasıt u

miktarda mücc:vherat çaldı <Onamr Sa: +: . ıi : 5 dr> 

\ ,\ ZAS: 

Ahmet Emin YALMAN 

Gen. Eisenho\r tr. Birle lk 
ı\merikıya Cumhu rret i ol

muştur. Bu hıld ise n fo ~ıdığı ta. 
ı·ihi mi.na derind ir , n eticele ri 
çok mühim \'e çok eıash olacak
t ı r. 

•Büyük <;>apta bir insan oldutunu dünya tarihine kal:dcttir-

B • •I """ miş olan Eisenhowcr gibi bir şahsıyetin ,.e büyük bir Anuı:ri· 
il eşfftegt' kalının Birleşik Amerika Devleti Başkanlıgına secilmesi Tlir· 

kiye için ancak memnuniyeti muciptir. Bu \'esile ile ve ~u an-

D ""' t tt • da kalblerimizdc yaşayan en samiıni temenni. şüphe yok ki. bu ave e t , .. çimin hepimizin bağlı bulunduğu dün)·a sulhunun korunma· 
sı gayesinin teyit ,.c takviyesinde ~·eni bir terakki nıerhale5i 

Bu husustakı haberlerimizi teşkil clmesidir.• 
7 inci sayfamızda bulacaksınız. _ 

Geııeral Ridgway 
sabah Kavalaya 

diin 
gitti 

NATO Kuvvetleri Başkom utanma 
Baransel ile Ihsan Argüç 

General Nurettin 
refakat ediyor. 

Bıı.ııut M111.ıılıı""'"''"' 

'EZİH \ ENER 

1 

r•taft r ... Hnı•h..,d•w 
Dun akşam Beyoğlu İstiklal 

caddesınde •Franguli n1ücevhl'
rat m3ğazası hüviyeti uıcçhul iki 
gangster tarafından soyulmuş. 
tur. 
Bcyoğlunun en kalabalık hır 

zan1an1nda yapılan bu cüretkir 
haydutluk hadisesi halk tarafın. 
dan büyük bir heyecanla kafŞI· 
lanmıştır. 

Bundan dört sene C\"\'el gene 
Beyoğlu Melek sineması karsı
sında Frangulinin dükkanı Sa
kallı Ra!öı:U isminde bir ganıs
ter tarafından soyulmuş ve bu 
arada Frangulinin kardeşi öl
dürülmUştü. 

* 
1 Hadi~enin geçtiği Be~·oglunda

ki Frangulinin dükkanına gitti
gim zaman önünü mahşer halin-

ı 
F:dirne ~ - NATO kuvvetleri de buldum. Halk küme. küme oı .. 

koınutanı General Rid;:\vay Gü-1 muş, hadiseyi birbirine anlatı
ııey do~u kara kuvYetleri komu- yordu. 

Düne kadar Ei e nho \ver, Amc 
rikada çarpışma hallnde bulunan 
iki namzett•n biriydi. Hor iki· 
5inio kalanına şansının müsavi 
oldugıı. hatta gün geçtikçe St•· 
\e.nson'un itibar l e gü\·en ka
Z4ıli ndıgı söylen i)·ordu. Bütün a1i
kalar, seçim.in teferruat ı, türliJ 
türlü sarhalart \'e dedikoduları 
üıerine toplanmı~tı . İk i namzet 
atba. ı beraber gittiğ ine göre ka
ıanan tarafın, Ayan lie Teınsil 
cil et• meclislerinde, iş görmeğe 
urı bir ek>eriy•t bulup bulma
.) acığı da bir tereddüt ,.e endişe 
me,·ıuuydu. 

Bugün kat'i neticelerle karşı-ı 
taşmı ş bulunuJ oruz. İştirak nls
betlnln "iÜksek olması , .e bllhas
lia kad~ların muayyen kanaat. 
lr rle ortaya atılmal arı . hertürlü 
hesaplan a ltüst etmiıtir. Ame
riJ. ın ha l kı , Gen. E isenhower'e 
hem itimat göst• nn i'J, ht m de 
kongrrnin her iki meclisind e ko
laı lık la iş ~örmesine kili bir •k· 
ıer i)et vermiştir. 

tanı \\'yman bu sabah maiyet- Dilkkilnın kepenkleri inmiş Ye 
leri el'kAnı ve Türk generalleri önünde Ü<:' dört polis nöbet bek
ileı birlikte sabahın çok erken liyordu. Hü\"isctimiıi göstererek 
saatlerinde Edirnede bulunan (De\·a mı Sa. 3 S il . 6 ) 
büyük camileri gezınişlerdir. 

So)gunun şanuicrln(l en Frangu li'nin akrabası olan Sayan. hi dtsenin h c)·eranı iç-inde gördükte. 
rini anlah ) or. <RPsimler Foto Vatan: llil mi Şabenk ) 

Gen. Eisenhower·in iş ~ma 1 
gelmesi; yalnıı Amerikan 

halkının 1932 de nberi ayni parti 
tarafından idare edilmekten bık· 
ması, Cumhuri,)'et partisini )·tn i 

ba ştan tecrübeye karar vermeıl 
minasın a gelmekle kalnuyor. 
Karşımızda ikinci tihan ~arb!
nin ga lip başkumandanı , bır da· 
\·ac ı d iye duruyor. narpte ölüme 
ıe\·kett lği milyonlarra genç na
mına di\·acıdır. Harpte kaıanı
lan ıaferin ; sulhu kıybetmek ve 
bu ·gençlerin, uğnında ran \·er 
dikleri idealleri ft da etmek gibi 
neticeler ,·ermesine karşı hare
kete gtçmiş . bu gtnçlerin hak
kını aramağa, harpte.ki zaferi 
ıulhun da zaferi haline koyma· 
ga azmetmi§tl r. 

Genera l Rid&v.ay hudu tta Türk topraı..Iarından ayrı lmadan e\·tl 

Kiracılar Cemiyeti 
zam istemiyor 

Milletvekillerine hitaben bir beyanname yayınlayan 
Cemiyet muhtemel zammın mahzurlarını belirtti 

Elsenhower neler istemb·or':' 
Statükonun köttörüne muhafaıa 
edilmesini, yatı~tırma ruhunun 
hür insanlann mukadderatına 
bikim kalmas ını , \"ılta'd a gizli 
diplomasi yoluna gidilip Atlan· 
tik prensiplerinin hiçe sa)ı1ma
&ını , yın i 1'1oskovanın iradesinin 
hi.klm bir hale getirilmesini, 
Ruslukla hl~ bir a l lkısı olma
l'an yarım milyardan (azla insa
nın demirperde rindanına ka· Ga)rı menkul sahıpleri deme 1 dırılmasını \'~la tadıl edılmesını 
panmasını isttmiyor. Buna mu· ğinin bundan bı.r mtiddet e\°' el 

1 

ıstediklerinı: bu suretle. ~eneler
kabil, belllbaıh istediği teller toplanarak :\fılli Korunma Ka- dır devam eden bir haksızlığın 

<Dev.mı Sa: 7 Sü: 6 da) nuoun 30 uncu maddesının kal- (De.anıı Sa: 7; Sü: 2 de) 

Ridi"'ay "e 'V}ınan mi.bel· 
lerimiz karşısında hayranlıkları
nı ifade edecek kelime bulama· 
mışlardır. ı 

I-Iakikalcn ibadet ıamanına 

rastlıyijn bu saatte mütevazi ce-, 
maati ve ıahüti ezan scslerile 
inliyen kubbeler altında büyük 
misafirlerimiz bu hayayı boz. 
maktan ideta çekinmişlerdir. 

Ziyaretlerden sonra misafir-~ 
!er belediye önünde kHıa bir ha
zırlıkla Yunan hududu istikame. 
tine hareket etm işlerdir. 

Vaktin darlığına binaen Kapı
kule Türk - Bulgar hududuoJ 
~itmekten sarfı naıar edilmiş
tir. 

Kafile dogruca Edirnenin Ka. 
raağaç n1e\·kiinden Yunan top
rakl arına geçmişlerdir. Hudut
ta bir manga askerimiz misafir. 
lere ihtiram duruşu yapmış, NA 
TO kuv\·etıeri komutanı bu 
man;ı;amıza da sitayişkir cümle· 
!er kullanmıştır. z 

Kendilerine Orgeneral Nurel 
tin Bara nsel ile General İhsan 

l 
.\ rııüç Kaı·alaya kadar refakat 
edeceklerdir. 

1 

"Yunan hududu nda bir Yunan 
jandarma bölüğü .misafirleri kar 
şılam ı~. bu .rru pta birkaç Yu· 
nan ,gazete nıuhabiri ve fotoğraC 
cısı da bulunmuşlard ır. 

Generallerimizden biri He i'u 
nan "'tnerali el sı kı ştıkları es
nada General Ridgway foto mu· 
habirlerine işaretle arılarına 
~irmi~ ve müteaddit pozlar alın 
mı~tır. 

Misafirler bu kısa duruştan 
ionra Ka,·aıa istikametinde yol
larırıa devam etmişlerdir. 

// 

Kuyumcu Frınguli : «- Ellerinde tabanca \'ardı. Ren n e yapabi· 
lir, nasıl imdat isterdim! Hem birkaç sene ey\· eı kardeşim aynı 

~ekilde öldür ülmüşllı ll diyor 

1 Bir zehirlemeğe 
tesebbiis 

.,. --------
Tanınmış bir fabrikatör yemegine zehir 

konularak öldürülmek istenmiş 
rıuıAZ ÇETINER 
l"alıuı 11az1 ı,~11,.tınd•n 

Gü nlcrdenberi Emirginda ,.e 
Konyada konu.sma mevzuu olan 
müthiı bir öldürmeğe teşebbüs 
ihbarının tahkikatına Sarıyer 
Savcılığı elkoyn1uş bulunmakta
dır. llcr sene, muhtelif hayır ce
miyetlerine bağışlarda bulunan 
Ye Konyada pek sevilen milyo
ner bir fabrikatörün karısı \"e 
mağaza müdürlerinden biri tara
fından öldil!'Üleceğine dair yapı- , 
lan bir ihbarın mahiyeti ö~ren
diğimize göre ~öyledir· 

Şehrimiı.in tanınmış fabrika
törlerinden Ahmet Haşha~ bun. 
dan altı yıl önce Kon)·ada iken, 
Halepli bir genç kızla evlenmiş 
tir. 

O sıralarda Konyadaki ınağa
ıasına, Fettah Du trı ı an isminde 
birini ortak olal'ak alan Ahmet 
Haşhaş, çoc"kları da ol unca Is. 
tanbula gelmek istemiştir. Bu
nun üzerine Fettahı ma~azaya 
nıildür tayin etmi~ ve kendisi, 
İstanbuldaki Rııap:ışa hanını sa
t ı n alarak karısı ve çocukları ile 
birlikte 1stanbula yerleşmiştir. 

Ahmet Haşha5, eski Adetlere 
bağh, kendi halinde orta yaşlı 
bir fabrikatördür. Fellahın ise 
kadınlara çok diiı;klin oldu~ bir 
çok h<ldiseler1e sabit bulıındu~u 
için; Ahmet Haşhaş, onun ailesi 

F ettah Dutman 
ile konu~masını kat'iyyen iste
n1emiş ve buna teşebbüs etme
mesini kendisine söylemiştir. 

İı;tantıula geldikten sonra Ah· 
met Haşhaş bir naylon kadın ('O
rabı f3brikası da kurn1uştur. Üç 
çocuklu karı koca, Emir~3nd3 
Çınaraltındaki, muazzam köşkü:ı 

üst katında otururlarken, geçen 
mayıs ayında bazı işleri ıçın Ah
met Jla~haş Konyayı gitmi~tir. 
Onun Konyada bulundu~u sıra. 
larda ise mağaza müdürü ve or. 
tağı FPttah Dntman nıiilıı-ıı işi 

( 0e\·amı Sa: 1i Sü: .1 de) 
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ı VATAN 

jGüNON YAZISI 1 
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vazıh Mali1e 
~~ynır Y~N: ~ razlardır ki 

bu i.;tikraz1arın 
menbaı da ser· 
mase piyasası

dır. ~lemleket 

1.E.T.T. bütçesi 
milyon lira 

54 ı H Av A::?1 Sergi komitesi 
. VAXIY•!!~ Ü I . . 'f . 

\'eşilköy nktrorolojl is- ye erının vazı esı resmı ve 1 1 
yahut tama- N k Z k• A f 
men hucusi anıt e ı ra 
bır müc,seose- '--------------------------' 

tasıonunıın tahminlerine gö ı'h::ıyef bulııyor 
re, bu.ıttin şehrimiz ,-e cha- ıısııı \1 

de mali bün· Cltt.""bu .u.t.t. "'01t.iuzduf'J mali3·esi için de Aralık avı içinde Il Genel )lecJisi İ. E. T. T bütçe5ini gö
rüşmek üzere fevkalarlı:- bir toplantı yapacaktır. 

rında Jı;ı,·a rok bulutlu \'C Beleiliye Daimi Encümeni Şe. 
muhlemeltn arahkh olarak hir ~leclisinin 1 ekim devresinde 

yenın sıhhat ve ~eli.metini nin daha evve1ki bir açış nu- tabii menbalar yine serm:ı)e 
mabafaza edebilmesi için vü- tuklarında çok isabetle işaret phasasıdır, halkın talamıfun. Gecen !:ene kırk yrdi milyon lira olar:ıık kabul edilen F.lek

trik bütçesi bu seneki Lütçe ta&la~ında elli dört milyon lira~·a 

çıkarılmıştır. 

hafif la'tmurhı g"tecek; riiı- aldığı bir karara dayanarak ser-
g::lrlar do"'1 ı iı;fikamttinden gjde çalı~an hiitiın memurların 

cudü JAzım şartlardan biri de buyurdukları şekılde - hükt1- dan doğup gelen 5ermayeler-
işletmeye ait hesap va.z.iyetinin metçe kabul ve tatbik edılmek dir. Bunlar harıcinde k3lan 

orta kuvı.·ette escctki ha\':ı i·ine 15 kao;ımdan itibaren son 

alAkadarlar nazarında kapalı yoluyla bu sahadaki müphemi- Merkez Bankası menbaı niha· Jlazırlanan e11i dört mil,yonluk bütçe ta3la~ına İ. E. T. T. 
ı.o,..ubluj;u biraı aıalacaktır. \'ermeği kararla~tırmıstır. 

Di.in i hrlmiıde ha,·3 çok 1 Encümen aYlık masrafı 6500 \'e')a dumanlı hır manzara ar- yel tohumları da ortadan kılk- yet üç bE'ş aylık kredi ihtiya('-
:z:etmekten aıJde olması, daha sın. tarını tatmine mahsus bir men-

İdaresinin Çatalağzı santraline ödeyeceti otuz br.ş milyon lira 
borcun jlk taksiti olar: iki milyon lira da dahil bulunmaktadır. 

bulutlu ~eı;mi ; rü 7 ,.,ıirlar ku4 lira tutan Sergı tahtı;atını ~·ilz-
zry ,.e ku7f'Y - do u ~-önle- de elli nisbetinde azaltmak için do~rusu tam bir \'llZuh ışığı Sümerbankın 1948 senesi itin hadır ve bankanın vaı.i!eıi de 

altında bulunması ve bulundu- kar noksanı olarak Devletçe memleket parası kıyrnetıne 
rulrna~ıdır. Biıim devlet mali· Odenmesi lazım 1.2 mılyonluk bekcilik etmektir. 
yemiıi zaaf ıçınde tutan dert- borç bankanm 1951 billnço· Hurnsl tasarrufun, husnıi 
1Pr1E'n biri de işte bu vuzuha sunda •Ödenmemis; sermayeo sermayenin hem de\let işleri
bir tiırlü kavuşamamış olması ye ait mufredat kalemleri ara. ne, hem memleket iktisadiya. 
\'e ne zaman kavuşabileceğini sında muhafazaya tevdi edil- tına akabilmesi için • ne ka<lar 
k"stirmPnin de hı-nüı mtim- miş bulunuyordu. E\ibankın tekrar edilse yeridir - nlalt &a. 
.kun bulunmamasıdır. Fertler 1948 den 1951 e kadar birbiri hada \'Uzuhsuzlu,#:un izale edil. 

Bir ehliyetsiz 
Soförün yaptığı 

Kaza 

Atatürk' ün 
Ölüm günü için 
Hazırlıklar 

rinden orta kU\''\·rtte esmiş: 

1 

çalışmkatadır, 
günun ~ICı1khJ::ı J!Ölgcde iza-
ıni 16.0, ac;"'ari 9.5 santi~rat Yeni Sers;:i komitesinin henüz 
ol1r;:ık l.a,fh'"ftilmidlr. kimlerden teşcJ..Jül edeceRi ma-

-...,,,_:,,_ .... ...., .... _ .. _ 1Um dr.~il:;e de Eşref Şchk'in, 

KÜC,ÜK HABERLER Ferdı Öner'in \C Ziıa Ş.ıkir So· 
ku'nun )·eni komitede yer a1a

arasında olduğu gibi camialar üzerine bınerek gelmiı 41•3 mesi ilk G3 rttır. Başta Dc\o·Iet E\'velki gece, şehrimizde bir )Iilli Türk Talebe Birligi, bii- raki~tanın Türki)·e büyük el
arasında da •mlmelek• ler milyon lıra ıararı vırdır ki ıa- bıltı;esinin ne neticeler verdi- kişinin ölümU ve ikı k1şinin ·a- yük Atatürkün öhimünün XIV 1 tisi Gazanf<'r .Ali Han dUn ak. 
.a}Tl a)Tidır. Fakat mamelekle. manında devletçe ödenme.;i ll- ni bilmiyen, bilemiyen, bilme- ral.anmJ.~ıyle neticelenen, ehli- cü yılrlOnümü dolayısı)le 10 ka- Ş.!fm .-\nkara~-a mütC\·cccihen ha
rin a\Tt a..,Tl olması fertler zım bu zarar \'eya zararlır sine imkın \'erilmeyen hususi yetsiz bir $Oförün sebep olduğu sım pazarte:ı.i gUnü saat 15 de reket etmi tir. 
gibi ~amı3tarın da birbirleriy- ıBankanın genel bilıntosuna sermaye n~ de\'letin, ne mcm- bir vesait kazası daha olmu~tur. ;\tlas sinemasında muazzam bir .<\Tİ.·\ B. ELÇİ:'ıJİZ... 

r.\Ki~il'.\:\' B. n.cısı 
,\ · -.\R.\\'.\ GiTTİ 

le münasebetler kurup bu mü- aksettiriJmiyl!rek• Ereğli kö- leketin ihtıyaçlarına kafi mik- Devlet Karayolları I inı.:i Bôl4 anma toreni tertip etmiştir. GEJ.nt 
nasehetJeri devam ettirmeleri- mürleri işletmesi bılınçosunda tarda akmak lı:lıı heves a;:u.;. grı mildurlu~lİ ambar mt'murıı Bırlik bu tören için Cumhıır- r\tina bliyUk t>lrf"YliZ Cemal 
nı nefyetmez.. Elverir ki müna. ..sair ıktıfler"' kaleminP. yer- terir. llemlekette yerli serma- Iehmct Necd!!t Erikin ehliyet- baskanımızdan \'e en yakın silah llü nü Taray ev\'elki gün irhri
&E'hetler Jlubali bır şekll ala· le&tirilmişLiİ'. Toprak }tahsulle ye kendini iş .saha 3ına -verme siz olarak kullandı~ı ayni mü arkadaşı olan İ.;met inönü'den miır. ı: lmi$ \'e dün akşJm uçak
rak ha.ika ba~ka mAmele1tler ri Ofisinin~ 1945• l94S ve 1050 dıkce ecnebı .sermaye de bu durlüğr. ait 16017 p1.1kalı kam- taha~üslcrini bildiren birer me- la Ank1ray1 gitmi~fir 
-arısında bir takım tedahullere seneleri zararları olup llevlel- .sahaya he\'e.S gri;termez. ııa.ıen , onct tTskildar Burhaniye yolun. liaj istemiştir. TOrenin bütün sa~ NOTRF. flı'\ '.\JE DE stos 
,, bınnelıt'e derece derece bU· çe te.s\ıyesi llz.ım gelm 20,l hariçtPn memlekete giren ı.cr- dan ı:iderken elektrik direğine rahatı özel ses alma vasıtalarıyle ı.isr.st"'nr. '\"ETi~F:~LER 
yüyerek vehamot go;terir ha- mılyon lira ve •onra fil " bu mayenin veya sermayelerin de çarpmıştır. akıam radyodan neşredilecektir. DER!\EGlr>IN TOPI .. \NTISI 
sari.ıra mf'lydan vermesin! Bu senelere alt olarak ?ltıJU ?lltida. •iktisadto olmaktan ziyade tsi- 1ılehmetten ba~ka kamyont:!tte Nahiye Müdürleri Notre Danı!! dı:ı Sion Lisrsin· 
hasarlara ve tedahüllere ma- faadan alacası;ı 32,4 milyon lira yasi• bir heivi)et taşıdığını u- bulunan oğlu Re!ik ,.c ustcavuş drn Ycti~C'nlcr Drrneği. ilk -ge-
hal kalmamak için hPr müesse- 1951 &onunda Ofıs bilAnçoı:;un. nutmıyalım. Bııe 15zım olan Fikret Dizar ağır surette yara- arasındaki tayinler nf"l kurul tonlantı.sını 9 kasım 
senin he aplarında vuzuha ve da tesviye bPklemekte idiler. ·~iyasl• dr~il •iklisadiı sermıt. l:t.ndıklarından Nlimunc hastane sa::lt 15 de Konak otelinde yapa-
ıı~t zaman vuzuha mutlak ibti- 1946 ı;enPsinden 1049 ı;onuna )•ele-rdir. Siya.sidir. diye gf'l-. ıinr. ketldırılmıilardır. Şehrimizdeki nahiye müdürle- taktır. 
,_.a .. yardır. kadar mPmur ve saire maatla. mek. le olan ya. rdımla~ı. rc.<ld"- ', Ust"avuş Fikret Dizar, aldı~ı rinin nakline haşlanmıştır. Gundrm: 1) Geçici idare he-
, • d t k t ·d ı d. k d ı d k t d • ı 'lr ilk olarak Alemdar nahiye mil Bıı sAlim kaidenin aksine o- rın an e au ıı a 1 ıye ·e- e ım, emP ıs enır ı,ı;;ımı za-

1 
yaraların tesiriyle hastanede öl- yetinin faaliyt't raporunun okun 

• ·ı · de Jetre de kar b Jb tt h t kt Doh dürü Şehreminine, Şehremini ]arak biz kendımıze gore öyle cıl nuş ve sonra v 'lr a e e e ace lO ur. a ı miişttir. nı~~ı. !!) S"'C'iml"r. 3) Dilekler. 
l k d 1 a alardan 1 h t d h l l ı n;:ıhiı·e mUdüril Taksime, Büyük-b;r malıı·e manzume.;i kurmu& şı ı ıye ayrı mış P r eı.·,·e ce a ır a aya le o mı· ııadise hakkında tahkikata baş Tt.:·nK DF.\-Rİ'I 

•5 5 ı ı E kl. S d • b d ı d ı · t' r-ekmece nahive miidürü Kasım- ;.I "'•"• ııl•tm•kte bulunu'-·onız " . mı yon ıra me 1 an ıe.ı yan u yar ım ar an < a ı ı- lanmııtır. • . Of' \Ki.ARI. "1!\ TERl.İ\.I 
• J ~. .3 o··d f d . • d 1 pa~a ·a nakledılmişlerdir. ki mekanizma. aslında na;;ıl iş. bılincosunun • enmemıı ıer- a e ederek sıyası yar ım ar T 'Iürk tem .. ilcilcrinin, Lahcy-
leıiiğinın anlaşılmaması ve an- maye• kalemine dahil müfre- arkasında koşmaktan hır an Karaya oturan vapurun Bu arada Vali muavinh~ine de toplanan gentliğin .A.vrupa 

l.sılamaması mihverine dayan- dat arasında beklemf'kte bulu- evvel kurtulalım drmek i e- yükü bocaltıhyor gel,.re~i bıldirilen Çatalca kıt\'- parlamento'"una katılmaları mü-
. d Y d k · B ·t d 1 ., makamının da $arka tayin cdıl-maktadır. dersek müballğa sa- nuyor u. eni mey ana çı an rım. u çeşı yar ım ar mu- Bozcadanın Ponente burnun- nast'hetı le, Türk Devrim Ot'ak-

'·ılmamalıdır. Bulre muamele Et \'e Balık Kurumunun ıer- vakkaltirler. Rir gün muhak. diği söylenmektedir. ıarı '.·akında • vrupa Birli,.i• 
" · •laki kayalıklara oturmuş olan ~ 

İeriyle hazine muam•leleri ve maye•inden bır mıktarı da, ta. kak kesileceklerdir. O kesile. İtalyan bandıralı Ardea vapuru· Mürakıpların teftişi hakkında bir tebliğ yayınlaya-
'!alı'•e h•zınesı·ı·le 'lerk•ı Ban ma.JDıPn ?tferkez Bankasının kı- cek zamanı ılmdiden du)üne- k 1 1 t caktır. 
""' " ı• ~ · t nun kurtarılmasını o ay aş ır. 
k.'I .raslnda bulunma~ı 1.lzım sa vadelI menbalariyle viıcu rek asıl kendi menbalarımııı Vi15.ı·et emrine ba~lanan Bt>- ç,\l\ \KK\T F. \'\fll"RU 

1 1 ( ·ı·ııı K ı mak icin yükünün bo:ialtılmasına . 
hat.ti f •sıı·ı , 0··ru··p rizebilmek bu muş o an ,, ı orunma bugünden işlemr~t' ve o gün D ledİ\.·e mürakıpları şf'hrln muh- K.'\R \DEf'lııiİZ yl_ K • • ' ı ·1m mrchuriy<'t hasıl olmuştur. e~ 
bir me~eledir. ?-Ierkez Banka· ~ermayesinden ayrı ıp verı iş için hazırlıklı bulunmağa ba· nizcitik Bankasının Alemdar ve t('Ji( yrrl('rinfiı:- yaptıkları ekip POST.\SI!\.\ KAf.Kl\'OR 
.ıyla m.11 

'
·• ti•arl bı'r takım tir. l\lilli Korunma :serma1·esi kalım. . k halindeld trftişlC'rine dC'vam et- ÇanJkkale va11uru, 9 kasımda ' b' lmroz tahlisiye gcrni1rri, aza 

işletmeler arasındaki münase- ise g('ten ikinci dünya har ı Not - 30.10.1952 tarihli mahallinde bulunmakta ve İtal· mrktrdirlrr. Dün Eminönü mın- Karadrniz l'Ük po5tasına kaldı-
~- Prı·n hakı.k'ı 51·malarını veya zamanında ihdas edilmiş bir (\~atan) da (faiz badlt>rl \C 1 b' taka~ında ·apılan kontrollerde rıl.ıc<tk1ır. 
~ d yan vapurunun bir an evve . ın-
hüTI ·ellerini teşhis edebilmek takım işletmelere muhassas

1 
ır meı.-duıt> ba~lıklı nıakalrnln dirdi#i kayalıklnrdan kurtarılma 116 yer teftiş C'dilmis. bunlar~ sı·trni \J'\HİST.\~D.\N 

daha baıka b'• me•eledir. Der. ki bunlardan elde edilebi en birinci sütununda :rıhhı aHın. 1 dan 47 sine ceza kesilmiştir. GELE:\J.F.!t İÇİ:\ T.\IIDİT 
u d · h 1 sına ~alışmaktadır ar. 

let camiası başla bütün bu mil. k.lrla.r ile icabın a eamıa ar· da beşinC'i satırın sonundaki ... \yrıca otellerde yapılan kon- KAl.l>IRll.DI 
esseseleri avucu içinde tutan cı kalan daha başka işletmele- ~~ 4,5 nisbetl 'O 4 olacaktır. Bir Amerikan filosu trollerde ~irmi altı otd pis gö. Sa~lık '° Sosyal Yardım Ba. 
ıiya.setm gösterdıği hüner de rin zararları da ödenir. rr.: geliyor rülmü~tür. kanlı ı llıulut Ye Rahiller Sat· 
Umumi bu.trede toplanması ı~~ Siyaset el kese.sinden ih .\na ( 1 1 . d d lıt gf"nrl mlıdürlugli tarô!Jınd:ın, 

' k b 1 z Amerikanın Akdeniz 6 ncı fi4 Fırıncıların kontra ün e e zım bir takım ınu:ımelelerl a- pe ayı ır. aman uman ıu 471 nok&an Yeıinli ekmek mu- Suudi ı\rabi .. tandan gelecek olan 
(tkları. ıaratlan ıuraya bura. '1e- bU: ko~re lfe em1r1'r ,-e- lo un:ı mrnsup on beş tE"miden s.ad('re edilmi~ ir. lara kar$ı l.ı temmuzda konul-
ya dağıtmak esasına milstrnid rir, lJler gordilrtır. lııer sıra· mUteıc kil bir fılo H kasım cu- muş olan veba tedbirlerı, duru· 
bır usul takıbe mek suttfi le ıına re •orınaye bağlar, a- ma glinü limanımızı ziyaret ede- Balıke:;irde yağmurlar mun normale a\det ett 'i miiJft. 
maH bünyenin Z.11),f tarafları- çık veya zarar gösterirler. 1\la- cektir. haz:ısn·le kaldırılmıştır. 
nı kolay kolay göze görilmni· li imklnları beklemeye milsa- Vi3"mir•I J. H. Gassady komu· Balıkesir, 5 (Hususi) - Son AT.\TfRK Hl'\KF:l.İ tç!N 
yecek bir aediğe veya kovuğa it olmıyan yavru camia veya İzmit kAg-ıt tasında iki ağır kruvazör, bir ~·agmurların bazı zararlar yaptı- Kı\R\R,\ V.\Rll.DI 
yerleştirmek noktasında te- işletmeler ana bankadan, Zira- f b ı•çak gemisi, allı destroyer, dört ~ı mülhakattan gelen haberler- )tılli Tiirk Talrbe Birliğinin 
merkilz etmektedir, diyebiliriz. at Bankasından müzaheret •- a rikası mayin tarayıcısı ve iki yardımcı den anlaşılmaktadır. Ltanhul Üni"er•itesi bohçesine * rarlar. Ziraat Bankasının da 16 )'ıl evvrl bugün, 6 Ka· gemidrn nıüteşekkil olan filo Aıtıno"a buca~ında taşan Mad~ dLktircce~l Atıttllrk 1ıt·yke1i mü-
1 952 malt yılı icin umumt bilt- imkAnları mahduttur. Son z.a- sım 1936 da İımit k3gıt fab- ~rhrimi1de nıııtat mC'rasimle kar ra ça ·ı kasaba itinde 25 eve gir- sah~kJ.sında jüri, ·Yavuz Görey-

manlarda hükQmetin tuttu~u rikası işletmryc atılmı~tı. şılanacak ve 19 ka.sıma kadar li- miş. bir ev :yıkılmış, pamuk ve Je lli1kkt At<tmıı1ıı'nun mü~tere-
çeden Demiryolları bütçe.si- k d t ki · · t' manımızda kala~aktır. tütün maAazalarıııdaki mahsul- k•n hazııl;ulıklarl ~"'eriıı bazı 

nP kaı·dırılmıcı olan 9,7 milyon pamu e.s e eme!ı sıyase ı Türki,yede kağıt fa1ırikaları· 6 ..... 
lirahk açığı hatırlamakla etra- Banka için ba~lı başına bir nın tarihte~I pek yeni değil- Beyoğlu cihetJncieki lcrdE'n bir kıııımı ıslanmış ve bir tadillerin yapılmnsı şartıyle •mU 
fımıza bakma~a başlıyalım. mevzu teşkil eder. Elibank, SU- dir. istanbuhın Türkler ta- kısmı da sellerle silrüklenmi~- s;ıbakanın en muı.ııfCak eseri• 
D~\'let Demin·ollan işletmesin merbank aıbi Zıraat Bankası- rafından fethinde K.;igılhane kanalizasyonların tamiri tir. oldulu netice. ine \'armış ,.e yaı> 
dPkl hasılat fazlalığı sayesinde om da daralan menbalarını ge- köyünde bir lmalithane mcv- Beyo ·lu cihetindeki kanaliıas- Ayrıca Yürekli köyünden Ha- tırılıp yaptırılmamasını Birliğin 
açığın )ıl içinde kendi1ı.jinden nLŞletmek için baş vuracağı tü- cuttu. Bu imalathane Sultan \'On ve mecraların tamirine baş· lil Işın adında :!O yaşlarında bir takdirtne bıraknıı~tı. 

kenmez bir hazine vardır: ller- ikinci Bayeıit zamanına ka· ianmııı:tır. Tamirat dolayısıyle genç de Sarıdere çayının selleri- Birlik idare he~·eti bu i;i ko· 
:kıpandıA:ını ve bOylece ?tferkez ket Bankası! dar i~1t'tilmi,4ir. 1186 da llur st>yriist'ferin inkıtaa uğramama- ne kapılarak boğulmuştur. nu~mak Uzere yaptı~ı toplantıda 
Bankası menbalanna baş \'ll· örümcek ağı manzarası gös.. ~ada Dimboı dcre~i krnarin- 11 için Taksim, Ga1atasaray, 1n- bazı tjdillrrle ayni eserin bir an 

• rulmağa hacet kalmıyaca~ını terir bu Ve mümasilleri •te'lifı da bir kiu;:ıthane kurulınuş- giliz ıefareti. Tünel, Şişhan~. o·· L u·· M e\'\'('l :yapllmasına. maddi husu-
muhterem De\o·let Reisınin h 1 d D sun takviı·esi irin eJbirJibiı·le '.·e-)teclis:l AÇ1Ş nutuklarından Ier \'e esap ar arasın a ev- tu. On sekilinrl )ti1)'1lda \'a· J\uledibi ve 'T"epebaşından Deı.·e- .. ., 

let camıası bütçesinin hakikt lo\·ada, on dokurunru yü1yıl· lıoynuna grliş yollarında deği Kızıl.ıv llem.şire okulu kuru- ni bir kampanya açılmasına ka-
mes'ut bir hAdlse olarak öğre. mesarifıni ve hakikt varidatını da Beykoz ,-e innittt" k~jJt Giklik yapılmıştır. cusu, Guraba hastanesi sabık rar vermistir İnşaatın 1953 yılı 
niyoTuz. Yalnız temennt ede- k b t. ·ı d t t h 10 kasımına kadar bitirilmesi lim ki. bütün acıkları umumi bulma , ü Un mu re a ı op fabrikaları vardı. 1887 tir 

1 

Sryrüsrrer müdilrlüfU er başhekimi, ~ediba Eti'nin eşi 
tar bir •Dü)On-u umümi her nelı'i kıl~tt imali için tesl- h3 Cta münak;ılPye kapatılan yol- İlhan Etı'nin babası I,Jalatya için çalışmalara derhal baslan-

biıttede toplamak suretiyle ıı.ı· tesı· tanzı·m edebı·ımek, D v. · · · h S d k E ·• mışlır. 
h sa& vücuda getirılmr~ı fmtı- l<ırt bildirecektir. mılletvekilı ?ite met a ı tı • 

Do,·let •saplarında vuıuhu Jet maıı·ı·esı· hakkında derlı' ı ld · b · b k b k ı GELİR H:RG,i~t T.\11·\KKUK . yaıına dayanarak Rerkar n Bir eroinci mahkUm o u nın ağa ey!;ı, sa ı rtş onso os- _., • 
temın etmPk isteyen prensip toplu bir fıkir edınebilmek hu o~man Bey tar~ndan inJti· lardan Rüştü Demirelin eniştesi \"E TA.ll~iLATI 
• yine muhterem Devlet Rehi- susundaki mü~kü13tı tasavvur lizlerle müştere'Mn Jlamldl· Bundan bir milddf't önce eroin Dr. Öl\IER L'ÜTFİ ETİ İstanbulda bu sene gelir ver-

caJ.;Jarı bildirilmektedir. 1 

Yeni komite l.iğıv kararının 

tatbikinden .sonra on gün icinde 
teıekkül edecektir. 

98 sabıkası olan 

azılı hırsız 

Dün şehrimizde, Sabri ö'tcgen 
isminde 98 sabıkası olan azılı 

bir hrrsız yakalanmıştır. 
Sabri Ötegenin, son defa Çar

§ıkapı Tiyatro caddesi 2/1 nu~ 
maralı saatti diikkinından çaldı
gı be;er yüz lira kıymetindeki 

3 altın saatle Karaköy Bankalar 
caddesi 72 numarada saatçilik 
yapan Dimilrinin dtikkAnından 

ça1dı~ı 1000 lira kıymetindeki 
pırlantalı kadın saatleri ele şı:e
~irilPrek sahiplerine iade edıl

miştir. 

Sa~ri hakkında takibata baş. 

lanmPştır . 

Ayastefanos köyünde , 
bir kavga 

lğneadaya ba~lı Ayastrfanos 
köyünde kanh hir hAdiı:.e olmus, 
Te\'Cik isminde bir grnç 6!5 y:ı 4 

şında Rahimltl' oglu Recebi a~ır 
surrtte yaralamı~tır. UfRk bir 
münakaşa nrticesinrle meydana 
gelrn kavJi!:ada yaralanan bab:ı 
oğul İlk 1.?ardım hastanr~ine ya
tırılmışlardır. Sanık yakalanmış 
tır. 

ACI BiR ÖLÜM 
:'\lerhum emekl: General Sab

ri De~er'in damadı. 1Jbank ,-e 
TemC"l Limited Orl<tklıt:ı . fü<lti-, 
rü Baha Değer'in ve 1-;tanbul} 
Kambiyo Borsası .-\ccna~ı Tlakkı 
Dcğer"in enişteleri, Emin Cangör, 
Cen~iı Can~ör'ün babaları ve i\· 
tife Canı:::ör'ün eşi . .ı\miral Rris- r 

tol ha:;tah;ınesi ve Verem Sava7 1 

Derneği Rönt"'Pn müteha!gı~ı es 
ki Güihane Röntgeni profesörü 

Emekli Albay 

Dr. ŞÜKRÜ E)llN CANGÖR 

muztarip oldu~u ha;;talıktan şi

fa bulamıyarak 5/11/952 tari
hinde vefat etmıştir. Cenazesi 
7/11/952 eııma günü Amiral 
Bristol haslahanesınden kaldırı· 
ıarak öğle namazını müteakip 
Be ·aııt camiınden Edirnekapı 
Şehitliğindeki ebedi islirahatg.i. 
hına tevdi edılecektir . 

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

T.lhımT& t,rt.ihınf-~lnln •m-ılkil İn· 

ıtllız, Almın, ltaiyan b.,I (teltll haıır 

tr~n~knları 1.9'i ho1 1'11 80 btıl,n• 'k& 
dtr htr bf'ı!,n 1'11 bo1 lı,ıin mt"l'cnltur i · · 1 edıniz. Halk hlkimiyeli lAh ye kAlıt rabrikac;ı ttsls tdil- satmak sucundan yakalanan Ca- gisine tilbi mlikelleflerc 126 mil-

M EVL Dl ŞERiF kadar idaresini de kendınden miştl. Fakat bıı fabrika mon· nip Yürür'ün 5 inci asliye mah- 5 Kasım/952 gilnü vefat etmiş· yon 594.807 lira '"rgi tahakkuk 
k . d d d d 1 · El.H.\\1RA TtRZfHA~E!;İ Sevgili annemiz merhume Rah başkasına llyık görmek istemi- taj mühendisleri ile çıkan emesın e evam e en uruş. tır. Cenazesi bugün öğle nama- ettiri mıştir. 

Sahsiyetin zaferi 
A mcrikada yirmi seneden-

beri ilk defadır ki Cum
huriyetçi partinin bir nam ... 
ıerli CumhurbaşkanlJğına se
rildi. 

Bu df'ğişiklik, ac:.ba hal
kın beş seçim de,·resinde 
hep &Jni partinin narnzctlc~ 
rini de\let hackanı A'.Örmek
ten usanç duymu~ oTma~ın
dan mıdır? \"cksa, Demolıi.rat 
partiyi - bizde llalk Partisi 
itin ohlu.tu gibi . yıpranmış 
sa,·m ·sınrtan mıdır? 
Şah i bir kınaat olarak, 

sanmı.·oruın. \'e gPne öyle 
sanıyorum J..<i, C'umhuri_·etc:i 
parti Eht>ttho·.ver gibi kuv
l"E'tli le çok fif'Vil(>n bir nam .. 
zet bulamasa\'dı r;rne De
mokrt1t partilinin de,·lrt b.1~
kanlı!ına scı;ilmesi mümkün 
olurdu. 

ı\merika :lmne efkJ.rı 

Eisenhower'i ikinci dünya 
h:ırbinin muzafrer ba~S..omu
tanı olarak se\'mi•tlr; hUyük 
bir ünh·rrsHenin r~ktörii o
Jarak SC\ mi tir ,-e niha~·rt 

Nato b~komut1nı olarlk 
5('\·mi~tir. G('ne Ei~en~10-
ner'in bil~i ı.e enerjisi ~a

:)'e!-lnile her j de mutaffak 
olduf.nnu da dtnemic;fir. 

llerhalde Ei1;enhower'in 
lı.az~nmasında, kulı:·etli şah· 

sı)>·ttinln ehemmiyetli rolü 
oJmuştur. 

DlmOKR.\Sİ ,\NL, YIŞI 

SE'('fm miiradtolesinin çok 
şldrl•tıl grçtltini, rropar.an. 
da nutuk tarınd;ı iki tarafın 

birhlrlrrinP. ('Ok ağır §C ler 
sö3lerliklerinl biti~·oruz. Fa
kat bir kere galip mağJUp 

belli olunca mağliıbun şu de
mecine bakınız: 

.sccimlerdcn önce şiddet. 
le mUcadele etmek nasıl ki 
ı\merikan an"anesine uygun
sa 6eçim1erdrn sonra arada
ki ayrılı~ı kapatıp birleşerek 
dostça çalışmak da gene an. 
anemiı icabıdır. 

•Biı;leri Amrrikan \'at;:ın. 

rlaşı olarak birle,.tlrcn şey. 
gE'ne hizlrri siyasi p1rti oll
rak ayıran ~ryden tok daha 
bii~·ük \'e mühimdir_• 

Demokrasi anlıy1~1nın ve 
vaf<tnrl:ıe.hk l'azifelerini rıar· 
ticilik his l"C mt>nfaath•rinin 
ür;tünde tutuşun ne güzel bir 
ıradr'lli, 

Bizde de: 
•Bizleri Türk vatandaşı O· 

larak birlc$tiren ~~Y. gene 
bizleri si "ast parti olarak 
ayıran ~eyden cok daha bU
yOk ve mühim~lir. • 

7.ihniyeti elbette bir gün 
ınutrrlil nartirilerimh.dPn baı; 
ka nıhfrit parliıanların da 
an":ınr.~I haline grlecrktir. 
Gü~rl ve- tf'1ni1. demokra

sinin icabı da burlur. 
Sn<"·~ G ~A ııcı 

• ON KEl.İl\JE\-LE 
Bu ııl ı.ooo.ono hektar 

Carla ar:ızi ekiyonn•t!'.'UZ ... 
Ne ekersek onu blterh! ... 

T.\TI.ISERT 

6 K.\SDI 1952 
PERŞEMBE 

AY 11-GÜX 30-HIZIR 185 
Rmtl 1368 - EKiM 2t 
HiCRi 13H - SAFER 17 

Vasatı t;ıan' 

S.\BAII 06.35 01.3.! 
ÖGLE 11.53 06.57 
iKiNDi 14.42 09.41 
AKSA~! 17.00 12.00 
YATSI 18.33 01.33 
İ. ISAK O.ı.56 11.56 

" h '> H kk3 . d k t h .t.t ki ı1 b ı Jı: ""'ı" bc.nt,,n. .,...,,..,,.,.,. 
e!n Tülbentci"nin. birinci öl um i "·en demokrat politika ise, muh- ihtilat vüzünden raaUı·etlne ması dün sona ermiştir. Sanık 1 zından sonra. Zlihttipaşıa camiin· Defterdarlıktan verılen malıl- B•7f.ıflu lıtıi.ılı ra1. 2.5e I:lhamr• 

1 
yıldönümü münasebetile 8.11. tevalarının n! olduğunu da devam edememh,tir. sene apse, ... sene a - rıye en aldırılarak Sahrayiceditte- ma a göre bu;;:üne kadar bu meb- •n •• • m•r iTtnıhın lrirıc •~ 

.... 
1952 cumartesi günü ikindi na- henür pf'k bılemediğimiz ıBtit- TÜLBE~•iTÇf sürgüne ,.e 1290 lira para ceza- ki aile kabristanına defnedile- lAtın 113.722.485 1irası tah$il ~o. ı. TAnsıs KARAKASı,t 1 :...·-•-•M_•_·~· --------"" 
mazını mU tea kip Be}' azı tta Di- çe lı\hikılan• nı bucak bucak ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•;ın;a;;m;•;h;k;;fı;m;;o;l;m;;u;ıt;u;r;. ;;;;;.;;;:;;;;;ce;;k;t;ir;. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;e;d;ı;lm;;;is;;b;u~I u~n~m;a~k;t~ad~ı~r;. ;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
bekli sokağında Dibekli • Emın· halktan saklar. • 
bey camiinde mübarek ruhuna 
lth•fen mevlıdi şerif okutturul•· 
caktır. Akrabaların, dostların 
ve arzu edenlerin tesrifleri rica 
olunur. 
---"T"'-ülbentçl ve Erer allelorl 

ÖLÜM , 
E•ki Koc eli millelYekili 
İBRAHht Sİ.JIEYVA YIGIT 

evvelki gece ,-erat etmi~tir. 
::\lerhumun cenazf'5İ bugün öl: 

le namazını müteakip Teşvikiye 
camiinden kaldırılarak Karaca
ahmetteki aile mezarlığına def· 
nedilecektir. Cenabıhak rahmet 
eylıye. 

Karısı: ~ledlhı Yiğit 
Kııı: tncı -ı·iatt 
Oğlu: Noyan Yiğit 

M emleketin mali mukadde· 
ratını da elınde tutan si

ya~et, muva{!akıyetini ıüphe. 
sız ki bu yolda arıyor. Yapıl 
mış olmaktan korkmıyarak di
yebiliriz ki asıl takip edilmesi 
llzım yol tutulmuı olan yol 
de~il, vazıh hesap yolu, vazıh 
mali)·e yo1udur. Vuzuhu ken
dine en .sadakatli rehber itti
haz edecek bır malt .siya:;et de 
gerek kendıne gerek memle
ketteki teş•bbüılere membalar 
ararken tabi! (normal) yollar
dan a~Tılmıyacaktır. Devlet 
veya amme camiaları için tabii 
menbalar: vergiler. ve • kıvamı 
nı kaçırmıyacak - alellde lstik. , ' . ' 

Bursa ve lzmir il.avelerimizin 
ikinci tab'ı hazırlandı 

çalı;ıyordu. Bir buçuk ı;aat son- tek 

~~~ir~t:fı;~~1~if :.:~::::; ][mz'"' ~ tz)\\e' ... 47 ·plcı ı~ f.- Omuzuna bir el dokundu, i1ermz;e~kk~1 ;~zıı;ma; .. d.~a:~fe.~;11~~a~~k~'. \A-w ~~1,..-\I ! ~~ . ./ li:>~~ ". sonra o el yana.ıına kadar ir. 
" ' v__ . di. Ağır. çok a~ır bir halde 

A /_ , /l "+/J _ _ ~ sarkan çt"nesini tutup kaldırdı. 

tundu ve kapı önündeki 
basarna a oturdu. 

* 

Diye ıikayelle bulunurdu. YAZAN::~ ~ ("FVİT?EN:: 1?n9r~;ı.,., A,E, flA/V;J,u,..,. Adelıne'ın şaşkınlık ve ıstırap 
iste bu bes dakikaların )'ekO.- )"

4 '"""'Y~"' 7T. ~,~ ifade ed~n yüzü. )"Atlı. buruşuk 
nu olan bir buçuk saati hiç i- ve düny3 görmüş bir yüzle kar. 
zini belli etmeden ne kasapta, 3 ıılaştı. 
ne de bakkalda geçirmiyordu. güıel bir bahceden gecer, taş· dükçe, içi rahat değildi. Adamı niyeti olan bırisine... Onunla demir sürmesinden yakalayıp - ?!Ime. Chauvet, ne oldu· 
Onu herkesin beş dakika evvel lan kırık bir merdi\·enin basa- tanımadı~ı halde 0 mektubu konuşmak, kendi kendisıyle ko şıddetle sarstı. Tekrar vurdu. nuz? 
görmüş oldu~unu iddia etmek- ki d b. 
le beraber, hiç kimse 

0 
anda ma arını çıkar, ora a ır saat yalmış olmak Adeline'i rahat- nuşmak gibiydi. Böyle bir kim- Se·Ienecek kader cPsareti yok- _ Ne? ~e ,-ar? 

nerede bulunduğunu tahmin e- kalırdı. \'alnız bir saat, daha sız .ediyordu. Acaba mektup seye derdini anlatmak ihtiya- tu. Fakat gözleri dolmuş, yas- _ Beni tantmadınlı mı~ Hay 
demezdi. fazla değil ... Fakat bu saat o- iitmiş miydi? Bunu noter cını hissedisordu... lar bo~anmı.ştı bile.. di bana dayanıp kalkınız da ec· 

Aldığı paketleri muayyen bir n:ıı bütün bir hafta yaşamak i- Chauvet're sormak bahis mev· Her zaınan yaptı~ı gibi kapı. Aklına bir şey geldi: Yere e ıaneye kad:ır gidelim. İyi ki qu 
ı;ın kuv\·et \'erirdi. zuu olamazdı. Çünkü hususi ev nın önüne gelince durdu ve et- ğildi, k3p1nın altını araştırdı . ..,,·ol rıölt<edir di\·e buradan gel· 

yere bırakarak kasabanın meı·- B b d Adelı·n ·· h 1 d d f b · · ~ ,.. u perşem e e e gu aya ı esnasın a; yazıhane e, ra ına aktı. Sokakta kım.çenın Fakat eline toprak ve birkaç dim. Yoksa sızı göremiyecrk-
danında yükselen kili$enin ar. rülttilii patırdılı pazar yerini tş hayatın:'\ ait olan h~diseler- bulunup bulunmadı~ını daiml parça ottan ba~ka bir bey ş:el- tim. 
ka!;ına düşt'n dar ve çapraşık terkedf'rek, kıliseı·e do.ı.ru ·ol d b h t k k ı· ki b" 1 t tk·k d d. !) ·· · 
S
okaklardan birı.s· ine dalordı. "' en a se me a ıyen yasa ı. O\' c c ı e er ı. uvara ı;u- medi. :tleJ.-tuo voktu. Adelıne - Ben de gölı;:@dir diye bu 

landı. Ön kapıdan girdi, kısaca .\delinP'e noter .'·azıhanesinde rünilrcesine kapı.•a ı·akla.c;tı vp do•ru!d T 11<1 b' tavırlı Bu sokaklar daima tenha idi. ·' ~ u. e ~ ı ır yoldan geçiyordum, 
dua etlikten 1;onra kilisenin yan &iirdliğU \'e duydu~u seylrr ıtti. lliçbir zaman kapı ı;ürn1eli anahtar del'ğinde Lakt Ege 

Fakat perşerubeleri herkes pa- kapısından çıktı, tenhı ve ses- hakkında hir kimseye hiç bir değildi. Dokunur dokunmaz a anahtar iç ıtaraft: ise oı~u bi~ Adelinr. orada hulunma'lını 
zara gitti~i için daha da tenha siz EiOkata daldı. Btrarta derin ~·erde hahsPtmiyeceğine dair çıtırdı. Şimdi nrdrn atılmı· ağaç dalı ile dürtüp dUşürebi· bu ~Pkilde te\'ıl etmek istedi. 
ve sessiz olurdu. ' bir .sükıinet, ha\'ada olgun ŞC(· yemin ettirmişti. ''emine de yordu? ,\drlinr, kapıyı hafifçr lir, sonra içeriden dışarı ·a do~ EvvelA n"' olduct:uriun p~k far· 

Niic;hası tükenml5 olan yurt fllvelerimlıl yeniden Adeline'in &irdıği sokak, ma- tali kokuları vardı. Bunlar, pek lüzum yoktu ~·a .. Adeline sarstı. Sonra saate baktı, tam ru yine bir dal sa.vesinde bel kınıia de~ildi, fakat aklı bn~ına 
h nastırın ve e\'lerin bahçe du· kendisini bekleyen saadetin zaten bu Cl'ibi me~e1elerle alA.· ondu. fler zJman Cl't>ldihi saat , kı· de "ekebı·ıı·rdı·. Fakat anah geılince her ~evi hatırladı, Is 

ha~tırmağa hı~Jadı~ımııı aber vermb;tlk. 1 numaralı " """ 1- ., 'd 1 · t · 
t varlarıyle çe\·rilmişti. Le)lak, müjdrcisi gibiydi. kadar de"ildi. derhal unuturdu. O. kenrlisini ılaima onda bek· tar ı·oklu. Delı.kt n bah"e ·o··. tırabı da yenı en usse tı. 

Buna ve 2 numaralı ımlr lllvelerlmlzln !IIlnd tabı • ' • ıhlamur \'e at kestanesi dalla Kalbi se\·inç ve he}·ecanla Fakat bu defa her neden~e i- terdi. Kapının kapıtlı olmasına rilnüyordu. Bakımsız, fakat nd Ktndisini bayıldığı yerden 
hanrlanmıştır. KolJeksiyonlannda bu iki iJA,·e eksik b. b. · ka k ··ı d • d t h ld v h · f rının ır ırıne rısara go · .,;arpıyor u. l'. e a er zaman- çinde bir enrlise vardı. KötU m.lna \'eremedi. Crnç kadın kı· güzel bir bahçe idi. Kırık taşlı ka ıran itre ec nıne, ena 
olan okU)'Utulaı ımıı bunları matbaamızdan tedarik ede- gelendırdiği bahçelerden biri· kinden daha da heyecanlı gi- bir harekete iştirak etmiş gibi ı;a bir terrddut lnından ~onra mtı"rdi\'en ba;am 3 klarıııı \'e tek bir kadın d~-'ildi. Yalnız. kası-
bilirler. Dariç:;en her Ha,-e fçin on beş kurus üzerinden sinin, duvar içine gizlenmiş kil biydi. 'N'e garip .. tc. dört gün· bir eza duyı.ı~·ordu. Adeta vic· kapıyı vıırdıı. Zil yoktu ki çal- katlı küı;ilk e\'İ ~ördU. Nedtn banın en geyez<'. en drdıkoducu 
posta pulu göndertnlerln adresine US.veler yollanır. çücük bir kapısı vardı. Bu kapı <lenberi şu ustabası Sourdot dan azabı hissediyor ,-e bun sın. \~umrul!ıyle hızlı hızlı vur· üç pencerenin de pancurları Jı:oc&ka.rısıyrlı. .-\kşama kalmaz, 
l\levcudu kaJmarın dlğer Ulvelerimltin lldncl tabı ta- 1 yesile boyanmıştı. Adelıne, u · du, Surtaud mu ne, ismini pek dan dolayı rahatsız oluyordu. du. Aman i·arabhi, ra bu gesi sımsıkı kapalıydı.., ııGitti mi, herke! lfme. Chauvet'nin ye;il 
mamlandıkça, okuyucularımızı ha1'erdar etmekte devam sulca. bu kapıyı iter \'e içeri· hatırlamıyordu. onun hakkında Bundan kurtulmak itin içini başkal~rı duyarsa .• Fakat k'.m yok.sa ~İtti mi?• diye düslindü. boyalı bahte kapı~ının önünde 
edeceliz. den aürEüYlı sürerdi. Arı \•ızıl- kocasının yazdırmış oldutu birl~ine dökmesi l§zım. kendi- duvabilirdi? ~ff'rak ,.e endişe, Adetine, olduı!ıı vere yıkılacak- bay~ın yattıeını duyacaktı. 

-. .............................................. ~·-•tı•la•r•ı).·!·e•d•o•l•u .. b.•k.ı.lTl.! .. ız .... f_a_k.at .. m• ewk•t•u•p .. m•u-'"s·'-·•-d.dens.in_i_d_u_·ı.u.n.-... •i.n,.• .. m.u.ıı.a.k .. v.• . d. e. r.in .. b_i_r_e.m .. · .. A .. d.•l.in.•_·•~r-•.·a.r_e~t.v_•_rd_i_._K~-·~p~ı)~·ı ... ı.1. ... D•ii~~m .. •.m.•~k..;,iç~in .. d~u~\~·a~r~a.t.u.· ............. <~D~e~'.am;,,,;,ı.•.a~r~) ... .ı 
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1)-14 pof;t;h, 1 

Amerikanın 
Dış politikası 

'!!!!!!:~~~~~~'~·-----._._._._ __ 
Akdeniz manevrası 

Z~ngul~ak ~ Kuyumcu Frangu/iyi soydular 
lıman ınşaaf ında 1t' \ '# 

Bir hadise 11 rı 

Yazan: E. T. 
Amerika Cumhurbaşkanı seçi. 

minin neticesi bu memleke
tin dış politikası üzerinde acaba 
nasıl tesir yapacaktır? Şimdi en 
ı:iyade merak edilen nokU. bu .. 
dur. 

Cumhuriyetçi parti şiddıUl ko
münist düşmanıdır. Fakat içinde 
Talt ıibl lnflratçılar da vardır. 
Bunlar Amerikanın Avrupa işle· 
rine fazla alik:ı göstermesine ta .. 
ra!tar değildirler. Parti Is başı. 
na ge(incc acaba lnfiratçılann 
görüşlerini kabul edecek midir? 
Bu suali soranlar çoktur. 

Yeni iklidar t.akip edeceği dış 
politikayı evvelce neşrettiği 
programda t.z:,h elmiıli Bu poli· 
lika esas noktalarda bugünkün
den farksızdır. Fakat seçim pro .. 
pagandası esnasında programa 
uymayan ban sözler de söylen
miştir. Bunlara ne derece kıy. 
met vermelidir! 

lıı eski Fransıı Başbakanı, 
Paul Reynaud ve Edgare Foret 
programın esas olduğunu, seçim 
propagandası esnasında söyleni .. 
Jen söılere lüzumundan (azla 
kıymet verlJmenıesi JWm geldi
ği kanaatindedir. Bu ikl eski 
Başbakan Eisenhower'ln Cum
hurbaşkanı se(ilmesinl büyük 
memnunlukla karŞıJıyor, tıDaha 
düne kadar Atlantik orduları 
komutanı idi. Avnıpanın ibti. 
yaçlarını herkesten ıyı bilir; 
bunları tatmin etmeğe çalışacak
tır• diyor. İngiliz gazeteleri de 
aynı fikirdedir. Y8nl umuml in
tiba yeni Cumhurbaşkanının Al'. 
rupa ile alakayı aıaltmak ~öyle 
dursun arttıracağı merkezinde. 
dlr. 

Bize gelince, bütün Amerika 
umumi efk3n dünya sulhiinün 
korunmasında Tiirkiyenin kıy. 
met ve ehemmiyetini anlamış. 
hr. Bu sebeple bugiinkii lşbirli· 
ğinin devam etmesi. gün geçlik. 
te kuvvt'tlenrnesi pek tabihlir. 
Ei~enhower geçen martin so. 

nunda mE'mlrketimiıl ziyaret et· 
ıniş, bu ziyarl'tin sonunda verdi. 
ği raporda Türkiye ve \"unanis
tanın üzcrindr çok İlİ intiba bı· 
raktığını !'iÖyliyrrek: ıBu iki dr,~. 
Jet. a7.imll "·e re"iur ınilletleri1e 
A,·nıpa miidafaa"il için önem1i 
bir kızançtır.• demi~i. 

Grneral .'\.nkara'.\ıt muva!!ôala. 
tından sonra ~·aphıtı beyan.atla 
"'" ~zleri sö,·temi,tl "Otuz yıl
danberi C'f'SUr '\·e a1imkAr Türk 
millrti ktı\."\"ttin ve ve demokra. 
siniA ı,!iİ7f."I bir nümunrst olmu,. 
tur. Türkİl*f At1antik topluluıtu 
l('in pek liizumlu ,·arhktır.• E
ise-nhoy,·er'in n 1.amankt fntiba. 
lar1nı bugün rlaha kuvvetle mu. 
hafa7.a ('tti~ine şiiphemiı yoktur. 

1953 devlet bütçesi 2 

milyor liroyı oşıyor 

Ankara, 5 IA'IKA l - Mali
ye Bak:1nhtı 19:i3 mali yılı dev
let bütçe projec:i ü1erindeki ça· 
lısmalarına devam etmek1:edir. 
Tah~illtın takip cttHH sr:rre gö
re yıl sonuna kadar 300 milyon 
liralık bir fa'la gelir olde edile
ceği umulmaktadır. Bakanlık, 
tahsi!Atın bu seyrini yeni proje
nin hazırlanmasında gözönüne 
almaktadır. Devlet büt('esine da· 
hii Bakanlıklar, Başkanlıklar, Ge 
nel ?ttiidürlüklerin masraf bUtçe
!erinin 2 milyar ile 2 milyar 100 
tniJyon lira arasında olacağı talı. 
tnin edilmektedir. Bir kısım dai
reler bütçe projelerini çok geniş 
tutmuşlardır. Bunların bütçeleri 
l-·eni baştan incelenmek üzere ia
de edilmektedir. 

devam ediyor 
,._nalofu .LJ~nn 

* General Eisenhower Bir
leşik Amerika başkanlı· 
ğına !!ieçilmiştir. * l'l'ATO kuvvetlerinin Do
ğu ı\kdenlz manc,·raları 
devam etmektedir. 

Napoli, (Karargah) S - ~lazide yaptıklan gibi İngiliz bah. 
riyesJJıe ait :\Ianxman gemisi bu sabah erken saatlerinde Sardi
nia adasının gü~cyinde bir tüccar konvoyunu yakalanuştır. 
Long Step harekatı esnasında mü:stakil ~örcv almış olan )lanx
man, düşmana ait bu gemiler grubuna at('Ş açmış ve torpido
lar atıldıktan sonra muharebe kcsilmi~tir 

Long Ste harekatı, uçak ve deniı.altıı~rın \'!'ı:')i c:alı!>nıaları 
ile tam \'e h::ı.kiki bir muharebe manevrası VC'rmcktcdir ı; Deniz 
"·e k;..ı.ra hedeflerine l·apılan taarruzlar esnasında, . dC'nizal 
lı sa\·unma kll\'\'etierinin çalışmaları bilhassa dikkati çekmiştir. 

* Korede Ü~ken tepede ,.. 
vaşların devam ettiği 
bildirllm•ktedir. 

Tifo kominformu 
Allı devletin işbirliği esasına dayanan harckiı.t, bilhassa bu 

bakımdan başarı~·Ja inkişaf etmektedir. 

. 
itham ediyor 

~tayın tarama harekatında vaki olan aksaına ınü~tc:sna ol
~ak tiı~~c, manevraların !'icktc~·c uğraınadan devanı ettiğini bil 
dıren Guncy A\·rupa müttefik kuvvetleri Daşkonıutanı Anıiral 
Carney, harekatı Napolidcki k:ırargiıhınd;ın idarr etmektedir. 

Türk dcniıaltıları ile hava ve su üstü karakol ı:?:rupları ara. 
sında ilk temaslar cCrc,Yan rtnıiş ve Türk dcniz:ıltıl::ı.rı Lonrr 
Step'dcki görcv1erinin bu kısmında başarı göstcrmislerdir. 

0 

,._ ılara A,·· .n 

Pasifikte şiddetli 
Bir deprem oldu 

.t. ~iaitd rruı 

Zagrep, 5 - Bir kaç günden 
beri de,,.·am eden komünist parti 
sinin konı:resindc bugün parti ile 
ri gelenleri arasında sert tartış. 
malar ve ithamlar olmuştur . ..:\. 
zad:ın Piler Stranboliç, Curic ta
rafından ga;Tı ahlaki hareketlor
le jtham edilerek Slranboliç'i 
ıBu adam karımı da elimden al. 
dıt diıe bağırmıştır. Vaziyetin Seatlle (Vaşiııglon) 5 - A
vchametini önlemek üzere l\Ia- merikanın Pasifik sahillerindeki 
reşal Tito araya ı;:irerek, bu de. şehir1erindcki rasathaneler dün 
dikodular arkasında bir düşman gayet şiddetli bir deprem kaydet. 
parmağının gizli olduğunu komin mişlerdir. İlim adamları Califor
formun başka tarzda harekat in1 nia Teknoloji üniversitesi mütc. 
formun başka tarzda hareket im hassısların depremin merkez.inin 
vasını bu şekilde bozn1ak istedi. kuzey Japonyada oldug:unu hesap 
ğini işaret etmiştir. lamışlaı~dır. 

Curic müteakiben kongreden Tahnunlcrc göre merkez ku. 
alılar3k dclrgcliktcn tıkarılmıs- zcy Jöpon adalarından llokkai-
tır 

1 

dodur. 
, • ,.. • Diğer taraftan Ilonoluludan 

Kenyo do yenı hodıse alınan haberlerde çok şiddetli 
Nairobi 5 (.\:"JK.\) - 'Tau d~prcmın burada da hissedildiği 

~lau tedhişçileri dün yeniden n~ ve deprem merkez üssünün 
iki cinayet işlemişlerdir. Bir Sıberyada Kamçatka bölgesinde 
kabile reisi ile .\frikalı bir po- olduğunun tahmin cdildigini bil 
lis tuz.ığa dü.şürülerek bıçaklan- dirmektcdir 
mak suretiyle öldürülmüşler
dir. İki şüpheli şahıs tevkif e· 
dilmiştir. Bir uçağımız 

1 
..... , .. E Hangara çarptı 
nonu nun ge Ve d . yan ı 
Seyahatı hakkında ,,,,,~ .. ,,,,,,.,;,;..;,, .. 

Balıkesır, 5 - Bu sabah saat Bir soru a.ıs de ~·hrimiz hava alanında 
Bınba~ı Tuncel idare~indC'ki Piş:-

B•uttri JCvI,a!ıiri111i:dın kra{ u('agı havalanırken hanga-
Ankara, 5 - D. P. Umuml j. ra \"e daha sonra da Ali Kaya 

d::ı.rc heyeti 1za1arından Rıfkı adında bir C'rC ('arparak ölün1ü~ 
Salim Burçak: izmır, ~!anisa ve ııe sebep olmuş, hızını alaını 
Balıkesır h.\dıscicrt hakkında )"<1n uçak, bu defa da oto bOluı;tl 
Büyüle '.\tillct :\leclislne bir su:.I garajına girmış ve :r:ınmnga baş.. 
takriri ,·ermiştır. Takrirde 1nö- l lon11ştır. Pılot Tuncel ile nakli
nü'nün nutkuna ten1as olun- :>C bölü~ü komutanı Yi.iLba$ı Sc· 
makta. hitdi!'elcrin nasıl cereyan nai ve diğer bir sub<ıy ağır su· 
ettiği hakkında hükUmeltcn iza-ı rrtte )·.~ra~~~.n11~.~ardır. Çıkan 
hat istenmektedir. y;ıngın sondurulmuş, maalesef u-

--0-- ~·ak tamamen harap olnıuşlur. 

levent ve Kopolı Çorşıdo Orgenerol Şükrü Konatlı 

posto merkezi oçılıyor ameliyot oldu 
Ankara. S (T.HA) - P.T T \'aşin~ton 5 (.\NKA l - Bil· 

Genel ?ttüdür1ü~ü istanbulda ye- rada ~ulunan Türkiye kara k~_v
nidrn bazı posta merkezleri at~ v~tıe;ı komutanı ?,rge~eral Su~ 
maıZa karar vermiştir. ru Kanatlıya bugun bır ~melı-

Bu posta merkezlerin<len biri ı yat yapılmıştı~. 'fuvaffakıyetle 
Leventte. di eri de Kapalıçarşı- başar~lan an1.ehyattan sonra .G~ 
da faalıyete geçecektir. n~ralın sıhhı durumu çok ıyı-

LC'vent, gerrk başlıbasına bü· dır. 
yük bir mahalle haline golmi• ol-, Endonezyo'do silahlı 
ması ve ~erek!;:e kurulmakta olan 
ilaç endlistrisinin merkctl bu- çeteler fooliyette 
lunması ha•ebiyle bir posta mor·· Cakarta 5 (A.P.) - Silahlı çc 
krzine !!iiddetlc ihtiyaç gö:,,ter· leler pazartesi öğleden sonra le 
mckte idi. dün sabah Endonezya başkenti 

-o- Cakarta'nın takriben '1!0 km. gü 
Etibonk U. Müdürü ney balı>ındaki Pas'a Cıımoh:ıt 

kasabasına Jkınlar yapmışl<ırdır. 
Bu t<ıarruza k<ılkışan ('etcterin 
tanı mevcudu bilinmcmektedır. 
Habe.rlero göre bu.~iin ö~leye 
doğru emniyet kuvvetleriyle çe
teciler :ırasında şiddetli bir çar
pışma olmuştur. Cakartadan ha
dise n1ahallinc takviyeler gön
derilmiştir. llayduUarın kasaba 
da birçok evi atc~e \•erdikleri 
bildirilmektedir. Kasaba talan 
edilmiştir. 

Zonguldokto 
Zon~ldak. 5 (liu~u~i) - F.li· 

bank ırmum '\tüdürii Cemil Gi.ık
şcn. F.rr.ğli Kömürleri fıı;;letıne· 
sinin 953 )·ılı pJJnı üzerinde tet
kikler yapmak üzerP. şchrinü1e 
ı?elmi$tir. Cemil Göksen ve İ!'"· 
letmc Umum 'füdürü Bekir \ı'"eh 
bi Ergene. bugün i~tihsal böh::e· 
!erinde ve ocaklarda tetkikler 
yttnmı~lardır. 

Kore'de Uçgen 
Tepede savaşlar 

Devam ediyor 
d .. "O< iatrrl Prea• 

Scoul , 5 - l.içgcn lepesilc 
a\"cl sırtlarında dün her ne ka
dar harekat h::ıiilleınişse de bu 
sabah erken saatlerde tekrar fa. 
aliyct başlamıştır. 

G iincy Koreli pi_yadc birlikle
ri bu sabah çok erken saaUerdc 
Üçgen tepesine bir sürpriz taar. 
ruzu yapmaya ve düşman mevzile 
rine kadar yaklaşmaya •1uraffak 
olmuştur. 
Düşman mevzileri önünde ce

rryan eden bir .!-a<ıtlik bir süngü 
ve yakın savaştan sonra GÜnC'y 
Koreliler düşnıan topçu ateşinin 
şiddeti karşısında geri çekilmı!ye 
mecubur olmuşlardır. 

Tunusta bir bombo 

potlodı 
Tunus 5 (.\ .\.) - TedhijÇİl<r 

bugün erken saatlerde Tunus 
ve Sus1da birçok taarruzlarda 
bulunmu~. bombalar atmışhırdır. 
Yalnız bit· kişi yaralanmıştır. 

Attlee porti grupu 

boşkonlığıno seçildi 
Londra 5 (.\.A.) - Bu !'abah 

\vam Kamarasında yapılan .i çi 
partisi toplantısında .Attlee il· 
tiCakla yeniden p<ırH Grup b<ı~
kanlığına ~Cl ilmi~tir. 

Kıbrıs ve Ortadoğu 

sovunmo karorgôhı 
1.cfko<e 5 ( \XIC\l - Rumca 

Kıbrıs ~azetesınin yazdığına gö
l"!', İngiltere Kıbrısın Ortadoğu 
savunnıa karargfı.hının n1crkcıi 
olmasına kal'i surette karar ver 
ıniştir. Bu hu5usta hazırlıklara 
!!irişiln1iştir. Yakında kesin bir 
neticeye varılacağı un1ulmakta
dır. 

General Wondenberg 

geliyor 

Amrrika Birleşik Devlellcri 
ITav3 Kuvvetleri Kurma}• Başka· 
nı Orgeneral Hoyt. P. \Vandcn
berg, beraberinde esi ve 6 kisi· 
lik maiyeti olduğu halde. 7 Ka
~ıın cuma giinü saat 14 de Anka 
ra hava alanına ~c1mi~ olacak
tır. Or~encral. Cum<ırtesi ı?ünii 
İstanbula ı:<'l<'cck ve !) Knsım 
pazar ~rcc~i meınlekctimizdcn 
;:;yrılaraktır. 

Nuri Yomut'un tekzibi 
Ankar,, S (ANKA) - Genel 

Kurmay Başkanı Orgeneral Nu
ri Yantut'un Seyfi Kurtbck'in Ila 
kan olmnsından sonra tekaütlü
t!ünü h;tiycrrk istifa ettiğine 
clair ba71 f::ı.yia ve haberler ('lk· 
n11ştır. Kendi..'ii ile g:örüşlüğümüz 
Orgeneral ::\uri ).'amut, şunları 

söylemiştir· 
«- Şimdi Yazifcmckn geldim. 

Zonguldak, 5 (Hususi) - Şeh-1 
rimiıde liman inşaatını yapmak ... 
la o1an Ilollanda firmasının bil· 
tün deniz işçileri bugün işi bı
rakmışlardır. Buna 5ebep firma
nın işçilerin Jı;ıkkı olan falla me
sai ücretini vermemesidir. İş 
Kanununun 77 nci maddesine 
;::,öre. işçilere bu hakkı vermesi 
gereken firma. Ekim ve Kasım 
bordrolarında f;ı1Ja me. ai ücret
lerini vcrn1iş gibi göstermiştir. 
İşçiler bu hususta evve1ce de 
mahkemeye müracaat etmişleri 

di. ' 

Ankarada bir 
Vatandaş kömür 
Müessesesini 
Dava etti 

.4. u·uınru A /ıuı~ 

, 

Ankara, 5 - Şehriınizde kö 
I 

mür alma meselesi çok mü!;kül (Başı ı incide) : 
bir duruma gelmiş bulunmakta. iÇ:eriye gir·dik. Polisler ifade alı
dır. Para yatırıldıktan ancak iki yor, fotoArafçıJar boyuna resim 
i!Y sonra kömürü almak kabil ol· çekiyoIT.ru. Dükkanın sahibi Fran 
maktadır. Cevat Örnek isimli bir gulinin,. yüzünde bir saat evvelki 
ressam, hUkCımctin. vatandaşın korkntıun izleri görülüyordu. 
parasını iki ay ı;:ibi bir müddet KL<Y'.ılmcu FranguTi bu üzüntü ve 
islrtmrk hakkını haiz olmadığını he~can arasında hD.diseyl şöyle 
iddia ederek Kömür :rıruessesesl nnl'l'.lttı: 

aleyhine şehrimiz 6 ncı llukuk ,_ Saat 20 de dükkAnımın ke
m_ahkcmcsinde dfıva ac:.ı_nı.~tı~: Bu ' penklcrini yarı indirmiş. karım 
davcı.~ın duruşmasına onumuzde.,. ve arkadaşlarımın geceyi nasıl 
kı gunlercle başlanacaktır. / geçirece~irnizi münakaşa ediyor. 

10 kilo esrar g duk. Saat 20.30 olmuştu. Tam o 
sırada kcpcnkten İğilcrek elle· 

yakalandı rinde ıki tabanca olan bir adanı 
girdi, onu diğer biri takip etti 
ve hepenkleri indirdi. Bu vaziyet 
karşısında ne oldu~umuzu şaşır. 
dık. Dükkanda benden başka se
kiz kişi vardı. ltcpimlz şaşkınlık ' 
tan birbirimizin yüzüne bakıyor
duk. 

En11liyct ikinci şube memur
ları yeni bir esrar kaçakçılığına 
el ko~'Tiluştur. 

Dir ay e\.·vcl Tcpcbaşı kara
kolunda bekçi iken çıkarılan 
Bekir Ülkenin esrar kaçakçılığı 
yaplıgı haber alınmış ve me. 
murlar Bckiri göz hapsine al

. nnşlardır .'.'Jihayel evvelki akşam 
Remıi adında biri Bekire Bur
fiadaıı külliyctıi miktarda esrar 
getirmiş ve satırı kılığına giren 
rneınurlar dün Bckiri evinde 10 
kilo esrarı ~<ıtarkcn clirmümcş
hut halinde yakalamışlardır. 

Poromızın kıymeti 

değişmiyecek 

Adam1ardan biri; büyük bir 
soğukkanlılıkla bi,Jeri süzerek: 
•- Hiç korkmayın, size şim. 

dilik birşey yapmıyacağız. Yal
nız sizleri soyacağız!• 

Gülerek de, • Y5.ni paralarını
zı alac<ığgız.• dedi ve tabancadan 
başka elindeki paketin içinde 
bon1ba oldu~unu Ye bağırdığ1n11z 
takdirde patlatacağını söyledi. 
Biıi teker sıra yaparak yukarı 
katla bulunan küçük odaya do1-

.ı\.nkara, 5 (:\.,\.) - ?.Ialiyc durdular. 1-lcpintiz korkudan til. 

bulunan kocasını teskin etmeye çal~ıyordu. Fakat kendisi dı 
aı heyecanlı değildi, 

Hakanlıgınd~n tcblig olunmuş- riyorduk. Aklıma bağırmak &el- ıt-~---
tur: di fakat dört sene evvelki kar-

Son gunlerde bazı ~azetelerde deşimin düştüğü fe<J akıbeti dü
Tiırk para~ı kıymetının değirti·ı~ünerek bağırmamayı tercih et. 
rilcceğlnc dair bir takım haber· tim. \'ukarıda bir ki'I bırakıp 
h·r yayınlandıt::ı ~örülmüştür. 1 tck~ar ben~ k.asa_nın bulunduğu 

Umumi efkiırı bulandırmak aşagı kata ındırdılcr. Kasayı at- Bekçi anlatı3or: •- llepimlzJ bu aralığa hapsettikten ,.e son11. 
\"eya ~pcküliı.tiI hareketlerle men, tın1, içinde bulunan 6 bin lirayı AIJahaısmarladık de) ip kaçtılar!.• 
Caat temin etn1ek m:ıksadıyle çı. verdim. Bu para az diyerek ka. -
karılan bu haber ve şayiaların sayı aradılar. Bu serer ceplerim. 
hnkikatle hiçbir alakası bulun· deki parayı da aldılar ve beni 
m<ıdı~ını ve paramızın kıymetin· tekrar yukarıya çıkardılar. Bu 
ele herhangi bir değişiklik yapıl· ı s~l~r kısa boylu . h~ydufürdan 
ntasının bahis mevzuu olmadı~b· bırı, bana şu nasıhatı verdı: 
nı bildirme~<, Anadolu Ajansı •- Sizinle kırk yıllık ahbap 
mezun kılınmıstır. gibi görüşüyorum. Arkadaşımı 

Topu teknisyen kurslorı ıiındi aşağıya gönderiyorum. O 
mucevheratı toplayacak. Ben de 
iniyorum. 45 dakika geçmeden 
buradan çıkmıyaeaksınız. Şayet 

oçılıyor 

Ankara, 5 (ANKA) - Tapu- çıkarsanız aşağıda bomba var. 
lan1a işlerinin her gün biraz da· Sonra haliniz haraptır. Havaya 
h.1 ~clişmcsi üzerine Tapu ve uçarsınız.. dedi. 
f\adastro Genel hlüdiirlüAil .. ye-

1 
o sırada arkadaşlarımdan bi· 

n~dcn .ar~zi kadastrosu tckn!s~e- rinin elindeki yüzüğü göstererek: 
n~ yet~*tırmr~'C karar vermıştı~. •Bu hoşuma gitti, ver bakalım.• 
~ıındılık An~ara. İstanbul vc.Dı- dedi. Arkadaşım da •Bu baba 
-"!rb~k1rda u~ k~ırs açılacaktır. yadig5.rıdır• cevabını verince: 
1., Ka!\ımda ımlıhanl<ırı yapıla_- şaka ettiğini söyledi ve üldü. 
cnk olan kurslara ortaokul ve h- . g 
se mezunları imtihanla alınacak :'"c ·Ilaydı ~aşça kalın. Sakın 
Iardır. Kurs bir yıl devam ede- bagırmayın, sız.e. tekrar ediy~. 
erk vr müdavimlerine her gün i rum. Yoks_a hal_ını~ haraptır.• dı
için üç Jira ycvmi3·c \•erilecek- ycrek aşagıya ındı. 
tir. Odada bulunan kadınlar ağlı-

2000 Altın Sahibi 

Olabilirsiniz 

yordu. Yedi dakika bekledik. Ar 
kadaşlardan Panayot dayanama
dı \'e pencereyi açarak • İmdat, 
soyulu3·oruz• diye bagırdı. Bir 
~akika sonra da polisler geldi. 
I~tc h3dise bundan ibaret.• 

\.~e dük.kin soyulduktan sonra ..• 

SÜTUNLAR trl~lJı~~Uro@~ 
Öyle bir şeyden habcriın yoktur. 
Niçin istifa rtmişim, hen bir as 
kerim. İstifaya da hakkım yok· 
tur.• 

Garanti Bankasının yaklaşan 
Biiyük İkramiye keşidesinde 
\"ÜZ bin lira kazanabilir ve en az 
iki bin altın satın alabilirsiniz. 
\rc1e rdiniz. 

Bu Akşom Kodıköy ---" .. 
SUREYYA Sinemasında 

binlerce lira\'ı buluyor. l 
Küçük dükkanın içi mah~t'r 

gibi. Bunlar soyulan Frang~li. 
Keti, Panayot. İrini, Angela, mı- ise 
ğaza bekçisi Fehmi. Andon, Ev
doksiya, komi!5er1 beş polis ve 
gazeteciler. İfadeler alınıyor. 
haydutların eşkali anlatılıyor. 
Biri uzup boylu, diğeri kısa boy

Hadiseyi yak!en gören 5 şa.1 Veni Ses Opereti C?J 
Her akşam saat t S 

bit dün gece Emniyet müdür!U- 21 de .J • 

ğüne getirilmiş ve kendilerine Cumartesi Pazaı -,-

lu ve saçları ortadan ayrılmış. 
Hanımlardan birinin ifadesine 
göre, haydutlar İstanbul lehçesi 

sabıkalıların resimleri gösteril· 15 de Matine 
YENi ISTANBUL 

A)IERIKAN 
SEÇİMLERİ 

l\f. Nermi Amerikan seçi· 
mlnden bahisle diyor ki: 

•İster Eisenho\ver, isterse 
Ste\·enson kazanmış olsun, 
dünyamızın jradeli ve kararlı 
bir politikaya ihtiyacı vardır 
ve böy1e bir politika, hür mil· 
!etler için, benimsenecek tek 
yoldur. Biz, bu bakımdan, 
cumhurbaşkanlığı seçiminin, 
dünya politikasında, temelli 
bir değişiklik yapacağını ve 
durumu aydınlatacağını ~üp· 
hesiz sayıyoruz. Birçok işler, 
hareketsizlik yaratacak kadar 
teşkilata boğulmuştur. isteni
len şey, ise bu değil, kamil· 
nist tehlikesinin sırasında, 
her türlü fedakarlık göze alı
narak önlenmesidir. Biz Tli.rk
ler, ancak böyle düıünebili· 
riz.• 

YENi SABAH 

Bt.:GÜN 
Yeni Sabah başmakalesinde 

Amerikan -seçimi münascbe· 
tile diyor ki: 

zorluklara rastlandığı hiç de 
nadir değildir.• 

AKŞAM 1 - KORKUSUZ KAPTAN ıs•MlMIS "Al•OS ıle konuşuyormuş. Kısa boylusu 
•Adının Cumhurreisi olma· 

sına rağmen, dört yıl için, A· 
mcrika başkanı "her türlü sa· 
lahiyetlcri nefsinde toplamış TEBDiL KEÇİLERİN, 
bir hükümdardır. Dilerse ~!ec MANDALARIN ESRAl\I 
lisin tearuz haline de gelebi- Ak~am Dik..katıer sU.tununda 
lir ve onu dinlcmiyebiHr. Am yazıyor: 

• ,. da semp;ttiı,. bir çocukmuş ..• . 5 s Polisler çalınan para \'e mü. Gregory Peck -Virginia Mayo . . cevhentı tesbit ett!ler. Kasadan 6.?00 \ e ayrıca sekız kişinin us. 
2 - ASLAN YÜREKLi SILAHŞÖR . ~unde tıkan 900 lirB ki cem'an 

(Tamamen Renkli) 

iııı••••••••••••••••••••ı.'.::.. ..m 900 lıra. Mücevheratın kıymeti ma su var ki birçok tityinler ·Dünkü ;::azetelerde, bozuk 
ve bütçe mcc1isten geçecek- bir parti elin müteahhit tara-
tir. ~eclisler cumhurbaşkanı- Iından askere sürülmek iste. 
na basım olurlarsa bunları ka- nirken yakalandıgı yazılıydı. 

HOŞ MEMO - Zincirleme istikballer 

bul etmemekle reisi, çok na- rıtezbahada lesadü (en bir bas-
zik ve zor bir duruma dilıü- kın neticesi keyfiyet meyda· tl/4-llA!!- BP!ll K6<ı5.t-_ 
rebilirier. na çıkıyor. Peki amma, bay· 11'6y ·~ KA/)M TAf/M4CA 

Bugün !araza Cumhuriyet- tar muayenesi yapıldı diıe ,ffEC6'1~S"VN·('- Jl'/MS"E. 
(E . h l k · bı.ldı'g"'ım'ı• etleı· neleı·nıı··•. 41"/N OTOMO~VMF l/NM5-çi ısen owcr azanmış ısc .. 1ı1 ~ "N 

ayanda Demokratların ekse- Evlenmelerde vesa c· içti. l l•l'-ı~..:,,•'Ze 5tıc;,iff S"S<+'~ 
riycti olduğundan ve )·enile· mat münasebetlerde insan1a· ı 
nen üçte bir Aza arasında da ra bile muayenesiz rapor yaz. 
herhalde Demokratlar mev- mak an'ane halindeyken, hay-
cut bulundu~undan, ayan he- vaniara haydi haydi baytar. 
yeli isterse, yeni cumhurbaş· lar, şapına şekerine bakmak· 
kanına, hayli torluk çıkarabi- sızın, basıyorlar demek dam· 
lir. Binaenaleyh Cumhuriyet- .gayı. .. Kasaplarda koyunun 
ci olan ba5kan rr.uhalif parti keçiden, sığırın mandadan a-
Demokratlarla uzlaşmağa mec yn·t edilmeyişinin sebebi de 
bur ve mahkllmdur. bu olacak. Zira hani kasap 

.\meri'ta anayasasının ;ara- dükkanlarında keçi ile man-
bet ,.e hususiyetlerinden biri da'! Bunca mandayı ,.e keçiyi 
de budur. Bu yüzden idarede kim yiyor?• l ___ :::;~=~~i~~ 

..................................... ~---------------~ ............................. ..... 

miılir. Şüphelenilen bazı şahıs- Çarşamba 15 de -
Tenzilitıı matine ......... 

!arın aranmasına baılanmıı ve !TIRANPETLI RAZiYE) 
gangsterlerin şehirden dışarıya Revü Operet 3 perde ıo Tablo 
kaçmamalan için gerekli terli· y l R "d B B r» 
bat alınmıştır. Emniyet müdürü azan ar eşı aran: e ı., 

Ahmet Tekelioğlu, İkinei Şube! Selönü 
müdürü Necdet Uğur ve Hırsız- Müzik: Sati Lir 
hk masası memurları araştırma. Tel: 49369 
Jara de\•am etmektedirler. 

4.ta- o.' ' 



j SiNEMA TENKIDLERI j 

iki yeni Türk filmi 
y;~vuz S~ltan Selim 
ve Yenic::eri Hasan .... , 

T Yazan ATTiLA iLHAN 

Rtjlsör: '1ünlr Haı ri E~• 
U • Operatör "' montaj:.. 
Öun Sermet. • Oynıyanl:ıır: 
Orhon Arıbumu. Ayhan 
I11k. :Srdret Gü\tnç. Giiti't
tın Güıl"y, ,\.\·il Karaca. 
?\'e\·in .\ ~par. Feridun Çöl
geçfn. ) l ünir Özkul. ~tuhih 
Arrıman. Ahmtt T('kçe. Na~ 
ci Tenseli. Bakiye Fayazaor. 
• Fitaş - Fl1n1cilik Türk Ano
nlm Şlrkeli'nln bir f ilmi. 

Bu eski bir hikayedir: Tutumıı 
büyük, riRüranı kalabalık 

tarihl filmleri daha sinema 
5eo;\siıken Pastrone, Caserinı, 
Pa~quali. Cuazzoni gibi İta1yan 
reji~örlrri <;e\'irme~e başlamış
lardı. Sonraları onların tesiri 
altında llolly\\·ood'lu bir takım 
reJLörler • en tanınmışı Cecil 
B. de ~fille - ,.e gene bazı İtal- ı 

' yanlar - t'n tanınmışı ı\llessan- Kru\'azôrU• \'C ıJeanne cl'.\rc'ın 
dro Blasctli - bu tertip filn1- ihtira.,ı ı isimli t>serlerini ha
Ier yapmakta de\-'am ettiler. Ne tırlan1anızı bliyect>ğiz. Biziın 
,·ar ki bu (ilmlt"rde yavaş ya- tarihi filınciliıün11ıin ne derece 
vaş, kalabalık, ihtişam, dcbde- ~apa bir yolda olduğu ap.:ı~ık 
be, d<'kor gibi parıltılı un~ur- nı~ydandadır. 
tar asıl önemli un1:urları: I\Iiı.
nevi, bt'~rri, içtimai Ye reel 
unsurları ezerek seyircinin kar
ıu:ıına tantanalı yalanlar, uyku 
getirici masallar çıkarılmasını 
af'Np olrlu. Jlele son yıllarda 
ultra - lüks marifetlerini tech
nitolor'un c;i~ renklerine bula
yıp dünya perdelerine salıve
ren Amerikalı rejisörler üste
lik tarihi bir de Amerikan usu
lü işleme~e. standartlaştırmaf'.a 
giriştiler ki hiç şüphe!iİZ berb:ıt 
birşey oldu .• samson ve Da
lila-. yı görmüşsünüzdür. •Bet
h!abe, yi, •Quo Vadis? • i ve 
öttkilerini göreceksiniz. Çojtu 
tarihi gerc;eklcri tahril eden ve 
yanlış dekorlar içinde oynanan 
bu film1rrlr bir İtalyan rejisö
rü, Mario Soldali, .o. K. Ne
rone• i~imH hic,·ini çevirerek, 
ince \'e pek başarılı bir şekilde 
ılay etmiıUr Ve bunda haklı
dır da. 

B u hakikati inkir etmiyoruz: 

M ünir Itayri F.geli'nin Cilıni, 
tarihi lilın ol~r:ık da. !li(l:

naryo olarak da yanlış tutul
muştur Eger (ilmini büyük 
n1izansen1i tarihi bir film yap
n1ak istiyordu ise Yrni('eri ifa. 
~an'ı \'e onun pt"hlivan tefri
kası maceralarını bir k<'nar:ı 
bırakarak, kendbini Ya\'UZ ye 
S<'Cerleri rtrarında toplıyacak· 
tı. Yok •ğer mak•ot gündelik 
gazctf'lerde sık sık )·ayınl.:ınan 
tarihi macera romanları nf'V
inden alel;itle bir macera hlnli 
idiyse bu tnkdirde Ya\'uı'u ve 
zaf<"rlcrini rahat hır.:ık:ıc.:ık, ko
ca Duma~·nın •Üt Sil!ıhşör· 
l t'r• ini o kndar andır:ın Uç 
).'enİ('('rİ ac('n1isini akıl haynl 
aln1a7. n1ac<'raları i('inde takibe 
talışacaktı. }''akat, maksat •ti
caret• olduı:u j('in her ikisini 
de yapaman11ş. Çünkü: Birinci 
halde film aşk entrikasını, ikin· 
ci halde ise Yavuz Selim'in is-
minde hasıl olacak mcfruz sr
)·irci yükünü kaybederdi. lJer 
ikiı.i de mat1üba muvafık olma
dıJ,!ı i<;in böyle yapıştırma bir 
senaryo ile film daha başfJnı..:ı· 
cında öldürülmüştür. cYavuz 
Sultan St"lim ve Yenitt"ri 11.ı
!-lan• 1 hem 1'-fünir Jlayri i<;in, 
hem de FİTAŞ için kaybedil
mış bir oyun saynbi\iriz. Fa .. 
kat biıce bu i~de as ı l kayb<'· 
dC'n )."avuı. Sultan Selinı olınuş
tur. 

B una rağmrn epeyce de para 
harcamışlar: Gıcır gıcır 

dekorlar görüyorsunuz. Dekor 

••••...•.... ..... ..•.••••••...••. 
: Gazetemizde bundan böy· ! 
! le devamlı olarak Türk ve : 
i etnebi filınl t"ri nin te nldd lcri • 
: ne!irtdi lec:e-ktir. R('-.i nulf', bu
! gtin tt' nlddi (· ı ka n • Ya\·uz : 
• Sultan Stlim vt '\'t' n İ('t'ri : 
! JI ~ an• filmindt A~·ll Kara. r 
: ca ,., Feridun Çöl ge~·t>n &ü~ : 
: rühi}'Or. • 

diye yopıldıklm besb•lli olan 
dekorlar. 1Terşeyde Lir yenilik) 
bir kullanıln1nrnışlık hissedili
yor ki rJhJtsı1. oluyoruz. Fil· 
nlin filın oldu~unu h:ıtırl~yıp 
cluruyoruı~ Oys:ı iyi bir rrjisör 
sryirciye tekııi~i his~('tirnıC'yC'n 

rejisörıllir. ~onra herş('y, Jırr 
1uırcket. 11rr pl:ın •3 l':\ınrri
cain• dü)iinü1ınek istenmi~. nn
tiin bunlaro. raı!mrn ı;eyirei ht'
yf"canlanıyor, 1'1kışlıyor, • an13 
ncdf'n? - filn1 olarak beğendi;,i 
j<;in mi, lıi(,' s:'lnınıyoruz; seyir
ci )'avıız Sultan Selim'i nlkı'
lıyor. Filın sintma ol.:ırnk ta. 
rihtf'n. tarihi \'3k'atarı.Jan isli· 
fade etmiyor, oıılrtrı anlayıp 
izaha (alışmıyor, ıneselelerini 
kurcalamıyor; tarihin ve her
krsce bilinen tarihi olayların 
glilgesine sığınıp birşE>-yler ynp
n1a~a ugrn~mıyor. Bıı böyle ol~ 
rlu mu artistler oynamıyorlar, 
yaş3mıyorl:ır, sadert> halkı:ı 1e
ten bildil!i bazı tnrihi ıterc:ekle
ri hatırl:ıtma{:a yarayan ı-rn1· 

holler halinde ortada. dolo~ı· 
yorlar. ~eticede hC'nlen ili<; 
kimse oynadıgı tipin ·drrisin~ 
yer1eşemiyor.• llC'rkrs m.'.lskeli 
bir ba\o'd3 gibi: Bu bi1im Or
hon. padi!;iJh olmu~: su ~eclret, 
öteki Gülıstan, b<'riki Ayla! 

F ilmi ~lircliikten sonra talihin 
ı::arip rih:rsini düsiindüm 

ve f!Üldüm. Diz, usul usul ('Ski 
itolyan tarihi film üstadlarını 
takJit edip boıan. Anıerikanla!S
tıran lfolly,vood'lu fihn yapıcı
lorını loklidr kalkışıyoruz; ve 
hu filmlerden birisinin giiste
rilcli({i harta, sinemalarınıızcl·t 
yukarıda. ismini 1.ikrettiğimiz 
Soldati'nin .o. K. Nf'rone -
Neron• u güstf'riliyor. Jfey gi
di hey! Bu filme ?ıhinir Jiayri 
de gitmeli. 

Tırihl maıi!"i büyük ,.e ha
rokttli mılletler elbette tarihi 
fılmlere dogru temayül ede· 
c•klerdir. Bu bakımdan Türk 
sinemacılığının kımıldama~ 
baılar başlamaz tarihi konula
ra el uzatma~ını pek de garip
semiyoruz. ):'alnız, kanaatimiz
ce, mesele yanlış tutulmuştur. 
Ve bu yanlışlı~a işaret etmek 
de boynumuıun borcudur: Bi· 
ıım tarihi filmlerimiz, sinema
cılık bakımından birer başarı
ııılık örne~i o1duğuna asla 
şüphe edemiyece~imiz Cecil B. 
de ?ıtille'in kurdel31arına ben
zetilmek isteniyor. Rejisörün 
ka(a!litnda değer ölçüsü olarak 
onlar yer tutmuş, bir kere. 
Amerikalı Roma tarihini nasıl 
&örüyor a o da Türk tarihini 
öylece görmeğe yelteniyor. Oy
ıa tarihi film yalnızca kalaba
lık, ihtişam, cenk gürültüsü, 
harem ve cariyelerden ibaret 
de~ildir. Tarihi Iilm evvcl;i ta
rihtir, yini belli bir z.ıman ve 
yerde yaşıyan bir cemiyettir, 
ve onun hayati meseleleridir. 
Bu me~eleleri, sanatçı zamanı
nı ,.e o zamanı ];iyıkıylc anla
yıp imkfınlarının hududunu us
taca tesbit ettikten sonra, muh
teva!llına göre genii veya dar 
bir kadro içerisinde işliyebilir. 
1ılemelidir. Gerçek rejisör, bu
nu anlıyacak, ve meselesini hal
kın milli hislerine, tarihi i[ti
harlarına hitap etmek, gözleri
ni kamaştırmak gibi kolay yol
dan giderek değil; - ya nere
den? - sinemanın, sanatın ve 
tarihin imkanlarını estetik ve 
dramatik bir tCr('e\.·e i~indc 
kullanıp, }'eni )·eni sentezler 
)·apara"k halledecektir. Burada, 
bu manada, sadece Eisens
tein'in ve Dreyer'in Potemkin 

İki Süngü arasında 

I' ........ ··-··············, 

j İŞARET PARMAGI l 
• • : * .\ yli K araca sine· : 
: maya yakışıyor. l's· 
! ta bir rejisörü n 
: kendisini cok daha önemli : 
! ,., anJayııtlı bir sinema O· : 

: ~·uncusu yapacağına inan ı· ! 
: ~·oruL l'alnıı (ıl.ilııklığını ve i 
: nari nligini muhafaza etme· : 
: sini bil meli , .e ka5larına, : 
: ç,hresine daha uyacak b ir ! 
: ~ek il vermeli. : 
• • • • : . : * Sinema n ı n _ hantal lı· ! i ğa tahaın ıni.Jl ü yok· : 
: tu r. Olamaz da. Çün· : 
: kü: ~i n em a hareketin sa· ! 
i nıt oldugu vr. sanatın h a· : 
: reketlendiği yerd ir. Sine· : 
: mı oyu ncusu hanta l lı ktan i 
: \ 'e ağır rörünmekten ve· : 
i bıdan kor' ar gibi korkma· ! 
! lıd ı r . Gu listan Gii7ey' in de ! 
! bu fl k rim iıf' işt irak ed~ce · ! 
i tinden emlniL i 
i Sinema Kuş••, ; 

'-···························--' 

Yaza.n : BURHAN ARPAD 

E ı;;er: ı\ka ~ündüı'ün ayn i ls
nı i ta$ıyan romanı. 

Stn :ı ryö : ı\dn an Fuat Aral. 
Rt jisör ve operatör : Şadan 

K3ınil. 

re. 

llt'korlar: :\fiiınt aı '\rene r 
Ses 1\'1iilı P nıli s i : l. ;i ın i K ;imil 
Fon l\h.i 1.iği: Netl lm V. Olyam 
l'll nıin u zunluğu: 2900 met· 

Oyn ıy:ı nl ar: Snd rl Alı ~ı 'k , 
110.nı a"Ja h ll i(an , .\ tı ( Kaptan, 
Kt ın a l Tö1.e n1 , l\1ürii vvr t Sim. 

ı•rodukslyon : ATI.A S Fit." . 

f.(lçen mevsim sonundanhf'· 
ri film çevrelerinde al5k:ı ile 
bahsedilen •İki Sün~U .~ra
sında• salı Ji:lbahı husu;;;l bir 
sean..;d:ı bn~ın ve s3nat Alemi 
mensupları ilt", sinen1acı \(! 

banktırılard:ın mürekkt"' 1;ir 
fikir ve iş :ldnmları topluhığu. 
na gö:)terildi. 

Atla<: filn1 mtiessesP~i. ismi 
etrafında dain1a a15kJ topltyJn 
bir firma ve Şadan K':in1il de 
beyaz perdemize m:Er:ıddit e· 
serler verdi~ine naı:ıron tecri.i 
beli sayıln13sı icap eden bir re· 
jisör olarak t:lnındı):ı için .• ı. 
ki Sün:;ü .\ra.~ınd3 • nıı c!ünkii 
takdim ı.eansı, r;ı~betıc kar}ı· 
lanmıştı. 

Fakat ben, yukJrıd.ı t.ınlalh· 
ğım ruhi şartlar altını.Jii ~ey

retme~e gilli~iın .l:d Sün~ü 
Arasında• d;ın (,'ıkarl:en, A \·
rupa sinem:ırılı~ının degerli 
n<ızariyet'il<'rinden ve önriile· 
rinden Beta Balaz,'•:1 ·Filin: 
Yeni bir . nnatın oluşu ve ma· 
biyeli• kitabındaki 'İri~ pasa
jını tsrarJa dÜ!',iÜOÜY.)fdUl'.l. Ila· 
laıs, bu eseriıı.in • S:n~mntoğ· 
ra[ ve bliyük rndü>lrl • Lö!J
müne şöyle ba~lar: 

1895 martında Fr:-ın!n.d.ı Lu. 
miere Biraderlerin film çek· 
me makineii kullanılma*:\ b.ış 
lanmıştı. Bun11 rağmen Iilmlıı 
yeni ifade tarzı da bu tarih· 
ten ancak 10 • 12 ~ene sonra 
\nıerikada do~du. Yani. fi!n1 
tekni~i; büyük :-.ermaye ile is 
birli~i )-·aı:an !ilm sanayiinre 
bMindi~i h.1lrle, !<~ransızlar bu 

yeni icadı Sinem:ıtogranıktan 
kurtarıp yeni bir ifade tarzı 
ortaya koy:ımadıl:ır. 

Ve Fransızların Sinema .. 
toğrah ile dünyayo gel•n lil· 
min, uıun bir mUddtt sadece 
tiyatro sahnelerini (ilme çek
me makinesi v:ısıtasile teksir 
işi ile yetindiğini ve anc:ık 1910 
dan sonra Ş3hsiyetini bulın:ı· 
ğa b:ışl::ı.dığını belirterek de· 
vam eden Balaz-ı, yirminci as· 
rın en büyük sanati filmin ita 
de tarzı üzerinde uzun izahlara 
girişir, tiyatro, !linem:ıtoğra[ 
ve film arasındaki f3rkları 30· 
l:ıtır. Bir film yapmanın mu
ayyen s.:ı.hnrlf'rin. 53hısların Ye 
ya manzaraların \lalettayin ro
toğrafını çekmek olmadığını 
belirtir. 

.1ki Si.ingil rArasınd:ı• f ilmi· 
ni gördükten sonra bu hep bi· 
linme~i irap eden ~("yleri ne 
diye hotırlayıp holırlolll~ım 
garip gelmesin. 

Zira 35 yıllık bir m:ızisl O· 
lan Türk filmciliği bu bac;it 
hakikati daima çok az kavra· 
11115 ve filme :ılınmış sahneleri 
film sanati diye seyrettirmek
ten maalesef kurtulamamı5tır. 

Çok a~ır ve ağdalı bir melo
drnm temposu ile ba}lıyan iki 
Süngü .ı\.ra~ınd:ı'nın sahneleri 
birbirini t.:ıkip ellik('e, bir film 
san:ıti karşısında. deı,::il de, bir 
Sinematoğra( seyri karşısınd:ı 
bulunduğumuzu üziilerek gö
rliyoruz. ~todf"rn rilm sanal:
nin ann. if:ıde unsurl:'lrı diye
bileceğimi7. y:ıkın plün. baş 
pl;in, >e teferriiat planlarının 
yok denerek kadar az olması
na mukabil, b:ı53rıh bir Iilnı 

rejisörünün ifndr va~ıtası ola
rak aklına dahi g"'tirn1cmesi 
icap C'den bir sürü fuzuli fo
togra! bol bol doldurulmu~. 
llele artistıerin, .\ tıf Kaptan 
hariç. o bizim kütü tiyatrocu· 
lu~umuıun yeg5.ne ifade v.ısı· 
tası olan kafa sallamaları in
sanı çileden tıkaracak kadar 
mebzul. 

İki Sün~il .\rasında'nın r<"H· 
( Drvamı Sa: 7, SU: 8 dP) 

ŞEHiR DR\M Tİ V.\ TROSl''\ 
D,\ Piyes 3 Perde - İ lk tcmı.;il 
4. Kasım Salı gecesi \1crilmiştir. 

Son Koı do, sahnedeki şahıs
ların akıheti, in:-.anı ıerre kadar 
ilgilrndirmiyor. Seyirci olarak, 
piyesi seyrederken sıkıldım. sa-

ASTL ADI - •Ilonne ChanC't", bırsızlandım, çıkıp gitmek iste
Denis• dim. 

YAZ. \'1' - l\of iC'lıel Duran Rejisörlr aktörlerin Ye deko
T Ü HKÇESL - SalJ h aHin İ r- r.ılörün de piyesi büsbütün sıkı

ılelı• rı hale g<.·lirmek i<;in ne müm
S,\IINE YE KO'\'.AN' - ı r. Kr- künse yaptıklarını il.1ve edeyim. 

ma l Glirn1en Bir deCa dekor hrn1 kasvetliydı. 
DF. KOR - Turgut At;ılay heın zevksizdi. hen1 ele nıantık 
O\'S,\ YAN L .. \R ('ahidr gözetilmeden c;-izilmişti. Bir oda 

Sonku, l\Tuzaff<'r Ar!t lan, San1i dekorun.ı b;.ıktılınıı zaman, o 

l 
.ı\ya n oğl u , ?\1iifit K iper, İ. Gali11 odanın hulunduı!u evin nlimari
Arcan, Netlit Sertel, Gül Gul- sini, diger odaların taksimatını, 

ı giiıı, Mt' l fılı :ıt llasanoğlu, Ertuğ- h.ıttU evin rtrafındaki mahalle
nı l Rilda. yi, farkına varmadan, hissede-

! bilmeniz grrt'kir. O odada, o ev
Bııgiinlt'rde gene aranlızcla bu de insanların yaş:ıdı~ını, yaşaya-

Junan Fransız artistleri gl'· lıilecL·~ini mantıgınız kabul ede
c:rn St'neki ıiy::ı.rt•tlerinde Kliçü' : 1Jilıl1L•lidir. Bir dekor aşırı dcre
Sahne'dl' ~lichcl Dur.ın'ın iki ccde n1odcrn ol;ıl>ilir, fakat gene 
komedisini temsil etıni~lerdı. krndine göre bir nıantıki taralı 
(•Üç - Altı - Dokuz• ve • S;.ımi bulunm:ılı. Sahnede gördüğümüz 
ıni)-·ctle ). llunl:ınıı n1e\7UU o dtı\'arhır, eşyalar, pC'rdelcr, ışık· 
kad;.ır sud:lndı ki şimdi biri •an. lar bir n1aksatla or.ıya konulınuş 
lal• diyecek olsa anlat.ımanı. o\ma1ıdır. Jlalbuki .son Ko·ı· pi
Jlcr ikisini de seyrelliklen sonra, yrsinin Şrhir Tiy;.ıtrosundaki de
o z:ın1aıı, • ~tichel Duraıı"ın yegiı. koru ('irkin olduğu gibi, biribi . 
ne me1.iyeti yer y('r gayet eglt•n- rinc uyınayan un:-.urlardan ınütc. 
celi ınuhaverelrr ya21n:ısını bil- Ş<·kkildi ('.\lasi[ mt•rmcr sütunla· 
nıesidir• dire bir hüküın vern1i- rın yanında, ~akil bir modern 
ı;iıu <.>. ınerdi\'Cn; piyes boyunca ısık 

·Son ı..:oz• piresi hnkkındJ vermek nlaksadıvle olsun kulla
bunıı bile ~öylen1ek iınkiuısız. nılmnyan üç bü);i.ik prncerc: ta
.son Koz• da Duran ıdddi• bir ,·andun sarkan, nt>yi ifade ctti~i 
piyes y:ızn1ak istrnlİş. İyilik • ,,nJ;1~ıln1ayan siyah ve beyaı tül· 
kötülük nıcfhun1lan hakkındı lcr: bütiin bu ·ihti~rım• ın orta
hir~t·yh.·r süyll'n1c~i denemi<;. Vl' sınd;ı bir say[iyc evine veya kış 
ııelicrde ortaya sıkıcı, berbat, bah('<'sinc u\'gun düşecek bc~·az, 
çocuk<;a bir piyes çıkn11ş. nıadeni sandalyalar v.s.). Ve bü-

Dir kıskanclık sahnesi esna· tün \'ak'a •ev• in merdiven al
ı;ınd.ı gene; bir k:ıclın, serseri ruh- tında CC'rryan etli. 

l 
lu kocasını istemiyerck öldürür. Bunu belki kabul edebilirdik, 
llir siyanet n1elcj!i \'e Ct•hennen1 fakat hiç değilse C'şyaların bir 
den gelen bır elc.;i sahnede be- oturma odasına uygun düşecek 

l 
lirir1er. Her ikisi de cesede sa- ~<.·yler oln1:ı!Sı icap ederdi. 
hip çıkmak istemektedir. Fakat * 
ölünün ctnnellik tarartJrt ela Oyntı)·ışa gclinrr. Kanaatiınr<' 
vardır, cehennemlik tarafları da. rollerin s:ıılt·ce üc-ünün belirli 
Ad:ıını birkaç gi.in daha yaşo.t- bir ş:-.hsiyeli \'ardı. Bunları oy. 
maj'!a k:ırar verit·ler. F'ak:ıt bu naynn artistlerdL•n valnız Gül 
birkaç gün zarfında aclaın, öın· GUiı.:Un (intihar eden kız), rolü
rliniin son birkaç gününü h:ıt11·· nün nıüna~nı kavraınıştı. 11ürai 
lıyaınayaraktır. Bir amrliyat ne· ?ab:l ile şa~kın ann'yı oynayan 

~ ticesintlc, hayat:ı avdet etlikttJn r. Galip Areun ve Necla Sertel, 
sonra b:l7.t h;':ıdisclcri unulınuş rr:ınsıı piyeslerinde çok rastla
oluşu, bir takım müşküliltlara nan bu iki standard burjua tipi
yol a('ar. Eski mctrc.ı.;i, •hatırhın· ni bile bir~eye bcnzctemcdilcr. 
ınadıgı. ic-in, üzünliidrn intihar Z;ıtC'n i. Galip Arcan rolünü cz
edt•r. Genç adam iyilikle kötü- bcrlcn1emi~ti. Rrpliklerinin he
lük arasında bir hayli bocaladık- mrn hepı-.ini ya kolayına geldi~i 
lan ~onra, hafızası geri gelir (ve- gibi uydurdu. yahut da bizin1Jc 
ya getirilir), ne:!f"'C uzatmıynyıın, bl•raht·r scflürclcn duyup tekrar 
en sonund3 siyanct mrlrı!i ken- lnch. Sami .\)<;,notlu ~1olnar• ın 
disinc sahip çıkar. Ve çok şü- •Şeytan • piyesinde re • Faust • ta 
kür perde kapanır. oyn:ıtlıgı ~eytan rollerini bir ke-

ırolly\vood stüdyoları hazan, re d.ıha tckr;,ırladı. ııtüCit Kiper 
böyle, görünmeyen şeytanlar, mrlek rolünde elinden gelrni 
melekler, ruhlar fiHin hakkınd;ı yaptı. Başrollerdc grnç !\.luzafCrr 
filn1ler (,'evirirler. Fakat ıSon Ar~lan ve Cahide Sonku, pek 
Koz• kat1.1r saçına ve kötü yn- durgundular. :\füellif bile şahıs-

ı 
ıılınış bir piyes, bir Jlollywood hırı ile ne ynpncağını bilmcdik
filmine d;ıhi mevzu teşkil ede- ten sonra, aktörlerin bu rollerde 
mezdi. Jı.liehei Duran, ?ttichel başarı gü!Slermelcrini beklemek 
1'forigurt adlı bir aktörün namı 1atC'n abes olurdu. Fako.t Cahidc
müstearı'dır. Bir aktör, hiç de· Sonku, Cll·mcnce rolünde, değil 
ğilse, ba~ka aktörlerin zevkle piyesi, krndini bile kurtaramadı. 
oynayabileceği ıro11er• yaıması- Siına~ı her ı..amankinden de gü
nı becerir diyeceksiniz. Duran zrldi, o kadar. 
onu bile beceremenliş. Piyesi Piyrsin bir yerinde, ~eytan 
mantıksıı1ıklarl:ı doluj girişler, 1>ahnede olup bitenlere bakıp: 
('ıkışlar zoraki; mevzuun seyri oCiddrn, in!llnn aklını kaybcdebi
yaz:ının kaprislerine ba~lı oldu. liı !• diyor. Şeytan haklı. 
~u gibi, Ustelil; roller de rol de
ıil. itele Cahide Sonku'nun oy
nnmağa çalıştığı baş kadın rolü 
(adrımın kansı) o kadar külü 
yazılmış ki, seyircinin, bu kadı
na knrşı ne gibi hisler besleıne
si liııım geldi~ini kestirmesine 
imkü n yok. Bir piyesten hoşl:t· 
nabiln1ek itin o piyesin eşhası 
veya mevzuu (veya her ikisi) ile 
alfıkalanmamız icap eder. Perde 
aralarında, piyesin clevaınını me
rak etmemiz gerekir. llalbuki 

( .ı 28 Ara lı k 1951 tarihli 
• \ 'atnn• da. 

NOT - .son Koz• u 1947 de 
Paristc Oeu\.·re tiyatrosunda 
Raymoııd Rouleau sahneye koy. 
muş. Sihirbaz gibi bir rejisör 
olan Roulcau·ııun, aksak bir me
tinle dnhi sahnede neler yapabi
leceğini görmek, Şehir Tiyatro
sundaki temsile adı karışanlar 
için herhalde çok faydalı olur
cl u. 

Biı· viyoloıısel koııseı·i 

Yazan: FiKRi ÇIÇEKOGLU 

6 . 11 • 1952 -------

Garp cephesinin takviyesi 
ve Sark ceph.es· 

Rahmetl i arkadaşım Kôzım Karabekir Paşa benimle 
kuvvetle Ermenistan aynı fikirde idi. Cephesinde mevcut 

hareketini başarabileceğini Erkônı Harbiyei Umumiye 
Yekôletine bildirmişti. 

- 245 -

l\1ecli~in \e hük\ımet 
:i\lrrkrzi nin S ı vasa 
!\'akli me~elesi 

Erkanı Harbi)·<"i Umumiye 
\'ckcilctinin, 'fccli.c:;in ve 

hükün1et mrrkczinin Sıvasa nak 
linc karar vrrildi~i hakkındaki 
1 Eyllıl 1920 tarihli telırrafını 
aynen yar.mış, a!llkcri mütalaa
m• hHBhıre söyliyeceğimi ilfı· 
ve etmiştim. 

lfüklımrtin takip etmek il\· 
ledi~i umumi siy<"!ielin an.ı hat 
J.:ı.rı BUylik 1\Iillet ~Tcclisi Reİ<iı 
!ılustafa Krmal Paşanın dahili 
\'aziy('t hakkındaki istirsarıma 
\·rrdiği <'<'\.'cıhın yedinci madde· 
sinde şu ~ekildc :ıçıklanmıştı: 
.. Gerek Şark \'C ı:::rrekse Garba 
karşı dahilden inhidama mani 
olarak Yunan taarruzunun hrr
hangi bjr hatta tevkifine mu· 
vaf(ak olabilirsek, d<l\'amızı hal 
lrdrc<'k kararı bularallımıı mu· 
hc:kkaktır.ıt Ilüktimt"tin bu dü· 
~üncesi kadar do~ru bir fikir 
olam:ı1clı. Fakat bu fikrin yü
rüyebilme<ii için muhakkalc 
\'unan taarruzunun bir hatta 
kendi ku\'vetimizle durdurul· 
ması Hızımdı. Yoksa, Yunanlı· 

Jarın kendi kendilrrine dur 
mas1 değil, burada en mühim 
va7.ifc Erktinı llarhiyei Umu
miye \'e l\tilli \lildafaa \'ekfılct. 
1erine di.lşmiiştü. Hu Vckalct
lrr, iki miistakil crphP kurmuş 
Jar ve hrr nrvi saliihiy<"llE'rle 
,:ı:eniş mıntakalar tahsis etmiş
lerdi. ll<ttll Garp c<'phC'sine Sı
vasa kadar olan mıntaka \'f'ril· 
nıişti. Bundan sonra Jtl'.'TC'k hil· 
kümrt ve ~t•rf'ksr hac.kuman 
danlık \'azifrlrri lizrrin<le ola· 
rak r<"phelrrdrn ku\.·\·rt taı:~r. 
ruf C'dip Garp crphrsinr gön· 
dermrtı:i, ~rride belliba~h bir 
kıta trşkili ilr Garp rephe!iini 
takviyeyi ac«ba düşünmüşler 
ıniydi? llayır! 

Eğer Garp ccphrsinde o1du
~umuzdan daha kuvvetli bulun 
saydık, Garbın hilesi yani bizi 
dahilden ve hariçten yıkmak 
ümidi kalmıyacak \'C neticede 
bizimle anlaşmak yolunu arı
yacaktı. 

Dü.şma nl a nnıızın 3·enl 
Bir hiles i 

21 Ekim 1920 de Damat Fe-
rit Paşa istiCa etmiş ve 

Tevfik Pasanın riya!lietinde ye
ni bir hükümet kurulmu~tu. 
Ahmet İz7.et Paşa Dahiliye, Sa 
lih Paşa da Bahri~·e Nezarelle
rini deruhte rtmi.,Jerdi. Her Ü· 

<;il de mcmlrkctin hürmet ve 
itimadını kar.anmış şahsıyl'llf'r· 
dl. Bu hükumet tebeddülü ta. 
biatıyle itiliıf drvletleri İ.-;tan
bul müme~sillerinin muvafa· 
kati ve arzusıyle olmuştu. Bu 
tebeddülden mak atları evvel 
ce Ali Rıza VC' Salih Paşalar 
hüki\ mctleri ile biıleri na'!ıl 
aldatmak ve j?evşrln1ck istrmiş 
l<'rsc, simdi de Damat Ferit 
Paşa İl(' ·~·edi aydanhcri yap
mış oldukları müşterek \.'e ale
ni düşman1ıklarına başka tiir· 
lii ve ı;tizli bir mahiyet vern1e· 
Ç!i düşünmüşlerdi. Garp cephe
ı-inde kiifi derecede kuv,·ete sa· 
hip bulunmarlı.ıtımız icin düş
manlarım11.ın bu hilesini kabul 
rtmckte muztar kalmıştık. Garp 
ct>phesi kumandanlı~ı üzerine 
dü~en vazifevj imkAn nisbetin 
de yapmış \'e yapma~a talış
mıı:tı. 

Acaba asker! VekAletler. 
Garp cephC'si kuv,•etini iki mis. 

line cıkaramar.lar n11ydı? Kana· 
atime göre, daha fazlasını tf. 
min edebilirlerdi. Altı .. <11 aY 
]çerisinde Ankarada en 

iki piyade ve bir süvari fırkası 
teşkil ederflk Garp cephesine 
l'Ollayabilirlerdi. Orta Anado
ludaki isvanlarda fazla kuvvet 
i~raf etmeleri buna mlni olmuş 
tur. 

Şark cephesinde 
\ 'azilet 

S arkta zayıf bir Taşnak Er· 
meni ordusu vardı. Erme· 

niler, Türk ve isl~m un•urunu 
imhaya kalkıştı~ı zamanlar. üç 
muntazam fırkalık ,.e gönüllü 
lerden mürekkep Şark cephe· 
miz derhal taarruza geçerek 
daha I\Iayıs ve 'Haziran ayların. 
da Şarklakl vaziyet halledile· 
mez miydi? Sonra serbest ka-
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lacak iki fırka Garp c•phesine 
~önderılerr.ez miydi? Bu saye .. 
de, Ekim ayında Garp cephesi· 
nin yalnız kt1ndi sa1Ahiyetiyle 
teşkil edebildı~i ve mecmuu 
24.000 tüfek, 53 top. 85 maki
neli tüfek ve 1500 kılıca çıkart
tıtı kuvvetin ı::erilerden getiri· 
lrcrk brş piyade \'e bir sü,·arl 
fırkası)·le bir misli arttırıl~ma:r: 
mı~·dı7 I\Iaattee!iısüf arttırılma. 
dı. Ettcr arttırılmış olsaydı, o 
vakit tüfek me,·curlumuz elli 
hini bulacaktı. Bu kuv\'etlP, de· 
~il Yunan ordusunu bir hatta 
durdurmak. dii~manın birbirle
rinden ayrılmış kuvvetleri kar ... 
şısında uzun bir mUdaaia hat· 
tına da~•tmak ~:lrtıyle anlan 
a~·rı ayrı yakalıyarak mağlQp 
rtmrk imkanını bulamaz mıy· 
dık? 

1020 rıh Aralık ayında rı.ros· 
koraya Biıyük F.lçi olarak git· 
liılim zaman. Karsta Klzım 
Karabekir Pa~a ile bu hususta 
konu$mak ,.e dertlesmek fırsa. 
tını bulmııştum. Rahmet1i ar
'k::ı.da~ım benimle a~'nı fikirde 
olrluı::unu söylemiş, dosyalar 
getirterek izahat vermişti. An· 
karada Y"hİ milli idare kurul
du~u vakit Karabekir Paşa, 
rephrsinde me\'cut kuvvetle 
Ermenistan hareketini başara· 
bilece~ini Erkanı Harbh·ei U· 
mumiye \ 7ekAlf'tine bildirmi~. 
bu h<ıreketin sonunda hem bol· 
~eviklere gidecek yolun acıla 
cattını \'f hem de Şark cephesi 
fırkalarından hükltmetin emri
ne eka11i iki fırkanın ihtiyat 
olaral( ayrılabileceğini anlatma
~a c:ok rah~mış. fakat mu\'affak 
olamıımııı:tı. Pa~a. bu me\·zuda 
h~na 6 CRü;.-Uk 'fillE't ~1 eclisi 
Rmil. 15 (Şark cephesi ku
mandan1ı~ıl. 30 (Şark CPDhesi 
kumandanlıı'h) l\fayıs tarihli ve 
1 (Büyük Mıliet Mecli<l Rei
si), 4 (Sark cephe;i k:uman
danlı~ıl Haı.iran tarihli şifreli 
telırafları ok•ımu!'ltu. 

Yarın. valnız Bü\;ük ~Hllet 
l\lerli!lli Rei,inin ve icra Vekil
leri Heyetinin nicin ve neden 
F.rmenistan hareketini tehir et · 
mi!!. olduklarının sebeplerini a· 
raştıracağım. 

<Dpvamı var l 

C- Bombası ile kanser 
tedavi ediliyor 

,~~~~~~~~ -~~~~~~~,· 

yenide• __ :! Atom şuaları ölüme 
şamak 

mahkum 
imkônını 

hastalara . 
verıyor. 

A tom araştırmaları kansere Di~er bir ha~tada, kanser kolay ve ucuı bir ~ekilde te-
<;arc bulabilecek mi? Ka· hücreleri, ameliyatı imklnsıı min edilebilmesi onun tesirli 

nadah doktorlar tıp tarihinin kılacak şekilde a~ız ve burun oluşu kadar ehemmiyetli adde. 
bu menhus hastalı~a karşı kay· boşlu~unu doldurmuştu/ ancak dilmektedir. Zira böylece ya· 
dettiği zaferlerin en büyü~li· ağzından nefes alabiliyordu. kın bir istikbalde dünvanın 
nü kazanmak üzere oldukları· C - Bombasiyle tedaviyi mü· her tarafında kullanılabiİecek-

3 Kasım 19:;2 Paza rtesi güıı ii yokluğu .. ırasılı sağ ve sol eli na kuvvetle inanmaktadırlar. tcakip yapılan muayene has· tir. Kanadada, Chalk River'-
re bunları harekelr getiren ka- Bir iAne ucundaki radyo tanın burnundan kolaylıkla ne. deki uranium yığınından ya-Kiiçü k Sahnede verilen ko nser. 

Viyolonis t : E lisa Clcrc 
P iyano eşli ğ i : K. Gaıarosyan 
Konseri terti11leyt' n Arko 

konse r ve t iya t ro bürosu 
Progranı 

ı.ull y • Ila7:ela ire • P.:ıssacai ll e 
S:unınartin i - Sonate so l nı ajör 
UeeUıo,·e n • !U oza rt ' ın bir te· 

ması iize rine Ya riyasyonl ar 
Roger Vıı atz • Sonate 
Faure • Rüyadan sonra 
r aure • Ke lebek 
J . Nin • S.:ıt"t :ı et Crenad ina 
1\ Kougue ll - Bir Ukray na te

n1 :ıs ı iizer ine \' ari;; asyonlar 
Da1ela ire • Fransız h 11k siiiti 

B u konser mevsiminin ilk ak-

(ayı bütün zavallılığı ile teşhir aktiC kobalt yığınından çıkan fes alabildiğini, hiç bir tlka· pılan 7 adet C _Bombası he· 
eden bir çalış.. gama şuaları, tedavisi imkan- nıklık cmare~i bulunnladığını men hemen bitmiş vaziyette· 
Yazımın başında kopyc ettiğim sız addedilen kan!lier hücreleri- kaydediyordu. dir. Şimdiki halde Kanadada 

giizel ve dolgun program hakkiy- ni yok edebilmektedir. Bu ye· Neticeler atom ~!imlerinin giinde 50 - 60 hasta tedavi e· 
le çalınsaydı nC'fis bir musiki nl kobalt bombası {C - bom- tahminlerini teyit etmiş vaıi· dilmektedir. 
ıiyofl'li olurdu. Jlnlbuki yayın bası) yalnız kanseri imha et· yettedir: Kobalt bomhası kan· 
,.e parmakların değerlendirme. n1eklc kalmıyor, vücutta x - serin en Cena şekillerinden Diğer tedavi sistemlerine o· 
diği prograın, elimizde kuru bir şualarının \'e radium lt'davi· muztarip olan hastalara ümit lan üstünlüğü - Kobalt 
ki1ğıt par('ası olarak kaldı. sinin nüCuz edemediği nahiye· verebilecek \'aziyettcdir. bombası ~ayet derine nüfuz e-

lere de tesir ediyor. d k · Bn. K. Gaıarosyan'ın piyanosu K obalt Bombası Nedir? _ ere cığer ,·eya mide kanse· 
musiki/ muhaveresinde Yalnız C - Boınbasından elde cdi· Radyoaktif kobalt, supera. ri gibi tamamen ümitsiz say1· 
kaldığı anlarda, • hususiyİc Be- len neticeler - llenüz bir tomik cehennem bombası lan vakalarda da cesaretlendi· 
cthoven'in vari~·asyonlarında • kıç aydanberi yalnız Kanada· (H - Bomba ı) diye anılan, rici nrticcler vermektedir. Bir 
rakat bir nefes ferahhğiyle sa· da iki hastanede kullanılmakta \'C Einstein'a göre dünya ÜS· nnktaya tek~df edilebildiği için 
lonu kaplıyordu. Piyanist kendi- olan C - Bomb<ısından elde tündeki hayatı yok ctmiye de kanser hücrelerinin yanıbı 
sini boşuna harc:ıdı ve bu kon- edilmiş olan neticeler hayrtt muktedir olan en kuv\'etli a· şındaki normal dokuları x • 
serin kurbanı oldu. \'ericidir. Bu usulle tedavi edi tom bombasının mürekkiple· şualarından daha az tahrip e t 

Kohsrrin yarısında salondan len ilk ha~tanın ensesinde. mev rinden biridir. İşle tıp ~!imle· mekledir. 
(ıkıp gidrrken n1emlC'ketimİ7.İn rut n1ctodlarla önlenmesi im· ri bombanın bu tahrip edici 
tanınmış viyolon<:elistlerind<'n bir k5.nsıı olan siyah bir kanserli kuvvetini kontrol altına alarak C - Bombası kanseri tama-
zat, ıeki \'e alaycı bir ~ülümseme ur vardı. Kadın hastaneye ye. kanseri yok etme imk3nlarını men tedavi ediyor- mu? -
ile bana drdi ki: ıı-Börlc bir kon· ni ~etirilmiş ol.ın C - Bomba. aradılar. Kanser miltehas~ısları ancak 
serde bulunn1ak bir bakıma isti - sının bulunduj!u odaya sokul· C - Bomba!liında kobalt - tedavi bittikten 5 sene sonra 

r d 1
. ld ç·· k"' b" du. l\.l akine 3yArl;ındıktan son· muazzam bir kurı:un yı•ının· ya kadar hiç bir hastalık ema-

n r 1 0 u. .un.·u ırı yny sa- ra h,0 5[ 0, dan ma,·ıda herk 0 s o<la· ~ "' · " t · k 1 · " " "" d h d'l kt d resı gos ermıyen va a arı iyı· 
natkarının nelC'r yapnlaması icap yı trrkctti. Dü"'meye bJsıldı· a apse ı mc e, mey ana ge leşmiş addetmektedı·rler. C -
il . .,. · bu ·,·olon ı· t " tirdi"'i encrı'i ~ı·•r·anarak ıs· e u:ını vı. se ıs en can- ""ında kons•r 7 dakı·ka mu .. ddel " " • B b · 

1 
.. ki• ·,·ı g .. ıl . . . .. .. "" .. - tenilen noktaya te\'cih edilm<'k om asının ma;ı;i<:ı henüz bir 

ı orııc• - .. rı~ t 0 erımızın onu- le n.-ama şualarının taarruzlı• a ka" aı·ı •0•medı·•ı·nden mu .. te-
d

. , u tedir. İnfilak cıden atomlardan ~ ""'" "" 
ne ser ı.ıt marıız kaldı. Hasla hı.•bı·r şey h 1 b it 1 d ... meydana ,e:elen ,ı:ayet şiddetli as~ıs ar u sua cevap an ır. 

Ge(en yıllnrda halkın musiki- hi~sctmemiı:li: va\nız ensesin- maktan çekiniv. orlar. Bununla 
1 " enerji sonsuz bir hızla kan~er 

y(" karsı al kasıdığını öne süren de hafif bir kızarıklık vardı. hücreleri:ıe .t:"irip onları imha beraber elde edilmiş olan neti 
konsrr büroları bu bahaneyi bir Bir ay de\'am eden tedavinin ederek, etr· •taki l'i:t~ıam doku· celeri nazarı itibara alan dok· 
yana bır3ksalar da yüksek ev- neticesi tıp Alemini hayrete dü ıarın 0 sahalara yerleşmesine torlar kobalt bomba~ına şim· 
ı-.afta kon ·erler tertip etseler, şürrtü: doktor ı::özlerine inana· irnkAn \.'e:mektedir. diye kadar bu sahada bulunan 
mrmh·krtin !lianat kazancını ol-ı nııyordu: Ensrdeki ur kaybol- teda\'i usullerinrlcn daha fazla 
ılııt:ıı kaıl;ır krnrli kazan~larını muş, ilml t3biriyle kan.ı;;.er C - Bombasının temini - ümit bağlıyorlar. , _______________________ _. .................................. ~ .... -----------

saml Kü<;ük Sahnedeki Bir 
viyolonsel konseri oldu. Duvar 
aCişlerinde bol keseden ibzal cdi
lrn evirtüoz~ tevcihi, ycr1i ye
rinde kullanılan bir sanat paye
si olnı:ıktan ziyade çok defa ti· 
cari düşüncelere yem oluyor. 
lfclc tanınmaniış san:ıtkJ.rlara 
karşı halkın kafasında ı;iJinmez 
istifhamların şekil almaı.;ı ~ibi 
bir netice doğuruyor. Viyolonist 
F.lisa Clcrc de halkı \'e müıikse
vrrleri hayal kırıklı~ına u~ratan 
hu çeşit virtüoılardan birisi .. 
Ba::;tan bitsa gırırlılı !S<'slrr. arlım 
ha..,ınria .intonation" hataları, 

falso eolcr. mullak bir lekııık da korun1 u~ orw· Ja r. ·-,_· k•o•n•l•r•o•l ·- r • .ı•; l•m•l_;'.1 i •. ,_,_,__,. __ ,;_K;_o•lı;.;a;;lt;_h;.o;;_m;;lı;;';.';.;1 ;_;n ;_;ın;_..;~;,;a;.v.;e;.I ----·---~n~r~r~l·~,~·r~o~:.~~. l~·.A:;.· _,I 



-------------------------------·--- V AT A N --------------------------------------5---

Cumhuriyetçi Parti nasıl 
,dış politika takip edecek? 
Temmıızda toplanaıı parti kongresinin 

Ebenho\\er, NATO Ba~komutanı iken 

Eisenhower'in 
portresi 

Eisenho\\.·er 12 ekim 1890 da yüzlerce talebe arasında üçiln· 
Texas hükU.metinin Den- cülükle bitirdi. 

11ison şehrinde doğmuştur. Ba Poker ve briç 
bası telefon şirketinde orta ıııerakı 
halli bir memurdu. Bütün ço- B ütün spor kotlarında başarı 
cuklarını tahc;il ettirecek ka· . .. d •österen Eisenho,ver po-
dar parası }'oktu. Bu yuz en ker ve briç gıbi k.1ğıt oyunla
yedi çocut:u birbirjne yardım 
etmet:e çalı~tılar. Eisenho"'·er, rında da son derece mahirdir. 
kardeci O·•ar'ın hukuk tah~ı. Pokerin, bır şans oyunu oldu· 
lini tama;laması için bir ara- ğu k~dar maharet ve ustalık 
Jık &üthanelerde gece bekçilıği işi olduğuna inanan Eisen
:yaptı, profesyonel baseball ta- ho\\·er bir yıl içinde pokerden 1 
kımlarında para ile oyun oyna- 3900 dolar ka1.anmı~tır. Eı en
dı. h.owerin resim yapn1a kabiii)·e. 

Bir ),l çalı$ıp. bir yıl oku· tı de vardır. 1948 yılındaki ta
mı Eisenhowerın koleji bıhr· tUinden faydalanarak yaptı~ı 
mesini epeyce ıeciktirmışti. yağlı boya bir tablo, bir hayır 
Bu yütden 1911 yılında . .\nna· cemiyeti yararına müzayedeye 
polisdeki Bahriye mektebine Çtkarılmı$. 2600 dolara satıl
yaşı ıeçkın olduı!u için ka· mıştır. 
bul edilmedi. ~lecburen West Karısı, Eisenhowt'rin konuş 
Point Harbiye nıektebıne ya- masının pçk tatlı nldu~unu sav 
zıldı. Sporun her kolunda ba- !er 1942 de gazetecilere bcy~
sarı gösteren EısenhO\\·er. Har natta bulunan Bayan Ei~enho
biye mektebinin futbol ve ha- wer: ·Kocam o kadar tatlı ko· 
seba.11 birinci takımlarında se- nuşur ki 26 yıldır kendisini 
nelerce oynadı. Bir gün maç dınlediğim halde, yine de söz. 
esnasında aralı kırıldıeı için, lerini alika 'e zevkle takip e-
artık sahada &örünmez: oldu. derim• demişti. 

1915 de Harbiye mektebini <Devamı Sa. 6., Sü. 4 del 
~ 

I:isenhower, Türki)-eyi ziyaretinde Cumhu•·ba~kanı Celil Bayar 
ile görü}ürken 

<<Türkiye Atlantik Paktı için 
pek lüzumlu bir varhktır>> 

Geçen Martta Ankarayı ziyaret eden 
Eisenhower böyle elemişti 

Eisenho\\.·er bu sene martın 
iıı;Uncü günü .~nkara):~ 

gelmiş. üç gün kalmıştı. Oo
nüıte htanbutda da kısa bir 
müddet kalan Atlantik paktı 
o:dularının eski başkomutanı 
ihtisa !arını ~u suretle ifade 
etmişti: 

•- TU.rki ·eye gelmiş olmak
ta.n dolayı çok memnunum. Bu 
tık ziyaretimın TU.rkiyenin At· 
lantık paktına iştirakini hemen 
takip etmiş olmasından ayrıca 
büyük bir zeyk duymaktayını. 
Atlantik paktı bilhas;a münha
sıran a&keri bir tPskil~t değıl
dır. Mıtıterek hir idealle sulhil 
m\.ıhafaza etmek gayesinde Bir 
le~miş :\ti11etlerin bir toplulu
ğudur. Atlantik paktı tecavüıl 
bil' mahiyet tafımamaktadır. 
Gayemiz ancak sulhü muhafaza 
edebilecek bir ordu teşkil et· 
ınektir. Türkiye Atlantik paktı 
itin mühim bir ku\'\'et unsuru 
olacaktır. 

Otuz )·ıldanberi cesur Ye a· 
zimkc\r Tlirk mılleti kuvvetin 
Ve demokrasinin güıel bir nil· 
munesi olmuştur. Türkiye ~.\t
lanuk toplulu~u ıçin pek lüzum· 
lu bir varlıktır.• 

'.Ei~enhower bu seyahati mü 
teakip, karar"Ahına avdet ettik 
ten sonra. Atlantik paktı as· 
keri teşkil~tının ilk faali ·et 
Ytlına ait raporunda da Tür
kiye ve \·unanistan hakkında 
~Unları yazmıştır: 
•- Geçenlerde. N.\TO"nun 

iki yeni azasını. Türkiye ,.e 
'Yunanist;ını ziyaret ettim, ve 
bu temaslar U?edmde resareL 
Verici ve kamcılayıcı intıbalar 
bırakt!. Doğrudan doğrur1 ko-

münist tazyiki karşısında gös
terdikleri cesareti bildiQ:imiz i
çin. hu iki devleti miittefik sı
fatiyle aramızda görmekten 1 
mtlftehiri:ı:. Bu iki devlet a
zimli \·e cesur milletleriyle .~v 
rupa müdafaası için önemli 
bir kazançtır. Bu Jki müttefi· 
kimizin, mi.ıes!lir fakat ni~be
ten küçük hava ve deniz kııv
vetleri:ı,:le dr teklenmiş 25 ti.l
menden fazla bir sillhlı kuv
vetleri me\·cuttur.• 
Amerikan Cumhurbaşkantarı 
Amerikada şimdıye kadar 33 
cumhurbaskanı seçilmiştir. 
Bunların isimlerini ve hangi 
partiye mensup olduklarını ı
sağırla yazıyoruz: 

,,·ashin':!'ton. 
John .\dams 
Thomas Jefferson (Demok· 

rat ı. 
James ~!addison CDemokrat) 
James :\tonroe (Demokrat) 
John Quiney Adams (De-

mokrat) 
• .\ndre,,• Jackson (Demok

ratı 
~fartin \'an Buren (Demok· 

ratl. 
\\'illiam Hanry Harrison 

(Demokratı 
John Tyler <Demokrat) 
James Polk <Demokratı 
Zachary Ta)·lor <Demokrat) 
Dıtlard Fılmore <Demokratı 
Franklin Pierce <Demokrat) 
James Buchanan (Demok· 

rat) 
Abraham Lincoln (Cumhu

riyetc:D 
Andre\v Johnson CCumhu-

riyetçil 
(Decamı Sa: 7, Su: 8 del 

kararlaştırd~ğı pro ranıı neşrediyoruz 
~:nmh~'.~~~ıı:.arı:;~~a::~ r- B SLICA NOKT.AlAR 1 --... 
•ongresı bir pro~ram ha· 1 1 
ıırlamıştı. EisenhO\\of'r ,.e • 
Ta(t tarahııdan da tas,· ip "" • • • • • .. .,.,.. • • • • .......... • • • • • • • 
edilen proJtramın nıetninl 
aynen ne~rediyoruı: 

Dürüstlük, sulhü temine çalıtmak, hür memleket· 
lere ve müşterek savunma kuvvetlerinin kalkınma· 

sına yardım etmek, bunların birbirinden ayrılması· 

na meydan vermemek, Doğud::ı ihmalci politikaya 

son vermek, Yalta görüşmesi dahil bütün gizli an· 
!aşmaları tanımamak, Birleşmiş Milletleri, dünya 

ticaretinin geliımesini desteklemek, hürriyet 

fik irlerini tekrar canlandırmak 

Şimdi~i. hüklım~t. yedi sene i 
çerısınde Ikınci Dünya 

Harbinin ~onunda bizim olan 
görülmemiş derecedeki büyük 
kuv ... et ve prestiji israf etmiş 
tir. O zaman 15 muhtelif mem. 
leketin 500.000.000 kiıilik Rus 
olmayan halkı, komünist Ru.s
yanın diln).·ayı fetih plAnları 

çerçevesi dahilinde Rusya c~· 

miasına bağlamıştır. '-------
Biz hükıimrt licl<'rlerint İ

kinci Dün\'a Harbinde c:ok pa
halıya ka;anılan sulhu k:ıybet
ml'kle itham ediyoruz. 

Bizim İkinci Dünya llarbl l· 
c:eri!;inde vaşamamızı temin e
den mane;l kuvvetlı:>r ve daha 
iyi bir dünya ümidine ihanet 
edilmiş ve bu da komünist Ru!' . 
yaya, karşılanamaıı:sa bizi tah
rik edecek olan askeri ve pro
pat!anda faali)-·ptleri için ze
min hazırlamıştır. 

HükO.mct I,itvanya, Letonya, 
r:~tonya. Polonya ve Ceko!;lo· 
\·akya ~ibi dost memleketleri 
kendilerini komünizme karşı 
müdafaada yalnız bırakmıştı. 
Komünist tecavüzü bunları cm· 
ri altına almıştır. 

Hükumet. ~!illl Cin hükılme· 
tinin, stratejik liman ve demir. 
yollarına sahip olan 1\iançurya
YI komünist Rusvanın kontro
lüne terkini ist('miştir. Ve en 
nihayet Kon~rrnin kabul etti~i 
Ye Çin'in kurtarılması için cid
den ıaıı:ım olan askeri yardımı 
vermedi. Bu suretle Pasifik ta
rafımızda bir dost \'e müttefik 
yerine öldürücü bir düsman i
kame etti1er. 

Bunlar her hususta bizim 
sulhu temin eden vaadlerimiıi 
·eorine getirmedilı:ır \·e bunu 
kenıii gaye~ine erişmek iç1n 
katil. zulüm, esaret. tt'merkUz 
kampı ve insan haklarının feci 
bir şekilde reddedilmesini hu
kuki yollar olarak kabul etti~i 
gayet acıkça bi1inPn bir zalimin 
menfaatine yaptılar. 
Tahr::ın, Yeıta, 

Poi~Hlam, Kore 
T ahran, Yalta ve Potsdam, le· 

ci hataların yer aldıAı ma
haller olmuştur. HükQmot li
derleri, Kongrenin veya Ame
rikan halkının bilgisi veya mu
Yaf;ıkati olmadan hareket et
mişlerdir. Büyük zaferimizi ye
ni bir düşmanına \'C yeni teca
vüz vakaları ile çahucak gelen 
yeni harplerle dE>t!:iştirdiler. 

Güney Kore'deki iş~al kuv 
\'etlerimizi Kuzeydeki müteca
,·iz harekete hazır komünl~t as~ 

Ei!'irnlıo\·er, bü~·ük bir mücadtleden sonra Taft'ı mallCı.p 
Cumbw·i)'el('i Parti ada)·ı seçilmişti. Rrsimde, Eisrnhower, 

blJetinden sonra Taft 'la el sıkışırken ıörı.ilüyor 

edip 
,.ıı. 

kert kuvvetine ra~men çekti
ler. Bunlar gayet açıkça Kore· 
nin bizi alAkadar etmediğini 
söylediler. Komünist kuvvetle
ri melhuz olan harekete ha""=la
)'tnca bu milleti en müşkı.il 
eartlarda harp etnıe~·e mecbur 
ettiler. Bu. halen 110 000 kişi· 
lik Amerikan zayiatına sebep 
olmuştur. 

!teri görüşle Kore harbi hiç 
bir zaman vücut bulmazdı. Bun 
lar Kore're geri giderken Ame
rikan halkının vatanperverlik 
ve fedakcirlıklarını istediler. 
Fdkat ;ı:arar verici emirleriyle 
düşmanlarımızla alçakça müra 
dcılrye girişmişler ve cıkmaza 
saplanmışlardır. 

Bunlar muvazcınell bir şekil

de idare edilmesi l~zım gelen 
dünya çapındaki tehlikelere 
rağmen bir('ok hayatı ehemmi· 
yeti haiz: bölgeleri nazarı itiba· 
re almamışlardır, Diğer millet
ler onların hukuki istek ve iş
birlikçi dostluklarını ihmalimi· 

ze gücenmişlerdir. 

Orla Dolu, Asya, 
,\frika 

orta Doğu ve Afrika'nın bil 
·ük bir kı:smı Amerikan a· 

le~·htarı hisle kaynamaktadır. 
Uzak Dol!:uda komünist idare5i 
altında olmayan bölgeler hal
kı Rusvanın ı;ı evvelA Asya•. si
ya~eti ile halen iktidarda olan 
hüklımet liderlerinin •en son 
r\~yao siyasetini kar3ılaştırdtk· 
tarı zaman itimatlarını zorluk· 
la muhafaza edebilmektedir
ler. 

Bunlar, kendi \·atanımııda 
tımme hizr.ıf'tlerınde ehliyetsiz:
ligi, tefessühıi \'e sadakat~izli 
ği. hür temsilt hükiımet fikri 
nin kıymetini kaybedeceği de· 
rPceye kadar götürmüş ve bu 
fikir di~er yerlerdeki komü
nist prop:ıgandası ilı:> karşııa,an 

in-.anlara olan kıymeti kaybet· 
tirmişlir. 

İktidarda olan partiyi kontrol 
ed<•nler hakıkat halde hiç bir 

harici siyasete sıthip dei:ildir. 
Bunlar zaman .zaman t~vizler 
den pervısıı kabadayılıkları 
geçmektedırler. 

Dış politikadaki 
Esaslı noktalar 

H arici siya~etimizdeki Birles-
mlş l\Iilletlerin kurulması, 

başka devletlerin idaresi altın
daki insanların vesayete baQ: 
lanması, Japonya ve Almanya 
ile sulh yap1lması ve Avrupa
da daha sağlam bir güvtnlik ku 
rulma:.n gibi muvaffakıyetler 
Cumhuriyetcilerin işbirliıı ile 
sa~lanmııtır. Fıkat asli olarak 
Cumhuriyetçi Parti nazarı iti
bare alınmamıi ve o giyasete 
iştirake davet eöilmemiıtir. A
merikan halkı varlıklarımızın 
bu feci şekilde i!rafına ve sulh 
icindeki bir dünya ümitlerimi· 
zin yıkılmasına sebep olan par
tinin halen iktidarda kalıp kal
mamasına karar vermelidir. 

Cumhuriyetçi Parti halen ha· 
rict siyasetimizi idare edenle 
rin aksine, kendi menfaatimize 
istinat eden ve cesaret, kendi 
kendine hürmet. azim, görilş. 
ehliyet ve dint inanısla teşvik 
edilt'n siya~et Ye faaliyetleri 
tercih etmektedir. 

Dı5 politikamızın başlıca ıa
yesi dürüst davranmak ve sul· 
ha ka\.'uşmak olacaktır. Kendi
mizi sulhu temin etmekle vazi
feli addediyoruz. 

iı!erinden 
Uıaklastırılacaklar 

oışişleri Bakanlığında, eyalet 
dairelerinde, tehlikeli olan 

~ahsıyetleri mevkilerinden u
zaklaştıracağız. Dısislerindeki 
çalışmalarımızda calıemayan lü 
zumsuz ve halk tarafından hay. 
taz olarak tanınan güruha kar· 
şı sert davranacağız. Haricteki 
rnüesseseJerimizde hüküm sür 
mekte olan kırısıklık ve israf 
dostluğunu temine uAraştı~ı
mız insanların bizimle alay et· 
mesine sebep olmaktadır. 

Gayemize varmok için dürüst
lüklerini ve kabiliyetlerini i~· 
bat etmis insanlarla teşkill:tı 
kuvvetlendireceğiz. Onların di· 
namik hareketlerinin te5irleri 
ni göreee~ız. Yalnız bu yoldan 
giderek kabiliyet ve ehli,·etJe. 
rini isbat eden kimseler ;asıla 
sıyle. itimat telkin eder ve i•· 
yemize ula~abiliriz. 

Bize fenalık yapmayı taı;arlı. 
yan düşmanlarımızı ha~·al su
kutuna uğratmak ve milletimi· 
zin menfaatlerini açıkça belirt
mek yolunda giderek. milıbet 
bir sulh tesis etmek gayemiz
dir. 

Batı A vrupada, bu ha~·att e
hemmiyeti haiz hölRtnin kendi 
başına kuvvetli olma~ına mini 
olan siyasi ve iktısadl ayrılık 

<Devamı Sa. 6., Sil. 4 del 

« İKE » MÜKE1'1MEL BİR AHcmın ••• -

ft 
Amrı:ika BirJrşik O~\'l etlcr~'nin Yeni Cumhurbaşkanı Eisenho\vrr'in ;ayet usta bir aşçı old'uğunu bllmiyenler çoktur. Fakir bir 
a~.lenın c:oru.~~ olan Eıscnho\\er,. ,.e altı erkrk kardeşi, n~beth.·~e nıutf~kta annelerine ~ardım ederlermiŞ. Yemrk pi~irınf""'iini kU 
('Uk yaşta. ogrenrn tik~"· lıu~.ıl n aşçıhğı bir ı:tilıe l sanat hali n e Jettirnıişt ir . Boş zama nlarında veva karası fazla ~·orgunken din· 
lenme~ ıcın, mutfağı gırer, guzeJ et )CM('~ler~-· pal\talar, süs!U ııalatalar ha11rlar. Orduda onun emrindf' bulunan a~kerter, E1sen-
hO"('r ın vemck merakının ('Ok fayd~sını l{onnu-;:IPrdlr As1'erı kar~rJ?:ilhlarda sık !'iiık nuıtfaklan dola ı. ı ı · 
lr efJI ı · hl t ı 1 dl D ti 1 • 1 . · 1ır ve aaravana arın rnııı ,., 

zz o ma!'ıına zıa nezare ~<er .. , 05 arı, E Sl'nho\\tr'in p ·lrdıti rn lerıetıi )·tn1 eğln sebze çorbası olduğunll ıO~·Jerler. 
Bu ('orbanın ~a.111:Jıkları tam !~ı ,;un p;urermi$. \"ukarıda~I reslrnde F.hrnhuwer, e\·lnln mutfa~ında me~hur ('orha!iının "eh1 tlerinı 
baı.ırlarken gorulu)'or. Ba~kan ın karısı i\lamie Elsenhower, koca sının bu merakınC:.an çok memnun olduğımu sö) Jemektedlr .. 

Eisenhower, evinde e5i ne. 

'rbirine çok bağlı 
bir karı koca 

Eisenhower dünyanın en 
zevcelerinden biridir 

Bayan 
mükemmel 

Amerika Cumhurbaşkanıı:ı-
na seçilen Eısenho,ver'in 

refıkası Bayan Ei5enho\ver 
dünyanın en mükemmel zevce
lerinden biridir. Son derece 
!evimlidir. 53 yasında oldu~u 
halde çok genç göstrrir. ~te
nekse rena:i gözleri daima mil· 
tebes~imdir. 

Karı koca birbirlerine çok 
bağlıdır. Nadiren ayrılmıılar. 
hayatlarının bü\·ük kısmını bir 
likte geçirmi$1f'rdir Ba)'an 
Eisenho\ver, Denver şehrinde 
zengin bir hububat tacirinın 
kızıdır. Evlenme~i şu suretle 
olmustur~ Hububat taciri 191S 
.!iene.!iinde Texas'ta San Anto
nio'da bir ev kiralamıştı. Kom
.sularında ~fadam Harris adın· 
da bir kadın oturuyordu. İki 
aile çabuk do~t oldu, sık sık 
ı;örilşmde başladı. 
~tadam Harri.;, evine bir 

ıün üç genç subay davet et
mjşti. Ayni zam~nda kom~u 
aile de davetli bulunuyordu. 
Genç subayların arasında Ei
s~nhower de bulunuyordu. İki 
ı:enç burada tanıştı ve erle.si 
sene, 1916 da evlendi. Biri 19. 

diğeri 25 yaıında idi. 

Rabanın kızına 
Naı;ihatl 

E'·Ienmeğe karar verince ba· 
bası kızına su tavsiyede 

bulunmu:tu: 
- Bana bak! Koean küçilk 

bir subaydır, onun maaşile ya
~ıyacaksınıı Bunun jçin tu
tumlu olmalısın. 

Genç kadın bu tarsiyeyı ria· 
yet etti, daima hesaplı ve mU
tevati yaşadı. ilk olarak iki 
oda bir banyodan ibaret kü
c;ük bir apartımand:ı: oturdu
lar. Genç kadın yemek pişiL

mesini bilmiyordu. Bu cehil 
kendisine c:ok acı geldi. ağla
mağa başladı. Karısını çok se
ven koca: 

- Ağlama! Tabldotta ye
mek yeriz! 

Dedi. öı le yaptılar. Fakat 
maaşı 161 dolar olan bir suba
yın ıründe 2 dolar yemek pa
ra~ı verme!ti ı;:oktu. Bu ~ebep
le Bayan Ei.senho,,·er yemek pi 
şirmesini öğrendi. Bir müddet 

< De\·amı Sa. 6., Sü. 5 de) 

Amerikanın eski Cumhurbaıkanı Tnıman ve yeni Cumhurbaşkanı 
Elsenbowtr'in blrltkte çekilmiş bir roılmleri 

İki ···-partinin .... desteklediği ··dış 
··· ···siyasete .... devam .... edil~cek··--
Eisenhower seçim nutukları esnasında 

bu hususta söz vermiştir 
Vaşın;;ton 5 (US!S) - ikin

ci dünya harbi esnasında de
mokrat bir idare altında bir 
cumhuriyetti tarafından m!Y· 
dana getirilen iki parti tara
fından desteklenen bir dı' ~i
yasete yeni seçilen umhurbaı
kanı D\vig:ht D. Eisenhowe:'in 
başkanlılı altındaki cumhurı· 
yetçi idare tarafından da cle
\'am edilecektir. 

İki parti tarafından ı:le!tek· 

!enen dış siyaset. ilk defa ola 
rak 1942 senesinde, o zamar. 
Dışi5leri Bakanı olan Cordt-1 
Hull"ün iki bU,·ük siyasi parti 

gan'da Flint'de vaptığı bir ke>
nuşmada ezcümle demiştir ki: 
•Böyle zamanlarda düny:ıya 

birle~ik bir cephe arzetmrımiz: 
ktiza etm•kt•dir. Muhtemel 
düşmanlarımız1. gayede n1!ite 
reddit ve h:ıreıkıııtimi1de lı:'1r~r
sız: olac.ık bir ~ekilde birbiri· 
mizden ayrı olduğumuz; hi!is;n\ 
,·ermrmeliyiz. Döstlarımııı: ~i· 
yacefimizin de\'am edecezine 
emin nlabil!ceklerini bilmeli
dirler_.. 

• ... Cumhurba~kanı olarsk 
aayem Demokrat Partinin kon 
ıre liderleri ile i~birliıi ,.e • 

liderlerini. harp sonr1sı Rir sas dış si)·atp•imitin meydana 
leımiş ~!illetle' p!Anını mey. ııetiri!mP,inde onları hakiki 
dana getirmek icin daveti ile ortak yapmaktır--• 
temin edilmiştir. 1944 der-----------
Bretton Woods \'e Dumba'!'tllrı 1 
Oaks Konferansları ile bu prr>n r•--------
sip esaslı olarak yer ~tmiştir. 
Her ikl slyast partinin d ıl;•gıs· 
leri Birleş;k Amerikayı b·ı top 
lantılarda tem"il etmiştir. 

O z:.mandanberi Birlesik A 
r,1erikanın dış siya~ett h?r iki 
parti tarafından geniş mikyas 
ta desteklenmiştir. Seçim kam 
panyası e?:nasında Gener:ıl Ei· 
senhov.·er iki parti tarafınJan 
desteklenen bir dış si}'J.itıtırı 
de\-·amına söz \'ermi:tir 

General EisenhO\\·er ~tic;.i. 

VATAN 
il.AN FIVA rl .AKI 

Haslık maktu 25.-
ı net sayfa sanuını 4.50 
j UneU 4.-
" Uncu • :i,-
ııın sayfası 2.50 

Mahkeme. icra. tapu. 
noter ılAnıarı santimi 2.~ l. ____ .J 
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IKTISATvE PiYASA 
Son kararların 

n e tieesi 
)lemleketimıze ihracat yapan yabancı firn1alar saltıkları mal· 

arın bedelleri (>denmediği için şik3yettcr artmaktadır. 
)falüm oldu~u Ülere, .~kreC:itille ve vesaik mukabili ithal 

edilen mal bedellerinin ytizdc dördü tedi.} c erlılmekte, müte- j 
baki i ise Ti.ırk lirası olarak bankaya yatırılmaktadır 

İthal malları gumrüğe geldiği zaman Ekonomi \·e Ticaret 
Bakanlı ı, bankaya yatırılmış olan paranın transferini )'apma· 
dı~ından ihracatçı memleketteki firmaya mal bedeli öden1e· 
mektedir. 

Bu yiizden birçok ithal.itçı fırmal.ı.r harıçtekı ıtibarımızın 
ıarsıldığını belirtn1ekted.irlcr. 

Bu arada ithalat yaptığımız memleketlerdeki bazı firmala· 
rın prote-to çeke("eklerinden bah!:ıedilmektcdir . 
lngiltere tiftik \ Yunanista~ 1500 
Almağa başladı Ton fasulye alıyor. 

fngillere piyasamızdan tırtık 
,\vrurıa tediye birlıı.:ıne dahil 

•lmat:a başlamıştır. Şimdiye kJ-
1 

k ti d ·ıh ı d·ı k 
ı · · mem e e er en ı a c ı me 

dar ngıllereye 28 ton beyaz tıf- .. 1•
00 

t f ul ·ç·n Yu
tık ihraç edılmi~tir. uze~e ., on .as ye ı~ı . 

Deblokaj primi olnıldan da, n~nıstancla 11 kasım l9a2 tarı· 
tiftik ihraç edileb:lınektedır. in, hinde bir eksıllme yapılacakhr. 
gilizlerin beyaz lillık alımına de-ı Alınacak fasulyelere aıt şaı.t

naıncde; bozulmıyac:ı~ına daır 
lam edecekleri anlaşılmaktadır. kar 1 . 1 ıd· · t kd. d 

Diğer taraftan muhtelif mem· ı · 1 emına 'erı ıgı a ır e 
leketlere bugtlne kadar 2:;00 cars_:ı-!11ba ma1ları ela kabul olu-

. . . . d . nabılır denılmektedır 
ton tıflık ıhraç ,ectılmışlır. El e 18 ~l lLYON LIR.\LIK YENİ 
l!iOO ton stok lıflık vardır. 1 . . 
YAPAGI Fİ.\TL.\RI AR Ti YOR , T \ llS S '· \PlLDI 

G r k Sümerbank. O'erekse Ekonoml v~ Tıcarct Bakanlı-
~ e . ~. f:ınca muhtelıf memleketlerden 

yerlı fabrıkalar yapa,ı mubayaa 
9 1. 1 .h. k d k d"t"f . . ı ki ey u tarı ıne a ar a ·re ı ı !arına hız \ermı:) bu unma a· 1. .k k b-1' 'th ıat 

dırlar. ı veya .\'~ı:ıoaı ~ ı:nu a ı ı, ı a 
B d Sümerbank müba- yapmak ıçın vakı olan müracaat 

yaa um:~u:ıa~ını jiple 'istihsal l~ra .ıs milyon Türk liralık tah
bölgelerine göndererek mal mü sıs )apılmıştır. 
bayaa ettirme"e karar vermiş- Bakanlık. tarahndan ... bu.ndan. 
tir, e e.'·vel de. hır kere 10 . .J m~lyon 

..-\nkara Ye llaymanadan son l~ralık, .. bı_r ker~ de 13 mılyon 
;:elen haberlere nazaran yapağı lıralık _ ıkı ~ahsıs yapılmıştı. 
fıatları 225 kuruştan 240 kuruşa Tetk1klerı tamamlanan talep. 
>·üks.elmiştfr. !ere tah ıs yapılnıasına. devam 

Trakya kıvırcık mallarına ise olunacaktır. 
2i5 kuruştan alıcı var-,a da müs- Son tahsisler 1·ünlü kumaş, mo 
tah~il maliyetini hesaplıyarak tôrltl vasıta Uiıı;ti i. kahve, ke· 
bu fiata mal \'ermemektedir. reste, kilğıt, kauçuk, çimento, 

\'an yapağıları 252,5 kuruş- saç, ziraat al3tı, nakil vasıtaları 
tan satılmı~tır. ve ililh gibi mühim maddelere 

'\·ıkanmış yünler ise 430 ku· aittir. 
ruştan muamele görmektedir. -0-

ÇUVAL ' E K.\:\'AVİÇE FIAT· Dıc: memleketlerden LARl YLKSELiYOR 'f 
Piyasadaki söylentilere naza. 

ran J·ılbaşına kadar çuval ,.e G 1 f kl'fl 
kana>içe ithali İÇın dÖ>iZ tahsis e en e 1 er 
edilmiyecektir. .........._.....~~~--~-~-

Bu sebeple fiatl r ı·ü•selmeğe 
ba~lamıştır. 

2.5 librelik çuvallar !?20 • 225 
kuruştan 2.25 hbrelikler i.!;e 
210 • 215 kuruştan muamele 
•örmektedır. 

8 onsluk kanavıçelerın met· 
rr i 70 kuru~totn 10 onsluklar 
ise 80 • 8-t kuru5tan satılmı)tır. 

llletallwerk Crtus~en Cari Ta· 
bel <.:reU'ı'ien/Oberfranken 
AL~!.\:\\',\ 

KüçUk tip Dıc rl motOrleri tek· 
lif etmek tiıcre- ilgılılcrle temas 
etmek t emektedir. 

Elektro - Yulka 

r " BORSA 
İSTANDUL BORSASINLV 

5.11.1952 Flallan 

.t· ·'•I KırM.,tl 
'iJO.~O 70ı 

ıoo Dolar ~._.. . .Si} z~o.~o 

lOO Traıuu Frır.ıı O EIO O.~O 

ıoo Lınot 41 O ''·'o 
li)O 1n·itre Frann t!i.03 6i.03 

100 ııorın i .&~.ıo i3.ti" tO 
ıoo B•lçıka frae.ıı 5.60 .eo 
ıou Dnhml ı ·itS ı.~;5 

lOQ t' ·, ak uı .>.lO ~.·,o 

100 in· Au ·t.ı:.:. O .5-t.1'.!.\0 

ESHA~I VE TAHVİLAT 
~~ 7 FAiZLİ TAJIVİLLER 

~ı"as - ·r ıur-.:ım T 

:'-ıl'ıll • l'r vruı ~ 7 

J"lll Drmirfôla I 

1911 Drmir;rnhı ır 

19 ı2 Demlr,- Ju lll 
llillf )liioiafa• ı 

)lıill 'liidıfaa II 

)HJJI .31üdafaa 11( 

)lıiJI )1 ııdJI f•& TV' 

Ziraat Bı. ka'ı J 

ısı:>! Z raat Jl. ı:ı 

!! ı ~o 

:!~.00 

zı.7.s 

ZJ,83 

'!i.3.5 

z,.5.s 
zı ı;o 

113.Zl 

0 o 6 F AizLt TAHVİLLER 
ı~tt D. '\ .. u. 
Kılkınnıa l 

Kalkınma ır 

Kalkınma lil 

1 

J 
19-t :ı 1stıı..ra.u [ .. 
ıat..ı L.t.krııı ıı 

I!J,i9 İ!tikraı 

11'!.t:.O 

11:..eo 
ıı:.eo 

l 12.60 

112.60 

11:!.60 

ııı.eo 

~; 5 FAİZLİ TAHViLLER 
f:r•ani :.?1.00 

İlı:rımi t'li 'r. )lıdafıa '!3.60 

İkral'll_J,1ell 1911 D. "folu IY. ııı.10 

Jk amJ)f'li 1911 D. Tol'l V Jtl.!10 

JSl>l Tahı-ill ıoe.::ıo 

ı9S:! Zıraat B. Ilt toı.co 

1952 Zi ·aat B. l\ 10:.ao 

~;4,5 FAİZLİ TAHVİLLER 

BANKA. HiSSELERİ 
)f,rk,~ Ba ık 

İt Bar l X 

Yaoı redi B. 
T. Ticaret B. 
Anolııı Çimrııtrı 

Sark n,tirmenterl 
Omıanlı B. 

Ob .. ı•-'l'OD And. 
c;;. 60 hi · ~• And. 

:-ıı.oo 

3i.90 

lJ.')0 

•ıo 

:t3.00 

2T.()0 

7:!.00 

110.00 

~'.!.00 

PARIS BORSAS I 
ALTIN FİATI 

( 1) •. " al :ıı •ı>l.000 rr. 
(1> DC"'ar 39! Fr. 

SERBEST PhASADA 
DÖvizZLER 

111&-11·0 

1110-tı4.ı') 

4~2-1.153 

•~S-.t.6tli 

,, -til 

Parti nasıl dış 
edecek t 

Cumhuriyetçi 
politika takip 

(Başı 5 incide) 
tarın sona ermesi için, hiç bir 
kıskırtıcı veya emperyalist ga
j:e gütmeden, dostane bir şekil
de nüfuzumuzu kullanacağız. 
Hür meınJeketlere 
Yardım 

,... erek Rusya ve gerekse pej·k 
Jerj tarafından yapılacak 

her türlü taarruzu önleyebil~ 
cek hale gelinceye kadar. hür 
memleketleri destekliyecek, on 
lara cesaret verecek ve müşte
rek sa\'Unma ku\'vetlerinin kal· 
kınması için yardıma devam e. 
deceğiz. 

StaHn, Avrupa'da elde edebi
leceği muvaf!akıyetlerle Asya 
da kazandıklarını mUsavi addet 

1
. mektcdir. Bız, Doğudaki ihmal

ci politikaya son vereceğiz. 
Şunu da açıkça belirtmeliyiz 

1 ki, Batıda vakit kazanmak iı:in 
1 Doğuyu feda etmek gibi düşün. 

cemiz )'oktur. 
Cumhuriyetçi Parti bundan 

30 sene evvel. Kongrede ekse
riyette iken, Yahudilerin de 
bir \'alanı olması tezini müda· 
faa etmişti_ 

·Yerlerinden, yurtlarından e
dilmiş Yahudilere bir melce te· 
min eden İ:srail devleti, bizim 
en derin insanlık hislerimize 
bıtap etmektedir. 

Arap de\'letleri ile İsrail a
rasında sulhu temin için nülu 
zumuıu kullanacak ve bu böl· 
gede sosyal ve ekonomik duru
mu sağlamak için temaslarda 
bulunaca~ız. ' 

Amerikanın, kardeş cumhuri
vetlcrlc mevcut olan balları 
daha da kuvvetlendirilecektir. 

Gizli anlaşmalar 
Tanınmıyacak 

c umhuriyetçilerin liderliği al· 
tında kurulacak bir Ame

rikan hükümeti, komünist csa. 
retinin tesisine yardım eden 
Yalla görüşmeleri dahil, bütün 
gizli anlaşmaları tanımıyacak
tır. Şu açıkça belirtilmelidir ki; 
Kongrenin \'e Başkanın tesis 
edecekleri otorite ilt', Am<'ri 
kan dış politikasının başlıca 
sulhçu gayelerinden biri bugün 
esir olan insanların yarına. ha· 
kikt bir sulhun temin edilece
ği güne, ümitle bakmalarını te
min olacaktır. 

Karanlık içerisinde olan böl· 
gelcre ümit veren hürriyet ışı. 

1 

~ını lutmağa devam edeccğit. 

Bu hususta en büyük vazife • .\. 
mcrikanın Sesi-. neşriyatına 

1 

dtlsmektedir. 
Bu neŞTiyat, menfi. boş ,.e 

ahlak!ıı bir dış polıtikanın ~o
na erdi~ine işaret edecektir kı 
bu politika yüzünden sayısır. in 
san kütleleri dl'ı;;pot ,.e Allah 

tanımıyan terör idaresi altında 
inlemekte, baştaki idarecileri 
onları bizim mahvedi lmemiz ga 
lesi ile si13hlandırmaktadırlar. 
Jli rleımlş Milletlere 
1•ard1m 
Birleşmiş Milletleri destekli-

yecek ve hangi gayeye var • 
mak için kuruldu ise ona var
ması hususunda dürüstçe yar· 
dım edeceğiz. Bu teşkilatın ku
rulmasındaki gaye, anlaşmazlık 
ların dürüst n1ünakaşalarla bir 
hal yoluna konulması ve adalet 
karramına uygun müşterek bir 
en1ni.}·et sistemi kurulmasıdır. 
Diğer partilerin reyini alarak 
yapacağımız anlaşmalara tam 
ki)''Oletler!ni, rnfinaJarını vere
ceğiz . 
Diğer ıncn1lcketlerle yapaca

~ırnız anlaşmaların, vatandasla 
rımızı anayasanın sağladığı 
haklardan uzaklaştırmamasını 
lemin edeceğiz. 
Yapacağımız anlaşmaların. 

Amerikanın ma· 
1i ve iktısadi bünyesinde bir 
zorluk yaratacak şekilde olma· 
ma~ına dikkat edecegiz. Stalin, 
•asıl çöküntünün• hür memle-
ketler birbirlerinden ayrıldıkta· 
rı ve Amerikada bir ili.is olun· 
ca görüleceğini söylüyordu. Biz 
bu ayl'ılığın vuku bulmasına ve 
bu iflasın başgöstermesine mey 
dan vermiyeceğiz_ 

Gayelerimize varmak için har 
canan paralar eğer ehliyetle 
kullanılırsa, ehliyetsizcc karan. 
lık ve sonsuz gayeler için sar
fediJen büYtik miktardaki para 
lardan daha tesirli olacaktır_ 

'tılilletlerin kalkınması için 
yapılmakta olan beynelmilel 
talebe mübadelesini, endüstri
yel kalkınma programlarını 
memnunlukla karşılıyoruz. 
Dünya 
Ticareti 
Karşılıklı menfaatler sağlayan 

dünya ticaretinin gelişme
sini de istiyoruz ve destekliy~ 
ruz. Bu sebeple, asgari tarife
lerin, para lisanslarının ve ihti
yari tertiplerin sıkı bir eleme
ye tıibi tutulmasını istiyoruz. 
Karşılıklı olarak yapaca~ımrı 
ticari anlaşmalarda, memleket 
içi ticareti \'e teşebbüsü, işçi 
ücretlerini gözönünde tutaca
aız. 

Bizim politikamız, hürriyeti 
destekliyecek fikirleri tekrar 
canlandırmaktır. Bu fikirler, e 1 
sir in'lanlara ulaşacak ve hun
har idarecilerini çalışamaz bale 
gl'tirecl'k, bunların sonlarını 
! aklaşlıracaktır. 

'Iilletimiz tekrar dinamizme. 
nıanc\ i kudretine ka\'uşacak

lır -------- --
FR.\:\SADAKI P.\R.\ 

'llKT.\RI 
Fran~a bankasının 16 ekimde 

neırettigi son tebliğe göre Fran 
ı;anın teda'Viıldeki k3ğıt para 
miktarı bir hafta evvelkine na· 
taran 4:S.160 milyon frank aıal· 
rnıştır. Bir hafta evvel tedavül· 
deki para 2.038.142 milyon 

(?lal Salı.kottrıı 1. We,tr. 
,\L~J.\:\Y,\ 

Firma..&ı molörhi taşıl vasıtaları
nın Iiisliklcrinin imiılinde teshin 
işini buhar ~:erine elektrik cihaz. 
ları ve otomatik ayarlama Ham
rnersfahr usulü ile daha ucuza 
ınal olduğunu, lastik im<il ve 
tilnlir i('in tesisler kurabileceği
ıli \C mütehassıs usta }etiştire
bileceğini bildirmekle~ir, 

f-•trli L doıı 

~l,rlin thlı:ı .1 

Dolır {f'klf'.r 

D<:ıtar •ftlc.tıf 

Do:ar" T 

j_,vıtre Fr. ıı~ııı 1 
BORSA HAlllCİ ALTL'I/ 

FİATLARI 

Eisenhower'in 
portresi 

Birbirine çok bağlı 
bir karı koca 

frank ldı. 

Eldeki altın mıktan i>e ayni 
olup 194.942 milyon franktır. 

JL\DEN İHR.\(I ARTIYOR 
):fuh!elif memleketlerden ya; 

pılan maden talepleri son Gün
lerde fazlalaşmıştır. Ancak el
de fazla stok bulunmaması bu 
taleplerin hepsinin is'afını im
kansız kılmaktadır. 

Bu arada .\vusturyaya tonu 
45 dolardan bin lon krom ihraç 
edilmiştir. 

Bildirildiğine göre önümüzde· 
kl haftalarda Avusturyaya bin 
ton daha krom ihraç edilecek
tir. 

Emde und Siman 
(2lbl Sundem - Sıuerland 

ADl.\:\Y \ 

Cam yemek ırmi6 tabakları imiıl 
ettiklerini, Türkife için bir mü
messil aradıklarını bildirmekte
dir. 

il. E. Srhilling 
~·e!itontra!i~e 41 
Berlin-Halensee ADIA:'ffA 

Türkiıeden kaz, ördek '° uk 
U:ı lı ilbal etmek istemek! ir. 

Koh -1 · Xoor 
Jungmanno\a 34 

Praha 2/ÇEKOSLOVAKYA 
Bundan başka .\merikaya 9 

bin ton krom, \'u;oslavyaya ise Alçıdan mamül çeşit mankenler-
2 bin ton mJnganez ihracı için le duvar tcz)inatında kullanılan 
hazırlık yapılmaktadır. alçı ve dığer ne i maddeden 
KCÇCK n.\ S H.\ \TAS DERISt yapılmış reli•f ihraç etmektedir. 

Cumhurirrt 

Rt~ı~ E.li•d 
Hamit 
\ahit 

""" Gld,n BoOanıt• 
iıııi.li• Liran 
iıııila "'Ç'iktorra 
:..-ar>nI;roı:ı. 

B. Btır~ 
İnitr• Franıı 

39.90 41'l.00 

46.(0 ,8 . .50 
,2.50 ,2.60 

4.1.00 4J.~O 

4.0.~0 ,O.fiO 

39.20 3!1.40 

a~.10 a3.75 

$'.?.(0 52.50 

sı.~o sı.'o 

•0.7.S 4.1.00 

4.1.ZO 4.1.(0 

4.-1.30 4.1.,0 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI 
Deıue• tlO:S 803 

)febiko 605 607 

S!.1ndırt 601 602 

YrrU C 11 ,O n:ı·m) 601 tl03 

ALTLV BEŞİBİRLiıtLER 
Cumhtı.rü·•t 

Rt~a~ 

'.R.tı6at .tl.oazi 
Hamit ...... 
Ya bit 

191.00 11118.00 

aeo.oo ae3.oo 
310.00 315.00 
~90.00 ~111'.?.00 

~60.00 ~6:.oo 

2&0.00 ~63.00 

Pl\'.\ S.\ SI Dı:RGL'i Olto Cıahaun 
Küçük baş hayvan derisi pi Korbarh/\\"alMrk 20 BiN TON ÇEKiRDEKSiZ 

O t "t • •r i l üzü ıı SATILDI yasasındaki durgunluk göze çarp ' . ·" r. ... e sen 
ma ·tadır. Bazı kalitelerde de ABl.\, Y.\ E~e bölgesinde şlmdiı-e kadar 
duşüklük vardır. 1 ~Iensucat ek perı olup memleke satılan çekirdeksiz üzünı 20 bin 

Keçi derisi 160 • 165 kuruş. timizdeki tanınmış men5ucat mü tonu bulmuştur. Bu miktardan 
tan, koyun derisı tuzlu kuru e e.belcrinde teknısyen olarak 14 bin ton kadarı ihraç edilmiş-
150 . l:lö, hava kurusu 200 • 210 çalışmak i.sfüor. lir. 
kuruştan, kuzu derisi ise 300 ku ~~;;;;;;;_;:;;.;;:.;;;.;... _________________ _, 

ruıtan muameıe gormektedır. Ticııı·et ve Zııhire Borsası ___ ,,____ . 
ihracat durumu 5-1J.9SZ 

4 kasım 952 sJ.!ı günü oda· 
ıııızdan F.0.B. olarak 536.610 li· 
ra değerinde 18 menşe şahadet· 
name~i alınmıştü. 

Bu arada .\!manyaya 598 lir> 
degerinde 20 kg. ba ırsak, 4032 
lira de~erınde 52.i kilo baJ,!ırsak 
derjsi, ~352 hra de:!:erinde 11920 
kilo iç fındık, 387 lıra de~erin· 
de 10 k;. sunger, 30212 lira 
de~erinde 13 ton yaprak tutı.in. 

.\vusturya)a lj36-t lıra de e
rinde 364 kiJo bJ.~ırsak. 

Belçikaya 36~8 lira değerin· 
de 12 sandık lületası. 1732 lira 
deQ'erinde 6-12 k~. yaprak tütl'ın. 

Cekoslovakyaya 108nı~ lira 
de~erinde 51323 kilo iç fındık. 

Danimarkaya 1170J9 lira de
ğerinde 199J8 k:;. yaprak tütün. 

lnglltereye 113381 lira de~•· 
rindr 23217 kılo tiftik. 

lıalvaya ni36 lira değerinde 
322960 kilo saç kırpıntı ı. 

Su rıyt e 7840 L1 a değerinde 
:?O tt>n kestane. 

'\"ugosla\ya)a 48160 lira deee
rinde 200 ton keten tohumu. 

'\'unani.'.ltana i980 lira del!e
rinde 50 mJ kereste ihraç edil· 
ıni~tır. 

Buğday Ofısin DOkn1e 
Buğday .ert 
Buğday yumuşak 

Buğday ) umuşak lüks 
.\rpa 
:\t ısır sarı 
Fasulye fombul 
'.\leı-cimek kırmızı Ka. 
Keten tohumu 

• 
.\yçıçe ı Tohumu 
Fındık İç Tombul 

• 

çuvallı 

Dôkme 

L'n 79/81 rad. ;ıı Ki. çuvalı 
t:n 65/75 rad. 7:? Ki. 
Razmol 
Kepek 
Beyaz peynir )al'.:lı teneke~i 
.\yçiçegi yağı çıplak 
Zeytinyağı ;abunhık çıplak 
Sadeyağ t;r!a eritilmiş 
Tillik Deri 
Tiftik Oglak 

:\Iand:ı derisi yaş 
Sıgır deri i ~:ıs 
Sı ır derisi Salamura kasap 
Kuzu derisi il. K. 
Kuzu deri.,i yaş 
Kuzu deri i >as tola 
Koyun derısi yaş 
Koyun derisi ya~ 

' 

• 

• 

28.83 - 29.20 
31.75 
2921-32.5 
35 
23.5 
24 
46 
:39 
60 
59.i5 

-3925 

58 
35.2ö-37 

194- 199 
26t3-3725 
32lj 
lj.5 -18 
14.5 
3000-3500 
141 
154- 165 
685 
375 
600 
ll3-135 
122- 127 
165 
340 
310 
155 
175-245 
350-490 

(Baıı 5 lnelde) 
Generalin bazı hususiyetleri 

hakkında bilgi verirken de şun 
ları il.ive ctnıişti: ·Kocam dai· 
resindeki üzücü işlerin evde 
hjç litfını etmez. Lükse, sü:-e 
kat'iyen düşkün de~ildir. Yal 
nız şark halılarına bayılır. Bu 
çeşit halılarla dö~enmiş bir kö 
şede dinlennıek onun en bü· 
yük ze,·klerinden biridir.• 

İ kin ci dünya 
llarbinde 

Japonların Pearl Harbor'e hü· 
cumlarından beş gün Aonra 

Harbiye Bakanlığı, o zaman 
Tuğgeneral olan Eisenhoweri 
Harp Planları Dairesi Başkanı 
olarak Vaşingtona çağırdı. 

Bu büroda allı ay kaldıktan 
sonra 1942 senesinde, Eisen· 
hower A vrupadaki ~\merikan 
birliklerinin komutanı olarak 
İngiltereyc yollan.dı. General 
bunu takip eden aylarda müt· 
tefik kuv\'etlerinin kuzey ACri
ka, Sicilya, İtalya, le en niha
yet de Normandiya çıkarmala 
rına komuta etti. Normandiya 
çıkarmasından sonra da Nazi 
.-\}manyası yıkılıncaya kadal· 
müttefik kuv,·eUerini .>\vrupa
nın içerilerine kadar O'Ötürdii. 
)ttittcfik Ba~konıutanı olarak 
General 12 kadar nlilliyete 
nıensup a~kerleri iyi idaresi ve 
uzak göriişü ile zaferden zafe
re koşturdu. 7 mayıs 1945 de 
Almaııyanın mağlübiye'ti üze
rine buı·adaki .\merikan işgal 
kuvvetlerine konıuta eden Ei
senhower o senenin kasım ı· 
~·ında Vaşingtona dönerek Or
du Kurmay Başkanlığına ta
yin edildi. 

1948 senesinde bu mevkiden 
istifa eden Geueral Amerika· 
nın en büJÜk eğitim nıüessese
lerinden olan Columbia Üni
versitesi Ba~kanlığına getiril
di. iki ,.ne sonra da NATO 
Baş!~omutanı olarak Yeniden 
asken hayata döndü. 

Ei!ienhoweı· geçen sene Cum 
hurbaşkanlığı için namzetliği 
ni koymak üzere ordudan çe
kilmişti. 

Bergamada arkeoloji 
müzesi açıldı 

Bergama, 5 (A.A.) - Berga. 
ma arkeoloji müzesinin yanında 
tesis edilen Türk • İslam Etnoı
rafya müzesi açıl mıstır. 

Bergamayı Sevenler Cemiyeti, 
arkeoloji müzesi ile işbirli'i ya· 
parak müzenin zenginlestirilmesi 
için çalıımaktad ır, 

< B aşı 5 incide) 
sonra ilk çocukları dünyaya 
geldi. 
Birinci dünya 
Harbinde 
E isenhowt'r bırinci dunya 

harbi esnasında bir talim
g3ha kumandan tayin edilmis, 
rütbesi yarbaylığa çıkarıl mış

tı, Fakat harp bitince eski rüt
besine döndü, yani tekrar yüz. 
başı oldu 

1923 de ikinci çocukları dün
yaya geldi. Eisenhower ikinci 
dünya harbine kadar birçok 
vazifelerde bulundu, çok yeı·· 

lerde bulundular. İkinci dünya 
harbinde müttefik kuvv~tler 
komutanı olarak şimali J\fri
kaya gittiği ıanıan karısından 
ayrılmak lazım geldi. Fakat o
na sık sık mektuplar ::;:önder
di. Aradan geçen zaman zar· 
fında çocukları evlendiler, to
run sahibi oldular. 
Saray yerine 
Küçük vlll1 

Eiscnho\ver AUantik paktı 
kuvvetleri komutanlığına 

tayin edildiği zaman karı koca 
t'ransaya birlikle geldiler. Bu. 
rada saraylar. şatolar emirle· 
rine Amade idi. Fakat Bayan 
Eisenho"·er bunların hiç biri
sinde oturnıak istenıedi; Paris 
ile Vcrsailles arasında bir 
kallı kiiçük bir villa kiraladı, 
burasını kendisi sade surette 
tefriş elti. Amerikaya döndük
leri zan1ana kadar burada otur 
dular. 

Eisenho".·erin Atlantik kuv 
,.etleri koınutanı olduktan son 
ra yaptığı seyahatlerin çoğun
da karı~il kendisine refakat et
miştir. GC'c;en martta Ankaraya 
;:eldi~i zaman Ba.}·an Eisen· 
hov~:er de birlikte bulunuyor
du. 
Karı kocanın birbirl1?rine 

çok bağlı olması Amerikada 
kendileri için büyük sempatı 
uvandırmıştır. Eisenho,verin 
s~çin1 propa.~anda seyah3tle
rinde karısı daima yanında btı 
lunuyor, bu halkın pek bO.,iU· 

na gidiyordu. Eisenho,vPre 
ııİke .. denildiği gibi karı sında n 
da Mami., diye bahsedilmek 
tedir 

içişleri Bakanlığında 

tayinler 
Ankara. 5 (ANKA) İznik 

Ka)-makamı Turgut Eğilmez, A
lanya Kaymakamı Ahmet Hüsa
mettin Karakimseli. El mal ı Kay 
makamı Mukadder Öztekin. UçUn 
cü sınıf Mülki\•e Müfettlşlikleri· I 
ne layin edilmişlerdir, 

Napoli boks karması Ankara gan ıı da 

Bugün için istikrarsız bir 
f ulbol oynuyoruz. 

Bu üzüntü verici bir meseledir. Tek tesellimiz de henüz 
sezonun başında olmamızdır. 

Halen beşinci haftasını biti· r- Yazan : - ' v~ henil~ istikrarlı bir vaziye.~c 
ren profesyonel lige umumi gırememı'.li bulunduklarını mu. 
olarak bir göz atacak olursak, 1 s d f J j ı şahede ederiz. 
bu yıl profesyonel futbolumu: e a ay an Hulasa, bugün için verimsız 
zun gecen ) ıla nazaran haylı ve istikrarsız bir futbol oynu· 
istikrarı;ız olduğu neticesine 
varırıı.. bugün formunu bulmuş \ıazi-
Beş hafta zarfı nda yapılan yette değildir. 

yoruz. Bu üzüntü verici bir 
meseledir. Tek tesellımiz de 

yirmi beş maçta bit bir takım En göz doldurucu futbolcu- sezonun henüz hcı""larında ol· 
normal kıymet ve kudretini larımızı ele alarak bunların mamızdır. Futbolcularımızın 
göslerememiştir. Bu istikrarsız. dünkü ve bu&Unkti vaziyetleri. ve takımlarımızın bu seneki 
tık bilhaıo;sa büyük takımları - ni mukayese edelim., Bu mu- hakiki kıymetlerini kat'i bir 
mızda daha geniş mikyasta kayese sonunda as futbolcuıa. şekilde anlayabilmek itin bır 
hissedilmekle ve aldıkları ne· rım ı zı n geçen seneye nazaran müddet daha beklemek zorun
ticeler de bu istikrarsızlığın formlarının düşük olduklarını dayız. 

~:,W e~~=~1~~~.e•i halinde ıe- İranlı sporcuların yapaca«ı 
Evveli İstanbul ıampiyonu e 

Beşiktaşı ele alalım: Geçen se· 
ne )·üksck kalitede futbol oy. • • b 1 ı 
nayan, bu vcrimlı l e neticeli musa a {a ar 
o ·unlarıyle lstanbul şampiyon-
luğunu mühinı bir puan far· 
kıyle kazanan Be0ıktaş, bu ı·ıl 
be~inci haftaı;ı biten maçlarda 
geçen sent)'e nazaran müste
kar bir oyun tutturamamıştır. 
istanbulspora ve Adalete kar
şı farklı galibiyetlerden sonra. 
Kasımpaşaya karşı çıkardığı 

oyun ve nihayet Vefaya karşı 

mağlübiyeti istikrarsız bir teın 
ponun misalleridir. 

Galatasaraya gelince; bugü. 
ne kadar ald ığı neticeler ma
lümdur. Yaptığı beş maçta ra
hat bir galibiyet kazanamamış 
ve bu arada istanbulspor kar
şısında da hayli acı bir mağlü
biyete uğramıştır. Son Panati
naikos maç ındak i 5 2 lik ne· 
tice de, bugün için Galala!iôa· 
rayın göz doldurucu bir takım 
0Jn1adıgının ifadesidir. 

Fcnerbahçe ise, sür'atli, can
lı oyunlar çıkardı. Fakat kısır 
ve neticesiz bir futbol oyna
maktadır. Kazand ı ğı maçlar 
Emniyet miistesna, diğerler i 
kolay olmam ı ştır. llenüz kuv· 
velli rakipleriyle karşılaşma. 
dığı da göıönünde t utulursa, 
kat'i blr mUtalea yürütmenin 
henüz erken olduğu neticesine 
varılı r. Bö) le olmas ı na rağmen 

Fenerbahçe, )·erleşmiş ve ne· 
tice almasını bilen bir takım 
manzarası arı.etmemektedir. 

Vefaya gelince; lig maçları · 
na iyi başladı .. Be~iktaşa karşı 
kaıandıgı galibiyetle bütün na· 
zarları üzerine çekti. Fakat 
akabinde Galatasaraya mağllı· 
biyetleri, yeşil • bc)·azlıların 

da ınüstekar bir tempoya sahip 
olmad ı klarını ve Be~iktaş gali· 
biyetinin bir tesadW olduğu 
mütaleasını yarattı . 

Diğer altı takım arasında, 
Emniyet müstesna bir kuvvet 
tesanüdü göze çarpmaktad ır. 
Bu tesanüde rağmen Adalet \'e 
Kasımpaşa muhakkak ki, daha 
verinıli ve daha göz doldurucu 
vaziyettedirler. 

Fakat ist ikrarsızlık bak ımın
dan bunlar da kendi bünyeleri 
itinde diğer dört tak ım gibi 
bocalamaktadırlar. 

ııuıa~a. bugün profe~yonel 
ligdeki takımların vaziyetJeri 
pek parlak dc~ildir. Henüz 
maçların dörtte biri oynanmış
tır. Sezon ortalarında takımla· 
rın hakiki k ıymetlerine ulaşa
cak l arını tahmin etmek yersiı 
bir mUlalea olmaz. 

Maamafih yukarıda da söy
lediğim iz gibi bugün için ,. is. 
tanbul futbolu kıs ırd ı r. Bunun 
en son misali de Anka rada ya
pılan Cuınhuriyet kupası ma~
larında alınan neticelerdir. 

lstanbulun bugünkü ver im
siz futbolundaki sebebi takım 
larda değil, oyuncularda ara
mak lizımdır. Gecen senekı 
yıldızlardan hemen hiç birisi 

Şehrimizde misafir bulunan 
Tebriz şampiyonu Rahe Ahen 
klübü güreş ve futbol takım. 
ları birer müsabaka yapacak 
!ardır. 

Futbol müsabakası bugün 
Vefa stadında saat 14 .30 da 
Ateş klübü t akım ıyle yopı Ja. 
cak, cumartesi gecesi de mi 
safir İran gUreş t akımı. Tek· 
nik Üniversite salonunda ~ene 
Ateş klübü güreş tak ım ıyle 
karşı laşacak tır. 
Ateş klübü güreş kadrosunu 

bu müsabaka için Cemil De
mirsüren, Kemal Demirsüren. 
Burhan Pandül ve l\Juammer 
Varyoz'la takviye edecektir. 

Napoli boks takımı 
Sehrimizde iki 
Maç yapacak 

Ankara vapuriyle gelen ve 
e\lvelki akşam Ankaray<ı giden 
Napoli boks tak ım ı , Ankarada 
yapacağı maçl arı müteakıp 
şehrimize gelerek, 15 ve 16 ka
sımda Spor ve Sergi Sarayın
da iki müsabaka yapacaktır. 

İstanbu l bölgesini. NapoH ta 
kımına karşı temsil edecek ta
kımı teshil etmek üzere cıım·tr 
tesi günil Spor ve Sergi Sara. 
yı nda bir seçme milıııabakası 
yapı lacaktır. 

Garbis • Eftimyadis boks 
karşılaşması 

Hartalardanberi aJaka ile 
beklenen Türkiye yarı orta 
profesyonel şampiyon u Garbis 
Zaharyanla, dünya ordulararası 
67 kilo şampiyonu Yunan lı Hı
risto Zaharyadis arasında boks 
matı 8 kasım cumartesi akşa
mı Spar ve Sergi Sarayında 
yapılacaktır. 

Üçüncü küme maçları 
15 Kasımda baslıyor 

Tertip Komitesi, üı:üncU kü 
me mac;:larına 15 kasımdan iti
baren başlanmasına karar ver
miştir. 

Dördüncü kümenin rle öni.i 
müzdeki hafta içinde kur'al arı 
çekilerek fiks türü tertio lene
cek ve bu kümenin n1at;lar ı da 
muhtemel olarak ay sonunda 
baılayacaktır . 

Beynelmilel listeye ha-

kem vermek istiyoruz 
Futbol Federası·onu . Beyne! 

milel Hakem Komitesine ya 
kında bir ınüracaatta buluna 
rak dört hakemimizin beyne! 
milel listeye a lı n ması nı istiye. 
cekt ir. 

Beynelmilel listf'Ye ahnma~ı 

istenecek dört hak .. min üdmlc
ri bugünlerde belli olacaktır 

Hakemlerin terfi listesi 

Ge('en sene böl~C'cC' milli ha· 
kemli~e tf'rfil~ri jc;;tcncn ha. 
kf'mferin listesi fl-trrkez Hakf'nı 
komitesince taıııdilc ediln1i~tir 
Liste b11,1?iinlerr1c f'itanbul Böl
,çı:csine giinderilecektir 

Memleketimize gelen 

ltalyan hakemlerin pa-

rolorı ödenmemi~ 

IJaber aldı~ımıı:ı göre, bıı· 
~üne kad::ır mcmlekf'linli1e gc. 
Jip mac idare eden İtalr:ın h:l· 
kemlere. hPvnclmifrl t:;.lim:ıt-

n:1me ~"rcö-ince Yeril tııC"-İ icap 
~eten ta2n1in:ıtıarı ödC'nmcmiş 
bu lunmaktadır_ 

İtalyan Futbol Fedrr~synnu, 
hir mektup göndf'r<'rek yeni 
federasyondan bu ta1minatla
r ı n ödenmesi hustısunu rica 
etm i ştir. 

Futbol Fed~rasyonıı. ~ec;'"n 
seneki maçlara ait ahın bu ta1-
minatların sür'atle ödC'nmesi 
hususunda gerekli tr~rıbhü:sle· 
re ı;ı'.l'.'c;miş bulunmaktadır. 

lta lyada a ç ı lacak kursa 
iki hakem gcndereceğiz 

Futbol Ft"dera~,·onu. fsviı:re
de yapılacak diinva kurı:-ı~ı maç 
l arı iein ay c;:onunda; ftalyad:ı 
açılara;k \'e on brs ei.in dr\.·:ım 
edecek olan kursa pönrlerile
cek iki hakt>mi bugünlerde tes· 
bit edccektır. 

Ödemiş stadı törenle 
açıldı 

Ödemiş, 5 (A.A.) - ilçemiz· 
de yeniden inşa edilen spor sa 
hası törenle a('ılmıştır. istiklıil 
marşı ile başlayan törende, İz
mir Valisi. Bölge Reden Terbi· 
j-'CSİ ~lüdür vekili ile çok kala
balık bir halk topluluğu hazır 
bulunmuştur. 

Bu münaseoetıe izmirden da
\'et edilen Denıirspor futbol ta· 
kımı ile Ödcmis takımı araı;;ın 
da yapılan karsılaC'm,vı Ödemi~ 
takımı 2 · 1 kaıanmıstır 

Ankarada yapılacak 
olan atış poligonu 

inşasına başla nıyor 

Ankara, 5 (T.lt..\ ı - F.ınni 
yet Genel ~füdürlü~ü tarafın
dan vaptırılmasına karar ,·eri 
len atış poligonunun inşasına 
sene başından ev\ rl baı;;Jana· 

caktır. 

Genel ~Jüdürllı'?c- ait hır ar
sa üıo:erinde kurulaeak ol:ın hu 
poli~ona ~ıt ek~iltmt> öni.imtlz· 
~eki hafta vapıla<'rıkfır 
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ibret alacak: noktalar 
Evvelki günkü Amerikan Cumhurbaşkanı seçiminin r-n mü-

him ciheti seçimin, küçük bir hAdise bile olmadan tamam
Jannıasıdır. İki taraf a)·Jarc1anberi propaganda yapmakla meı
guldü. Pre1paganda son hallalar zarfında Azamı haddini bul
ınuştu. '\·er ver toplautılır tertip ediliyor, baıan yüıblnlerre 
in!;anın i~tirak ettiği bu toplantılarda ıiddttll nutuklar söy
leniyordu. Runa ralmen hiç bir \·ak'a olmaması bfrtoklannı 
Ctüşünıne~e ,.e ibret alrnağa sevkedecek btr h~diı;;edlr. Hahlki 
demokrasi budur. Herkes 5Öz hürrh·ellndtn istifade etme11-
dir. Hıtibi beienmeı-en, dinlemek istemeyen çtklllp gidebilir. 
Hit kimse ba~ka!ının sCı söylemesine mlni olmak hakkına 
malik deAildir. 

Seçimin tam dürü!'tlükle cereyan «!tmesl, hic bir taraftan 
b!r şik.iyet sesinin duyulmama~ı da dikkate "ayandır. Haklkt 
demokra~iler için bu prk tabii bhleydir. Balk idaresinde her· 
kes hakkına razı olmalıdır. 

Sec;im nrticelerinin ill.nında gösterllrn sür'at de üzerinde 
durularak bir noktadır. Serime sabah başlanıp akşam son 
verildiıll halde gece yarısına kad:ır fa§niI l~f bitlrilml~. netice 
anıaııhn1'tır. Amerlkaıla saat 24 bilde yedidir. Dün sabah 
saat yl'dide rad)·olannı atıp da Amerikan nd)·oların1n yayın. 
Iarını dinliyenler seçlnıin neticesini, Etsenho"·er'in kaç reyle, 
na!1al kaz:ındı~ını tafsililtlyle ö~renmi~lerdir. Bizim ıeçlmlerde 
netireYi anlamak itin çok defa uzun müıhtrt beklemek 11nm· 
dır. ı9.ıs da İshtnbul ?>eriminin netice"ini, günlerce bekledik .. 
ten sonra öğrenmlıtik. Bu gecikme birçok dedikoduya sebep 

olmuctu. 
Setim bittikten sonra iki tarafın birbirine kı~ı göster .. 

dili dostluk ,.e hürmet CT' zb·ade dikkati ı:ekmesi l.1um gelen 
noktadır. ~te\'enıı;on m•ı&lflp olunca derhal rakibini tebrik et .. 
mi~, yaptığı beyanatta kecdlsine yardım trlenlere teşekkiır et
tiklt'n ~onra ayni yardınıı !1mdi yeni iktldara gO~termelerl 11· 
zım grtdi~inl batırlatnnf, ·Partilerin üstiinde vatan vardır.• 
demi!lltir. F.isenhower d~ secim mUcıdeleAI esnasında söyleni
len !'üılerin unutularak memleket için elele çalı~mak lAnm 

geldigiui sö~lemlcstir. 
Seçim müradeleslndekl geniş hürriyet havası, seçimden 

e\'\·el ,.e &e~im esnasınd~ hic bir b.\dise olmaması, nihayet se
çimden sonra iki tarafın birbirine ka~ı gôsterdiJl hürmet 
Amerikaya şeref verdiği kadar başkalın tarafından ibretle 

General Eisenho wer ve eşi seçiın defterini imza ladıktan gonra 

Eisenhower, milletini 
...,....,. .1.1 .. ,,.. 1 

Nevyork 5 - General Eisen
hower, Birleşik Amerika cum· 
hurb~şk~nı olarak seiçlişini mü 
tevazı ~ır. eda ile kabul etmiş 
v.e verdı~h demeçte her iki par· 
tıye mensup jyi niyet sahibi er
keklerle kadınları son baltala 
rın siyasi mücadelesini unutma 
ya ve kendilerini memleket i· 
çin daha iyi bir istikbal temini· 
ne ~asretmiye davet etmiştir. 
Eısenhower, zafer demecini 

gayet mütebessim bir çehreyle 
Commodore otelinin büyük salo 
nunde seçilişini tes'it etmek ü· 
zere toplanmış bulunan 2000 den 
fazla, yakın taraftarlarına hi· 
taben vermiştir. 

• 

birleş meğe davet etti 

ka~ılanarok ıeylerdir. 
Enis Tahsin Til J Gece elbisesi giymiı vaziyet· :._ ________________________ , te salona giren yeni başkan ha-

Bir zehirlemeie 
tesebb ·· s iddiası ... 

'c Başı ı incide) birş;y yapamazdım \'e yapma-
oldu~unu söyliyerek İ.stanbula dım. 1 

Gelmiş ,.e ortağına ait bulunan 
torap fabrikasında yatıp kalkma 
la başlamıştır. 

lıte bu sıralarda bir gün; fab
rikatörün karıı:;ı Nezihe evden 
telefonu açarak fabrikada bulu· 
nan Fettahla konu~muı ,·e: 

- Ben Konyaya gitmek isti
Yorum. Bana bir )"ataklı bilet te
min edin, demiştir. 

,Bunu fırsat bilen Fettah, ka
dının Konyaı-a gitmek arzu•unu 
kQCasın:ı. telefonla bildirdiği gi 4 

bi, kendisi de Ahmet lta~ha$ın 
bütün tenbibleri hil,"tfma Nezi
hE::)·i görmek üzere Emirgfı.ndaki 
köşke gitmiştir. Aradan birkaç 
gürı geçmeden Ahmet Haşha~ 
haber göndererek; karısına kat
tı·ı·en bilet alınmamasını ve ken· 
dis.inin geleceğini bildirmiş, bu 
6efer de Neziheden ve Fettahtan 
a.Yni zarf icinde bir mektup al
llııştır. 

Bunun üzerine şüpheler için
de kl\Tanmağa başlayan fabrika· 
tör derhal İstanbula dönmüş ve 
komşulardan, fabrıka muhitin
den; Fettahın Emirg3ndaki eve 
niçin gittiğini, kaç defa gitti~i
ni Ofrenmete çalışmııtır. !\ez.i
he, önce kocasına: .Fettah e\·e 
bir defa geldi• demiştir. Fettah 
lse, • Üç defa gittim• deyince. 
Ahmet Haşhaş bUsbiltün bu me· 
Seleyi tahkik etmek lüzumunu 
hissetmiş ,.e uzun goruşturma
lar neticesinde, kendisi burada 
Yokken, Fellahın aşağı yukarı 
hergün Emirgandaki evde oldu· 
l!unu tesbit etmiştir. 

•Bana ihanet ettin• diyerek 
Ahmet J!aşhaş karısını itham et· 
nıeğe b~layınca Nezihe kocası· 
na müthiş bir itirafta bulunmuı 
\le: 

•- Ben Fellahla görüştüm 

ama, aramııda hiç bir ~ey yok. 
O bana; senin kocan iyi bir koca 

değil, Konyada ıimdi baıka bir 
kadınla evlenecek, seni boşaya
kak. İstersen tüccar (. ..... ) nin 

1 
arısı ile görüş, sana bütün bun
arı anlatsın. Bu adamdan kur
tuımak için, temizle:ı'ip, ortadan 
ltatdırmak !Azım. Sana zehirli iki 

1
ilillAç verece~im. Yiyeceğinin, 
Çcceğinin içine bunlardan ko

Yarsan, hafif hastalanacak. (, .. 
• .. ) bunu haber ver. İcabına biz 
bakarız, dedi. Ben olmaz, çocuk
larımın babasıdır, diye böyle bir 
le}·i kabul etmememe rağmen 
•rtesi gün gelerek güllAçları eve 
t'etirdi. Bunları iki ay kadar evin 
~Utfağında sakladım. Sonra Ha
•be giderken Suadiyede oturan 

i.~at ismindeki arkadaşıma gö
Utdüm .• dcmi5tir. 
l' Diğer taraltan iddiaya göre, 
I! •ttah Dutman ayrıca Ahmet 

1 
•ıhaşı, Konyada da zehirlemek 

k•temiş, bu durumu, Fettahın 
()arısı Hayriye Uç şahit huzurun
a itiraf etmiş ve demiştir ki: 

il .. - Ahmet Haşhaş • Konyada 
l en Yemeğini bizde yerdi. Da
a'n. da yatıya kalırdı. Kocam ba· 
)~ iki gülllç vererek, Ahmet Be
l)\ lt Yemegine tozlarını serpme
di _söyledi. Fakat ekmetini ye. 
tğırniı bir insana kar~ı böyle 

Tahkikat safhası 

?ıfuhitindc çok sevilen fabrika
tör Ahmet Haşhaşa yapılan bu 
öldürme teıebbüsU teessür uyan 
dırmıştır. lIAdisenin tahkikatına 
elkoyan Sarıyer SavcJ§l Tarık 

Pepeyi 20 den fazla ıahidin ifa
desini almıştır. Bu şahitler ara· 
!;ında, snilletvckilleri ve doktor
larla tanınmış kimseler bulun
lllll~\.'dJr. 'F hkikatın gizli devam 
eden sa!lialarından sbnra ortaya 
hlrçok isimler daha çıkacağı an· 
laşılmaktadır. 

Verdıtl ifadede aynen yukarı
daki fekilde hadisryi anlatan Ne· 
zihe Haşhaş \'e Fettah hakların· 
da takibata geçilmiştir. Fettah 
Dutman verdiği ifadede bunların 
ı-aian olduğunu •öylemiıtir. 

Şehrimiz avukatlarından Halis 
Sungur'la ,\hm•t Efro~iu, Ah· 
met Ha~haşın avukatlıı?ını der
uhte etmiıl•rdir. Önümüzdeki 
günlerde tahkikatın neticesi bel
li olacaktır. 

Kiracılar Cemiyeti 
Zam istemiyor 

( Başı 1 incide) 

ortadan kaldırılmış olacağını 

ifade ettiklerini ev•·elki nilsha
larımızda yazmıştık. Bu toplan
tıyı takiben yapılan lstanbulu 
kalkındırma derneğinin yıllık 
toplantıs1nda da, aynı mesele 
mevzu bahis edilmis ve ev sahip 
teri kiracıların pek de lehine 
olmıyan temennilerini bol bol 
izhar etmJılerdi. 

Bu hareketlerden adam akıllı 
tell~lanan •kiracılar ve ev sağ. 
tama cemiyeti• derhal faaliyete 
geçerek kendi görüşlerini havi 
bir mektup hazırlamış ve l\lillet 
vekıllerine yollamıştır. 

Jllılletvekillerine yollanan bu 
mektuplarda; kira kanunlarında 
esaslı değişıklik yapılması hak. 
kında Büyük Millet Meclisinde 
beliren teşebbüslerden bahsolu· 
narak, bu değişiklikten evvel ki
racılar nezdinde bir anket yapıl. 
ması lüzumu belirtilmekte; Ka
sım ayı sonunda toplanacak •ki
racılar isti_şari kongresi• "müza
kerelerinden bu hususta çok is· 
tifade edilcce~i tavsiyesile o ıa. 
mana kadar intizar edilmesi ri
casında bulunulmakta ve ezcüm 
le şöyle denilmektedir. 

.Devlet memuru olsun, veya 
devlet bütçesinden maaı almıyan 
diğer bütün ticaret, sanayi ve 
sair iş yerlerinde çalışan memur 
lar veya isçiler olsun; maaş üc
ret ye yevmiyelerinin hayat pa
halılığını karşılıyamadığı açık 
iken ev kiralarında yeni bir zam 
me\"luunun ele alınması. küçük 
kiracıları yenemiyecckleri gilç. 
lükierle karşı karııya bırakacak 
tır. Esasen mesken kiracılığın
da devlet ve hükumet mıldaha. 
lesi içtimai prensip bakımından, 
himay e muhtaç kütük kiracı 
vatandaşların haklarını koru. 
maK icin yapılır. Her ileri mem 
lekette yarım r ırdır tatbik olu· 
nan •ucuz ev• kanunları varken 
bizde tamamen aksi bir yolun tu. 
tulacağı a•la dUşilnülemeu 

zır bulunanların sürekli alkışla· 
rıyle karşılanmış ve stikQ.n av
det edince Stevensondan almış 
olduğu tebrik telgrafını okumuı 
tur. 

Eisenhower müteakiben ta· 
raftarlarına hitap ederek Amc· 
rika başkanlığına gecilişini ka
bul ederken yüklendiği mes'uli· 
yetleri de Amerikan milletine 
!Ayık bir şekilde idrfik etliğini 
belirtmiştir. 

Trumanın tebrlkJ AdJai Stc,1enson oyunu kullanmak üzere sırasını beklerken 

Başkan Truman, halefine baş- tccinin koluna gire.rck: ·llaki- gün verdiği beyanatta şunları 
Daıkanlık treni 5 (A.A.) -ı 

kanlık treninden aşağıdaki tel· kalen dehşet. Haydı gel çadıra söylemiştir: · 
grafı göndermiştir: gidelim ve öbür gazetecileri gö- cÖnümüzde bulunan nazik dev-

•Ezici zaferinizden dolayı teb relim onlarla bir kadeh içelim. re içinde büyük me.suliyetler de
rikler. 1954 bütçesi kongreye ıs HattA belk.i ~· iki ka~eh içelim, ruhte ettiğimizi kabul ediyoruz. 
ocak~an evvel sunulacaktır. BU- z~ra bu buyuk bır gunı demış- llcpimizin Başkan Eisenho 
tün ihzari rakamlar hazırlan· lir. ı wer'in lidtrlil!lnde birleşeceği
mıştır. Bütçe idareıı:l ba~i:anı Babasının Kareye gelmek ta- miıe cminım ve bu liderlik sa
nezdindc derhal bir temsilci gôn .~vvuruna temas eden genç El· yesinde hürriyet d.l\·asının ilcr-
dcrC?l'.niz gerckm.ektedir.. . senho.,-..·er elemiştir ki: . liyeceği, dünyanın sulha kavuşa. 

Hala Koreye gıtmek nıyetın· tİyı olur. Fakat tabıatıyle Ko ca~ı muhakkaktır.• 
de iseniz özel başkanlık uça;:ı reye yapaca,Q:ı bu geziden muci· Seçimlı:ırdc bir hidise olmadı 
·lndependence• emrinize !ah· z'1er beklenilemez.> Vaşington, 5 (A.A.) _Adalet 
si.s cdilecek!ir. Elsenhowcr'in 8tevenson'a Bakanlı~ından dün akşam bildi· 
Eısenhowerın Trumana revabı tclgrah rildiltine göre, şimdiye kadar se-

Nevyork 5 (A.A.) - Truma· Nevyork, 5 (AP) _ General çimlerde yolsuzluk cereyan etli-
nın tcl~;afını cevaplandıran Ge . ~ine dair bir şikayet vaki olma 
neral Eısenho,vcr, başkana aşa- F,ısrnhoy.·er, Stcvenson'a şu tel· rnıştır. 
~ d k' ı ı f ·· d · t· grafı göndermiştir: gı a ı . e gra .~ go~ ermış ır: Bakanlıktan ilave edildiğine 
·~azık ve lutufk?r telg~afını.z "Göndrrmiş olduğunuz tel- göre, Amerikanın siyasi tarihin-

benı so~ der~ce mütehassıs cttı. grafta izhar etliğiniz centilmen· de bu hal ilk defa görülmekte
Butçe ıdaresı başkanı neznındc ce hissi ·atınızdan dolayı size le· dir 
~ir t~?1si~c~ göndermek için ik~ şekkür edl'rim. Secim mücadele- Netice lngilterede sürprWe 
uç 2un ıçınde elimden gelcnı sinde grçirdi~imiz sert safhala· karşılandı 
yapmağa çalış~~ağım: n bütün iyi niyet sahibi vatan Londra, 5 (A.A.) _ General 

İndcpcndece ı eınrıme verme\c, daşlarımın unutacaklarından ve Eisenhower'in Birleşik Amerika 
hu~usund~ki tek~ifini~ beni faı- daha iyi bir istikbal halırlamak Cumhurbaşkanlığına seçilmesi 
l~sıyle. mutehassıs ettı. Fakat si yolundaki vazifemcle bizleri des- Londrada az rok b'r ü · te 
Zl temın edebilirim ki, silahtı tekliycreJt1rrinden eminim. Ame · . ~ 1 5 rprız Ş
kuvv~tlerin bana tahsis edebi- rikan milletinin böyle hareket ~!şt~~mış ve çok al~ka uyandır-
lecetı herhangi bir askeri nak edece~nden emin bulunuyorum• · · · · 
tiye uça~ı Kareye yapmağı dü- Son netice I~gıltered_e umumıyetıe Eıs.en-
şündilğüm seyahat için bana k~ howerden zıyade Steve~son un 
fi gelecekti r. NCl"york, 5 (AP) - Dünkü se· ~a.zanması temenni edılmekte 

Hareket tarihimi kabil oldu- çintlerde memleketin 146.361 se· ıdı. 
ğu kadar çabuk Savunma Ba· çim mıntıkasından 123.373 ünde 
k:ınına bildirece~im.• ~ayım bitmiştir. 

Clıurchill'in telgrafı 

Londra, 5 (A.P.) - Baıbakan 
Churchill bu gece General Ei
senhower'e bir tebrik telgrafı 
çekmiştir. Churchill sulh ve hür 
riyet davası uğrunda generalle 
i~birliğini tazelemek arzusunu 
da izhar etmiştir. 

Ei •nhower'in Koredtkl oğlu Eisrnhower 29.569 799 
babasından muclıe beklemiyor Stevenson 23.785.280 

Korede bir mahal ~ (A.P.) _ Temsilci1er ~fee1isi: A\·nı gaa-
3. üncü Amerikan tümeni ha- te kadar Demokratların İ97 me
rek.at ~ubesi subaylarından bin lıusluk kazandıkJ.arı anlaşılmış· 
başı John Ei,.nhower bugün ba· tır. Şimdiki Konın-ede 230 De 
b_asının. cı~mhurbaşkanlığına se mokrat rnPhus vardır. Curnhuri
çıldığını hır gaıeteciden ögren- \"('fçilrr 214 mrbus c:ıkarrnışlar
miştir. Haberi alınca, 30 yaşın- dır. 1Ia1en Kon"rede 200 mcbu!
daki gene subay, hazırlamakta ları vardır. 23 mıntakada seçim 
olduğu bir haritadan baıını kal netioelrri henüz belli de~ildir. 
dırmıı ve yüzünde, •Ei$enho,ver Ba~kan mua,·ininin sözleri 
stilinde• geniş bir tebessüm be· ı.on Angeles. 5 (AA.· - Bir· 
lirmiıtir. lrsi.k Amerikanın yeni Başkan 

Derhal müjdeyi getiren gaze· Yardımcısı Ricbard Nixon, bu· 

Jlarry S. Tıuman elinde oı· tllt 1a~ı olduğu hıl ı_ 
birlikle seçinı 5,1.ıdıe;ııun b~~ında 

Telgrafın metni Başbakanlık 
dairesinden açıklanmamıştır. 

Yen1 Ba15kana bir süpürge 
hediye edildi 

Neveyyork 5 (A.A.) - Gene· 
ral Eisenho,,..·er müstakbel Ame. 
rikan Cumhurbaıkanı sıfatlyle 
bugün ilk hedıJ eyi almı~tır. Bu 
hediye bir sUpürgedir. 

Bu temizlik aletinin üzerinde 
hediyeyi gönrleren süpürge ima 
l.ltçısının küçük bir notu bulun 
maktadır. Bu notta cı:hfuıahrafa. 

tı temizlemek için-o kelimeleri 
yazılıdır. 

Amerikada büyük 
Bir sahtekarlık 

<Baıı ı tncldoJ 
caklarının imalltı Kaiser · 
Fraser kumpanyasına ihale 
edilmişti. Bu kumpanya iı· 
lerin bir kısmını 1\1ardik
yan grupuna devretmiştir. 
Hesapların tetkikinden an

laşıldığına göre Mardikyan 
grupu, Kaiser - Fraser fir· 
masına 1.332.000 dolar tu· 
tarında faturalar çıkarını;· 
sa da, bunun yalnız 675 bin 
doları meşru masra!tır. 

Detroit bölgesinin en m3.
ruf sanayicil~rinden biri o· 
lan !\lardikyan aslen Erme
nidir. İstanbulda doğmuı. 6 
yaşındayken Amerikaya ge. 
tirilmiş ve 12 y.::şında yetim 
kalmı!litır. 
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BAŞMAKALEDEN DEVAM ı ,........~-.,,..-------
~ ................... ... 

Eisenhower 
Neler getirecekl 

<Başı ı incide> 
de ısunlardır: Yalta gibi harp 
hedeUerine aykın anla1maların 

hiçe &ayı1ması, dunyanın her ye- ""'-"" 
rinde ıerre muka\·emet azminin 
desteklenmesi, garbi Avrupayı 
aJika gösterilmesine karşıhlı::, 

ırzakşar.lun ihmal edilmemesi, 
demirperde zindanında bulunan
lara kurtulnıuı ümidi telkin 
olunma.sı, hür dünyada birlitin 

14 

ve istikrann muhafaza tdilmeıl, 
merkeziyetçi ıistenı hesabına 
Amerikada hürriyettrn \'fi ma
halli muhtariyet haklarından ve
rilen tl\izlerin ıona ermesi ... ı )\11 

MUAYYEN ZAMANLARDAKi 

sancılara karşı 
••• 

Bütün buntann minası ıu-
dur ki Eisenhower, aıimll bir 
prensip ılyastlhle dil.Jlya ıahne
ılne çıkıyor. Jlarpten ıonrı ya
pılan hatalın tımire karar ver· 
miştir, ıulhu kaıanınanın yoUa
rını, harpte zaferi temin eden 
esaslı u:;ullerıe arayacakhr. 

ıı 
;) ı 

GRiPiN 
başarı ile kullanılır ... 

A vrupanın garbında; statüko 
Jptillsından, hattı artık ma

ı:iye gömulmesi icap eden bazı 

köhne sistemlere bürünmek 5ev
dasından hala ,-ızgeçmemiı, ye
ni ve radikal ıidlşlere ayık uy. 
durmağa hazırlanmamıı memle
keUer vardır. Bunlar. Eiı-.en

bower'in temsil ettiği siyaseti 
e.ndiıııe ile kırıılamı§laı ,.e Ste
\'enson'un kazanmasına duacı ol
muşlardır. 

• 

Bize gelince, ı-\merikanın aile 
işlerine kan§mak iddiasında bu
lunmadık, Bu seçimlerde ürat
lara yer verilmemesine 'e her 
i.ki siyasi partinin bir orta )·ol 
gidişi kabul etme.ine ve çok 
ku\"·etıl, kıymetll ve diırü~t iki 
namzet göıı.tennesine sevindik. 
Eğer tahmin edildigi gibi, Cum

Başkan Eisenhower «Türkiye Atlantik 
pek lü-Kore'ye gidecek Paktı ıçın 

zumlu bir varlıktır» < Bası ı inrt:lc > 
huriyet parti~i mufrit ıag, ,.e Ei.senhower ve karı!ı dün ıe
Demokrat partisi müfrit sol bay- ceden itibaren başkanlara ya. 
rağıy1e ortaya çıkıp bir doktrin pılan inzıbaU tedbir ve kordon 
ka\'gasına girişselrrdi, Amerika- altına alınmıstır. Bir müddet iJ 
oın da, dünyanın da huzuru bo- tirahatten sonra General Kore· 
zulurdu. , ller iki tarafın orta ye gidecektir. Hükô.met meka
yolda, itidal yolJarında ilerile- nizmasındaki demokratlar teliş 
mekte birleşmesi, güven verici içindedirler. Büyük çapta deği· 
bir manzara idi. Bu itibarla nam- şiklikler beklenmektedir' Dewe· 
1~tlerden ha~gisl kazansa, Ame- yin Dışisleri Bakanlıi;ına geti
rıkan~n lu~tugu hedeflerden ,·az- rileccğine ve Tattın da geriden 
geçmıyec«!gine kanaatimiz vardı. işleri idare edeceğine dair ema 

Fakat Amerikalılar için bir 1 relrr mevcuttur. Dış liİyasette 
aile i~l olan setimler artık sona hemen değişiklikler olacağı, 
.erdiğine göre, Ei!ıenhower'in !\Iarshall \'e Truman yardımla· 
dünya işleri hakkında ileri sür- rından kısıntılar yapılacağı, .ı\.v 
dügü radikal hedefleri benimse- rupa ve Kore kuvvetlerinin ten
digimizi ve bunları ho~nutlukla sik edilectği muhtemel görtil
ka~tladığımııı gizlf'meğe sebep mekt.edir. Eisenhowerin ı:aferi 
kalmamıştır. Gen. Eisenhower'in tam ınfıratçılığın de~il;e de, mu 
istediklerinin bep:;i, Turk milli hafazakarlığın zaferidir. Ka~ 
ı;i:.rasetiniıı ruhuna uyg'Undur. Ru dınların ,., büyük sermayenin 
itibarla bunlar. lıizim de tabii oyları rol oynamıştır. 
hedeliorimildir. Bir müddet .,.. Ankaradan intıbalar 
vel ar.amızda gördügüınüz \•e BUM.C 1tıı.1ıoıbırl"'udı1' 

t;ok sevdi&iıniı Gen. Elıen- Ankara 5 _ Amerika Cum· 
hower'in muayyen bir proJ:ram hurbaşkanlığı secimi şehrimız. 
,., hedefle i5 ba ... ına geln1esinin, de büyük alAka ve heyecanla ta. 
hür dünya için bir kuvvet ve kip edilmiıtir. S•çim neticesi 
giiven kaynagı olacağına ,.e üzerine bahse tutuşanlar pek 
Türk - Amerikan dostlugunu ve çoktu. Bilhassa ıehrimizde bu· 
işbirliğini daha sıkı bir hale ko .. \unan Amerikalılar bu seçimi ı. 
yarağma lnanı)·oruı. "leni Ame- deta neıeli bir bayram vesilesi 
rikan Cumhurrti§ine, dün)·a ılya· vaprnışlardır. Muhtelif bürolar· 
setinde daha aıimli ,.e uurlu bir da çalışan Amerikalı memurlar 
role sahip ı;ıkan Amerikan mil- iddialara tutuşmuşlar, bu ara· 
letine başarılar ve saadetler dl- da yüksek rütbeli bir memur 
teriz. ile maiyette çalışan en kidem· 

Ahmet Emin y ALMAN ıiz memur arasında çok serbest 
münakaşalar olmuş, meseli l
rnir Eisenho\\•eri müdafaa eder. 

Kabinede yeni 
Değişiklik oldu 

( Başı 1 inci de ı 

bakan Adnan Menderes, yardım· 
C"ısını seçinceye kadar bir müd
det yalnız çalı~acaktır. 

ken. memur Stevensonu müda
faadan çekinmemiştir. 

Bu mahfillere yakın teması O· 
tanlar demokrasideki tesamühü 
yani toleransı tam mlnasile mu. 
şahede etmişlerdir. 

Seçim neticesi sabahın erken 
saatlerinde şehrimizde öğrenil
miştir. 

Refik Korattan'ın beyanatı 
Bu sabah seı;im neticesi hak

kında Meclis başkanı Refık Ko
raltan şunları söylemiştir: 

Uly!:Se5 s. 
ı·etçı ı 

(Ba~ı 5 incide) 
Grant (Cumhur!· 

Rothtrford Hayes (Cumhu· 
riyetçil 

Jamos A. Garfield (Cumhu· 
riyetçil 

Grover Cleveland (Demok
rat) 

Benjamin Harrison CCumhu 
riyetcil 

'Villiam ~fac Kinley (Cum-
huriyetçi) • 

Thedore Roosevelt <Cumhu· 
riyetçil 

\Voodro"'~ "\\'ilson (Demok-
ratı 

'Varren Harding (Cumhu-
riyetı;i) 

Calvi:ı Coolige 
ı·eıcıı 

(Cumhuri-

Herl:>erl Hooyer <Cumhu:i
Y•tçi) 

Franklin D. Roosevelt (De
mokrat) 

Harry Truman (Demokrat) 
General Eisenho\\·er CCum 

huriyetçi) 

• 

iki süngü arasında 
(Baıı 4 üncüde) 

ı;örü Şadan K.imil, cereyan e
decek hadiseleri daha evvel· 
den bildirmekte nedense pek 
fazla ısrar etmiş. Hele Emine
nin hapishane müdürüne tes· 
tiyi indirmesi sahnesinde bu 
pek belli. Mtidür hiç <tbep 
yokken testiye uzanıp bir bar· 
dak suyu lıkır lıkır içiyor. 
Sonra testiyi bir daha görü
yoruz, Emine testiye bir daha 
bakıyor ve nihayet testi mü
dürttn kafasında parçalanıyor 
da seyirci de bir ferahlıyor. 

•İki Süngü Arasında~ için, 
filmin bütününü meydana ge. 
tiren teferruata ait daha bir 
hayli noktaya işaret olunabi
lir; amma esasta bir film an-
layışı nnksanı a~ır bastığına 

ve, moder nfilm sanati gft· 
rü~il yerine. Sınem1toğraf zih
niyetinin h.\IA devam ettiğine 

ore, burada kesmek daha 

Diğer taraftan. buı:Un Vtki· 
letle idare edilmekte olan Gtlm 
rük ve Tekel Bakanlı~ına da Os. 
man Şevki Çiçekdağın tayini ka
rarlaşmı ş-ı:ibidir. Bu tayinin de 
hemen bugünlerrle tah<\kkuk et· 
mesi kuvvetle muhtemeldir. Ö· 
ttdenberi değişmeltrinc intizar 
olunan bir lki bakanın vaziyeU 
ileride belli olacaktır. 

•- Amerikan seı;imlerini bil· 
tün medeni ilem yakından ta
kip etmektedir. Bu seı.;imin bü
yük Amerikt.lt milleti için oldu
j:!:u kadar hür ve medeni millet
ler için de hayırlı olmasını te -
menni ederim. Amerikan milleti iyi. 
bu&ilne kadar olduğu gibi bun 

Siyast mahfıller. bugün yapı· dan sonra da hür ve medE'nl 
lan de~işiklikler hakkında, bil· iiemde büyük fedakiriıklara 
hassa Samet A~acıl?lunun Başba- katıanarak üzerine aldı}ı vazi 
kan '\:'ardımcılılınrlan ayrılısı U !eyi devam ettireceğinden kimse 
::erinde dikkatle ve ısrarla Our. şUphe etmez.• 
maktadırlar. D.P. nin iktidara Kasım Gülek'in beyanatı 

Burhan ARPAD 

.Perte"niyalli1er gecesi 

ı;::elişindenberi bu mevkii muha- C. H. P. genel sekreteri Ka· ~ Kıuım lQ~.: rumırtui ıunll uat 
faza rdcn A~aoğ]unun bugün, ~ım Gülek yeni seçim netit:t5İ ~n df!tı ıo.abaha \ia<iar Liman kıkcnıaıı 

politika ha atında fazla fa:ııl ol- hakkında şu beyanatta bulunmuş •ııt:tnlcrııı.d-. :rırılaı-akıır r.~,nia t'.'1 

rnı ·an bir Bakanlı~a $!'.Ctirili"ini tur: ,., rnu\,m.rn,ı ,,tm,~i ltin h,r türll 

f"Ok maniciar hulmakt::ı.dırlar. •- Demokratik bir seçim ne-ı ı•r•ipl,r a1ınmııtır. 
Ha:t~ bu drğisiklili D P iktl. tiusi Amerikın mıli•tinin baş. -----------
darında y•ni bir i< pnlitikı v• kanlıta .. G•n.•rai. Eisenhower"i Bir kısım T k J add J • 
matbuat anlavışı dnfusunun baş. gec;mesını büyuk hır meomnunluk- e e m e erı 
lanrrırı sa .... anlar Jlf'k coktur. la kar~ıladım. AmPril<:a sec:imle· 

Yeni Bakanlırd:ın Gf'nPral rı, bütün dünyayı hayran edecek 
Yümnü Üresin. R"P('f'n Sf"nP\ci kı! bir ncıaketle cere)•an etti. Hele 
mi setimler~ Bilerik milletvfl'~ serim sonunda kaybrden adayın 
\.;;ili olarak l\feclist> iltihak rtmiş- yeni başkana ıönderdi~i telgraf. 
tir. Kendisi -f'('imrı~n tvvel GP gıpta ile görülecek ve ders alı
nel Kurmay llarekAt Dairf"!liİ Raıı: nacak bir hldisedir. Am~rikada 
kanı ve KorırenPral idi. Politika nıubılefetin, Cumhuriyetçi parti
hayatın:ı yeni atılm~cına ra~mPn nin seçimi kazanması, mı;:hale
hu vazifedE" de muvaffak olacat.ı fette olan Cumhuriyet Iialk Par. 
tahmin edilmektedir. tisini bilhassa menınun etmiş· 

Gümrük ve Tekel BakanhJına lir.• 
F.etirilmesi kın·vttle muhtemel Hikmet "8ayur'un beyanatı 
olan Oo::man Sevki C:icPkd::ı.~a fP Seçim netice~i üzerinde ~lilltl 
lince, kendi.si eski 1andarma ~11· Parti.si liderlerinden· Hikmet Ba
baylarınOan ve vedek askeri h~· yur da şunları söylrmiştir: 
kimlerdendi. A,·uk:ıtlık ,·anm"k· •- Amerika milleti. büyük 
l:ıı ikrn Demokrat Parti mU<':Hir"· hizmetkarını tuttu. Ve ondan 
lr!in~ atılmıctı. Ankara Pa:-ti yeni vazifeler bekledi~ini gös
B:JcW::!nlıl!ında hulunmuc vr 1fl-t0 terdi. EisenhO\\'er'in kazanma· 
C:Pf"İn'l}Prjnrle Ankaradan mill~t. sıyle Batı ile Amerikanın işbir 
,·ekili ~cçilmi~tı. liğinde bir azalma beklenemez.• 

serbest bırakılıyor 

Ankara, 5 <A* K.\l - Bundan 
F'Vvel ri"" ~f:ııatle Gümrük ve Te
krl Bakanlı~ının l.\ğvedilerf'~ine 
da~r haıı haberlerin neşredildi
tı m1hinırlıır. B•ı~iln ö~enildi~J. 
ne ~öre, TPkel Bakanlıil'ının bir. 
rl•nhirt toptan 11\~vedilmesi ba
his mpvzuu deA:ildir. Ancak bir 
nrvi detltt monopnlü olan Tekel 
"Rakınlı~ının kısa fa~ıl::ılarla ta~
fi\'•vr tlbi tutulmı1c:ı ttkarrür et 
miştir \'eni hazırlanan bir ka
nun tasarısı iJP '·eniden bir,.nk 
Tflkel maddelerinin Sf'lrbe~t tica
ret• t-ırakıtma~ı derpis Pıiilmek:
ltdir !oferlisin hu dPvrPsinde R:IJ
rüı::ülC'C'f"'k olan hu tas:1rıya J?öre, 
knıı"ak hir~. likör v~ :ıv malze
mf'Sİ ~ibi Tekel m't<lr!Pleri ser 
best ticarete bırakılacaktll' 
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Pil ve BAT ARY ALARt 

autUn OUnyada olduğu gibi TUrkiyede de tercihen kullanılmaktadır 

BEREC PiL ve BATAR YA fabrikası yalnız lng ilterenın değil Avru· 

panın en büyOk ve en muhım Pıl ve batarya fabrıkae ı dır. 

ŞEK e LO l'UMLARININ 
nefasetile dün yada me, hur olan 

ALI MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarrtha nelerl. k ıı meni m! dola)ısile hills ıekrrd•n TA RIS HELVASI, Kırk ka tlı SARAY 
8.\KLAY.\SI, Bl.L BlL n : V.\ SI. DI LRER nt:nAG! la l lılan ıaptı. KAnlAKL! LOK"D I 

n KEST.\:\E S•ktri daima tazedir, 

Taklitle rinden sa kı n manız için adreslere dikkat ed ilmesi rica o lunur. 

Merkezi: BAHÇEKAPI - Şubeleri: BEYOCLU: KARAKÖY; KADIKÖY • 

TENiS - ESKRiM -

DA~CILIK KULÜBÜ 

BAŞKANLl~INDAN 

1 Kasım 1952 cumJ r tes i 
günü saat 15.00 de ldiycn 
toplanacak klüp kongrosi 
ekseriye t olmadığından ya. 
pıl a mamıştır. 

8 Kmm 1952 cumar tesi 
~ünü saat 15.00 de mezkör 
kong re nisaba bakılmak· 
sı zın aktedilecekli r. 

Sayın üyelerin te ,.r ifle r i 
r ica olunur. 

GÜXDE)I : 
1 - İdare heyetinin ,., 

ruürakıp raporlarının 
okunma~ı . 

2 - İdare Heyet inin ib, 
rası. 

3 - Bütçen in tetk;k ve 
kabulü. 

4 - Yeni idare Heyeti, 
mürakıplar. haysiyet 
divanı \'e balotaj ko
mitelerinin seçi mi . 

5 - Temenniler. 

f ı; t anbu l Dördüncü İ cra '\t r 
murluğund an: 952/ 4849 
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KARIŞIK 

c .. m ır e 

• 
v e Y O R U C U H E S A P L A 'R 1 N 1 Z 1 

QR1GINA1:QoHNER 

H e sap Makinaları Halleder 

ZIHIS l ORl' LLR 'T Y.\S ILIR FAKAT ORIGl :\ ,\ L. ODH'l:R ASLA \ ASIL)IAZ. 

Kiığı t r ulo µze r ı nc TOPL.ı\:O. l..\ C JK;\ R .I.·\ \t (ARP •lı\ " p.,ıı- E" ı.;ırı' lı \r~a k• llu model Cr:m ;\ l akınalarımız.ı 
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Türkiye Umum Mümessili: 

iYi Vf KUSURSUZ DİKiŞ ŞIK VE ZARiF GiYiNMENiN 
iLK SARTIDIR BU DA A N C AK 

EL VE AYAK 

l\li~ERVA 
DiKiŞ VE NAKIŞ MAKlNllı:ııtru: ELDE EDiLİR. 

TU~KIYE M UNHASll ITHAlATÇISI 

llEHMET KAVALA 
O.u.u.&. TAHD< llA.N ·Tel., 4KI! 

)ı{erhun olup sa tıln1as ı na ka- ı 

l
ra r \'~rilcn Ye yıkıl an bina en· ------------------- --
kazı olan 300 lira .k ıymetindr 
950 adet ist imale .salih sağlam 1 'Emniyet 6 neı Şube 

Müdürlüğüııdeıı 

ı • - Ro • 1- • 

Yeni Neşriyat 

tuğla 330 lira kıymetinde 1650 
adet çiflkur t Eskisehi r malı 120 
mahyalı saglanı kiremit 540 li
ra kıymetinde 18 adet sarı c i l alı 1 

donuk buzlu camlı kapı ve ka-

ÇOCUKLAR, 
• • • • BiLMELiDiR Ki scı.lai· ı 250 lira kıynıetindc 32 a-: 

tdet sarı boyalı camlı cerçeyeJer 
1 

RİZJ:ll Ş.\İRLER 
\ntolojiıc:i 

rı1ı. r.. , ı u 100 lira kıymetinde 30 adet ça tı 

, ... , direği._ ~00 lira . kıyme.tinde 530 ,~.~Wff//'Z':/~ h twr 4ht m 
r •d u .. 
ı4 r) -,ı.Jı 

f lıQV'fl' 

h "e tı.ı..- ~:.~~~~~~~~~~=~~~~~=:~~~~ 1 adet çını mozayık (yerlı } 400 lı -1-A ' · ~ 
• ' • •• ·• "' ., ra kıym•_ tinde muhtelı! boy ki- :-~· '4 . 

d• o a f• arııı. a f •11 l• • ı -,a ·~ il -..... ~ 
1
·; :~·:~:., '., " • .... , Sayın Halkımızın Nazarı Dikkatine ::ı,:1t~~~e::h~uhsta::~:a;:/~;0 'rfı~W' ' .. 

r , •• K a 1ti ra kıymetinde tahminen altı 1~. ' ~ 
* kamyon temel ta ı ı Mecidiyoköy 1 ~~7741 

TIP \"E~.· 1·L1· ı.; 1,ER I. ~ ı Zinc i rlikuyu Balmumcu ~osesi ~ . 
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TES iS TARiHi : 1902 

üzerinde • .\ksu gazinosu namile _ 
nıa ruf n1ahalde 24 11.952 pazar. 
te .;;ıi günü saat 1 l - 12 de bi r incı 
arttı r nıa muhammen de~et"in 

ı-;, 75 şini bulmad ı Rı takd irde 
27.11.952 pPrşembe günü ayni 

saatte ikinci arttırma surctile 1 

satılacağı ilin olunur. { 17~62 l - ''" IOR_, 
Raif Ferit Bir 

Verem •e O• blll Hastalı• 
farı ~tütehassısı 

\1uayenchane Besıkta~ 

~,. 

Miç m'lı 

RADVOLİN 

IŞÇI ARANIYOR 

'len1leketim izde. .enelerdenberi nefase ti \ e teınidıği ile 
Lan ı nmış. Kay~e r ili .\PİKOÖLU sucukların ı sayı n müşteri
lerimizden rnübayaalarında taklitlerden sakınmak ic;in yu
karıda ;österilen etiketteki GÜr\EŞ .\13.meti Fari k:ı .; ın a , .e 
k\rmizi band üze ri nde Ka yseri1i A. \·c lf. \PİKOGJ.. l! KAR· 
DEŞLER KOL. $Ti. yazısı na dikkat edı mcsı ehomm ıy elle 

rica olunu r 
t ram\·ay <;ad ~mnıyet San 
Clı~ı vanında No l :l, l't l: 

Bu sal ıda raıı islerin i fii len ı dare eden mes'ul müdür: 

'1ı .,. ku tu i "cı , ., kal-
fd•11n ih t. a~ a 

'lürataat adrPci : Tahta" a-
1• \ eni ~ark Han 14/l. -

Halefi 'e ::ubcmiz yoktur. 

A. ve H. APIKOGLU KARDEŞLER KOL. ~ti. 
Eminönü - Ta <çılar C. No. H - l•!anbul 
Telefon 27872 Telqr.: NA~fLI Suouk İ ST "Bt;L l

843Y5, Muayene 171 Y 5 E• 
Vail Konağı Cad No sa 
Başaran Ap Kal 1 ! clefon: 
K:~f;~4 

-.----ı 

HELİH YE NEK 

( \ 'ATAM Gaıeterilik ıe Ma tbaacı lık T. A S. - lstanbuf 

fmtiyoı sahibi: Si NA:-1 KORl.E 

\ \TA'll M \ 1 11 \ ı\S I 

B~1·ogı u Balıkpa z;ı rı ile Devebo)'· nu ara~ ı nda yapıln1akta G

lan mrcra tanliratı dolay ıs ilc tra fiğın sekteye uğramama sı l· 
çin tamira t nihayetine kadar a şağıdak i tedbirler alınmıştır. 

Bu tedb irlere \'a s ı ta kullan anların r iayet ctmel<'ri ric3 

olunur. 

7/ 11 9.;2 saba hından it ibaren 

ı - T aks imden lstikl iil caddesi yolu il ı? G:ılata saraya ge
len yesait İ ng il iz serareti cihetine dönemiyecekler ve Tünel 
.): olu ile Sıc; h:ı n e)·c ç ık:ıb il ecek !e rdir. 

2 - Şi ~ h ancden Tünele çıkn1ak iste.)·enler- Kuledibi yolu ile 

Tünele çıkabileceklerdir . 

~lıiell i f caddesinden ç ı k ış k apa tılmışt ır. 

3 - Boğaz.kesen yolu ile Gala tasaraya çıkarı vesait İngi· 
liz sefa;eti c ihetine gidebileceklerdir. 

4 - Trpebaşından Dereboy nuna geli ş Kall;i vi sokağı başın· 

dan kapa t ı lmıştır. Tepcbaşına ~elen vesait nıanevra yapmaksı
zın Kall5.\ i sokağı yolu ile dönüş yapacaklard ır. 

~ - Deveboynunda vaz1feli seyrüsefer 

icabına göre ,·esait i, Refik Saydam veya 

sevkedccekli r. (17554) 

T Ü llKİV ll 
fl' R I Z ~I KLK U ~I L 

memuru 
Tepe başı 

ZAYİ 

\·aıiyetin 

cihetine 

::;teh ir Gez ılcrı Yapı ve Kredi Bankasın~a 

• 

~ Kası nı ÇumarlC'!' I te~cil ettirdığımız 13/ 5 S)j2 t<t· 
rOPKı\PI Sı\R .\YI 'lh ıe 810 ;aıılı 212350 franki_'K 
Harem Daıresi ve tc:;cil mektubunun 3 · 4 · 5 f'O· 
Kub l)ealtı Taksın1' tarını zayi ettik. 'Yenilerini ata· 

osn ot o b üsl~ hareket Sa3t: 14 de cağımızdan eskilerinin hükn1U 

Biletler K urumda satılır. yoktur. 
Tlf: 49842 Fiat: 5 T.L. AR LABOR.\TUABI 


