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0 ün de Ankara ve Malatya'da 
yeni aramalar yapıldı 

~alatya C. H. P. Başkanı Nüvit Yetkin~ 
kısakürek'in isnatlarını şiddetle reddediyor 
....._ 

1 
H uııu l ll ulıab rimr2 

\' ILl\IAZ ÇETi!\'Elt 
ı;, d ftl/tt 

l\Ialat)a, 2 - Suıkast Mdısc· 
suıın tahkikatına hassasiyetle de. 
'am olunmaktadır. 

Buı;ün .Ankaradaıı gelen taıc. 
lede Xccip Faııl Kısaklirck ta· Cumhurba~kanı Celal Il ayar 'e Yunıınir.tan kralı Paul Sclanikle halk tarafından karşılanırlarken 

Milli 
Basirete 
Suikast 

ralınd:ın söylenen sözler nefret·---- - 1 c h b k c 
1

A

1 le kaı şılanmı tır. Bu hususta ---·--------... 

kcnrlisiylekonuştuğumuz C.II. KO""PRU .. LU"I um ur ac anı e a !' . .:\lalatya il başkanı avukat T 

l'AZAN: 

Ahmet Emin YALMAN 
~alat;> adan ı;elen kanla mu. 

.'\lhit Yetkin bize şunları ~öyle· 

dı:._ Gazele~· gördüm. Gazele· PARl.S'E Bayar bugu·· n geıı·yor de ~ccip Faıılın beyanatını \"e 
bu beyanatı o gazetenin umumi 
cfkfıra aksettiriş tarzını te· • • 

Eski Dışişleri Bakanı Venize los, «Türk - Yunan dostluğu, 
1 bütün milletlerin örnek alacaklar1 bi r dostluktur » dedi 

e süılc karşıladım. Gazetelerden GiDiYOR 
ögrendiğiınizc göre psikopatlığın 

<Denmı Sa: S SÜ: 7 de) 

lemma pantalonun cebinde 
~ "k t uı a tçıJarın bana ıktıkları al· 
ıncı kurı;unu bulunca, Allaha 

lenJdcn ukrdtinı. Cebimdeki 1 
l:0lluk kılıfını delen 'e ı:özlüğü 
llarçalı) an kurıjun, topaç halin· 
de bulunan iki mendilden birini 
litklı 3 erinden <lclmi , ı;onra 
~tnıtiı içlnıle gômiılup lı.nlmış, 
~i cuda hiç bir ıarar \ermemiş· 

r. 

Or<11nariu ı:ıroresör l"ahri A· 
r e1, diğer be kur~unun seyrini 
:

0lden geçirdiği uman ha) ret· 
~~kendini alamamı tır. Her bi· . . . . 

annesi ı:min• 

--o--.. 
H. Uzmez'in 
Annesi, yaram 
Çok derin, diyor 

l\'aım 5 fnrl .. nramızıladır. ) .nın, Jıa~ati nıcrkrı.lcrden biri· j B~uharrı ~ımııı ) ;ııalı) an Hu t' 

~::~~:·;~s::~:~::::,~; D P Mecıı·s Grup nda bı·r likaınetırr ıılmı tır. • • 
Genç arkada ıııı Jledii raik'in 

~l t 1.arif bıı ckildc hkra ın· 1 11 h 1 k 1 1 dd d 'ld 1 
il ifade cttı i ~ibi. ilah; IS ıza a rırı re e 1 1 
d \ tnı~ı~1ı~~e~~t~bın:ıı~~ak~~~~a3:; 
talı anlarla değil, onun İ.) iliğini 
~ terJkki ini i ti.)enlcrle bera. 
t~r Olduğunu hiı)ICCC, adeta mu. 
ltıl e .denecek hır tarzda, isııııt el· 

3tır. 
U Uıı ltıtfuıı uı..ranın ı iidenıek 
0~erc b:ına bir uzife dii)iı.) or: 
td'da, milli ba iretc kar ı tertip 
hı •len mel'un bir uikaı.tı n ma· 

1 le~ini durmadan dinlenmeclrn, 

1 ~hı r etmek 'e halıi gaflrt ha· 
t~~dc olanların gôzlerini açmağa 

Refik Şevket ince, Hômit Şevket ince ve Necip Bilge, 
.istizah açılması lehinde oy verdiler 

11ııwıı Muhabir( i:ıfeıı -ı 
Ankara, 2 - Demokrat Partı 

Meclis grupu buglin fırtınalı cel· 
selermdcn birini daha )'a~adı ve 
içtima dört saat devam etti. Ge
çen celsede grup müzakereleri
nin basına aksetmemesi içın za. 
bıt katiplerini salondan dışarı 

1 ınaktır. 

'fıı.rJıgı uıun muddet tehdit al· çıkarmışlardı. Bunun üzerine za. 
fa tında kalını bir millet 1• bıt katiplerini ç kartma. hopar· 
lı U)lc Tıırk milletinin milli be· lôrlcri ke mc gıbi tecriıbclerın 
.~ .nıeseJclerindc bu~ ük bir has· \•akil)· le Halk Partisi grupunda 
"• ıl t" da tatbik edıldiğini, fakat bu 
lıilJı c ı, derin bir ez.i 1 urdır. tedbirlerde mU\•affak olunamadı-
~ a sa tehlikeler en ziyade dbl 
la 0 konuktan geldiği için bun· ğını bildırmiş, bütün bu te r-
tı tı ezmek ,•e bunlara kaJlı lere rağmen grup müzakerclerl-
1~1a ıı '.k durmak ınillctimiz için ni tafsilatıyle yazmıştım. Bunun 

hı• ı bir tabiat halini almı tır. üzerine l.ıu~iınkü celsede zabıt 
t ' ~lilletıeriıı miıdafııa s i temle. kati~l~rini celse~en . ~ıkartma 
•ııct en m hl 1 f tehlike,·i tcdbırınden \·azgeçılınıştır. 

'eıi k ~ . m ara • Gündemin ilk maddesi, :.ıar-
te udrctıdır. Bu kudrl't fel· d" 11 t k'l" K 1 Türkoğ Uğnya ak 1 uazzanı ın mı e ve ·ı ı ema -
lııud c o ursa. en m <De s ~ s . ., de> 
fı afaa silahlarının k ı) meli sı· ı \"amı ~ a: • · u ... tt iner. 
~1~tc \arlığı mıza ka teden mr~. 1 l-qdar, hunu bildikleri için eııs 
b's tetıınlzi felce uğratma ı 'e ı 
~i 1htiınizi ba lamağı kendile. 

ne i ediıuni lcrdir. 

Bir 'kadın eski 
Kocasını tabanca 
ile tehdit etti l-q lya ı partiler ara ındaki hu· 

di tııeıı erj bu mak atla ale\ len· I 
te:~ikı_~ri .. fib~ dini hislr;ri ~e . . Hıııu~ı Muhablrıml:~en 
ltt 1 olçudc ı ti mıra gırl mı - · Izmır 2 - Buı,ıün bır a\ukat 
tıSt \ e ınilletln dimağını te kil yazıhanesinde heyecanlı bir 
tın: mu nen c~lerl~ 'ii\"de ara· hadis.e. o}muş \'e j a~lı bk kadın 
ııÇQ 8 deıin hı r kı n \e nefret kendısı ıle tekrar evlenmek !.· 
dır tuınu açmağo kalkı5mışl ar· temiyen eski kocasını silahla 
le;1 8

11tıin Tıirkiyenht muhtelif tehdit etmiştir. Zengın ve ya~!ı 
t<fi ı <?tinde elini taassupla sarho~ bir kadın olan Emine Bök, bun· 
~011 ltılş, şerrin kör li letl haline dan bir miıddet evvel Ilalkapı· 
ııı.~lınuş nkc biçarr pe)"<l a ol· nar fabrikasında çalı~an ~enı: 
tıı.-q11 ~Ur ki bunlar, lo kof lrn· bir ustabaşı ile evlenmi~. fakat 
Gaıı. 1 t hiıcrclrrl tarafından mey. sonra geçimsizlik yüzünden 
d~ :ı ıtetırı l mi kra \aSllaların· mahkemeye ba~vurarak boşan· 

ha ka bir ey değildir. ma kararı almıştır. Bu kere genç 
).~ adama tekrar evlenmek için mü. 4., 0tınaı hali) le famamiylr zin. raca at eden yaşlı kadın red cc
tt1l de 'e inld af istidadı gii tt· vahı alınca bir bahane ile e ki 
lııiJı ınııu bun\'emiz içinde ö;>Je kocasını şehrimiı a•-ukatların· 
daıı torıların birikmesine m•Y· <Dcumı Sa: i Su: 5 de> 
ltt d ' erilınlı;tir ki bunlar, gaf. 
dirıı aha fazla <lc,·am ettiii tak· 
bıııre, milli şuuru felce uğral a· 
t(i111 '~ bizi ı;ok .karanlık ' e 
~tını akıbetlere suriık liyebllir. 
larııı f'keliıı takım takım kanun· 

Çekoslovakyada 
Temizlik 

lııa~ 1 ~i~e sayarı;k ha\· alaya sı ğ· .iuocf~led rrt11 

~la hır curr:t 'e kiıstahlıkla or· Viyana, 2 - Çekoslo\·akra Dış 
l:ıı, atılan kundakçılar maksat · Ticaret Bakanı Dr. Antonin Gıc 
... hı g·ızı • • •. • c h b k ..... , t "'Qijl' emeğe bıle . uzum gor· gor un um ur as ·anı .n.ıeme:ı 

~~tlar. Terakki \C lnlolip n i· Gottwald tarafından azledildiği 
~1' ın aleyhinde olduklarını, bugün Prag radyosundan blldlrll· 
ıe, .. 

111
lok edeceklerini, milleti miştir. Yayında bu azlin sebebi 

~ar:ığ er için hazırlı.}acaklan açıklanmamıştır. Dr. Grcgor'un 
tııı b~tlan ldn memlebtln me\·· muavinlerinden biri Rudolf Mar
~te 111tın ormanlannın kfıfi gr i· golius geten haita diğer 10 Çe
tal'e~eğfnl, ses iz sillhlar la kötü koslo\'ak komünistiylc birlikte 

nine haJJrlandıklannı ba· idama mahküm edilmişti. Marso 
\amı Sa: 7 Sü: 6 da) Da~mı Sa: ' Su: 6 da) 

·-Arnold, dün Pcnane kulübünde konu urken 

Gl. Arnold, Pervane 
klübünde konuştu 

General, Amerikan askeri gruplarmm Türk 
kuvvetlerine sadece istişare ve yardımda 

bulunduğunu söyledi 
Türkıyedeki Amerikan Aske· ı eut sıkı dostluk \e i birliğine 

ri Yardım Heyeti başkanı Gene. istınat ettiğıııi ila' e e) lemiştir. 
ral W. H. Arnold, dün Propcllcr Amerikan yetiştirme grupla· 
(pervane) klübünde verilen ay. rının Türk kôvYetleri ıle ne şe· 
lık ziyafette elli Türk 'e Amc· kilde ~alıstığını izahla General 
rikalı iş adamına hitaben verdi· \rııold. bu )!rupların sadece is· 
(:i beyanatta, memleketin iktısa. tişarc ve ynı :ınıla mükellef ol
di inki•afında Türk askeri leş· dıığunu 'e komuta etmediğini 
kilatını~ da dahil olduğunu le· söylemiştir. Türk askeri teşkiJD.. 
barliı ettirmiştir. General Ar· tının Tlirk eğitim sbtemine de 
nold, iktısadi sahada kaydcctilen rardımı dokuııduguna i~aretle 
gelişmenin, Türk \'e Amerikalı General Arnold, Türkiyede mev 
askeri şahsiyetle .. arasında mev Devamı ~a: 7 Sü : 6 da ) 

Şehir Tiyatrosuııda 
keşınekeş 

Vali, anlaşmazllğa tekrar müdahale ederek; 
disiplini kat'i surette temin edeceğim, diyor 

(\'ansı 3 üncü sayfada) 

Bir askeri heyeti
miz de Par is' e 

gidecek 

Bnşb11kaıı ~ C11111J1111•fJaşka111111 kffı•şılaı11ak 

bııgiiıı istaııbııl ~,, ~ıeliyoı· 
lluouıı Muhablrfı4lzdııı 

Ankara 2 - 15 Aralıkta 
Pariste toplanacak olan Na. 
to konseyinde hazır bulun· 
mak iizcre Dıslşleri Bakanı 
Profesör Fuat Köprillil önü
müzdcki hafta içinde Fran 
sa) a hareket edecektir. 

Köprülü donüste muh· 
tcmclen Homa)a da uğrı. 
) acak 'e Başbakan De 
Gasperi ile de göru~ecek· 
Ur. 

Köprülll Parl e gitmeden 
e\'\ el Genelkurmay ikinci 
baskanı Orgeneral Zck;ıi 
Okanın reisliğinde Kara 
kuV\etlerl lıarckııt başkanı 
Tümgeneral Ce\'det Sunay, 
Hava Kuvvetleri harekat 
<De\amı Sa: 7 Sii 4 de) 

Eisenhower dün 
Kore' ye hareket 
Etmis • 

.i ı: dolu A a n 

Vaşington 2 - Bu ab;ıh Sa· 
\ unma Bakanlığında bulunan ga 
zeteeiler arasında doluşan ha· 
berlere gore, General Eiscn
hower, dün Amerikayı tcrkettilt 
ten sonra halen Kareye doğru 
yolda bulunmaktadır. 

iil 
.ıl. ~dolu AJa 11 

Atına 2 - Kral Paul ve Cum· 
hurbaşkanı CclAI Ba) ar bugıiıı 
öğleden aı: encl Gilmülelnedc, 

Dün Yaman Egelinin cenazesi kaldırılırken 

Kazada ölen gençler 
dün defnedildi 

Trak)a Turklerınc tahsis edılcn 
Cclfıl B:ı) ar Jisesını açmıslardır. 
Bu aksam Cumhuı başkanı kra· 
la \eda ederek (Savarona) ya 
bınıniş \ e gcmı Ka\ aladan der· 
tıal istanbula hareket ctmısur. 
ı•unan kara suları hududuna ka· 
dar ıkı Yunan dcstro)cri c:Sava· 
rona» ~a Tefııkat · etmcktedir. 

Gaz tccilcre rlyafet 
Selftnık 2 (A ~ ) - Kuzey 

Yunanı t:ın gazetccılcr bırlığı 
burada bulunan 1 ilrk caı:cteci· 
lcr he) ctı şerefıne dun akşam 
bir ıl> ::ıfct \ erııu, tır. Kuzey Yu. 
nanistan umumi 'alisi Bakan 
\ 'C Bn. Stratos ta Cumburbaş· 
kanını uğurladıktan sonra bu zi. 

<Dcumı Sa: 7 Sü: 1 de> 

Yurt ilavemizi 
Önümüzdeki hafta 
.'=~iyoruz 
Basmuharririmız Ahmet E

mın Yalmanın Malat)ada uğra· 
dığı menfur suıkast neticesinde 
aldığı ) aralar ) azı yazmasına 
bir muddet için cııı:cl teşkıl et· 
tiğinden bugun vermemiz icabe· 
den «Erzincan. memleket ila,·e· 
si» ni hazırlamak mümkün ol
mamı5tır. 

Gelerek çarşambadan illba· 

Bıı hususta orta) a çıkan söy
lentilere bakılırsa, Gencralın 
dün sabah için \ermiş olduğu 
raııdc,·ıılar, eyahatini gizlemek 
için b3Ş\'llrulan tedbirlerden i· ı 
barettir. 

Bu haberleri teyıd edecek yet y f ı· ·ı l"k K · · h ' b' 
kili hiç bir ma!Umat almamamı~ aman ge ı ı e Ha u anot ıçın azın " 

den Erzlncandan ba~lamak uze· 
re muntazaman, memleket ila
\elerimiz.i \'ermeye devam ede
ceğimizi bildirir, bu gecikme
den dolıı) ı okuyucularımızdan 

özür dılcriz. tır 1 t .. . ld 's rıh , . b cenaze orenı yapı ı ... ~ nı:man , re nın asın 

toplantı ı En·elki ece Tarabyada, feci l ---------------------
SeuJ 2 CA.A.) - Güne) Kore bir otomobıl ka ası vukubuldu· ı 

cumhuri) etı başkanı Syngman 1 ğunu ve Tıb Fakültesi Dekanı I' 
Rhee. bugiın llirleşmış l\lılletler I Profe ör Ekrem Şerif Egclı'nln ı 

(Dernmı 'a: 7 'ii: 5 de) ( 0t'nmı Sa: 7 Sü: 7 del 
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KIŞ PROGRAMINI 
T AKDiM EDiYOR 

• • . . . . 
• • . 
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d ar Tekkesi 
Büyük edip ve romanC1mız 

Refik Halid Karay'ın 
son esen 
--0- -

HAYATIM 
Osmanlı ordusunun son Başkumandanı 

1 ENVER PAŞA'nın zevcesi ve Sultan 
Abdülmecid' in torunu 

Naei~e (Eııueı• Pa~a) 11111 
HATIRALARI 

Kanada Biıyük Elçiliğine ta) in edilen Ce\-at Ustün e~i Bayan 
Utarit <Solda oturan ı, km 21 fJ~ında Ayı;c <Solda ayakta), \ 8 

ol lu 20 .)& ınıla All ile birlikte görülmektedir. Resim, Eltl.Yi a i
lesi) le birlikte Otto\\ a~a ı;itmek uıere I'lı"e\yorka &eldli i ı;ırada 

tekUmi~tir. 

Ayrıca cıMapusane Çeımesi» ve «libya'dan 
geliyorum» röportajları 

15 ARALIKTA VATAN'da 
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f GüNüN YAZISI f 

yvancılığımızın 
perişan hali 

Mıııı .. geliri- r i' AZAN: ) len iyi bir ba-
mızın ) uz-

1 

kım ve beste-
de doksanını zi N K ı me sistemi \'e 
ral i uh al mad · lllllffll ıraç et e\•safı rnU-

delcri teşkıl cdi '"------------------------= kcmmel cins 
) or. Bu zirai hay\8nlar bu-
gelirın yüzde 13 U hayvan var- bu arada kendi durumumuzla lunmadıkca bu teşebbüs ve te· 
Jı ımızdan elde ettiğımiz kıy- mukayese edersek ne kadar ıa- sislerden ekonomık \'e mU\af
mellerdır. Ayrıcn süt, yağ, \allı blr durumda olduğumuz fakıyetli bır netice almanın 
peynır, .)iln \e )apağı seklinde me:>dana cıkar. MeselA Ameri- mümkün olamıyacağı anlaşıl-
haY\an mahsullerinin temin et- kada; nUfus başına yıllık et maktadır. 
tiğı )Uzde 23 8 nisbetinde, gene sarfıyatı 70 kiloya yaklaşmak- lla.)'\anCllığın zirai 
ha.}-'\Snlardan mt:ıtcvcllit bir tadır. Stlt ve mamullerinin nü- bun.)e itinde ehemmiyeti 
kıymet de \ardır. Bu rakamla- fus başına sarfiyatı da 200 ki-
rın ıfade ettiği mana, hayvan- lodan fazladır. gon senelerde iki milhim me-
cılığımwn memleket zirai ha- 1944 de millt gelirimize dair sele dünya çiftçilerinin dik-
yatındaki ehemmiyetini pek yapılan bir etUtten öğrendiği- katini çekli. 
bariz g<istcrir. mize göre şehirlerimizde deli- I - Asrımızın hummalı zi. 

Varlı ımızın esaslan arasın- kanlılık çağından yukarı ntifus rat faaliyeti ve çelik pulluğun 
da bu kadar btiyilk bir kıymet basına (dikkat bUtUn nüfusa icadı tarihindenberi toprağın 
olan haY\•ancılığımız halen aca- değil) yıllık et sarfiyatımız altust edılmek suretiyle daha 
ba ne haldedir? Esefle söyliye- 18 - 20 kilo arasındadır. NUfu- iyi işlenmesi yü:ılindcn tarlalar 
Jim ki, dünya ileri milletleri sumuzun büyük bir kısmını gunden güne ..crimdcn düsmek 
hayvancılığına nazaran bizimki teskil eden köylü halkımız ise tedir. Buna muhakkak bir çare 
pek iptidai ve perişandır. senede bu çağda nüfus basına bulmak lAzımdır. 

Ekonomik kalkınmamız ara- ancak 4 6 kilo etrafında et ye- Il - Çeki kuvveti olarak 
sında bu varlığımız da haiz ol- mektedir. SOt sarfiyatına gelin- traktôrlln iş haf\·anlarının ye
duğu ehemmiyet derecesinde ce; Ankarada yapılan bir tet- rine kaim olması acaba cütçiyi 
bir ilerleme hamlesine muhtaç kikte, oldukça üstün bir hayat hay,•anla uğraşmaktan \arestc 
\"e inkisaflara 1 yık bulunmak- seviyesi itinde yaşayan bu şeb- mi kılacaktır? Yoksa Is hay
tadır. rimlzde delıkanlılık çağından \'anlarının .) erini irat hay,·an-

Bunun için takip edilecek rl- yukarı nilfus başına yıllık sar- ları alarak haf\ancılık bir vcç
rai politikada halkımızın iyi fi)atımız 20 kılo etrafındadır. he mi değiştirecek 'e chemmi
bcslcnmcsı ve sıhhaUi kalma- Çok sükür ki köylerde süt, yo- yet mi kesbedecektlr? 
sını sağlayacak hususlar ve bu ğurt, yağ \'e peynir ve sair ma- Her iki meselenin derinden 
me.}-anda bilhassa haY\·ancılığı- muller ııcklinde kahil nüfus derine tetkiki ve yapılan tec
mızın mühim bir mevki tutma- başına sarfiyat 88 kilo etrafın- rübcler hayvancılığın çiftlik 
sı kadar tabii birscy tasavvur dadır. bünyesinde eski inden daha hü-
olunamaz. yuk bir ehemmiyetle yer alma-

İbtivarlanmız ka""ısında · tt' ıı• t' ,.. lne Tanm Bakanlığı, bugtine ka- J ~ ·~ smı ıcap e ırccc6ı ne ıc.,s 
ha"'\'ancılı11ımmn durumu \'ardı 

dar, uzerinde bunca çalışma ve " 6 
• 

çabalamalara rağmen muvaffak yukarıda açıkladığımız hesap- Toprakların kuvvetten dtis-
olama) n mesai sistcmi)le ise lardan anlıyoruz ki dünya memesi ve sellerle yıkanıp glt-
de~am etmesinde mAna yoktur. medeni milletleri derecesinde memesi için tarlaların zaman 
Bır kiıl halinde tcskılatında ya- hayvanı gıdalar istimal ctmiyo- zaman hayvan yemi mahsulle
paca ı tadılat .,.e kabul edeceği ruz. Hayvani gıda maddeleri is- rine, bu meyanda bilhassa ot 
yeni prensiplere uygun prog- tfh!Akimiz sıhhatli bir insanın nebatlan :z.ıraatlne tahsisinin 
rnmlarla memleketin hayvancı- ihtıyaçl:ırını karşılayacak mik- yegAne çıkar yol olduğu anla
lık mevıuunu da verimli ve ba- tarların ı;ok altındadır. Bir ta- ıııldı. Bu suretle bir taraftan 
ş rıh bir hale getlrmesi lazım· raftan da halen elimizde ma- toprak kU\'\'etten dilşmüyor. 
dır. teryal olarak mevcut bulunan Yerim artıyor. Dir taraftım da 

hayvanlarımız verimsiz ,.e çok hayvancılığın esas ihtiyacı kn-
Jla}'\'an mahsullerinin insan dilşük kalitelidlrler. ba hayvan yemleri bol bol is-
beslenmesindeki ehemmiyeti Buyiık :Mıllet Mcdlsi gcçcn tihsal edilmiş oluyordu. 

En mühim gıda maddelerin- sene 100 binden :fazla nüfuslu Traktör almakla iş hnY\·anla
dcn protein, kalsiyum ve §ehirlerimizcle pastörize süt rını elden çıkaran c;iftçllcr on

birçok \itaminler \e hormonla- alını salımını kanuni mecburi- ların yerine irat hayvanlarını 
nn kaynağı olan ve baska bir yet haline soktu. Erzurum \'e ikame ettiler. Ilu sayede çift. 
membadan teminine kat'iyyen Konyada et kombinaları kur- lıkte istihsal edilen ve başka 
imkan bulunmayan et. sUt ,.e mak üzereyiz. Bu gayretlere suretle kıymetlcndirilcmeyen 
mamulleri insan beslenmesinde rağmen sunu gayet iyi bilme- bakaya haf\•anlar tarafından is
pek müstesna bir kıymet taşı- rniz IAzımdır ki, elimizde ma- tihtak olunuyor. Bir taraftan 
maktadır. tcryal olarak bulundurduğumuz krizler ve fena senelerde çirt-

Dilnya milletleri arasında: hayvan ırkları bu milessesele- çinin sigortasını teşkil edrn, iyi 
hayat standardının en yüksek rin ba arılı çalışmaları için IA- senelerde de ytıksek \crimlylc 
SC\ yesin! yasamakta olan mil- zım gelen C\ afı haiz bulunma- iyi bir tasamı! 'e yatırım tc
letlerin haY\an mahsulleri is- maktadırlar. Çiftçi elinde bol min eden hayvanlar tiftlık bUn 
tihlAkini bir gôzden geçirir ve süt veren inekler ve tatbik edi· ycsinde eskisinden daha mü-

him bir yer işgal ediyordu. 

f'iıLnAŞI içiN 1 

~ LÜKS BUICK OTOMOBiL 
ROMAYA UÇAK 11SEYAHATI 

(iKi KiŞiLiK VE BiR HAFTA iKAMET DAHiL) 

MARSIL YAYA .VAPUR SEYAHATi 
(iKi KIŞlıJK BiRiNCi MEVKi GIOIP GELME) 

ve 

~ZENGİN PARA IKRA311YELE"RI 

<Devamı Sa. 4 ü. G da 

C E C t11.İ.S T:E' , 
. 8UC.UN .... ·. 

~ - .. ' . ~ ~ . . ' 

Kars'ın 
kurtuluşu 

3z ),1 en-el bugün, 3 aralık 
1920 de Kars \C hB\·alisl 

ana\·atana b\'U5mu5tu. Ya
tandan cuda du&tUllu )ıllar
da çok acı ,;e ıstırap çeken, 
ona ka\ uşmak için çırpınan 
Kars, kanı, canı, malı, ta ı 
\e toprağı ile Turk oğlu 
Türl..tür. Kars bir daha istila 
) Uziı gormh ecek, utaııımı

zın gözbebeği olarak kıyame
te kadar Tıırk kalacaktır. 
Karsa fena gözle balıanlnrın, 
hakmak istiyenlerin gözleri 
l.ör olııcaktır. 

Ya~asın, ur olsun Karslı
lar. 

TÜ1.DE~TÇİ 

Bcnedıcte'in bile sô)liyccck 
sözü yoktu. Aynada gorduğil 
ııı~man ve hantal \Ücutlu ka· 
dm yumruklarını sıkıyordu. 
Bır koltuk uzcnndc duran si
yah hasır şapkasını almak için 
kolunu uzattı. Sonra 'iaz geçip 
pencereye doğru gitti. EV\ elA 
perdeyi, ı;onra da pancurları 
araladı. Dışarıya baktı. 

Parisin bu semtlndc sokak
lar ı;ok karanlıklı, bu saatte ne 

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

VATAN 

Son cinayetlerin sebebi 
·basit kavgalarmış 

Pazar günü şehrimızde Usttiste işlenen cinayetler dolayısiyle 
Vali asağıdaki beyanatı vermiştir: 

eistanbulda yhşıyan bir kısım hemşehrilerimin bir me\-zu et· 
rafında dikkatlerini çekmek isterım. Bir iünün içinde işlenen 
dört cinayet vakıasını tctkık ettım. Bunlar basit sebeplerden 
ka\-ga çıkarma neticesınde işlenmiştir. 
Şunu hatırlatmayı bu şehrın başında bulunan valinin vazifesi 

olarak sizden rıca ediyorum: 
ijıddet anında bir insanın diğer bır hemşehrisinin kanına 

girerek hapse düşmesi ve bir ocağın sönmesi çok acı bir 5ey· 
dir. İnsan olarak \atandaşlarımızın bu gibi yanlış yola düşmeleri 
karşısında çevrelerinde bulunanların bırbırlerini teskin etmele
ri !Azım geliyor. Vali sözle bu mevzua müdahale ediyor deme
sinler. Bu bir Asayiş işi değildir. İki adamın birbirine kıyması 
vatandaşları üzüyor. Birbirimizi aydınlatalım, her tehe\'\'Ür bir 
insan hayatına mal olmasın.» 

Bir firari 
Yakalandı 
Bolu, Kocaeli, Ankara \C A

dapazarı yollarında birçok kam
) onlardan eşya çalan sabıkalı 
hırsızlardan Şahabettin Fırat 
diln şchrimızdc yakalanmıştır. 

Ayni zamanria asker firarisi 
olan Şahabettın, hapsedildiği 23 
üncü tümen cezae\'inden 7 de· 
fn kaçmaya mu\'affak olmuştur. 

Sahabettin dun, Beyazıtta Ce· 
vat Hıyıkhoğlu ismindeki arka
dasiylc hirlikte yakalanmış ve 
merkez komutanlığı cezaevinc 
&C\kcrlilmlstir. 

Amiral Wright dün gitti 

Birkaç gilnden beri şehrimiz
de misafir bulunan Birleşık A· 
mcrikanın Doğu Atlantik \'e Ak. 
deniz fıloları komutanı Visamı
ral Wright ile maiyeti 'e esi 
utakla §ehrimizden ayrılmışlar
dır. 

Ağaçlı 'esislerinin devir 

muamelesine başlandı 
Anormal ve kimsesiz çocukla

rı yetiştirmek lizere yurt haline 
ifrağ edılecek Ağaçlı trsislcrl
nin de\ lr muamelesine başlan. 
mıştır. 

Buradaki ntôlye ve diğer tez· 
gAhlarda kimsesiz ('ocuklar ça
lıştırılarak yetiştirileceklerdir. 
Yurt mart başından itibaren fa
aliyete geçecektir. 

Bir ini kalb krizinden 

öldü 

Topkapıda in.a edılmekte olan 
bez fabnkası inşaatında çalışan 
işçılerden Ali evvelki gece ant 
olarak gelen bir kriz neticesin
de olmüstilr. 

Öltim sebebinin anlaşılması 
için ceset morga kaldırılmıştır. 

Muayeneden dönerken 

ölaü 

Fatih Draman çe•mc ı;okaJ.. 34 
numarada oturan Mehmet Bağ
dır, dun Guraba hastahanesinde 
muayene olduktan sonra evine 
dönerken, ant olarak gcl!'n bir 
kriz neticesinde dü~erek öimü~
tnr. 

Cr edin defnine ruhsat veril
miştir. 

HER BEDEN 
TRENÇKOT 

Eihamra Terzihanesinin emsal 
siz İngiliz, Alman, İtalyan bol 
çeşitli hazır trenckotları 1.95 
hoy \'C 60 bedene karlar her be
den ve boy icin mevcuttur. 

El.llA!\IRA TERZİllA!'rnst 
Beyoğlu f stikl5.1 Cad. 258 El· 

hamra Han sağdaki merdı\'cn
den birinci kat No. 1. TAHSİN 
KARA KASLI. -

Hereke D. P ve 
C. H. P. kongresi 

lluııul illuhablrlmlzd~n 

Hereko - D. P. AgAh Ataş 
mahallesi ocak kongresı pa
zar gunU ~ apı1mıştır. Atatürk 
\e Kore fchitlcri itin saygı du
ruşu yapıldıktan sonra soz alan 
hatipler, bugune kadar D. P. hü· 
kumetinin yapmış olduğu isleri 
anlatmı~lar. muhalefetin tcnkid 
,.e isnatlarını reddetmişlerdir. 

Dilek ve temennileri müteakip 
ŞUkrü Özıiemir, Necmi Akbulut, 
Akglin Doğanay, Crmal Kahra
man ve Hikmet Aslan yeni ida
re hP.yetine scçilmışlerdir. 
Dığer taraftan C 11.P. bucak 

kongre i pazar günil yapılmıştır. 
Ataturk \'e Kore şehitlerine say
gı duru u yapıldıktan sonra ko
nuşan blr çok hatıplcr bugunkil 
iktıdann icraatını tcnkid etmiş
lerdır. Dılek ,.e temennileri mu. 
tcakip Mehmet Birol, Tahsin 
Yalnız. lehmet Güng<ir, Ce\det 
Utku. Hfisamettin Ergtin, l\lch
mct Öz.~ar yeni idare heyetine 
seı;;ılmişlerdır. 

Adapazarından bir 

heyet Ankaraya gidiyor 

Adaılazarı 2 (Hu usi) - İlçe· 
miz Adapazarının ulAyet haline 
ı;etlrllmesi i('ın ı:crck ilçemiz. 
den, gerek cl\'ar ilçelerden seçi· 
len 30 kişilık bir ht'yct yarın 
saat 9.30 da hususi hır otobüsle 
Ankaraya hareket edecektir. 

Heyet Ankarada ıki gün kala
cak 'c bu mc) anda D şbakan \'e 
İçı.lerı Dakanı)le temaslarda 
bulunacaklardır. 

Alacak yüzünden 

yaralama 

Şehremini Seyit Ömer mahal
lesi Kıreı;;hano caddesi 12/1 ııu· 
mararla oturan Namık Derler, 
alacak yiızUııden nralarınrla çı
kan ka\•ga sonunda, ayni mahal
lede oturan Sami Yarılgaç tara
fından bıçakla ağır surette ya
ralanmıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırıl
mış, sanık ile kavgada kendisi
ne yardım eden Hüsnü ve Bil· 
samettin fsımlerindeki arkadas· 
ları yakalanmıştır. 

Sahipsiz Otomobil 
Son gunlerde şehrimizde 1952 

modeli BUİCK marka bir oto
mobılin sahibsiz olduğu gü:ül
mliş, yapılan tahkikat ncticesın
cle otomobilin 'T'ııtum Bankasının 
31 Aralık fevkalade kcşidl'sine 

ait olduğu anlaşılmıştır. Ö~ıen· 
dığimizc göre bu otomo~•ile sa
hih olmak için 10 Arcılık ak
şamına kadar Tutum Banbsı gi 
şclerinde 100 liralık bir hcs:ı.b 
Jçtırmak kAfıdir. 

VAZIYl!TI.~ ı HAVA~ 
Yeşilköy meteoroloji istas

yonunun tahminlerine gore 
bugtln §ehrimlz ve ch·arında 
ha\ıı saba hl&) in hafif sisli 
n çok bulutlu, gıinıin deu
mınra aralıklı me\'Zll hafif 
)ağ151ı geçecek. rüıglrlar 
batı .) önlerden zaman zaman 
şiddetlice esecektir. Hna 
sıcaklığı düne nazaran aza
lacaktır. 

Dün &elırimlzde hau umu· 
mlyetle çok bulutlu geçmiı;, 
riiıgArlar guney batı y<İn· 
lerden zaman zaman orta 
kun·etıe azami esmi~tir. A· 
zami ı;ıcaklık 17, asgari &ı· 
caklık ise 12.7 eantlgrat ola· 
rak kavrlerlilmiştlr. 

Ticaret Odası 
1953 sergisine 
iştirak efmiyecek 
Sergi me\'zuunda dün de bir 

toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda 953 sergisine Tica
ret odasının iştirak ctrnlyeceği 
serginin beledı) e ve sana) i oda
sı ile müştereken aı;ılacağı ka· 
rarlaştırılmıştır. 

Ticaret odası sergide bir pav
yon yapmak suretiyle iştirak ede
ceğınl bildirmiştır. Sergı komi
tesınde ı;alışacak olanların isim. 
leri cuma gıinil belli olacaktır. 

Karadeniz: hattı kış 

tarifesi 

Denizy"blları Karaıicniz hattı 

Ku"çu"k haberler kış tarifesinin tatbıkine baştan· 
mış bulunulmaktadır. 

~ 
1 

Tarifenin ilk seferini, diln sa· 
BİR Cl1'AlET DURl'Ş~IASlSA hah Samsuna hareket eden Et-

DE\'Al\I OLUNDU rü k vapuru yapmıştır. 
Bir sene }.adar evvel Sarıyer- Etrüsk ve Tırhan vapurları 

de kardeşi Hatice Karagolgcyi Samsun seferinde münavebe ile 
oldürmekten sanık Zeklyenın çalışacaklar; Ordu, Gıresun, Trab 
muhakcmesıne diln III Uncil A· :ı:on vapurları bu hattın silrat se-
ğırccza mahkemesınde devam ferlerınde; Necat \'e Dumlupı· 
edılmiştir. nar da hayvan ,.e yük seferle· 
Duruşma bazı şahitlerin celbi rinde hizmet gôreceklerdir. 

iı;;in başka gilne bırakılmıştır. y · ·· k t 1 
BİR İTAU'AN enı çop u u arı 

Pn ,\1\'JSTİ GEl.r>l yaptırma müddeti bitiyor 
Belzano Enterna .. yonııl müzik 

festivalinde birinciliği kazanmış 
olan Italyan pi.}anis!i Agostino 
Onzio; fiehrimızde biri solıst, 
diğeri orftcstranın refakatinde 
olmak Ozcre iki resital vermeğe 
gclmi.tir. 

P 1) anist Orizio Dram tiyatro· 
sun da 'ereceği bu iki resitalden 
maada, hır de hususi olarak 
ltalyan sefaretinde bir konser 
\erecektir. 
iKi CJNA l'ET DURUŞl\IASI 
Kocası Klımıli oldürmekten 

Tramvay yolları ile a5falt cad· 
deler üzerinde bulunan riükklin 
ve binalarda oturanların made
nt ve kapalı birer çöp kutusu 
kullanmaları hakkfda \'erilen 
milhlct ocak ayı sonunda nlha· 
yete erecektir. 

Belediye bu milddetln hita
mında töP kaplarını evsafa uy· 
gun olarak yaptırmı)anlardan 
ceza alacaktır. 

Genç bir eczacı duvar

cılık yapıyor sanık Ccmıle C'arkçının muha· 
kemeslne dün I inci Ağır ecza 
mahkemesinde dc\a(ll edilmiş. İzmir 2 (ANKA) - İstanbul 
tir. Eczacı okulu mezunlarından Os· 
Duruşma başka ı;:Unc bırakıl- man Akar adında bır genç, 6eh. 

mıştır. rimizde duvarcılık yapmaktarlır. 
Yine I inci Ağır ceza mahkc· ,Genç eczacı, bunun sebebini r;o. 

mcsinde. hir müdrlet evvel met· ran bir muhabirimize: ıEczane· 
resini i:ildilrrn .l\lustafa Yilrüye· lerln tahdidi hususundakı ka
cekin de muhakemesine de\•am rar kaldırılmadıkça, rczacılık is· 
eclılmlştlr. tıkbal \'adeden bir meslek sayı· 

llu durusma da, bazı sahille- lamau demistir. 
rin celbi için başka gilne hıra- Osman, eczacılığın serbest bı· 
kılmıştır. rakılacağı tarihe kadar du\•arcı-

A YV U lK y :\.PURU lık etmek niyetindedir. 
lMYCZ\ '\l.INDI 

Rottcrdam teı Ahlarında in
şa cttırilen \ e bırkaı;; gün evvel 
limanımıza gelmiş bulunan. De
nızcılik Bankasına alt Ayvalık 
\'apuru: seyir tccrUbelerinden ev
\'el mutat olan muayenesi için 
harnza alınmıştır. 

Gemi. bir kaç gun içinde mu· 
ayene olunacak ''e EPyir tecrü-
1-ıelPrini milteakip hizmete soku
lacaktır. 

AKDENiZ llATI'I YOL 
YE l'OLCU ınmu:uu 

İskendcnına kadar uzanan Ak· 
deniz lskrlclerinin 2n ve .) akın 
acenta ı. Drnizbank müdıir yar
dımcısı Fazıl Sarmısakçının br 
kanlığında, hır mllddettcn beı 
toplantılar )apmakta: Akdeniz 
hattı )Ol \'e yolcu durumu göz. 
den geçlrılmektedir. 

Ö rendığimize gore bu top
~•ıhr daha bir kaç gün devam 

edccrktir. 
BİR ADAJIJ RAWHN 

llALnr: JIUI UNDU 
Şehremini İ kenderbostan so 

kağı a numarada otııraıı Hamdi 
i hilen adında bir $ahıs, cwrı . 
ki gece saat 20 sıralarıl)da Sııl. 
tanlıamamında havJ?ın bir halde 
bulunmuş 'r F naf hastahane· 
ir,. kaldırılmıctır. 

Hadi e hakkında tahkikata 
h~chnmıdır. 

1 apartıman, 

1 O otomobif, 

2000 altın 
Garanti Bankasının yılba~ı ke· 

§idesınde yliz bin lira k.:ızanabi. 

lir, bu para ile büyük bir apart
man veya on otomobil, yahut en 
az iki bin altın satın alabilirsi
niz. 

15 aralığa kadar Garanti Ban
kasında gerekli hesabı attırmayı 
ihmal etmeyıniz. 

r--TAKViıtt~ 
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• insan geçiyordu ne de araba... mağa birden karar verdi. rinl tutu:ı;ordu. Bu odanın sa- ı k 
Ölü \"e sımsıuah bir nece hU· çarpışma ar ·endi itinrle ol· şanlımD derdi. Benedicte te 

J o :. hıbı, bu )&takta .)atan adam, mu•tu Da m d b üll' Ro · · k kiım sürtl•ordu. Benedıcte , k .. • ı a a unu g ım· sıne ı uçuk bır kardc;,ıy-
,, uYa\TUm, e\lfıdım. Benı an- Ro ine ın oca ı Jcan Lancıcux si'e k k 1 t A v korktu. Ka,.mak lmklınsızdı. J re arı;ı amı 1• man • a. mıs gibi sever \'e bu sevgısını 
• cak sen tcscllı edebılirsın. Be- Dencdicte'ın guzü i>nunde rabbıl y ıd k k b k d Oldu11u ''erde kalmak bir olü en en ·açma u ·or- aima belırtırdl. Fakat otuzu· 

& J nım iı;;m her fiey bütün saadet canlanan ha.) al bugunkti J can kun" \ e • 3 a ı k d b'l h 
gibi harek<'tsiz ve yalnız hlıtı- • " r n ı • gece e ı e na enuz varmamış olan btr 

sensin Dun)ada senden ba~ka mıydı, )Oksa yırmı sene evvel- ka"mak l t ordu. Fakat san- k d d b 
ralari .. ·Ie ba.,ba,a oturmak U- • a ın ıçın ı;a ece ır akraba 

J .. benım nem \ar?» kı mıydı? Bunun ne ehemmi- ki omuzlarına bir kadının ıkı k d · k"f zımdı. Tıpkı y 1·rml scnc c\'\·el- T ve ar ·a as sevgısı -.. i gelmez. 
Bcncdıctc bu sozleri bıkma· .)eti var. a kendısi )a.. Za· clı•le "a landı 1 hısscd· H b ı ki gibı' tı'trcmelle bacladı. Bu J J ın l)Or· ayatını u do duramaz. O-

to w dan usanmadan daima kendi manın \e )a ının hıı; kıymeti du Bu dul fak t hlll" 1. k · L hal 0 zaman nUnlerce \'e gc- · a " ası· nun ıı;;ın Jean ancicu gorünün 
.. kcndınc tekrar eder dururdu. ;>ok. Her zaman lem Jean, olan Bcncdıctc'ın tfı kcndı'sl h d ıt ' t ., d 1 • 

celcrce devam etmı'..+i. Şimdı' ce er §ey e&ış ı. vene ıc e -~· l\Illhim kederleri de gündelik Jean'dır. llencdıcto istcdıği ka- idi. · k ı 
bu Mtıralar hafızasının derin· ye mıras a an bır maden oca. 

hayatın ufak tefek U:ı.untiılcrl- dar gençliğınc \eda etmek is- O zam:ın Philippc ddrt , 3 • 11 · ı t k ·ı ld t 
lıklcrindcn do"ru "iıkscldik"e tcs.n artık hcr •ey bana '·~ ,, bını ış e me ve ı er e sa ın 

b J • ni de bu sayede kendinden w - şında idı. Ro ine de .)ırmisını alm"k u" e e g im •ti 
ıliklcrine kadar ürperi•·ordu. 'h · 1 d k " z r e ıw · 

J uzaklaştırırdı. Fakat Lunu hep gelir. I tıyar a ı · • de:;in Yi- henuz geçmişli. Kendisinden Beraberce hesaplara baktı. 
Biraz olsun kendini toplama· gizli olarak yapardı. Philıppc ne Jean'ın )Orgun \C bezgin büyük olan te:>zesınln kızı He- !ar. Işı inccledılcr. Bu vesıle 
ğa çalıştı. Fakat 0 kadar fazla bu halden şüphe etse bıle an- çehresine rağmen in:.anı tes· ncdicte'ı O)alamak, yalnız bı· ile sık sık karşılaştılar. Yaı 
titriyordu ki buna imkan bııla· nesinin mı.ıldandığı bu söılcrı hir eden bir hali olduğunu rakmaınak için arkadaşlarfyle geliyordu. Genç kaclın tocuğu. 
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11 ©© LİRALIK 
Ulr Hmp Açtamıı, Hmbııın \'ana. Cotaltınm. 

-
Başka çare yok! 
Korcdc mütarekenin, kızıl· 

ların <yani So\') rtıcr 
Birliği \e emrindekilerin) e· 
&irlrr hakkındaki ısrarları 
yüzıindcn gerçcklc~emcdiği 
maliımclur. 

Hlrlesmis Jllilletler basko· 
mutanlığının elinde binlerce 
kızıl Koreli \'C kızıl Çinli e· 
sir ur. Hu esirlerin ~oğu 
zorla komunisllcştirilmiş ,e 
)ahut ıla komtinist oldukları 
halde kızıl rejimin ne men· 
dcbıır bir diktatörlük oldu· 
ğunu anlı arak .l aptıklarına 
pişman 0Jmu5 kimselerdir. 
Bunun için bu e lrlerin ço· 
ğu memleketlerine iade e· 
ılılmelerlni istememektedir· 
ler. Hakları da \ardır. Zira 
memleketlerine döner ıtön· 
mez bilinen \'I') a hilinmi} en 
tarzlarda deınizlrnece.kler• 

dir. Kız:ıl hamamda temiı· 
lt>nmekten&e hiir dün)aıla 
kirli balma.) ı tercih etmek· 
terllrler. 

Kore miitarcke mtiıakere· 
leri bu esirler meselesinden 
dola) ı hiç bir netice 'erme· 
'ince Hindistan Birleşınl5 
lUilletlerc mütarekeyi kola>· 
!aştıracak bir teklifte bulun· 
du. TekHr itirazlara uğradı 
\'e Hindistan teklifinde baıı 
tadiller yaptı. 

Yeni Hint teklifinin Bir· 
leşmiş J\lilletler genel kuru· 
lu ı;i)'asi komitesinde 5 mu· 
halir <Sn,yet grupul ve bir 
musteııkif <milliyetçi Çin> e 
karsı 51 reyle kabul edildi· 
ğlni <iğreniyoruz. Hint teldi· 
finin mahiyetini ı..esin ola· 
rak bilmiyorum. Fakat So\· 
yPtlt>rin grupıınun karara 
muhalif kalmasından anlı) o· 
rum ld buyuk bir ekseriyet· 
le kabul edilmiş olan bll 
tekliften de sadre şifa ,e· 
recek bir netice doğmı3a· 
cak \'e Kore harbi de\ am e· 
dip gideceı.tir. Zira, bu ı.a· 
r:ırı Solyctler Birliğine 'e 
dola~ıslle kml Çine kabul 
ettirml'k için, 5:1 dc,·Jeıln 
top) <'kfın bir halılc So\')·ct· 
!er Rlrliğine harp açmaı;ın· 
dan ,.e onu mağliıp etme in· 
rlen ba~ka çıkar ) ol l oktur· 

1"itekim Sovyet Rusya IJIS' 
i~leri Bakanı Yi~insklnin si· 
yasi kom is~ on toplantısın· 
da yaptığı konuşmada J{o· 

rede ~akın gelecekte bir rnO· 
tarckc imzalanmasının il· 
mit rdilemi)eceğini \C Hint 
teklifinin bu bölgede sul· 
hun kurulmasına yaramaı.· 
tan uzak olduğunu ı;oı.lerlne 
mrn·e etmesi, kun·ei müeyy:f· 
desi olmı an kararlarla So\· 
yeller nlrliı;inin \'e idare· 
sindeki lmıı fılemln yola ,;e
tlrilmesi mümkiin qlaını· 
yacağının y rnl bir işareti· 
dlr. 

Şu lıalrle kabul eılilel1 1 
Jlint teklifine rağmen Kore 
harbi devam edecektir: çün· 
im bu harbi rlenm eitirntek 
So\ yeti er Birliğinin isine 
gelmrktrrlir. 

51 dC\·Jetin topyt>kiın bari' 
açma~ının, yani iiçiinrü duP· 
) a harbinin heniiz ı;ıraı;ı gel· 
mediğine göre, şimdilik )J' 

pılacak iş, Kore harbinin 
kat'i olarak kazanılmasını 
sajjlıyacak tedbirleri butıııa1' 
tır. 

Bakalım, Eisenhonerln 
Kore &eyahati bu tedbirlt
rin bulunmas•:ıı sağlıyacııl> 
mı? 

Sadun G. SAVCI 

ON KEIJt\IE\'LE 
Amerikada bir erkek ı.• 

dın olmuş .•• 
•Kadının fendf., yine .er· 

keği yendi•! .. 
TAILISEft'.f 

oldu. Bunu ideta bir muclı.e 
te!Akkı etti. Umıt ve emnıyc~· 
le oraya gitmcğc karar verd1

• 

O )az ne kadar ı;;ok elbi..e yaP
tırmıştı ..• 

Benedicle o zaman guıel. 
ı;ıhhatll. sımsi)ah g<iz!U bır ta· 
dındı. Şımdıki gibi hantal bır 
vucudu yoktu. Kadınlar ha~· 
kında biraz tecrübesi ve bi • 
gisi olan hir erkek onun goı· 
!erinde yanan gizli ateşin ınA· 
nasını hemen sczebilirdi. 

Lancıcu'ya gelince zeki ,.e 
sıhhatll bir erkekti Hatta pek 
yakı~ıklı sa~ ılmamakla bcrab~r 
kendine gôre bir cazibesi blf 
flrinligi de vardı. . 

Yalnız kendinden hiç clll111 

değildi. Çünkil ''aktiyle on sc· 
kiz ~ a ında iken bir kadın se\· 
mişti. Bu kadına sevgisini aça 
cak olunca kadın onunla ö}Ie
sine alav etmiş, ö,>lc gillmlİ· 
tu ki delikanlının cesareti ki 
rılmış ve nefsine olan ıtiıı18' 
dı ka~ bolmuştu. 

nu hArli eJ i Bcnedicte';>e an 
!atmış ve söyle demişti: ,ar~ 
ö~le bir crkP~im ki en samımı 
ve temiz hislerimi hile aı;oı~s 
vurmaktan çekinirim Bir k•· 
dın ne kadar hoşuma gıdcrsc 0 

nisbettc ondan kaçarım su 
belki de bir liastalıktır. rakat 
emin olun ki hiç te hoş bir feY 
değıl.• 

(Arkası çar!..,._ 



V-ış p~ ·~---~@!!.-
~ 

• Sa ar 
Meselesi 

Yazan: E. T. 
Pazar günti Sa:ır'da seçim ya. 
Uitldı; seçimi Fransa ile işbir
IJ taraftan olan Ba5bakan 
0ffnıan'ın partisi kazandı. 

~aar, bilindiği gibi, Alman
tlik ın Fransa hududunda kü
r • fakat zengin bir havzadır. 
d l'ansa, bu havzadaki kômur \'e 

l,eınır istihsalinin Fran anın ih
ıya bu cını k:ıııiıladığı, bin:ıenale) 1ı 

lıııı kılanın f'r:ın a)n baglı bu
deıı"!lası lazım geldiği kanaatin
h •r. Clemııncc:m, Birinci J>un
S;ı harbindrn sonra Sa:ır'm rran 
ıli~a ilhakını temin etmcğe ça
ba 1• 1 :ıkat Amerika Cumhur
ı\ı!!;nı wn on, ahalisi tamamen 
)ld n olan bir kılanın Alm:ın
'=ttln aynlamı):ıcağında ı rar 
bfr Neticede burada mu\"llkkat 
haı idare Jı.·uruldu \C 1935 de 
\l ;•n rt") ine nıuracaat cdilme-

l ararlastıntdı. 
li 935 ele rt') e mliraeaat edildi
l.a.l'fı..anıan, :ıradan geçen muddet 
lıd ınaa FransnJann )aptıklan 
haı~tU prop:ıgandıı)a rağmen, 
~ n Yuulc doksan yccli i Al
g~ a ile blrle5mck nmısunu 
h b tdi, Saar tekrar Alm:ınya-

j .:ığı:ınılı. 

* Amerika Cumhurbaskanı 
Eisenhower Kore:re git
mek üzeredir. * Birleşİniş Milletler Siyasi 
Komitesi Kore hakkında
ki llint teklifini kabul 
etmiştir. * Cuınhurb:ıskanı Cel31 Bn
~ ar buglin istanbula ge
lccrktir. 

Düzcede iki memu r 

tevkif edildi 

Duzcc 2 (T.II.A.) - DUzce it· 
f:ıbe tımiri ile Belediye seyri}· 
sefer memurlarından İsmail 
riış\ et aldı klan lddiasiyle bu· 
gun sa\ cılığa verilmiljlcrdir, 
Şükrü Kanatlı Ankarada 

Anbra, 22 (Hu us!) - Bir 
muddettenbcri Amerikada tcdm; i 
de bulunan kara kun·etleri ko· 
mutanı Orgeneral Şlikrii Kanallı 
bu sabah §ehrimize gelmi~. Mıl
li Savunma ve Genrl kurmay e~ 
kanı tarafından karşılanmıştır. 

Sovyet bloku muhalif kaldı. Tasafl 
Genel Kurula havale edilecek 

şimdi 

..tuoeüııııl Pru• 
~evyork, 2 - Senclerdcnberi Dlrlesmiş Mıllellcr Genel 

Kurulunda ilk defa müı:ahede edilen gayet ıiİddeUi tartışma
lardan sonra dün Siyası Komite Hint tl.'msilcisl tarafından 

ileri sürülen Kore :ınlı>,fması pllınlarını bliylik bir ekseriyetle 
tasvip rtmi~lir. 

Komite bundan sonra lrnmünist blokuna hitapla Hint ta
sarıs1111 Korcdc lı:ırbi sona erdirmeğe maluf bir planın esası 
olarak kabul elmeğe davet etmistir. 

Tasarı Siyasi Komitede 5 e kar51 (Sovyet bloku) 53 oyl:ı 

kabul edılmis bulunmaktadır. l\Iilliyctı;i Çin oya i~tirak etme
miştir. 

Hint tasarısı fİmıli nihai tasvip iı;iıı Grn!.'l Kurula ha
\'ale edilmiştir. Tahminlere göre ı;:ır~amba günu Genci Kurul 
bu meseleyi ele alacaktır. 

Hint temsilcisi Sovyet Dış işleri Bakanı Vışin ki'.)c hitap
la lıu tasarıyı ·barıs• namına kabul etmesini istemiş fakat 
]{usya Dış iıilcri Bakanı bu teklifi reddettikten ba::ka llınt 
trmsılci ini de harp kundakçılığı ile itham etmese te~cbbiıste 
bulunmuştur. 

iranda hükumetle 
Parlamento 
Arasında ihtilaf 

Attııcfolu A}ann 

lz:mire gelen aileler 

İzmir 2 (Hususi) - Şehrimiz
deki güney doğu NATO karar
gAhına men~up subayların aile
leri de peycİcrpry İzmire gelme. 
ğe ha§lamışlıırdır. ilk ka!ılc 4 
aralık perşembe gııııü gelecek
tir. K:ır:ırgtıh mensupları nilele
rl gddlkten sonra 'l'urk :ıilele
ıh lc dostane muc:ıseb:ıt kurmak 
arzusunda olduk!.ı. ını belirtmek· 
te ve ı:lmdıki tı::ıll"r.nden şik3. 

yet ' mcktcdirlcr. r 

Deliler de yandı 
$ iiprrmÜr§iıl Ankarada bir 

bry:ıııat 'rrnıiş; 
Jhı beyanatında A. Eınin 

Yalnıanııı sulka~t hfull c {. 
ni tahlil ederek beş ihtimal 
ilrri siirÜ) or. 

rakat bunlardan birinci i 
saçmalık babında o kadar 
şalıcser bir örnek ki; tarif 
edilmez • 

«Son :ı:ım:ınlarda \C bil· 
lıa a aUuyük Doğuo gazcte
ı;inin te iri~ le tlrajıııı ta
mamen ka.) betmls olan \'a. 
tan gnzetrsi bu suikastı biz. 
zat kendisine karşı terliple
mişür . diyor. 

,\nla~ılıyoı· clcgil mi? 
Uir nıüıldrth:ııbcı-i Hahı
alidc fikir h;n :ıtını lrkclr-

~ t·n Suıırrıniiı şicl; imdi ıle 
deliliği kep.ıze l'lnırgc çalı· 
§l)Or. 

ı;cn:T GÜRESİ:\! 

Uçüncü değiştirme 

Birliği haz1rlan ıyor 
u"' 1 1/tılı4lllı1111[;4en 

izmir, 2 - Üçıincu degiştirme 
birli~i olarak Korcyc gidecek 
kahramanlarımız mart \eya ni
san ayı içerisınde hareket etmiş 
olacaklardır. 'ı eni dcği~iirmc 
hirlitıimizin hususiyeti tıımamıy. 
le gönüllü askerlerden mürek
kep oluşudur. Koreye gilmr.k 
için g<iııiılllı olarak n:yrılmış 
Mehmetçikler kendi birliklerin
de tnlım gornıektcdirler. llarc
ketlcrındcn kısa bir müddet ö:ı
ce Scfcrıhısardaki kampta top
lanmı:; bulunııcakl:ırılır. 

lYtı~ınci Dun)a Harbinden sonra 
t\>\' ı \31.iyet tekrar edildi. Sa:ır 
ı:aı eh\ Fr:ınsıtlar t:ırarmıl:ın lş
ı.r olunıtıı, sonra burada muh
ite h.lr idare kuruldu; J'nın a 
.\Ytı hır gumruk birligi )apılılı. 
ltı i tam anda Alman) a ile blr
ltt tnek taraftan parti \e cl'nü
ttt t kili ) a ak cdıldi. Bu ':ızi
"as Alnıan)a He 1 nınsa :ırasında 
\a lı bir ihtilaf mr\"ZUU oldu. 
tıı llllan gorfişmcler hiç bir neti-

' ermedi. 
ta. Son setim bu artlar içinde 
t~llıldı. Aln;ınn I'cdrral hukume
~Utlak bir hurri)ct ha,ası ol
lııe lından, halkın scı;ime gir
berlllesJni ta\siyc etti. Gelen ha
bir ler filhakika halkın bu) ük 
Ilı b~ısnıının srçtmc katılmadığı. 
tap •ldirmektedlr. Duna rağmen 
la ;ıan 'ieçim netice inde rr:ın
oıa le iktisadı birlik taraftan 
lı ; na bakan lloffman'ın ııarli
to 29, Sosyal Demokratlar 17, 

Tahran, 2 - llükumelle p:ır
lamrnto arasındaki ilıtilAf yatış
mamış, hatta daha da şiddetlen
miştir. Bilindiği gibi bu ihtilfıfa, 
bazı Bakanlara karşı milli cep
henin ikf fiyesi tarnfından yapı
lan '\ e mevsimsiz addedilen be
yauat sebebiyet vermiştir. Mec
lis bürosu, bir hal çaresi aramak 
maksadıyle bu sabah meclis baş
kanı Ayetullah Kfışani'nin evin
de toplanmıstır. B:ı~bak:ııı Mu
saddık"ın, meclisten, bu iki meb
usu takbih etmesini istiyeceği 
sanılmakta ise de, hükiıınet ha
reketinin azimden mahrum ol
duğunu ve baıı Dakanlarnı dc
ğişliı"ılmcsi lazım geldiğini diı
şünen ekseriyet unsurlarının 
muhalrfetiyle k:ırşılaş:ıc:ıktır. 

A LETE SÜDÜ 

ÇoratıınızcSın maıt ki 
isen!: hiç d~Unmeden 
~ ııır VOQ çorabı •lııuz. 

VOG 
Her çoraptan fazla ellıtllıt'\ 
Her çoraptan fnla daranıklıcti • J 

~Unlstıcr 4 mebus çıkardılar. 
~ tı:ııınya bu netiee~i tanıma
~1ktadır. Alnıanyadaki btı.) iık 
l"r aı )uzunden Saar seçiminin 
ıı.ı. lıısıı. - Alman nıunasebetirri
lıı.ı Cergınleştinnesindrn \C Al
~hnın Alrupa m ıdafaa ti' -
\o lıııa ginnr i lcmemesinden 
bQ;~lllu)or. So )al I>rmokratlar 
~e bir iştirakin esasen aley
lilt e idiler. Şimdi merkez par
t'tl ti rncnsuplannın da se) lrc~ 
llıt lctlnde kalmak i temclerine 
~~I \erilbor. Hu ihtimal ta- g&ginlik, Hat.ılı dc\ Mler ara
~a""lllk etmese, Alman)a Alnı· 51nı1a ml~\cuı oinıası lazım gelen 
ttg lnüdafaa te kilatına i tirak birliği sarsacak, birçok güçlük
S:ile iki hükumet arasındaki lcre ebep olacaktır. 

iranda )eni basın kanunu 
Tahran, 2 (A.A.) - Bugün ye 

ni bir basın kanunu çıkarılmıştır., 
Bu kanunun başlıca yeniliği, b:ı. 
sın davalarında bır jilri heyeti 

1 
niıı tcsi i olmuştur. 

:Bundan bö)lo )'Cnl gınetc çı
karmak lsliyenler cnclemırdc 
lı,;i~leıi Bakanlığından mUsaadc 
almak mecbudyclindedirlcr. 

N e w-York'a k ar yağıyor 
Nevyork, 2 (A.A.) - Bu sa· 

bahlanberi Nevyork:ı fazla mik· 
tarda kar yağmaktadır. Uçak sc 
fc:rlcrinde aksaklıklar olmağa 
başlamıştır. 

SÜ UNLAR ~r:ı~~.o.ro@~ 
l\J<ŞAM -- Eursada bir matta • porse\ enlcr• hakemi dö\düler. -Gazeteler 

FiKinLERiN AÇIKTA 
C:ARPI l\IA 1 D 1Hı\ 

llA \'lRLIDin 
ltı ?iecınettin Sadak l\leelistcld 
l'oıınakasa rniına ebcti;)le di-

l' ki: 

li İsınet İnönü C. Halk Parti
~ nr t:ıSfıye edecek bir kanun 
l~arıldığı takdırde bunun zu. 
~ sayılaca mı soylemiljtir. 

~eu· u ~anun dı ında, ehcmmi
tn 1 bır mc clcden bahset-
21~tnisUr. BılAkis, münnkaşa
Ve sonunda, trnir '\e iftiraya 
talt~otu dıle nıhayet ,·erıldiği 
lenıı.rde bırlık olacağını söy
lb.·~lır. Bunlar da ge~kle~-

i guç şe)ler de ildir. 

811.licl'lıstcki mlinaka~a bazı 
l'~ efchhilml ri yok clme~c 
'on aınıştır. Bu tartışmadan 
daı ra lki taraf bir otursa, iti
ket \'e silkunct içinde memlc
dokıt'rtlcri karşılıklı orta)n 
·~ 1 e gerginlik yarı yarıya 
ita ır, dal budak salan irtic:ıa 
oı~' koymak belki mlimkün 

Antrenör - Şükret h aline .. Ya manıallah hunlar •spoı· 1 
se\'tlliyenler• olsaydı!.. (Yenı Sobalı) 

·' 
<:lJMHURIYET .....________ 

bir işaret göstermemiştir. '!er
sine, ortalıktaki bütün işaret
ler genel başkanın •iktidar 
muvaffak olamasın da ne olur
sa olsun• gibi bir nıh hali 
içinde yasadığını belirtmekte
dir. Yanlıs iörmils olmamızı 

yürekten dilediğimiz bu ruh 
hali memlrketin olduğu kadar 

~· 'l'ARill SUSMAZ bız:ıat sayın genel başkanın da 

benimsedikleri bu hayat anla
yı~ına yurdumuzda hr.nilz L~ı
nılmamış olmasıdır. Bir dilin 
ya·şayıp ya§amadığı.nı kestir
mek, daha çok, bilgi ve d'eğcr 
hükiimleri çerçevesine girer. 
llnlbukl, biz, müsbet hayat" dil
nlarımııın çözülmelerini, eko 
nomik sıkıntilanmızın azalma
larını istiyoruz.• 

HÜRRiYET !ta'ıııadir Nadi l\lediste Ba ba· aleyhlndedır. Çunkll eğer ba
~l a 1sınct İnönü arasında- ljarı elde edemezse tarih bu-
dı. lnunaka a munasebcti~le ı;unkil ıktldard:ın ziyade onu · \"'" HÜK"-. IET ""Jo ,, l k At türk 'l PARTIZ. •" u r ki· suç u ı;orecc , • a gu 

G • gibi bir vatan bır:ıl..""l'llışlı, is- Stdat Simavi yazıyor: 
tıd~k~nun realıle i şudur: Ba· met Paşa her şeyi mahvetU. .nan:ı kalırsa, hükumet ııe 
lanıa! orn klerinc göre ayar- diyecektir. partiz:ındır ve ne de partizan-
teıı 6a çalıştığımız bu~linkil Iık yapmasını bilen bir top-
liıİa~ altı buçuk ;yıldır bir in- YENi ISTANBUL lııluk halindedir. Hükumetin 
lııaıtt buhranı içinde bocala- bu hali ise muhaliflerinin 
lııa a, bir tUrlü yolunu bula- şikayetini mucip olm:ıktan zi. 
ııu~aktadır. Atatürk ün hepi- ŞAŞILACAK ŞEYLER ~ ade sc\'inçlcrini ccl betmeli-
h1ı. Y cnıanet rttı i inkılaplar :ll . Nermi ıııemlekt"tlmlıde dir. ::'ıtuhalcfet hükumetin bu 
iıJt Uıtıcn tchlıkededir. '.Murn- duzenlendlrilmrsi ı:rrekrn şey halinden ve ort:ılığııı ı;idişn-
l'ııt~Uhallf, gene )nşh blitun !erin sayısı kabarık o!duğunıı tından Azami derecede istifa. 
dere daşlar durumdan derece sa,)lüyor ,.e diyor ki: de etmesini bilirse seçimlerde 
1 ın cc sorumludurlar. Bu s;e- •Bizim anlayışımıza ı::öre, kendisine pay ~ıkarabilir. 
dl a eye ona) ak olduğunu kcn- verimli çalışmanın tek bir yo- Tekrar edivorum, hiıkümet 
ha

1
t1Yle so)'lben sa~ın genel lu vardır: Yapacağımız işleri partizanlık etmiyor veya ede-

~tıı nın memleket \ c tanhe oncmlcrine göre sıralamak.. miyor. Muhaliflerin aklı v:ır-
fı}le ~a~ıdığı sorum yuku ise Yeni bir iş disiplini değildir sa bundan istifade etmelidir-
' t1 olay kolay taşınır cin- buft l\lecelle'yi hazırlıyanlar ler. Yoksa mlitemadiyen ve 
l~ ~ıı dc~ıldır. Ne hazindir bıle bunu bir hUkUm olaralr hukumeti t!ciz eden partizan 
ht ' iki buçuk yıldır bunu kabul etmişlerdir. Asıl şa~ıta- hlikumet cümlesini sarfetmek 

~•b•ız•e-c•n•uI-a•k-·"·ak•·•ş•e•y•, •t•o•k•e•ski-··b•il•g•i•nl•e•rı.·n-•f•a•yd•a-v•e•rm-ez.··------• 

HAZIR ÇOCUK GIDASI 

\.. Gelmiş v e DAÖITILMIŞTIR __ _ 

Beyaz zehir 
ima kilerinin 
Takibi 

nıuıuı Jlu1uslıiri (Jıfen 

İzmir 2 - Doğu Almanyadnn 
muhtelif t:ırıblcrdc memleketi
mize iltica eden Alman tebaalı 
b:ızı kimselerin :>urdun bir çok 
ycrJcrınde gizli eroin imatath:ı· 
neleri kurarak bu) ıik miktarda 
ıehir istıhsal ettikleri anlaşılmış' 
ve hiıkCımet bu gıbilcrin bölge· 
mizde de mevcudbcti ihtimali 
karşısında ilgılileri uyanık bu· 
lunmıığa davrt ctmistır. 
İzmirdc şimdiye kadar lıiç bir 

ipucu ele geçirılmnemiştir. 

100.000 lira için 
• 

acele ediniz 
15 Aralığa kadar Garanti Ban· 

kasında gerekli hesabı açlırırsa· I 
nıı yılbaşında yuı bin lıra ka· ı 
zan:rbilirsiniz. Bu fırsatı kaçır· 
ma) ınız. 

- ......... 0-- -· •••••• 
'• ın., ......... , ••• •• 

Şehir Tiyatrosunda 
keşnıekeş 

Romanya' da 
«Seçim neticesi» 

, A.,oelatı4 Pr.,• 

Valı, anlaşmazlığa tekrar müdahale ederek; ı.ondr:ı, 2 - Kızıl kAbus için

disip/ini kat'i surette temin edeceg"'ı'm d 'yor ide knTan:ın Romanyada. büt?n ı I yaz devam eden korkunç trmız-
Gl'çeıı cumartesi ve pazar ge. silrmüştür. Kurul üyeleri hlıdl· lik hareketinin neticesi pazar 

eri.eri Şehir 'l'iy:ıtrosunda temsil scyi tevil cihetine gitmek iste- ı s;ünii ) apılan umumi seçimlerde 
edılmekte olan •Son Koz• piye- mişler, fakat Gökay ·Sizlerle ar- kl'ndislnl brlli etmiştir. Bükreş 
sinde rolü olan Sami Ayanoğlu lık milnakaşa etmiyorum. sizler!.' radyo u bu rçimlrr hakkında, 
hastalığını ve dublörü olan Ke- bu milessesenin huzurunu kim· aeı bir istihzaya bmzcyen garip 
mal ErgUvenç de piyesi ezberle- ~enin. bozamıyacağını tenbih cdi· bir U'lbir kullanmış "e: 
mcdiğini ileri slirerck vazlfele- yorum.• demiştir. •Basit in anlar için yeni bir 
ıine gelmemişlerdir. Vali, iller kanununa dayana· devre basladı· demiştir. Seçim 

Piyes meıkfır gecelerle, pazar r:ık s:ıhnrye çıkmayan Kemal netireleri lıenUz ilan edilmemek
m:ıtinesindc elinde metin yazılı Ergüvenç'e on gilnllik glindelik le beraber Uıbiatiylc halk valnız 
bir sanatklir :;ahneye çıkarılmak kesme ceza ı da 'erıliğini top- komüni l partinin gijst~rdiği 
suretiyle temsil edilebilmiştir. lantıd:ı bulunan kurul üyelerine adayların isimlerini ihtiva eden 

Şehir Tiyatrolnnna rejisör oln- bildirmiştir. matbu Jıstelrri oy pusulası olarak 
rak getirilen Meinccke de tiyat- Toplantıdan sonra Gökay gn- kullanmıştır. Yeni meclis 423 
rodaki bu geçim~iılik ve dısip- zctecllere şunları söylemiştir: mebustan teşekkül edecekti. Bun 
linsizlik yüzünden hiç bir iş gö- •- Ar1istlere azami merh:ı· ların arasında, c ki meclisten 
rcmediğiııi gerek Valiye, gerek- ınetim vardır. Bir sanatkar ko- yalnız 03 kişi bulunmaktadır. 
se Belediye ileri gelenlerine bil- t:ıy yetişmez, bunu bilirim. l':ı- Geri kalanların tasviye)'e uğra· 
dirnıiştir. kat bir ins:ının da tiyatroyu nıüş- dıkları anlaşılmaktadır. 

İki s:ınatkarın birden sahneye kül duruma düşürmesine \"c se- 1946 da Romanya parl:ımento-
çıkmam:ıları Belediye çevrele- yircilerle oynamasıııa müsaade sund:ı 70 komUnist mrbus bulu
rindc de iyi karşılnnmnıııışt.ır. edemem. Filvaki tiyatronun hu- nuyordu Bu scler bunlardan 

Dün öğleden sonra Vali ewe- susi bir talimatnamesi vardır. yalnız 24 li ml.'ydandadır. Diğer
lA rcjj.sör Meinecke'~i. sonra da Fakat benim de elimde İller ka· lcri, kızılların patronu Lenin'fn 
Vasfi nıza Zobu, Mahmut ?ıloralı nunu \e Belediye kanunları var- bir tfıbiri ile •ta14ihin çöplüğüne• 
ve diğer sanatkiırl:ırdan rnlite- dır. Çok sevdiğim bir zümreye atilmı !ardır. 
şekkil tiyatro kurulunu kabul ne çare ki artık bu salfıhi)'etimi Hom:ın~anın kızıl boyundutıı· 
etmiştir. kullanacağım ve disiplini sureti ğa dusmeslnde en ön pUında rol 

Valinin tiyatro kurulu üyele- kat'iyede temin edeceğim.• oynayan şahıslar ortadan kay-
riyle görüşmrsi bir saatten fazla Nusret Guzeke bolmuştur. Anna Pauker, Patras 

Kuduüs hakk d 5 • S b "" I . h kk d Canu, Vasılc Lur:ı, Theohari Ge-
ın a urıye- arre o gesı a ın a orge gu gibi isimler sılinmiştir. 

nin bir teklifi Fransanın f ikri Bunların hepsi partinin liderleri 
idi, Ilükreşin sabık Belediye re-

Nc\)'ork, 2 (A.P.) - Birleş. 

nıiş l\Iilletlcr özel siyaset komite. 
sinin bugünkü topl:ıntısında Su· 
riyc Kudüsün Birle~miş l\lilletler 
f( ~lciliıtı idaresinde beynelmilel· 
leı;tirilmc bi ve ilk Kudas \'ali
sinin Papa Pius tarafından tayf. 
nini teklif etmiştir. Suriye dele
ge.si Ahmet .Şukeyri, aynı uı· 

:rıanda Filistinde sulhün ger~ek 
Jeşebilınesi için üç maddelik bir 
plan tektir etmiştir. Bu pl!nda 
Araplarla lsr:ıil arasında doğru
dan doğruya mUzakereler yapıl

m~ derpiş edilmektedir. 

Paris, 22 (A.A.) - Bu sabah 
Dışişlerl Bakanlığında yapılan 

bir b:ısın toplantısında Fransız 
Dışişl<"ri Bakanı Robeı1: Srhu· 
ınan şıınlan söylemiştir: 

tSarre statüsüniin hazırlanma. 
sını doğrud11n doğruya ~·apılarak 

müzakrrclcr yoluyla tesri edilme 
<>İ arzusunda olduğumuzu, hüku 
melin ,·erecrği karar hakkında 
öııecden bir hilküm vermeksiz.in, 
ifade ede?ıılirim. Sarrc meselesi 
ne Fransız • Alman münasebetle 
rine ne de Avrupa siyasetine taz 
yik etmemelidir. Böylrcc Sarrc, 
bir engel olmak yerine A\TUpa 
birliğinin bir sembolli haline 
f!elecektir. 

Y.I L 1 N 

is Konstantin Donce:ı, Eğitim Ba 
kam Kopcscu noriono, Taşıt Ba
kanı l'rof. Profiri ortadan kay
bolmuşlardır. 

S chach t , Pakistana 

sağırıldı 
Karachi 2 (A.P.) - Bildiril· 

dığine gore Pakistan hükumeti 
iktisadi konularda kendisine da· 
nısılmak ıizcre Alman l\tali~ e 
muteh:ıssısı Dr. Hj:ılmar Scha
cht'ı da\'et etmi~tır. J. 

Dr. Schaeht, liimdıye kad;tt l\Iı 
cır, İran, Endonezya ve Hindis
tanın da\'cti üzcrıne b~ memlc
l"ctlerde mali ve ıktl Adi tetkik· 
ll'rde bulunmuştur. 

E R_E N K Ö Y D E 2 E V 
Ayr1ca . Dolgun . ~ara: İkramiyesi 

• - • 1 
ç EK ı L t S .. T AR i H ı :;-29 ARALIK 

sos ." tşTiRAK:TARım710 ARALIK 

TÜRK TİCARET e·A N KAS 1 

Son Günlerde Yerli Filmlere itimadı sar ılanlar:ı: 

Daima en iyi F ilm yapmakla isinı yapan ATLAS FİLI\f'in bu 
sene yaptığı ve buı:üne kadar göfcn münevver halkımız tara
fından «TÜRK FİL!\ICİLİGİNİN BÜY(}~ l\IUVAFFAKIYETİı> 

iKi SUNGU d~A'R"iSıN A 

c ' .. 

lstanbul' da: Marmara 
Kadıköy : Hale 

--,, 
Filmini görmelerini 

ısrarla tavsiye ederi%. 

Bugünden itibaren : 

Ferah -Alemdar 
- Usküdar : Sunar 

Sİ~EMAI.ARl~DA 

Ba~lıca Roller.~e: 1-IÜMA.ŞA!.I HtÇAN .• S rnRl ALIŞIK • KE
MAL TOZEY . ?ı!URUVVET sm. ATIF KAPTAN 

Eser: AKA GtiNDÜZ Muzik: Nedim OTYAM Reji: Şadan K~mil 
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1 SiNEMA TENKiTLERi I 

Cengiz Han'ın 

Alfln Orduları -. 
VE 

Semerkand 
Prensesi 

cThe Coldrn llordct Rejisör: 
~orge ShPrmann, Oynayan 
lar: Ann BI) th , Da,id l'ar
rar, CeorgP- h cready. - U· 
nh ersa l • İnte rnational. 

B u film Harold Lamb'ın bir 
hikayesinden alınmış. fli. 

kAyeyi bilmiyoruz. Fakat fil. 
me bakarsanız meğerse Cen~ız 
lian, Semerkant üzerine yürür 
ken Sir Gay isminde bir İn· 
giliz haçlılar sefiri beş on ki· 
ıllik maiyetiyle beraber ona 
garba yürümemesini cıihtar et
n;ekt maksadble Scmcrkanta 
gelmekteymiş. tcngiz Han, Se
merkantı yıkmak üzere oğlu 
Cuci ıle Kalmuk Hanı, Tuğluku 
göndermiş. Scmerkant Prense
si ve ahalisi Müslümanlıkları· 
na rağmen haçlılarla Cengiz 
Han'a karşı ittifak etmişler. 
Bir a\'UÇ haçlı, Cucl Han'ın ve 
Tuğluk Han'ın hakkından gel
mişler. Ccngız Han da, büyük 
gazabına rağmen, kapılarına 
kadar geldıği bu cbilyülüt, bu 
cıteklnsiu şehri yıkmıyarak çe
kilmiş gitmiş. Bunlar olurken 
Sir Gay ile Scmcrkant Prense· 
si'nin birbirlerine Aşık olduk· 
lannı da hatırlamalısınız. 

Bütün bunların, tarihi ger
çE:klerc uyı;un olup olmadığını; 
elbette tarihçller bilir. Yalnız, 
seyirciler, sık sık yenilmczllk
leriyle On almış Cengiz yiğitle· 
rinin; bir a\ııç İngiliz haçlısı 
karşısında ufalanıp gitmesini 
yadırgadı; hissiyatını alaylı n! 
kı~laria, ıslıklarla irade ~t' .. 
Oenglz Han, Cuci Ilan, Kutluk 
Han !ılmdc mlibalağalı çizgi· 
lerle çlzilmış, karikatürize edil. 
miştir. Üstelık ko\ boy film iP.· 
rindcki kötü adamlar gibi ters 
ters bakıyor: lılzumsuz ~urııı· 
lariylc gülünç oluyorlar. Ilu 
fılmden sonra Atlas Filmin rc
virdiği yerli •Cengiz Han. fil. 
mini gormek; bizim slnem:ıcı
lann -;e Hollywood'un, ayrı ay 
rı, bu dehşetli baıbuğu n3,,tl 
gördüklerini mukayese etmek 
bakımından çok enteresan oıa· 
caktır. 

NEREDE 
: ........ . 

Ouebec istikl:ilinılen hir sahne 

Quebec istiklali 
• Otıebcc• -

Oyn:ıya nlıır: P:ı trir Kno wles. 
Corinnc Caln•t J ohn Barry. 
more J r •• "ikkl Ihıval. n ar· 
b:ı ra Jtush. - l'ar:ımount. 

F ilmin ismi, afişleri Ye rek· 
lam etliş t:ırzı: gürültüsü, 

patırtısı bol, hareketli, sür:ıtll 
bir film k:ırşısında olduğumuz 
intlb:ıını uyandırıyordu. Eserin 
istinat ettiği \akanın mahiyeti 
de as:ığı > ukarı bu intibaı des
teklemekle idi. Qucbec şehri, 
Kanada hcnılz bir dominyon 
değil de alel3de bir sömürge 
iken, 1ngillz h5kimiyeline k:ır· 
~ı :ıy:ıklanıyor. İsllkliil taraf· 
tarlan birçok imkan ızlıklara 
rağmen, l iğitçc do\•üşüyor, fa. 
kat kaybediyorlar. Rejisör; bu 
ayaklanmayı birisi teknik, öte
ki tarihi dil ebileceğimiz iki e
saslı hataya düşerek işlemiş. 

Birincisi; başlangıçl:ıki inli· 
bam aksine h:ıreket temposu· 
nun gayet :ığır tutulmasıdır. 
En kuvvetli olması lc:ıp eden 
ihtiHil sahnelerinde bile; lü· 
zumsuz kesintiler ve :ına pJ;ın
l:ır yapılıyor; ıırtlstlcr, . maruf 
tabiriyle - •dr:ım kesi) or•. 
Fılnı, ad!'ta emekliyor. 

ikincisi; Qııebcc ııyakl:ınm:ı
sının tarihi bir sebepten degıl 
de: sadece, bir takım insanlar 
:ırasındaki şahsi münasebetle· 
rin doğuı duğu kinden, öfke
den doğduğu gibi garip bir id· 
dianın bulunmasıdır. Hemen 
hemen, bütün ayaklanma, bir 
kadını se\'en iki adamın birbi· 
rine karşı heslctli.;i kınlc izah 
edilmektedir. 

John R:ırrymor<' Jr. ı:öz dol· 
duran bir gene;. Zamanla, 

Holly\\ oodun, onu b:ıbasının 
tahtına "eçirmck için lüzumlu 
her şeyi yııp:ıc:ığını umablli· 

F:füabeth Taylor 

Ask 
-> 

Avcısı 
. ı.ove i neılıer tlıan e· 
Y<'I"• - Rejisör: St:ınley De· 
ııo n. Oyna) anlar: ı.arry 

P:ırk . l: füalıe th Ta) lor -
l ctro • Golıtwyn '\la)·rr. 

i NE ÇEVRiLiYOR? 
••••••••••••• •••••••••· riz. Onun etrafında oynayan i· • • • • • . 

Aşk Avcısı•, iddiasız bir 
« fılm. llollywoodun va· 
kit vakit dünya siıtl'nıa piy:ıs:ı. 
sına saln erdiği hafiC komedi· 
lerdcn bir tanesi. Bütün husu· 
slycli c erin milncrinl tcskil 
eden iki •Yıldız· ın seyirciler 
tarafınd:ın umumiyetle •tutu· 
lan• kimseler olm:ısındaıı iba· 
ret. Derli toplu bir scn:ıryo. 
Mub:ılj •ad:ın ho l:ınmıyor, fa. 
kal soğukluğa d:ı dlı~miyen 
bir cspl'i. l'ilm bir hafıf ko· 
medi olar:ık kendi ine la) in et 
tlgi hedefe · Holl) woocl ölçü· 
!eri içerisincle pekala varmıs· 
tır. 

• . . 
• • • • . 
: 
• • • • • • • • . 
• • 

RO'.llı\ ' <l a 

Viltorio de Sica ·Stazi. 
one. Tcrminl • Son Durak· 
adında bir fılm çc\lrmek
tedir. Fılmin başrollerinl 
Jennifer Jones Ye Mont
gomery Cli!t oynuyorlar. 

~inema Ku~u 

! ki gene; kızdan ikisi de ellerin
: den geleni yapıyorlar. Corinnc 
: Cal\'et acayip bir s:ıç tuvaletı 
: ve kendisb le alakası olmıyan 
: lıir karakterin mecburiyellrri 
! altınd:ı ez.ilmiş gitmiş. Patrlc 
: KnO\\lcs, her z:ım:ınki gibi oyu. 
: nu ile rolünün hakkını veri· . . . 
• • • 

yor . 

~ .•.•.•.•••.•..••..•..•......•. 
Filmde, renk imkanlarının 

başarıyla kullanıldığı birk:ıç 
kır sahnesi dikkatimizi çekti. 

Eliı:ıbelh Taylar; llollywood 
l:ıra!ınd:ın yaratılmış mitoloji· 
nin k:ıhr:ımanl:ırı ar:ısına gir· 
mistir. l\luh:ıkk:ık ki glizel bir 
kadın. Yalnız hu filmde nrtık 
•genç kız• rolleri için biraz 
f:ızlac:ı bliyümüş, daha doğnı· 
sıı kadınlaşmış olcluğıı hisse
diliyor. Filmi gördUnüzse, her 
halde L:ırry Park 'ın aleyhinde 
sliyliyecek pek de bir şeyiniz 
yoktur. Atı ilii İf.11,\S 

10 B Ü \' Ü 
\'ARAllt ~z 

Ton Lltıle ?> ;«en) 

Piyes 3 perıl e 
hun: Asha•a Chr stle 
ç.,. ren: Rq!ha C. \'Afi 
Franı ~ temılllrrl m ld• 
detlnce Ca1"1ambadan 
"• Cumadan b• ka 

lı•r akom uat tam :ı.ıs te Cam• 
(t.tııbe) Paıar matını sut tam ıs de 

TELEFO!':: 40~7G 

-o-
Yeni Ses Opereti - "" 
Her akşam saat S 

21 do 
Cu martesi Pazar 

15 de Matine 
Car~amba 15 de 
TenzllAtlı matine 

<TIRANPETI.t R,\7.l\'El 
Revü Operet 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Resid Baran: Beliğ 

Selönü 
llUzlk: Satı Lir 

Tel: 49369 

~
MlJAl\UU:R KARACA 

l1AX6İll Ba alı:ıam 

K O l\t S E R 
• ,.e Ö T E S t 

Cnmarteıl. Pazar matı· 

ıeltr ıs da, ıaare'n 21 
~.. Caraambıı alı::amla· 

rı tend11Uı hatlı: ıecesl. 

Pazartesi alıaamlıın temall 
:rolrtıır. Pu-ıembı ıılıaamlan n Oıunal' 

uıı matıaedı ı.ıııı.11 teut:lL 
Tı!efon ı '8\8' 

İSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR Tİ'\'ATROJ..A RI 

Saat 21 dt 

ii DRı\l\1 KIS'.\11 
\"AllŞİ KIZ 

Yazan: 
Jean Anouilh 

Tilrkçesi: 
Oktay Akbal-Sa!Ah Birsel 

rıltfoa: &2ı57 

KO:'tfEOİ KISl\11 
A il U D U D U 

Yazan: Josrph Kesselring 
TJrkçesi: 

Reşlha C. Vafi-Vasfi R. Zobu 
Pazar günleri 15.30 dı MatlnP 

Cumartesi ,.e Careamba gfinl r• 
14.30 de Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler saat 13 de açılır. 

A1111e Kı·ııliresi 
.a . .,. 

ü r,lüniin eski Kralı Talla! 511 sınııl :ı Mısırd a lleluan"ıl:ıki 
lıusu~i bir h:ı~ tanede teıta,·i eılilmekte<li r. z e,·cesi, bur,ii nkü 
kralın :ıııncsi Zcyn, kocasını görmek üzere ge;en hafta :llı sır .l 

gitml tir. J~cııd isile görüşen bir gazcterlye şunları söyJemlştir: 

- Koı :ı mı ıiyarct l'lmek için buraya geldim. Sıhhi du
rumunu İ} i lı ııldu ın . • ıuranın iklimi kendisine i) i gelınistir. 

Oğlum, bugünkü Krnl J lü el in sub:ı l t.a memlekete dönerek
tir. Simdi tnhs ilini tamamlamakla ml'5gıılılür. l\fısırıı gelmrı.

den en ci oğlumu is,·içrede zi)arct e ttim. Beni otomobille 
~ezdirdi. Göl kenarında bir )erde durduğumuz zaman bir j an· 
ı larma ıetdl: • Burada aııC"ak krallar dur:ıhilir. •Burada ancak 
krallar durabilir. Sen kendini kral ı:u u nncdi)'orsun?• diye 
6ordu. Oğlum güldil, bir §e)' söylemedi, l e, oradan ayrıldık. 
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• 
Raffi Petrossian'ın 

konseri 
Yazan : FiKRi ÇIÇEKO~LU 

Piyano r esitali : Raffi Pet ros· besteci Weimar'da iken bestele· 
sian ınişti. l\lıısiki y:ızısının özelhgi 

25. Kasım. 1952 • ünü ~felek \"C formu bakımından T.iszl'in 
1 ~inembında piyano besteleri arasında belki 

Pro~am de en Ustün olanıdır. Bu eserde 
progr:ıııı yoktur; sof nıusıki ese. 

nerthonn: 32 \ 'ariations (Do ridir. Sanki bir ne.feste yazılıver 
mis hissini \ crrn bu sonat bir 
tek kısımdan kurulmu;tur. F.S'!· 

rir. dcv:ımınen ceşitli hareketle
rin birbırinl takıp etlıği görullir 
bıı b:ıkımdan Si minıir Sonat 
I.i<zt"in senfonik şiirlerini hatır 
l:ıtır. Klüslk sonat formuna sıkı 

min.l 
S<·arlatti: İki c;onat: !\o. 23, 

:m ınaj. No, u . Re maj. 
Clıopin : St·herzo No. 2, Si be. 

mol min. 
Clıoılin: .:'\octurne :N"o. 20, Do 

diyl'z ınin. 
bemol s•kıya baglı olan b:ızı münekkit· 

leı bu e eri sonat çerçevesi dı
şında görmiişlcr ve hattil küçüm 
6emişlcrdir. Liszl'e gelinceye ka. 
d:ır sonat yüz yıldır dc\'amlı bir 

Chopin: Polonaisl', La 
m:ıJ . 

J.isıt: Sonat, Si min. 
Dcbussy: Suda :ıkbler 
Pil'rne: Konser etüdü 
Ra< hmaninoff: Prclude, 

<lh· eı min. 
°K:ıtrlı :ı tııı-ian: Tonala 
Str:ıwinsky: Petrouchka 

--o--

Sol tekamül h:ılinde idi. Böyle olun 
c:ı eserini bir tek büyük parç.ı 
h:ılınde kurmak ve sonat saha· 
tında bir tekamül dcnrmesine 
girismek Jı:ıkkını Liszt'ten kim 
geri alabilirdi? 

G enç piyanist H:ıffi Petrossi:ın 
ıııemlekellmizc ilk defa gcli· 

yor. Resitalinde gördüğü rağbe
te ye hesapt:ı yokken ikinci bir 
konser daha tcı1iplcnip iliın edil. 
ml'sine bakılırsa bu pivanisli ya. 
kın yıllard:ı gene dinlemekle 
Z<'vk duyat>:ığız. 

1 Sc:ırl:ılli'dcn b:ıslıy:ır:ık güııii· 

l ıııüzün be tecilcrine kadar Ula· 

nan bir program .. Halka sunaea
'lı eserlerde bıı piyanist kadar: 

l lıol gönüllü olmıyan bir sanat· 

1 i'ar bu ('Serlere bizi iki kliçUk 
p:ırça ilave eder, iki rcsitallik 
bir program çıkar:ıblliı'di. Zen
ginliği ve çe~itliliği kad:ır iyi dil· 
zenlenmiş bir program.. Teker 
lc.-kcr her eserin lizcrinde dur
mak neye iyi .•• Ram P<.'tro si· 
:ın'ın tekniği Ileetho\'en·in :{2 
\'ariyasyonıınd:ın b:ışlıy:ır:ık Kat
chatuı ian'ııı Tocc:ıt:ı' ın:ı ve Slr:ı 
\>'insky'nin Pctroudı ka'sın:ı ka· 
ô:ır devamlı bir yükseliş halinde 
:di. Genç sanatkarın mük<'mmel 
bir piyano Lc.-kniği v:ır. S:ızına ta· 
mamiyle hAkim.. Yendiği sazı, 
ç:ıldığı eserin hizmetine vakfc
ci<>lıiliyor. E er, bC',,;tecisinin üs· 
lObunun aynası oluyor. 
Programın en mühim kısmı. 

hiç şiiphe yok, Franz Liszt'in Sı 
minör sonatının kapladı~ı yerdi 
Piyano c-<leblyatının nadir sahi· 
fel <'ı·lnclcn birisi olan bu sonatı 

Hu sonat ut kar:ıkterde iki le· 
m::dan kurulmuştur. Ilunlara son 
ı :ıılan Uç moliC daha katılır ve 
eser boyunca duyulur. Sonat bu 1 
temaların ve çeşitli hareketlerin 
(nıouvemcııt) bır bütün halinde 
erimesiyle sona <'.ret. İki esas 
knıa, iki bü~ ilk ,.e sağlam siıtun 
l·ıerine kurulmuş olan hu eser 1 
ıızametli bir musiki yapısıdır. 
Sonatın blltünıi eşsiz bir müva· 
zrne örneğidir. 

Piyanist Raffi Petrossian bu 
mühim \'e güç eserin üstesinden 
celcli. J•'akat ~·alışında derinliğine 
oır nüfuz yoktu; he)Ccan uyan. 
<lırmadı. Bu e~siz musikı sahif"
sini ören o azameti, o kuvvet ve 
l.udrctl, o ihtiras kasırga ını, 
hatta yer yer o aşırı crtlıği ve 
\'ahşiliği duyuramadı. 

Genç piy:ıni t HaIIi J>clrossi· 
:ın'ın konseri guzcl bir başarı ör
ı eğiycli. San'atkar çok alkışlan
dı· ve program dışı birkaç parç:ı 
çrlmakla din ley lcilcrın takdirine 1 
cevap verdi. 

Agostin~rizio'nun 1 

piyano konse ri 
Bu oni 52 bUyuk mUkiiC:ıtını 

ı.rzanmış olan tanınmı~ ltalyan 
s:>natkarı kon erini 8 \ralık pa. 
z:-rtc i ak•:ımı Ş<'hir Dram tiyat. 
rosunda verece lir. 

1 DiŞLERiN KORUNMASI 

Sağlam dişli olmak 
• • 
ıçın ne yapmalıdır? 

Yazan: Diş Tabibi Dr. HABiL AMATO 1 
Diş çürükleri medeni memle-ı nuor tuzu karıştırmak suretiyle 

ketlerde en çok yayılmış hasta· bu işin halleclilebilcccğini siiy· 
Jıklardan biridir. Antropolojik l ı•m iştiın. Bu usu l, Amerikada 
nr:ıştırmalar neticesinde, iptidai t:-tbik edılmektedir. lll52 yılı 
ins:ınl arda d:ı diş çiirümelerinin sonunda 40 mıl)on kadar .Amcri 
mrvcut o lduğu te~bit edilmiştir. kalının fltıorizc sudan faydalan· 
Frıkat bunların ylizde nisbc.-ti, nı:ısı sağlanmış olacaktır. 

medeni ins:ın l :ırıl:ın çok cı~h:ı dil· Fercli korunma bakımından 
şilktiir. çocuklara siirtme m:ıdigeonnıı· 

1 
Çfiriiklf'rln artışını lz:ıh için, pe} suretiyle, flüor t:ıtbiki zik

muhteliC fıır:ıziyel er ileri sürülü· ı l'dilebillr. Ilu ametfyr, bir diş 
yor. Evvrı~ı bahsedilen iptidai doktoru tara!ındıın, yıld:ı <'n nz 
l;:ıvlmlerin, az pişmiş et, çiy mey iki defıı yapılmalıdır. 'Ne kadar 
\il gibi sı'rt gıcl:ıl:ır yediklerini kücük yaşta (3 yaşından iliba· 
ve bu gıd:ıl:ırın sert olması dola- ren) ha~lanırsa, bund:ın elde e
yısllc, bir fırç:ı tesiri yap:ır:ık dis dilecek netice de o kadar tat
lerl ve diş etlerini tc.-mizleıliğinl min edici olacaktır. 

• AMERIKADAN ~·· 
VA.TANA.,~ 

~~~ S4~4 'E~TIJ~r!l/L ~~ 

nirl~miş :llil Jetlerde clllillctlcrarası Pazarı o gezen mü(iteriler. 

Birleşmiş 
pazarından 

illetler 
ler satılır. 

Altm ve gümüş 

~ 

N cvyork, Kasım - Birleşmiş 
Milletler; sizin, benim, O· 

ıııuı, şunıın, bunun, hepimizin 
malı olduf!u için gerek sekrc
terlık bınasını, gerekse inşası 
yeni biten Genci Kurul bina
sını günde binlerce ins:ın gc
zc.-r. Gruplar halinde terliplen· 
mis olan bu 7.iyarctler, Genci 
Kurul binasının en alt kalın
daki bürodan h:ıreket eder ve 
ziyaretçiler bir rehberin mih
mandarlığı ile goriilrcck yer
leri görilr, izahat alır, toplan· 
tılara girer. 

sırma ile 
iki 

işlenmiş 
yuz lira 

~ 

Hind çantaları 

Grupların hareket ettiği nok
tanın biraı ilerisınde biıtfin ıi
.}arelçilcrın ha~li :ılfıkıısını çe· 
kcn bir köş<' vardır. Ilura:-.ı, 
bir' dukkan, daha do~rusu, mil 
Jetlcrarası bir paıardır. Gruır 
!:ıra iştirak etmek iizcre sıra 
beklc~en kadın, erkek, çoluk 
çocuk r<'nı:Arcnk C§\ ::ılarla do
ltı bu clukkftnın cazibe ine ka

CtS•r , ıs. Roosnelt, "'I illcllcr:ırası Pa1arı açtıktan sonra Dr. o-
Goıızale ' e genci 5ekreterllk mÜ(ia\ iri Cordlcr ile. i rs. JtO 

sc\Clt'i ıı elindeki, l\I c.kslkad:ı ) apılını& bir maskedir. 

pılır, o tarafa doğru sldcr \ e fcdılir. Muhlclıf rnilletl.crc 
millellerarası pazar sabahtan mensup delegelerin dclfıletıyle 
ııkşama kadar dolup taşar. Ki· hirçok memleketlerden satı~ a 
mi Hint sarilerine, eşarpları· lınmış bu eşyaların s:ı~ esınd<' 
na hayran hayran bakar, kimi Amerikan halkı hl'r mıllete haı; 
Danimarka malı modern cam eşyayı görür \'Cya satın ahr. 
eşyaya söz koyar, kimi i e Yu ı:~yalar, gümrük resmini kar· 
go lavyadan gelmiş gümüş ziy- şılayabilecek bir fiyata satılır. 
net eşyası satın alır. Ufak tefek bir~ok eşya olcluk· 

P:ı1.:ınla, her çeşit 
nı:ı l giirnıek nıiiınkün 

14 ekim 1952 tarihinde Mrs . 
Rooscvelt ta::-a!ından, kurde

lesi kesilmek suretiyle, re men 
açılmış olan bu dilkkfın Bir
leşmiş l\lilletıcr Kooperatifine 
aittir. Ilirlcşmiş l\lillctlcr sek· 

retcrlik memurları veya dele

geler on dolardan beş yüz do· 
!ara kadar hisse satın almak 
suretiyle bu i~e iştirak etmiş· 

ça ucuz olmakla beraber, halk 
pahalı malı bile almııktan cc
kinmeclıği için bazı nadıde eş· 
yanın fiyatı bir hayli yüksek· 
tir. l\leseıa, altın ~e gtımUş sır 
ma lle ışlenmiş Hint sere çan· 
taları altmış yetmiş dolara, bi
zim paramızla iki ~Uz, ikiyUz 
<'ili liraya kadar satılır. 

Dünyanın muhtelif mcmlc
kcllerinden gelmiş :ı:l.} net eşya 
sı, Ekuador kilimleri, el ısı 
Yugo~la\' bluzlerl, H mı eşarp· 
lnrı , Güney Afrika oyma tah· 

lerdir. Hisse senedi yüzde dört ta i~lcrl, Amerikanın dağlık 

böltekrinde yapılan el eme~i 

lddi:ı etmişlerdi. ı\ğız h:ıkı mın:ı 
D:ı2ıl:ırı ise, gıd:ı t:ırzının e- Dikk:ıt GÜNÜN YAZ/Si : 

hemmiyetll olm:ıdığını, çiirük az
ı ığının tabii ~eleksyondan ileri 
geldiğini mliclaf:ın etmlşlerıli. 
iptidai k:ıvimlerde hay:ıt s:ırtl:ı· 
rı çok d:ı ha giiç olduğundan, z:ı· 
yın:ırın y:ış:ım:ık ş:ınsı son dere
ce az idi. Y:ışı yanların ise, kuv
vetli bünyeleri \'e netice ol:ır:ık 
dişleri de s:ığl:ım oluyordu. 

iki raraıiye 

Bugün diş çUriiklerl hakkında. 
ki nnz:ıriyeler pek o kadar kat'i 
dl'ğildir. Bnslıca iki faraziye ileri 
sfirUIUyor: Biri mikroplar, gıda· 
tar v.s. ( hususiyle, dişlere ılokun 
duğıı sanılan şeker ), gibi d ı ş il· 
millere, diğeri ise kötü beslen· 
me, kalsyom \"e flüor noksanı 
gilıi dislcrin dayanıklığını nz:ıl
tıın iç !imillere dayanmaktadır. 

Bu nazariyelerden ikisi de diş 
çilr\imesi hliıliscsini tam ve kc· 
sin olarak izah edememektedir. 
Bunlar, mcselli f:ızl:ı şeker ye· 
medcn ileri gl'len m:ılUm pasta
cı çüriiğü gibi, b:ız ı hildiseleri 
izaha çalışm:ıktadırlar. 

Dişlerin neden ve nasıl ç'iril
düğünU öğrenmekten ziyııdc c:U· 
rliklere nasıl çare bulacağımızı 
bilmek. burada bizim için dah a 
ehrmmiyetlidir. 

Bu nazariyeler, çlirüklerln mey 
C::-na gelmesi ı:ebebini tam ve 
krsln olarak izah edememekle 
ber:ıber, bize bıı .ı l arı önlcmeğe 

yr.rar bazı yollar göstermektedir 
ler. 

Flüor'un umumt proCilakslde
ki (korunma csasl arındAki) e
h<'mmiyeti çok büyüktür: 1 mil
) On litre terkos suyuna bir litre 

Bu korunma teılhirlcriyle brr:ı 
ber. ağız b:ıkımına titiz bir şekil 
de devam etmek elbette liizım
clır. Dişler giincle 3 defa yemek· 
!erden hemen sonr:ı, küçük \'C 

pek sert bir fırça ile muntaza· 
m:ın fırçalanmalıdır. Çtirük baş· 
l:ıngıcında, dişleri mümkün oldu 
ğu k:ııl:ır çabuk tcda\'i ettirmek 
lfızımdır. Çünkii biitün bu korun 
ma usulleri, flüor tatbikatı, çü
rilk dişleri iyi etmcğc y:ıramaz. 
Cliior tatbikinden önce dişl<.'rln 
ted:ı\'isi lilzımdır. Aksi t:ıkdirde 
rıuor1'n tesiri hiçe iner. 

Netice olarak, s:ığlam dişli ol. 
m:ık için: 

J} Flüorize su içmek ,.e bu 
miimkiin olm:ıısa: 

a) Yılda iki defa dislcrin ke· 
fl'bell'rinl aldırmak \'e, 

h) :flüor mahlfılü•ile dişlcı;i 
b:-dijone ettirmek. 

JT) Iler yemekten hemen son. 
ra, sert bir fırça ile ve kuvvetle 
clisleri oğmak. 

Bir manifatura tac.1ri 

öldürülerek soyuldu 

Ufak 2 (TA.) - Karahallı 
bucağından Şerif Küçük adında 
bir manifatura taciri Saraykii· 
yüne giderken meçhul kimseler 
tarafından yolu kFsllmiş ve sol 
kulağı ile göğsünden kurşunla 
vurulmak suretiyle öldürülmüş· 
tür. Yol kesiciler Şerifin para· 
!arı ile manifatura eşyasını alıp 
kaçmışlard•r. Jandarma, failleri 
araştırmağa başlamıştır. 

ayvaııeılığunızın 
(Başı % nclde) 

Halen bizim çiftçliiğimiz de 
bu mevzularla karşı karşıyadır. 
Dtinya çiftçilerinin gıttiği yol
dan gitmekten başka çaremiz 
yoktur. Çıftçiliğimizdc hayvan
cılığa muh:ıkkak en bUyük ehem 
miyeti vereceğiz. Aksi halde 
topraklarımız bilhassa gelecek 
nesiller için akim bir varlık
tan başka hir kıymet taşımaz 
olur. Çiitçıliğimiz sigortasız, 
yatırımsız, fakir ve za\•allı ka
lır. 

Tedbirli ve basiretli olmayan 
çiftçilerin topraktan kazandık
larını pek çabuk nasıl yok et
tiklerini çok görşlimüzdilr. 

Amerfkıı lı mii teh ::ıss ı ı.ın 
raporu 

B u sonbahar Marsa! plfını do-
lııyısıyle teknik yardım için 

memleketimize ı,-:clmiş b~lunan 
ve üç seneye yakın bir zaman
dır clıırumumuzıı incc:lcyen ve 
öğrenen Amerikalı mütehassıs
lar glin y doğu ve doğu vilfı· 
yetıcrimlzcle hayvancılığımızın 
son durumunu tetkik eltiler. 

Bıı zat;arın raporunda ~ (r 
yer karşılaştıkları ;ok acıklı 
müşahedeler vardır. Tannı Ba
kanlığının mu\'affak olmamış, 
hatta hayvancılığımızı gerile
ten mesaisi işaret edilmiştir. 

Böyle olmakla beraber bu 
mlitehassıslar :nanzıırayı göriin 
düğü gibi knranlık bulmamak· 
tadırlar. Köylerdeki hayvan 

\'arlığımız :ırasında verim ka
bıliyeti bakımından büyük fark 
tar \'C ııyrılıklar giirmilşlerdlr. 
Doğru Ye ekonomik bir ıslah 

programıyle ise girişilirse ve
rimde ve ekonomik kifayette 
bir yetiştirme kabil olacağı an
laşılmaktadır. 
Amerikalı mlitehassıslar ra

porlarında çok miihlm bir ih
tiyacımızı da işaretlemişlerdir: 
Biliyoruz ki memleketimizin 
halle muhtaç-ve aydınlatılması 
kap eden binbir mevzuu ,.e 
müşkülü vardır. Birçok araştır
malar yapmak, bu suretle 1:ldc
ccğimiz ılol\ru yolu bulmak za
ruretindeyiı.. 

Ilunun için hliktimet merke
zinde bir mil li araştırmalar şu
rası kurulması lüzumunu ileri 
silrmektedırlcr. Yalnız zirai de
itil, hiitüıı ar:ıştırılacRk mevzu
ları iktısadi ehemmiyetlerine 
göre sıraya koyacak, neticclE'ri
ni isteyecek vazife \"e saliihiyet 
,·erecek olan bu ş!lra araştırma 
metotları üzerinde Iikrl olan, 
tccriibcli falııslardan teşckklil 
edecektir. 

Biz de böyle bir şüranın 
liizumuna ve ehemmiyetine bfi
tün samimiyetimizle kani bu
lunmaktayız. Bu sayede araş
tırma n.ıırı~·le yapılan israflar
dan kurtulunur, iş bir nizama 
ve sıra)'a girer, zamandan kay
bedilmez, sıstemli bir çalışma 
içinde mUşklillerimiı.in çaresi 
bulunmuş olu:-. 

erişan hS~ 
Hu iş ,·et~rlner • ıiraatÇI 
ıl h a ı değildir b' rf 
Hayvancılığa dair bet nl';6 

bir mütalea veya t~11er • işitllince ortada bir ' ete~bl tıll' 
zıraatçi dlvası varmış g~•fıf' 
hava eser. Iliz mevzuu •0rııı: 
yen bu zaviyeden görrnU~cete! 
Hepimize yapılacak ,.ıı ııtf 
düşmektedir. Hatalarıınıı ısııı'' 
tarnnuıır. Ortada bUtiln 8 111911 

ti) le yıkılmış ve kalk111e\1'lıl 
muhtaç bir memleket JJl 
vıırcl ır. bt'r'' 

Elbirliğl yapmamız ,.e 6ıl 
ber çalışmamız tazıın?1'~51;1!' 
mevzular Uzrrindc ömür rııııtf1 
miş 'ctcriner arkadaş~~lr· 1i1

1 mUtalcaları da kıymeth l< tı~ 
nız hakikatleri kUllel·e~1; ~.el• bile muvaffak olmamış 0ı:tıı!· 
da yilrfimcktc fııyda ~ )ili' d~ 
Geçmişteki lzraata donor•fll' 
hiç hıkmııynlım. mes'ul ~·•\\' 
yalım. işbirlll!i halinde .~:~ıafl: 
cılıl!ımızın kalkı nması 1 ıır•ıı 
nı c11işlinellm. vcterfne!t,er tı. 
atc;l \'e çirtc;ller hep bcrıı r.ıe'. 
dd\'ııda mu\'affak oıacıığ · $,ıı 

l'l< ve tek ga)Teti, zümreci ı ıılt~r1, sıt·ııt bizi wılıımıızdan tıli' 
Tarım Bakantıl!ınden 1ıııı6' 

hir dUsiinli~lin ııvdınl•i!1 ~Atı ~~ 
bu işleri tertipleyerek ~~al 1 
programa baı?layecak ı:nh;ıırl~ 
tlvorıız. A merlkalılorın ",811cıl $1 
dıkları 1052 • • !53 lı0' 110ı:t' 
proırrıımı bize hareket 

olabilir. ıttltı'Ç 
Numan 
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TELGRAFLARIN NEŞRİNE Sahte mürfit suikastı, l IRTICAA KARŞI SAVAŞ 1 

lrticaın en büyük korkusu ve 
düşmanı, Türk b sınıdır. 

DEVAJI EDİYORVZ 
Ahmet Emin Yalman n ga

zetl'miıe, 1'1alatya suikastf dola
yıslyle yurdun ve clun} anın her 
kö5esinden göııderllen tl'lgrafla. 
rı, irticaa karşı duyulan umumi 
nefreti br.lirtmek maksadiyle, 
neşre de\'am ediyoruz. 

mlş olsun . .Acq şifalar ,.e müca
delenizde başarılar dilerim. 

Hazım Atıf Kuyucak 
1'-

Prof. Sarç \'e eşinin telgrafı 
Çok üzlildtik. Acil sıralar di

leriz. 
Cenan \e Ömer CelAI Sarç 

1'-

nasıl tahrik etmifti l 
Büyük Doğu gazetesinin yayınladığı mektupların altında, 
suikastçıların ve bunlarla diğer mevzularda iştirak halin

de bulunan başka şahısların da isimleri var 

Türk basınının dikkat ve teyakkuzu irticaı daima önle
miştir. Kendisine hayat hakkı tanımıyan basına irticaın 

ımm Snunma Bakanının 
telgrafı 

Uğradığınız menfur teca\'ÜZ
den dolayı çok ilztildüm. Acil 
~ifalar dilerim. 

Seyfi Kurtbek 

* 

Prof. nr. Arel'in telgrafı Malatya s\likastının failleri ya. 
Acil şifalar dileğile gözleriniz kalandığı zaman suçluların hep. 

den öperiz. • si de, cBu)ük DoğuD adındaki 
nr. Fahrı Arel irtica gaz.etesınin tahrıklerıle bu 

~- cinayeti hazırladıklarını itiraf 

Suikast hadisesiyle meydana 
çıkan gWi teşkilat ajanlarından 
bazılari}le beraber bır mevzuda 
da olsa iştirak kuran bu kimse· 
lerin isimlerini yukarıda tarihi 
bildirilen Bu) tik Doğu gazetesi· 
nin 6 ncı sayfasının 5 inci slltu· 
nundan aynen alıyor \'e Malatya 
savcılığının dikkatine an:edbo· 

dan cinayet maceralarına nasıl 
surüklediğini göstermesi bakı· 
mından dikkate şayandır. 

Necip Fazıl isimli adam, bu 
neşriyatına a) larca devam et
miştir. Biz de onun tahriklerini 
ve bu tahriklere mütneat göste· 
ren diğer mürtecilerin isimleri· 
ni birer birer açıklamak sureti· 
le vaz.lfeli cumhuriyet savcı~ının 
dikkatini çekmekten geri kal· 
mıyacağız. Ancak cıBUyük Doğu• 
gazetesinin kullandığı dili, ay· 
nen bu sütunlara nakletmeği 
terbiyemize u)·gun görmüyoruz.. 
Baştan başa en yırtık insanların 
bile kendi kendine teltıffuz et· 
mekten utandıJı blimelerln ya· 
nı gıra ayni ağızdan: 

düşman olması bundandlf. 
Cahlde Altaıı'ın telgrafı cıl ~ı a ar ı erız. Resul süsü veren sahte mürşıt A ~roff. pl amdlrlın . telgrafı ı etmişlerdi. Kcndısine Mchdıl 

l:ı lloskof emperyalizminin, Tilr
d ~~de gWiden gizliye körükle· 
kığı ırtica hareketi, .Malatya sul
d~dıyle tam bir \'uzuh kazan
b t~n. sonra, artık, memleket 
h Utününti temelınden tehdit eden 
f u harekete kar§ı btitUn mlllet
'Qe her zamandan daha çok uya. 
Ur~ olınak zarureti de belirrni~-

leınieketi yabancı emellere 
~§kes çeken sahte mllrşitlerln; 
d ~~ar kütlenin islAmlyet yolun
~ıtı &e\gı \e sadakatini sömur
I e taktığı artık giz.lenemez ha
~e ielıruştır. Allah \'e Peygamber 
r~·Unda yUrümcnın, o mtiqitle
'trı n nifak metodlarına uymak de
le~k ?lduğunu durmadan yayan 
l'Q ır1ı propaganda, artık bu 
\ ez,nıekette yeşerme ve ya~ama 

il& au bulamamalıdır 
k Dındar vatandaşın. imanını, 
tıeltdi ıhtirasına ve ham fikirle
k~ klıle eden irtica, bugüne 
ta ar, demokratik nizamın mü
b.i ~abasından faydalanarak, ze
't~ ni rahat rahat, gerine gerine 
.\ rlı: \atanına dökebilmi§tir. b? son sulkasd hadisesi, bu 
be~ılk tehlıkenln yalnız devletin 
tu tlliğıne ve teyakkuzuna de
t~ ınıııet :fcrtlcrtnln de son de· 
ııı e uyanık olmasına bağlı bir 
~adeJe sistemiyle ezılebilece-

İrtil:ostermlstir. 

İstanbul ili devrim ocakları, ı 
hür fikir ve zihniy;•tin devrim· 
!erimizin müdafii Ahmet Emin 

1 Yalmana geçmiş olsun der ve 
acil şifalar eliler. 

İstanbul ili Rıı kaıılıgı adına 
nukat ahide Altan 

1'-
Banguoğlıı \'e Sircrin telgrafı 
Geçmişler olsun, Sıhhatler ve 

uzun ömürler dılcriz. 
Tahsln Banguoglu - Re~at 

Şemsettin Sirer 
Jf. 

İki millelvrJdlinln telgrafı 
Suikast! fıkir hürriyetine kar

şı yönetilmiş menfur bir hareket 
olarak kabul etmekteyiz.. Bunu 
tel'in eder. kahraman vatanper
\'er Yalmana acil şifalar dileriz. 
1ı'Zet Akça) - Zeki Rıza Sporel 

Jf. 
lUuhlis Tunayın telgrafı 

Size yapılan trcavüzti tel'in e
der, ~cll şifalar dilerim. 

l\tanisa milletvekili 
ltıhlis Tunı.ıy 
Jf. 

Trabzon mlllehckill Barutçunun 
• telgrafı 

Uğradığınız menfur tecavüz 
hftdiseslnden duyduğum elem 
pek derindir. Acil ~ifalar dile· 
rim. 

Faik Ahmet Barutçu • l\lemdub Knraabalının telgrafı 

1'- Ilamlt Pamir a~larc~a dc\'am eden neşriyatın· 
,. da durmadan saga sola saldırmış 

Prof. Akset ın telgrafı t d tandac nle"hı'nc • . f 1 d .1 . 'e va an a~ va w J 

Acıl §i a ar ı erıimh.san tahrik etmi§tl. Kanun ve nizama 
Şükrü 

,,_ hUrmetkArlıktan dem vurmaya 
kalkan irticaın bir mıma. 
rah tcmsılclsi •Bil~ ük l>oğll • 
gazetesinin, her satırında bir suç 
unsuru ta şıyan karanlık neşriya
tını, de\letln yetkili makamlan, 
nedense takibat mcvz.uu yap
madılar. Ancak Malatya hfıdıse
si. bu işde ne kadar ihmal bu· 
lunduğunu açıkça ortaya koyun· 
ca. harekete geçmek IUzumu bc
lırdi. N. Fnz.ıl Kısakurek, çömez
lerinin ba~arısızlığını kendi en· 
sesinde dolaşan bir adalet sil
lesi halinde hisscdınce, ister is
temez telaslandı \e ilkin İstan
bul emnıyct mUdiirlUğilniin ko· 
ridorlarında bir mıktar §efaat 
ve merhamet isteğinden sonra 
buradan fayda ı;ıkmıyac:ığını gô· 

Seyhan l\lucadrle Eııstituı.ü mü
c!Urıinıiıı telgrafı 

\'aki haince teca\ ıızdcn her 
bakımdan iizüntu duyuyoruz. Fa
kat memleketimizde fıklr hür
riyetinin de sahiplerinin de yaşı· 
yacağına inanı) oruz. Hastamıza 
acıl ~ifalar dilerim. 

l\Jesude ileri. Se han 1\Jıiea· 
dele Enstitusu mıidurfi 

* Osman Sabri Adalın telgrafı 
Uğradı~ınız tecııvtızc çok Uzul

dllm. Acil §ıfalar dılerim. 
İzmir nlisi o~man Sabri Adal 

* Kıı~akçıogluııun telgrafı 
Geçirdıtınız muessıf Udiseyi 

teessürle öğrendım . Acil şifalar 
dıler, saygılarımı sunarım. 

Yozgat \'ali~I Tıııaffer 
1\11 akçıoğlu 

1'-
Çanakkale nllslnln lt:'lı::rafı 
Geçmiş olsun. Acıt şifalar di

ler, ailece hilrmctlerimlzi suna
rız. Saf:ırcldln Karanakçı • 

Akblllıı telgrafı 

rlınce, tıpkı emsali gibi deli ra· 
poru peşine düştti. Onu da ele 
geçiremeyince soluğu Ankarada 
aldı. Oradaki bir gazeteye, l\ta· 
latya suikastını kendi dehası· 
na (!) göre tefsir eden bir açık
lama yaptı. 

ruz: 
O man, Fe\"l.İ, i\lustafa, l\Jıı· 
sa, Galip, Tahir, Gürer, Tah. 
sin Özch elek, Gülefendi, 
Iliise)in, Şükrü ilk, Osman 
Hastürk, Ali Özakdağ, Hü
se3in Üımez, Hacı İzci, Hay· 
ri Öğüt, illehmet Öımen, 
Yusuf Kenan, Recep Ş ker, 
Ramazan Topsöğüt, \'ahap 
Kökbay, lllustafa Bakma, 
Kadir Dlltemlz, l\lahmut 
Şenturk, ı·usuf Şentürk.ı 

Yukarıdaki satırlar irticaın, 
cahil, basit insanları din yolun-

<Allah, , «Peygamben ve tİs
IAmiyeb kelimelerinin birteviye 
çıkabllmesindeki hfkmetl de 
kendi kendimize düşünüp duru. 
yor uz 

Dün de 
• yem 

Ankara ve Malafyada 
aramalar yapıldı 

ta caın, nasıl kıpır kıpır kıv
~n bır ) ılan olduğunu, Türk 
lı eUnı sokmağa ve milli var-
ıut;ı )ok etmeğe nasıl azmettiği- .., a , 

en ınuşahhas şekilde gösteren ş-:"ata P;.ll'41l. • P A 

Ttirk milletinin Amerıkaca ta
nınması, yakınlık temini ve Al· 
]antik paktına girmemiz için 
mllsbet neşri) atla ettiğiniz bü· 
ylik hizmet nıtine,·ver gençlik ve 

Hayatınız.a .. ~ki fena ka di nef 
retle neticesini de sevınçle kar
şılıyorum. fyl olmanız içın en 
iyi temennilerimizin kabulilnü 
lstırham ederim. Geçmis olsun 
efendim. 

Biz Necip Fazılı kendimize hiç 
bir zaman muhatap yapmadık. 
Onun hareketleri bUtiln tcferru· 
atiyle bizce mnlQm bulunduğu 
halde, h iç bir vakit onun §nhsl· 
yetini ve seciyesini çömezlerine 
açıklamayı ltizumlu gormedık. 
Çünkü biz, mücadelelerimizde 
şahsiyet ile uğraşmaktan, hele 
Allah gostermesin Necip Fazıl 
gibi müseccel bir §ahsıyetle meş
gul olm:ıktan dalma içtinap et· 

io t erı okuyucularımıza bir b r Bundan enrlkl yazılarımızcta neıırb'atından örnekler nr<li-
llliıaıı · 1 ,. 

i~fıneğe devam edi~oruz. . ğimh: .seı<lrngeçlio mecmuasının Ekim - Kasım l9j2 sa~·ı~ının 
l1i1t caın muhakkak k~. en bu- J.apağın<laki rc!>im. •Senlengeçlio de Türk matbuatını köliıle
bııatıdüşmanı, uyanık 1:urk ~at- mek. halkı gaıetelcr \'e galetecilrr alr~hlne tahrik etınl'k için 
h dır. Matbuat, büyuk kutle- diğer benzerleri gibi her türlu iftira \8 bayağılığa ba§\·urmak. 
len l!UlU tehlikeler karşısında tan çekinmemektedir. 

l"fktırı umıımiycce tanıamile tak 
dil'le karşılanmıştır. Size ~kılan 
kıır~un Atatllrk inkılal.ıile Türk 
milletıne sıkılmış ı;:ibi ternkki 

lEr \1i.r ettiği, yobazlığın kötUIUk-
lrtı lrıı her tarafa duyurduğu ve lan için. muhaliftirler, dü5man
lti caa hayat hakkı Yermediği dırlar. 
r11~ Onlar tarafından zararlı so· Son Saat gazetesi ı;ahlbl \'e D. 
'itrUr, düşman sayılır. Vatanse- P. İzmir millet\ ekili Cihat na
d ınatbuat, ırtıcaın amansız ban, Adana D. P. kongre inde 
\>~!'llanıdır. Bu bakımdan her bıil uk gazetelerin hangi ga~ ele· 
dtfUede irtıcaın hücumuna he- re hizmet ettiklerini ve nereden 
llıctbolur. Matbuata kareı. sade emir aldıklarını açıkladı. nuno 
~l!ı Uata kar&ı değıl, kendisi gorc istanbulda çıkan büyük ga
ta zararlı olan biltUn unsurla- zeteler, tamamı) le l\tn~on \e l'a· 
ı\ıı karşı tek sıHıh dinsizlik \'e huılilerin idare ettikleri llofer 
taı.:hsızJıktır. İrticaı onlemeğe İtancılık §irketinln emrb le ha
lıı~an gazete onlara gôre Komü reket eılerler. Gazeteleri husu 1 
lıartır. Masondur. Allahsızdır. ilan bakımından kendine hağJı. 
~Qı tıAlem olmtı§ bu tecaniz. tak- ~·an Jlofrr şirketinin iılarrcile
~ar' cahil ve mllteassıp kütleye rimlen birisi Cumhuriyet gıızete
lıle:ı el'an tesirini muhafaza el· sinin e!>ki neşriyat müdıirlerin
~.11 tedi~. Ama memleketi için den 22" derereden l\lnson Kemal 
Otta Zehırlı~çn \e Ttirk vatanına Salih .Sel'dlr. 

1 edılmiştır. Hu gerilik alameti 
işaretidir. Buna nıflni olmak e· 
meli ile lstıkUıl harbinde 300 

Partiyi de alafağı ederek tam hil den fazla Aydın, lzmir Zeybeğıle 
kUmran olmak sevdasındadır. Bu iCa ettiğim hizmetın 'e Atatiir
memlckette kurulacak bir yo- kun başarısı saycsınde yaşamak
bazlar saltanatının; ltıiklik gibi ta olduğumuz slikunetl bozmaya 
Çağdaş medeniyetin zaruretlerin. yeltenen \ e dolayı ile gerileme 
den bırini programına koymus ışareti sayılan bu kurşun sık· 
bir partinin vficudune de taham- maya ;) cltcncn el 'e kafaların 
mUhi olmıyacaktır. Halk Partisi· ezilmesini temin edecek 500 den 
ne yapılan hücumların kesafet fazla Zeybekle ki\ melli matbu
kazanmasının Demokrat Parti atçılarımızın \'e Vatanın hizme
&evgisinden ileri gelmediğini bil- tinde) ız. ~ıze acı! E!f~lar. Allah 
ır.emek için son derece' hllsnlini. sizi \C Turk mılletını korusun. 
yet sahibi olmak H'ızımdır. Fakat Arnkat l\l ... nduh Karaabalı 
Halk Partisine saldırmanın, irti
caa temin ettiği hüyıik a\·antaj 
elbette ihmal crlilmemcktedir. 
fşte irtica yayınlarının, yani Bii· 
yük Doğu, Serden Geçti, Sebililr
reşat \'esairP. gibi memleketi :ka
ranlığa doı?nı sürlikllycn neşri
yatın bütiin hücumlarını o jsti· 
kamete çevirmesindeki sebep bu
dur. 

Rcr,mi ilanlar ıniiılüdinün 
telgrafı 

Ar.it ~ifalar diler, saygı ile el· 
lerinizdcn öperim. · 

ltt'smi ilAnlar müdürü \"ehbl 

* Jlasnn Rıza Soyak'ın telgrafı 
enfur ve kahpe teşebbüs he 

plmizi her bakımdan çok müte
essir etti. Geçmiş olsun. Acil Ei· 
falar dilerim. Hürmetler. 

Zonguldak \'alisi Ahmet Akbil 

""' Naı:ıın Arclanın telı;rarı 
ll!aruz kaldığınız teravUzden 

çok teess iir duydum. Acil şifa
lar dılerim. 

Tekirdağ \llli5i Nazım Arda 

• Eski l\laliye Bakanının telgrafı 
Uğradığınız menfur teca' üz. 

den çok mutcessir oldum. Acil 
şifalar dılerim. 

İsınııll Rü!ilu Aksal 

* lllillet Parti i eslıi başkanının 
telgrafı 

Yaralandı ınızı bU) ilk bır te
essürle haber aldım. l\lutecaviz 
kım olursa ol un sana sıkılan 
kursun fıkir hlirriyetine sıkılmış 
tır. Size fıcll ş ı fa temenni eder, 
gözlerinizden önerim. 

Dr. ~Iustafa Kentli • Tc\ fik Rüitli Arasın telgrah 
Uğradığınız menfur tecavüz

den çok müteessir oldum. Geç. 
mi~ olsun. Acil şifalar dilerim. 

Aras 

Şükrii Kayanın telgrafı 
Tees ürilm teessüfümden de 

üstündür. BUyUk geçml~ olsun. 

tik. Ancak bugUn onun Sultan Malatya savcısı l\lalatya savcı yardımcısı 
Hamit hasretinden doğma ilıtı. Cem Dinç Saim Polat 
rası, memleketi kana boyama 
istidadı gôsterdıği içindir ki, Yİ· .. . (Başı 1 .incide) birçok yerlerinde oldufu gibi 
ne belli §ahslyctindcn biltün gll· dan n;ustekı ve muz~arı~ bulu· şehrimizde de .Malatya hAdisesi 
cümüz.le uzak kalmıya çalışarak, nan Ne~ı.ı_ı Fazılın Bü~Uk ?~ğu ile ilglll tahkikat ve aramalar 
kotü maksatlarını memlekete cembctını \'e bizzat kendısının del'am etmektedir. Bilindiği gf. 
duyurmayı, milli bir vazife say- umumi efkarda sanık durumuna bi, Malatyada Vatan gazetesi baş 
dık. Onun; cahıl \e kara mUta- düsüren bu suikastın müdafaası- yazan Ahmet Emin Yalmana 
assıp insanları kanlı maceralara oı _yapmasını ve ~azarları başka yapılan tecavilz hldlsesinde İs
pasıl siirükledığini Türk milleti· lstıkam~~ıe_re. çeurmeğ~ ga.)Tet llm Demokrat Partisi, Büyfik 
ne göstermek fı;in, ııBUyük Do- etmesinı bır derece3e kadar ma- Doğu Cemiyeti gibi bazı tesek· 
ğuD gazetesinden bazı iktibaslar z~r gorllrilm. Ancak bu gazete· küllerin alAkalı oldukları üze. 
yapmak ve lllal:ıtya suıkastının nın, :Bir Adam yar.~tmako ~u: rinde ısrar edilmektedir. Bu yüz.· 
ne suretle hazırlandığını daha harrırl ve şehevi. sıırler. şaırı den tahkikat muhtellf cepheler· 
sarih olarak ort:ıya koymak eme Kısakllreğın kendı tablrıylc ril· den genisletilmekte ve daha bir 
linde3iz. > alarn bile .gir'."i):~ce~ . kad.ar çok ihtimaller Uzerlnrle durul· 

uBüyük Doğuı r:azetesinin 23 uzak olarak. ~lerı surdtiğil ~. ıh· maktadır. Bugün haber aldığı
Ağustos 1952 ) arihli, ve uTilrlt LI.maldcn bırınl ele alıp butUn 

bı b f d ld bU 1lk mıza göre, •Serdengeçti• mec-gençliği! Ba)Tağını ve namusu- r aş say ayı 0 uran ~ muası sahibi Osman Yüksel'in 
nu istismar edenlere karşı ne- ~untolarla efkarı bulandır_acak 
redesın?• ba<:lı ı-; ını ta~ı an N . ıthamlar şeklıne sokması dıkka· evinde de bu tahkikatla ilgili 

• • 
6 

" :'1 • e te değer arama yapılmıştır. Arama neti· 
cıp ~zıfl dimzalı maka

1
lenin . son Sa\ cıl;kça yapılan tahkikat ve cesindc Osman Yükselin İsltım 

para6 , a ın a şu satır ar gorül- d 1 11 • 1 TU k" "'l u u d 
mektedi'r: e 1 ~r ıs n r ıye "' ç 5 n e Demokrat Partisi ve Büyük Do· 

Türk gençliği \e bızce meçhul eller tarafın· ğu cemiyeti ile mDnasebeti ol· 
Yağmur su} u 'kaılar ı:effaf \'e bdak~ ~u?dak~aknan blidr ~Uca Sk~- duğu kanaatini teyit edecek ev· 

temiz tülbent gibı" ha a ' . e esının suı astı o U&unu açı . kl . . l hk' 
• .. • z c mu ı:a me)dana koymuştur.• ra · ar ele gcı;ırilmı~t r. Ta ı-

attar annelerin sutünu emmiş A k d ı ld katın derinle~tirileceı-;i haber 
1 zı k n ara D arama ar yapı ı ,, 6 

ltatı tatın kara taassubunu yer- ıtofer şirketinin rızaı;ı hilACı
tııı rerek buttin yurdu l\loskof na, bu ga1eteler Yahudi l\ta,on
ba~'fyaUzmini derAğuş etmeğe ıar ale~ hinde, hattli danı madan 
ıııa{1anını§ bir Ulke haline sok· İsrail del'leti hakkında hile ym 
btı a Çalışan bu kara yılanın \'e haber )azaıııazlar. Gene şlr
'°aı:ınıği kırılıncaya kadar sa- ketin emriyle dalma i lfınıi:)ciln, 
~Ilı a kararıyle, gazetemiz o ~ ı- nıuslumanların aleyhinde en re· 
di a~ ni~etlerini bırer birer ken· zlIAne ~azılar ı·e imler kıırlka· 

6Zınd . k 1 J ' ' t~ an alarak Tur umum türler ne redrrler. \'e lrket de-

Bu hakikatı belirtmesi itibari. 
le ufsHım Dilnyasu adlı irtica 
dergisınln 8 Kasım 1368 Rumi, 
3 Rebiiilevvel Hicri 1372, ve 21 
Kasım 1952 l\Ii!Adi tarihli sayı-
6ında çıkan M. Raif Ogan imza· 
lı aCahit neyin anormal irticaına, 
rormal irtica ile müdafaaı bo~lık 
lı yazısından bazı kısımları aynen 

0 
an a z urlı · Ankara 2 (ANKA) - Yurdun verilmektedir. 

Şükrü Kaya lla}ragını \C namusunu bu - •• -----""-----------------

türlü istismar edl'.'nlere karsı ·ı. Uznıez!·ı·n • 
Jla5an Rıza Soyak 

• Rchiç Erkinin telgrafı 

Se' giler. 

d r. ~na duyurma~ kararında· mokrat iktidar ) ııziınden ilan 
~ ~ Ugün de Eskışehlrde çıkan Mnde 700 ila 800 hin lirn zarar 
ttt ~ııın 952 tarihli ve • Demok· ;,ttiği için, l!l:iO ) e karlar De
le'O.dianııe. adlı irtica yayınının, mokrat l'aı tiyi <~ırr kendi men· 
ti 'tulle en büyük düşman bildi· fıııs gayrlerl \e habis nırnfant
~t ~k matbuatı hakkında Sa- teri için) dcstckliyen ga1rteler 
•ltat~ Erkap lmzası~·le çıkan hep birden iktidara muhalif ol· 
•tııen at. baslıklı hır yaıısını muşlardır. 
t<tı~ 5Utunlarımıza alıyor ve Bu büyük gazct ıertn aahiltl, 
Oııuıı cu1ıı:ımwn ibret nazarları bacvazarı muha~iri re samı, e &erıyoruz· v- • • 
~ l•tbuat b • d b'lh karikatüristi, \'e ı;airesl grçinen· 
t i•zeteı' u me) an : ~ ;s· lerln katfesl J\la onluğun tam te-
11 bir k er ııımanımız a eş n- iri altında olup hepsi de dinsiz, 
"lln k uwet sayıh~or. Her mil· ıım:ınsız. Allahsıı \"e köksüz l\ln· 
~I ına~~ur se\l.)e inin hy~k ~k- 5on u aklarıdır. \'e onra da 
q Uıtı 1uatı~ın her ı;a ~ a ;; kendiltrine Türk matbuatı der
b •tbııat ;e owülur. f B~zd~ lcr, Türk umumi efltftrına tercü
lt tlıeın on ~ı ar zar ın a ay- man olduklannı ilan ederlrr. 

ltr, k ltllyd kazanmıştır. Gaze- Bu müslüman memlekette Is· 
~tııln t endıterlnl efkArı ~mum!- tim dininden n ·rı, mücerret hlr 
ı~t. llu~racumanı olaralkkgotlstelrldr- Türklük düşüniilrmlyeceğine gö 
ıııtı. gore mem e e m z e b 1 h l · k" t -
Ilı •ur ed k d"J . T" k re un ar ang Tur un ercu-
ttb en 'e en ı rrıne ur d 1 r" lllıııa Uatı dlHn gazetelerin. mıis- manı ır -~ '.. .. 

,~ıı Tilrklerln nA5irl efkôrı Ey musluınan kardeş, hergun 
'•l'd ları, nıemleket \'e milliyete on \·rya on be~ kuru~ \'l'rerl'k 
tdt aıı )oltıa buhınmııları lktı7a sııtın aldıgın, dininr imanınıı 
(Jt,t. llaibukl 8 la böyle değil- kasdeden z~hirli. mik~op saçan 

el'Q Şo)le ki, illa sonlar diğer yazı 'e re ımlerı han gaıetele;r, 
Ct ltk.-ul'rde olduğu gibi bizde senden olmadıkla~ı halde, senın 
>tı l?ıatbuntı kendi menhus ga. öz ) urılunda, enın na iri eCka. 
Cit:liııe Met etmi terdir. BÜ) iık rın olduklarını ha}'.~ırıyorlar. \'e 
ltıt •nııan sozde müstakil gale- sen bu Ma~on 'e donmelere kar
t~ h hep a) nl ga) e) e, l\Jasonlu- &ı hala ıısıı}orsun!. 

f:' lzın,ı ederler. Yukarıdafı satırlar, Pollti~a 
ı.: lıtıakikn g t 1 i 1 a in polemiğinde kullanılan siızlerın, 
~~d , aze e er n n } - . . f d 1 •• UrUI 
.~ a, ınüslumanhğı Türklüğe ırtıca tara ın an nası som • 
tııı; aten hAdim hiç bİr ) an, re- düğüne ve lktld~ra ho~ görüne
ı,~01'1Uıneı. nllftkl , yauları. rek onun şefaatıne mazha.r ol
ltl'l ları, karlkaturlcri ,.e her mı:k iı;in nasıl okşayıcı hır eda 
~~I hattt ilan \'e reklfıml:ırı ile iıe ortaya atıldığına gilzel bir mi
'l""L her zamnn nıiısliimanlığın s:ıldir. 
• ·l'ıılnd B .. • t• l' d ü 1 .. t l\ıiı .' bulunurlar. isUmiyetl ugun ır _ıcaın e ın e,_ g zc . gu· 
~ l sıu~anıan haybız. namus- ıel yayılabılmek ve Turk mıllc· 
~t ta~Yııctıerl icabı dahfıa te7 il tini zehirlivebilmek için rahatça 
~t rı lıir ederler. F.n 1ekl kalem kullandığı ikinci bir koı daha 
bı (a snhlplcrini istedikleri vardın 

~ile Ullanan Masonlar, gn1ete- Halk Partisine hilcum ederek 
~~ '' ~Utun mntbuntla mille. Demokrat Partinin teveccühline 
tibı ı!ın lzleştlrmek, kendileri mazhar olmak ve onlardan .:Afo· 
~lııtr oy Uzla tırmak emelinde· rin• alarak korkJJ!;uzca sinsi pro-
lit~I \'e bugün, müslüman pagandannı ~üriı~mek. 

't\'lııd~l, 5Öılerl , e icraatı ile Ancak bilinmesi gereken bir 
~~tı·. en Başbakan Adnan l\len hakikat \'ardır ki, irtica bu mem 
"llıa.e 'e Demokrat Parti lktl· lekette kendini tam mAnasi}e 

' ~asonJuğa Alet olmııdık- kuvvetli hissettiği an Demokrat 

Size karşı yapılan suikastte: 
çok acı duydum. Seri afiyetler 
dilerim. Hürmetler. 

Eski Nafia \"ekili 
Behiç Erkin 

J\Iersln eski belediye ba~kanının 
telgrafı 

En samimi hislerimizle Acil si
falar dtlcr, saygılarımızı suna-
rız. 

bir dcmokr.ısi 7.nruretf.) le sc çı. anıı esı 
karamıl an hükumete mukabil ' 
kanun dairesinde sana terettup 
eden \•aı.ife.)i hatırlı)or musun? k d • 

yaram 
ti 

iktibas ediyoruz: 

Xiçin IAnetlnl <sade mektup \e CO r erın, 
l\Iii(irle Faruk İlhan telgrafla değil) biı) iak me) dan. " 

diyor 
alliisryln Cahlt Yalçın; <Ulus) 

ta (normal irtica) tahirı iizerln
dp, ) ine ,yanıltmara ''e uydur
maca O} unlarına ba~ladı, 

Amiral Fahrl Engln'in telgrafı 1'- lan ) ırton muazzam topluluklar-
Bliyük geçmi~ler olsun. Acil 

şifalar diler memleketinize uzun 
seneler kıymetli yazılarınızla 
hizmet etmenizi dileriz. 

Şii} le yazıyor: 
drtica demrk sll:ihlanmıs in· 1'-

Fahri Engin 

En\·er Paşa ailesinin telgrafı 
Şifa! Acil dileriz. Kalben si· 

zinleniz. 
?liadye Ye Rana 

* General S. Adll'in telgrafı 
Beyanı teessür eder, acil sifa. 

lar dilerim. 

la ) ükseltip \'eı:üv ) anardağını 
sönuürccek tarzda llabılill sefa. 
JeUıaneleriııi mana Jd\Jarına 
boğmurorsuu?a 

«Bu3tik Doğu•. zetcsinin 21 
temmuz 1952 tarıhlı ayısında, 5 
inci sayfanın 6 ncı &utunundan: 

dley Amerlkalılitr! Size Turk 

~anların bir arada da~a çıkarak Eski Brüksel elçimizin telgrafı 
thnlssuud hlikumetinin kanunla- Uğradığınız tecavllzden duy
rını \'P. örf \·e adetlerini Atatürı. duğum teessür derindir. Sağlık 
1 iirklyr ine ıtetirmek için bay- \"e çok acil ~ifalar dilerim. 

SaUhattin Adil güzellik kraliçesi di)e ıcJenl sa· 
1'- kın Turk sanma) ın. O n la biz· 

rak açmış klm~elrr mi demek .!\\edim \'eysel İlkin 
lir? Yoksa 31 l\lart uk'a5ında 1'-
ulduğu Ailıl, llahlı bir halde l\lil '!hat Erimin telgrafı 
let trrlisinl sarıp milleh·ekille· Sayın eşinizin uğradığı 
rlnl, Bakanları ,.e Mıha' ları öl· vahşi tecavilzün uyandırdı· 
ıliiren giiruhun azgınlıkları mı ğı nefret tarif edilemez. Şu An· 
demektir? İrliraa anc·ak böyle da en iyi dileklerimiz sizlerledir. 
Lir mAna \'!'!'İlmek şartlledir ki, Xihat Erim 
hugiin Tiirkb·ede irtica ıoktur 1'-
ılenilehilir. ı·akat görıliığiimüL Sadık Aldoğanın telgrafı 
miinferit lııiıllseler bugiin mev· Uğradığınız: menfur ve canl-
rut olmıyan geniş nishl'tte bir yane teca\'üzden son derece mU· 
rehlr ,., şiddet hareketinin 3 a- teesslrlm. Geçmiş olsun, Acil şi· 
rın natlak ,·errhilmesi endişesini f:ılar diler sevgi Ye hürmetleri· 
varıı-tmağa kafiılir.) mi sunarım. 
feı it hadisell'r bugün menut ol· 
ml\·an ıı;crıl ni~bette bir cebir ,.e 
şiddrt hareketinin ,·ann rıatlok 
, erebilmesi endi~eslni 3 arama~a 
Jrafiılir.) 

Sadık Aldoğan 
1'-

Jllkmet Ba) urun telgrafı 
Menfur cinayetin muvaffaki· 

yetsizllğlne sükreder, Acil sifa· 

* Şu ,-e ·a bu memleket ka· Hikmet Bayur 
ııunlarının hlzlm memleketlmbe 1'-

lar dilerim. 

ı:r.tirilmesinl istiyrn herhangi hlr Behçet Uz'un telgrafı 
kimsenin menudivetinden tek Menfur tecavüzden derin te· 
1 işinin haberi yoktur. essür duydum. Acil ~ifalar dile· 

Ticaret Odası meclis ba~kanının 
telgrafı 

Şahsınıza yapılan. menfur te
ca\'üzden dolayı çok müteessi
rim. Acil şifalar dilerim. 

!"ait 1hrahim Esi 
1'-

IJ. Tuğa) ııı lelgrafı 
Memleket ve hak u rıında dai 

ma her muhiti cııı~unUp hisset 
tiğini mertçe sö)leyıp yazmaıı· 
nı bilen vatanın gilzide e\'l:ıctına 
karşı yapılnn bu kahpece suikas
dln mfınasını pek iyi keşfeden 
hür fikirli Turklerin derın nef· 
retini mucip olduğu muha'kkak 
dır .Sıze candan gelen SC\ gile 
rimi sunar, fleil şifalar diler, kah 
pelere de tanetler ederim. Aziz. 
sayın kardeşim. 

Hidayet Tugay 

* 1\1. Baha Parsın telgrafı 
Geçirdi~inız tehlıke~ e çok U

züldtim. Acil salğıklar dilerim. 
lUuhittin Baha Pars 

* 
Bıı memlekelte kanun yarımalı rim. 

s~l5hlyetiııln Rİİ\'İİk l\Tll1Pt l\lt'r· 
llslnde olduğunu. Cahit Bey miis 
tesna, kö'lü n~ ilk mektep cocu
ınından Cumhurhaşkanına kadar 

Dr. Behçl't Uz Sftreyya Ağaoğlunun telgrafı 
1'- Acil şifalar dilerim. 

herkes bilir. 
Geçmişti' türlıi sebeplerılen 

olmuş hAdlscll'fİn tekrarlanması· 
nı beklivenler de çıkmamıctır ,.e 
cıkmıyaraklır. Şu haldr memlr. 
lır.U.• irtlcnın urlığı iddiası: an 
rak Halk Partisinin kodamınlan
nın umacı gösterip de korkutmaı.-

(Deumı Sa: 7 Sü: 7 de) 

Sökmensücrln telgrafı ısüre)ya Ağaoğlu 
Menfur tecavüzden kurtuluşu- * 

nuz lıiir fikir adamlarına saygı Biroı ailesinin telgrafı 
ve sevgi duyanlar için sevinC:i· Derin tecsstirle eçmlş olsun 
rlcl olmuştur. Geçmiş olsun, li· der, acil şifalar dileriz. 
cil §ifa dilerim. Ali Esat Birol ailesi 

Şükrü Sökmensüer * 
1'- Sat\'et Uıtflnln telgrafı 

Pror. Kuvurak'ın telgrafı Menfur teca,üzti tel'in, blıtun 
Değerli şahsını~a kotil teca- kalbimle sağlık ve saadet dile· 

\ UzU teessürle öğrendim. Geç· rim. Sat\'et Lütfi Toıan 

den değildir. Siz bizi çok i) i bi· 
lirsiniz. Türk milletinden fahl· 
şe asla tıkma14 Hlr gün bu mil· 
Jet, al~aklara la)ık oldukları re
zayı hakki) le \'ererek O günü 
&abırsızlıkla bckllyonıı:. 

Kozlu maden ı~çileri adına 
.Serer Ali Kubllliyıı 

Yine aBüyük Do UD gazetesi
nin 21 :ığustos 1952 tarihli sa· 
yısında, üçüncü sayfanın 1 inci 
sütunundan: 

.... nu milletin ekmeğini }i· 
)iP yurdunda oturan namus duş. 
manı ,.e \atan hainlerinin )Ok 
edilmesini bir an enet görmek 
istboruz.• 

Boh adin: Halil İbrahim 
Çetkin, Abdullah Kor, 
Remzi Ata, Ali Bohur.D 

Ayni gazetenin 24 ağustos 952 
tarihli sayısında. 3 ünca savfa. 
nın 7 nci sütunundan: 

al\lasonlar \ e o namussuz dön· 
meler arlık iiğrer. ınler ki, bu 
mukaüdes toprakta onlara yer 
yoktur. lfak, batıla nıutlaha ga. 
lehe çalacak \'e All:ıhın lzııi3le 
onl:uı yok edeceğiz. 

Denizli: 15 nıllli)etçi ar· 
kadaş adına 

l\Jchmet Ali Açıkalınt 
Yine Bü3 Uk Doğu gazetesinin 

22 temmuz 1952 'tarihli sayısın 
da. Malat}adan Büyük Doğu ga
zete .. ine gonderilmiş bir mek
tup, suikastten önce orada hazı 
ittifakların mevcut olduğunu da 
göstermektedir. 

Emine Üzmez, Allah, oğlumun yaraladığı 
Beye uzun ömürler versin dedi 

Rııaurl l!ııhablrlm~ 

\"ILJ\IAZ ÇETfl'\ER 
Blldırlııor 

Malatya 2 - Hüseyin Üzmezin kocam ôldil. Üç çocukla dul kat. 
annesi Emine Üzmezle bugün gö dım. Hllseyin beş, erkek kardeşi 
rüştüm. Babasız kalan Uç çocu- bir buçuk yaşında idi. Bir de bü-
unun maişetini temin için tam ~ ük kızım vardı. Onlara ekmek 

on uç senedir şurada burada ve temin edebilmek için neler çek· 
niha~ et fabrıkada çalışan bu tim. HUse) in okumak, büyük ı· 
bedbaht annenin yüzünde haya- dam olmak istiyordu. Ona kitap 
tının ıstırap dolu hikflyesini o· parası, giyecek parası bulmak 
kumak mümkündür. Zeki bir ka için ellerim parçalandı. Malatya 
dm olduğu anlaşılıyordu. Emek mensucat fabrikasında saat! elll 
\•erdiği çocuklarına d:ı ne kadar kuruştan işçi olarak çalışıyor
tlü~kün, ne kadar bağlı olduğu dum. Hüseyin buradaki lisede 
asikflrdı. mlıdUrle kavga ederek ayrıldı. 

GUnlerdenberi e\ine uğramı· EJazığa gitti. Oraya her ay 40 • 
)an Emine Üzmezi bulmak için 50 lira ~bnderiyordum. Oturdu· 
Malatyada görmediğimiz mahal- ğu P\ e de bes lira kira veriyor
le kalmadı. Nihayet onunla kar· muş. Böylece okumasına de
şı karsıya kaldığımız zaman boy \•am ederken adam olup para ka 
nunu bükerek: ıanacajtını, bir ana olarak el· 

- Hiç kimse ile konu<:mak Is· bette bekliyordum. Ne çare ki 
temiyorum. Amma ı>oyle bey, ne bu bD~ük günahı isledi. Onu. bu 
istersen anlat:ıyım. cinayete teşvik edenlerin göz

- Oğlunu en son ne zaman leri kör olsun .. 
ördlln? Hüse;>;nin nasıl işlere Emine Üzmez yemenisinin u· 

gklşliğini duymuş veya hisset- cu ile gözlerinden akan yaşlan 
miş mi)din? diye sordum. sllmiye baslamıstı. sözlerine de-

- Oğlumu çok severim bey. vam ederek dedi ki: 
Onu ne sıkıntılar Ye ıstıraplar - Sen de gazete muharririsin 
içinde yetiştirdiğimi bir ben, bir galiba? 
Allah bilir. HUseyin Elazığda o· - Evet, dedim, •Vatan• gaze-
kuyordu. Onu en son Cumhur!· tesinden. 
Yet bayramında görmlistilm. Hat- - Ben okumak yazmak bile· 
ttı mektep açılmazdan önce enlş- mem. Okuyanlar söylediler. Oğ 
tesınin kardt>"İne silah çektiğini lumun vurduğu bey ile hanımı 
ehi\ dum, onu teskiıı etmiye ça- benim için üzülmüşler. Hliseyl· 
lıştım; amma bu hAdisedcn, fena ne de kin duymadıklarını söyle 
rkada~larından haberim yok. mişler. Allah o bUvUk in~anlar 
- Hüse'finin ne zamandan· dan razı olsun. O beye uzun Ö· 

beri halinde değı• klik 5:ÖrdUn. mUrler versin. Duam budur. 
kimlerle temas ediyordu? Emine Üzmezi fazla üzmemek 

- Oğluma ne oldu ise lisede için yanından ayrıldım. Kapıya 
oldu Benim yaralarım çok derin kadar ~elen kadın arkamdan gü 
bey. Bak sana anlatayım. On Uç le ı:Uie bey dıye beni uğurluyor. 
sene önce davar satıcılığı yapan du. 
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(. İKTİSATvE PİYASA )1 
Mağşuş yağ satışlarının 

önleneceği ümit ediliyor 

r -, 

Mer'J) ele girmi~ olan gıda maddeleri tuzüğü ile bilhassa 
yağ pıyasasında mağşuş olmayan mal satılmasının sa~lanabllc
ceği ümit edılmektedir. 

Borsada muamele gören gerek ayçiçeği gerekse pamuk 
yağlarının teytinyağlanna karıştırılarak satıldığı belirtilmek
tedir. 

Sade)ağların içine ise koko yağı, vejetalin ve hatta kuy
nık yağı bile kanstıranlann olduğu ileri ıürülmektedir. 

Gerek zeytinyağı gerekse sadeyağı daha btihsal bölgele
rinde tağşiş edilmektedir. 

Rınaenaleyh kontrollerin daha zirade istihsal bolgelerıu
de ~apılması gerekınektedır. 

İngilizlerin 
Ticaret Odasında 
Yapflkları toplantı 

1 Yedek parça 
Darhğı hissediliyor 

Şehrimızde bulunan İngiliz li
r arct hcyetıyle dun Tıcaret Oda
sında bır toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda, İngiltere ile ticari 
munascbeUerımizın arttırılması 
için ne gıbi tcdbırler alınması 
gerektiği müzakere edılmiştir. 

ingılizler bılhassa piyasamız
dan ne gıbl maddeleri ithal ede
bıleceklerini araştırmaktadırlar. 

İSRı\EJ,E AIWARI 
İHRAÇ EDİLDİ 

İsracle 21 kuruştan akdarı ih
raç edılmışllr. 

Ayrıca kırmızı mercimek sat
mak üzere de temaslar yapılmak

dır. 
İTAl,'\'AYA BUGDAY 

İHRAC Ti 

Piyasada yedek aksam sıkıntısı 
giln geı:tikçe artmaktadır. 

lıgıliler hertürhi makine) e ait 
muayyen miktarda )edek parça
nın piyasaya geldiğini, fakat ka
raborsaya sevkedildiğini belirt
mektedirler. 

Birçok memleketlerde beş se
nelik ihtiyaca yetecek miktarda 
yedek parça ithal edilmedikçe 
esas malın getirilmesi için do\'iı 
verilmemektedir. 

Halbuki bizde böyle bir kayıt 
olmadığı cihetle gelen mallar az 
bir mliddet sonra ufak biı- parça
sının eksikliği yüzünden kullanı
lamaz hale gelmektedir. 

Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı
nın ithal edilecek makinelere nit 
yedek parça işiyle yakından alA
kadar olması istenmektedir. 

KAil\'E FİYATLARI 
DÜŞÜYOR 

ihraç edılmek üzere anlaşma
~ a 'arılmış olan 40 bin tonluk 
huğda~dan 4500 tonluk kısmı Kah\c fiyatları düsmcğe bas-
1tal~a)a .scvkedılmlş bulunmak- lamıştır. 5 numara çiğ kahve 
tadır. 820 kuruştan 800 kuruşa, 3 nu-
1'ENİ I.İCERA \"O~ ı.fSTE- mara çiğ kahve ise 800 kuruştan 

• İXİN HAZIRLA'S:llASISA 700 kunı~a fnmişUr. 
BAŞL.A?llDI İDRAÇ }"İATI.ARI~lS 

Ekonomi 'e Ticaret Bakaı:hğı KOSTROLÜ' 
tarafından yeni liberasyon Iıste- Sll\f,,\ŞTIRIL.ACAK 

~~~-ın hazırlanmasına ba~lanılmış İhracatçı Birlikle~ri. ihraç. edi-

L t rt b
.d t· d 11 • len maddelerın gunluk pıyasa 

ıs e mıı ı ayc ın e an ! U , 1 k ih 
dH kli B k lık 11 tc . ıya anna u~gun o ara raç 

c ece r.. • a an • __ s .. nın edilmesine \ e bu hususta sıkı 
memleket ıhtıyaçları gozonunde kontroller yapılmasına karar 'er 
tutularak ihı.:ınna çalışmakta- mislerdir. 

dır,iSYİÇRE LIBERA ·yoxu Bu s~r~tle . men:ılekete d~ha 
GENİŞLETİI,iYOR ~~:ir.do\'lZ gırmesı sağlanabile· 

Alınan haberlere nazaran İs-
' içre hukümeti A\TUpa iktısadl 
1 bırlığine dahıl memleketlerden 
lıbcraS) on sıstemı:yle yapacağı 
ithamı ı:cn~lctmcğe karar \·er
mistır. 

Dış memleketlerden 
Gelen f eklifler 

Liberas:ıon listesine yeniden Ch. Heintı 
alınan maddeler arasında, ba- 187 Bld d "' . ı 
d · ı "' b l d • u .,ouHra n 

cm, gu ya5ı, . a mumu, ma en Auderghem • Bruxelles/ 
hurdaları, dcğırmcn taşı, defne BELÇİKA 
yaprağı 'e hayvanı mahsuller • . 
bulunmaktadır. Belçı~ada temsıl edilmek fs· 

KALA'\' ı:iYATLARl ~ey.en fırmalarla temasa geçmek 
YÜKSELİYOR ıdtiyor. 

Pı~asada mal azlığı dolayu;ıl•le Union des Solf'rle Lyonnalses 
kalay fıyatları yükselmektedir. l. Rue de la Republlque 

İki gün eV\'el 12.75 lira olan J,yon/ FR.\'SSA 
kulçe kala~lar 13.25 liraya, 13 li- Çeşitli kumaş imlil etmekle O· 
r:ı olan çubuk kalaylar ise 13.50 lup büy{ik ithalAtcı mağazaların 
liraya ) uksclmistir. mümessilleri ile temasa geçmek 

Gl~Lin VERGİSİNDF istiyor. 
YAPILACAK TADİLAT For D. G. Xerurkar anıl Co. 

Gelır \ergisi kanununda yapı- 8j, Shivaji Park Rd. :So. 1. 
lacak bazı değışiklıkler hakkın- Bombay/ HiNDi TA'S 
da, hukumet, bir müddet ()vvel Laboratuar fıletleri, mensu-
Odalar Birlığıne de müracaat et- cat, ev eşyası (mutfak) kimye· 
miş"\e goriışunUn bir rapor ha- \i eS)'a \·e ilAç ithaltıtçılan ile 
imde bıldırilmesini istemişti. temasa geçmek lstıyor. 

Bu maksatla, Ankaraya giden 

BOKS 
iSTASBUI, RORSASIXIN 

2 Aralık 19:>Z s.u.ı 

A (ılıı Xa.ııaıı11 
Stnın 'i 5 r,o ;gı 

ıoo Dolar z~o •o :: o.ao 
100 FrAIULI Frantı 0.80 0.80 
100 Liret U.80 U.80 
100 İnlere FTanrı 6' 03 6.&.03 
100 Florin '18.68.,0 '73.63.40 

100 Bel~lka trancı 5.60 5 60 
100 Drahmi 1.676 1.S7G 

100 Celı:oılonk kur. 6.50 6.50 
100 İne~ Xur. 5'.l:? 50 ı;,.l:?.50 

ESHA!ll \'E TAHVİLAT 
% 7 FAİZLİ TARVİLI.ER 

6rns - Erıunım I 
Sıns - Erzurum :? 7 
lDU DemlITolu I 

:?~.:!5 

~1.:?S 

19!2 DemlrTolu JI 
'Mili! Mudafaa 11[ 
ll.::J l!ud.ru r 
:ı.ı..::ı lludafu lI 
llı!JJ :ı.ı dafaa III 
llıllJ lI dafaa IV 

25.:?0 
:?t.65 
"' I 45 
2'; 10 
"'5.3S 
21 "'0 

Zırut Bankası I ":: 60 
19~:? Zıraat B. lI ı U.50 

% 6 FAİZLİ TıW\1İLLEn 
ıo.u D. Yolu 'I 
Xallmı.ı:ıa I 
Kallcmma II 
Kalkınma III 

J ı3.BO 
J 13.60 
Jl 80 
113.80 

ıou tahTlll ır ı ı:ı.so 

1946 htlkraıı I 113.80 
1041> TabT 1 1 ı2 80 

• % 5 FAİZLİ TAll\'İLLER 
Er;;anl :?.& 00 
11.·rA:nl:reıı uı~s :: ı.7S 
1kraml:rtll ~r. )fud&faa ::t.:ıo 
1krami:r•li on D.Yoıu JV u:ı.:;o 
İbaml:re!I DU D.Yolıı V 113.!iO 
uısı T&hvıll ınıı.es 

ıos:ı z. B. ıır 103."0 
195:? Zıraat B. ıv 103.:?0 

~a.s FAİZLİ TAil\'İLLER 
ııuo Tahylll 104,so 

BASKA HİSSELERi 
Mu kez B aıı .le 
h Bankan N. 
Y aııı l>redl B. 
T. Tiuret B. 
AnWı C:iınmlo 

Sark De:lnııeıılul 
Osmanlı B. 
GaranU Ba.nk. 
Obli;;uron Aud 
<'O 60 hine And. 

:?• 00 
35.00 
13.15 

s o 
3• 00 
26 .50 
T:? 00 

ııs oo 
uooo 

P,\RİS BORS,\SI 
ALTl:-l FL\Tl 

(ı) Eilo alın '94.0 o Tn 
(6) Dolar 400 FR. 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLl:.'R 

Sfulln London 
S ulın dek C 
Dolar eı .. :ı.tıf 
Dc'ar efekt C 

1::::0 1::·0 
uon u.o 

.. :ı 41\l 
4115 4117 

Dıılar N. Y. ', D 47-l 
inltr• l"r. l 10 ı ı ı 

BORSA HARİCİ ALTIN 
FİATLARI 

Cuıııhurl,-et 

Rtıat 

Rt.at El;ı.tl 
Hlmlt 

a Vahit 
Azız 

Gulden Holltnda 
1n~Iın liran 
1ntı!ı..a Yikiorra 

'70 a:ı o 
46 30 46.40 
43.50 4il 60 
41 so 41 60 
3 •• ,o 39 50 
ıııı.:ıo :ıf! no 
38.66 38.70 
S2.1~ 

51.6" 
?\ıpo!yon 40 :?5 40 50 
B. Horoz 41.10 41.:?0 
1svltre Frann 41.:0 41. lO 

KÜLÇE ALTIN FİATLARI 
DtiUau sııs s:ıG 
)letalko 600 605 
f;!and&rt 503 5:1& 
\"erli (1000 =.f 593 69' 

ALTIN BEŞİBİRLiırum 
Cumburlrd 
n~at 

Illmlt 
Adı 

Vahit 

Jtı!.00 tt)(I 00 
350.00 863 00 
::sa.oo :::ıo.oo 

263 oo :ıss oo 
:?63.00 C&S.00 

D. H. A. Ajansı 

İstanbul Ticaret Odası heyeti, 
clun sabah şehrimize dcinmüştür. 
Heyet azaları olan Kazım Yurda
kul ve Şevket Karadeniz; halen 

Ticaı•et ve Zahire Boı•sası 
Z / 

ılgılı komisyonların tetkikine 
arzcdılmiş bulunan tadil tasan- SATIŞLAR: 
smda, Odalar Bırliği raporunun 
ktıfı derecede müessir olacağı 
kanaatındcdırler. 

TAHVİi, l"İYı\TLARI 
Dun Kambı)O Borsasında mu

amele gorcn tah\ illenn kapanış 
fı~ atları aşağıda gösterilmiştir: 
~ 5 faizli 933 Er~ni Ikrami

yeh 24 lıradan, l\L l\I. İkramiye
li 1. 24 30 lıradan, 951 İstikrazı 
109.65 hradan, Ziraat Bankası 
111. 103.30 lıradan, 

... 6 faizli 948 İstikrazı I. 
113 80 lıradan, 

r-: 7 faizli 934 Sıvns - Erzu
rum ıı. - VII. 22.25 liradan, l\I. 
l\f. 1. 24 45 lıradan, Ziraat Ban
kası I. 22.60 lıradan, II. 114.50 
lıradan muamele gormuştür. 

-O--

İhracat 
Durumu 
1 aralık pazartesi gunU Tica

ret Odasından F. O. B. 352.352 
lıra değerınde 12 menşe şcha
detnamesı alınmıstır. 
Alınan men e §Chadctnamelc

rine gore Almanyaya 17388 lira 
değerinde 100 ton stipürge tohu
mu, 21221 lirn değerinde 4900 
kg. tırtık. 218400 lira değerinde 
65 ton )nprak tiıttin; 

Dirlc k Amerikaya 10357 lira 
deı;erınde 52841 kg. pamuk le-

• lcfı; 
ıtalya:ı; a 25890 lira değerinde 

150 ton fığ, 31860 iira de~erinde 
200 ton kepek; 

1svıçreye 2207 lira dt'ğerinde 
500 kg. kıt.re: 

Yun:ınıstana 25029 lira değe
rındc 732010 kg. taze balık ihraç 
edılmı§tır. 

Buğday Ofisin 
Buğday Sert 
Buğday Yumu~ak 

Dokme 

• 
Buğday Yumuşak lüks • 
Buğday Kızılca 
Mısır sarı 
Çavdar 
Arpa 
Fıl( 

Mercimek yeşil 
Mercimek Kırmızı iç 
Fasulye Tombul 
Kendir tohumu 
Kckn tohumu 
Susam 
Soya 
Yer fıstığı Ka. 
A)çiçeği tohumu 
Fındık iç Tombul 

Çuvallı 

,, 
> 
D 

D 

11 

il 

Dokme 

Un 79/81 rand. 72 Kl. Çuvalı 
Un 65/75 rand 72 Ki. 
Ratmol 
Kepek 

il 

ıfcyaı peynir tam yağlı tene. 
Beyaz peynir yağlı tenekesi 
Lor Tenekesi 
Ayçiçeği yağı çıplak 
Pamuk yağı Rafine çıplak 
Keten yağı Tilrk Te. 
Zeytinyağı E. E. Na. Te. 
Zeytinyağı Sabunluk ı;ıplak 
Krema Koyun 
Koyun derisi T.K. Kasap 
Tiftik Yağlı Standart 
Tiftik Natürel 
Tıftik Kastamonu standart 
Tıftik İnce 
Kuzu derisi H. K. Kasap 
Koyun derisi Yaş 
Koyun derisi Yas Tola 
Keçi derisi T. K. Kasap 
Tiftik derisi T. K. Kasap 
Dana derisi Salamura Kasap 
Sığır derisi Salamura Kasap 

lZ / 952 

Kilosu 28.83 
> 31.5 -32 
> 2!> -35 
Jt 36.75-38 
> 32.5 
J> 21.25 
> 23.73 
J> 24.25-25 
> 21.25 
ll 50 
ll 50 
)) 45. 
J) 130 
ll 59.5 -60 
)) 108 
> 56.5 
> 90 
J) 33.5 -34.5 
ll 198 -201 

2613 -3900 
330 -3400 

ll 16.5 -17.75 
J) 14.5 

3300 -3650 
2900 -33.50 
1100 -1125 

11 137.90 
'il 155 -157 
ll 190 
• 240 
'!) 160 - 177 
ll 38.'i -395 
J) 151 

395 

> 485 
> 540 
> C335 
'il 200 
> 320 
J) 160 
ll 170 
, 160 
J) 225 
JI 140 

--.'i25 

-225 

-185 

il ,, 
JI 

'il 

> 
> 
11 

11 

)) 

11 

)) 

)) 

I> 

J) 

'.'I 

• 
D 

JI 

• 
D 

J) 

ıı 

> 
11 

> ,. 
'il 

11 

11 

> 

> .. ,, 
ll .. 
'il 

• 
l) , 
l) 

ıf Baş, diş, adale, sinir ağrılarını 
ıUratlo teskin eder. 

Jf.- Grip ve Nezle başlangıcında 
hastalığın ilerlemesini önler. 

)lf- Derhal hazmolur ve 
tesirini gösterir. 

r--··············q············································ 
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Doktor ÇİPRUT Cild, Saç, Züh. 
revi mütehassısı. Beyoğlu Posta 
Sokak, Tel: 43353. -
RfiNTGl:N TEIH Vl Ml11:SSE· 
Esi Dr. Vaı;ri Yener. Beyoghı, 
\mcı ık ı Sefarctı kaı şısı. Tl'lc 

fon 45400 

sı:Lİ:llil'E Harem İskelesi so
kağında No. 13/15 17 No. Bah· 
"çelicvlcr satıhJ..1.ır. Tel: 60644. 

GiYiM E 'IA$1 
Bı\\Al\Lı\UA l'lltSAT - lngi. 
lız naylon kadın çorabı 375 ku. 
ruşa :Menclilci Simoııidc. 

ım: "Dİi.< İ shıoXİ - Mahmut 
pa a Dılbcrzade kar~ısı Küçuk 
çorapı;ı ll,ın :"lio. 20. 

IJ \K 1 lmZI de ı marlama clbi
,c palto, trençkotlar 8-10 tak· 
sıtle. Tel: 49267. 

GÖllll.EKÇi Dı\ · ış·te ı~marla· 
nıa gönılek, pıjama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmakkapı İmam Sn· 
kak 4. 

GÖZTEPEl>J; Sı\TlUK - konfor· 
lu kdsk fevkaHıde ınanı:nrıı. Mu· I ltE:"<ı"K lı\GAZAM nı unutma· 
rııca:ıt: l\locla Beşbıyık Hl. yınız. Eğer ıyi re ucuz giyinmek 

.. - ıstcrseniz. 
ERE~KOYDI~ S,\111,JK tram· 
Yayl:ı trene yakın 24 donum ar· S \'1'11.JK KPıtK - \vrupaclan 
sa. Telefon: 81286. gclmış )eni potigri manto. Tel: 
--------·--- 81286. 
1 - Kadıkoy iskele Mc~dıınııı· -
da denize nazır Aı>t. ar~alnrı. SAT/lll( E Yıf 
2 - Nışantaş .\merlkaıı Jıa ta· 50 Kİi.O pomat veya boya ka· 
hanesı cı\arında clenız gorur rı~tıran melanjor satılıktır. Tc-
Aııt. \'ıll.ı ar aları. lefon: 22217. 

3 - Beşiktaş (Çırağan Cad. Seci 
Ustuncle Boğaza ve l\larmaraya 
hfıkım Apt. arsaları. 

SA1 ILIK mükemmel Oldsmobılc 
1949 hususi 33000 kılometre, Alı. 
met l\Ioda Beşbı)ık 18. ı 

Sı\TlLIK ltÖ:"<ı"TGJ<:l\" IUAKİNE- 1 

~i - 100 milıampcr. 'l'clcfon: 
4MOO. Saat 16 - 10. 

Elli biıı kişiyi alabilecek 
biı• tada ihtiy a(' var 

Karaborsayı önleyecek tedbirleri düşünürken, Dolmabah
çe stadının elli bin seyirciyi alabilecek bir hale getirilmesı 

için faaliyete geçmeliyiz 
5 on haftalarda, birbirini taki-

ben yapılan biiyük ma!;lara 
karsı aldka ve teh:ıcünı, artık 
§elırimizde oynanacıık mühim 
futbol ınlisabakalarıııda seyirci 
miktarının daima elli bini bu
lnca~ını bir kere daha ortaya 
koymuş bulunmaktadır. 

Senelerce evvel inşa edilen 
Dolmabahçe stadının o zaman
lar dahi ihtiyacı karşılayacak 
kadar geniş tutulmadığı daha 
ılk maçlarda anlaşılmış, numa
ralının )anına bir •Le• tribil
nü inşa edılmiş ve trıbUnlerin 
allma isabet eden çukur yer 
duhuliye haline getirilerek bu 
ihtiyacın kısmen giderilmesi 
lamfına ı;:ıdılmlııti. 

Fakat bulün bunlara rağmen 
ihtiyaç karşılanamamış \'e sta
dın kifayetsizliği müzmin bir 
dert lıııllııi alnuııtır. 

Halbuki biz, bu kifayetsizliği 
ikinci hatl(i iJçiinrU plana alı
yor, bUllin gayretimizi kara
borsayı bnlcmck tedbirleri üze 
rinde topluyoruz.. Farıcdelim 
ki, esaslı bir tedbirle karabor
sayı önlcdık ve ) ırml dört bin 
kişı) i karaborsanın eline dü
~urmeden stada aldık .. Peki dı
şarıda kalan otuz bin kisiyi 
ne yapacağız? 

Bütun mühim maçlarda yirmi 

Yazan 

SEDAT TAYLAN 
'-'· 

dört bin kişi içeride maç sey
redecek, otuz bin kişi de dışa
rıda mı kalacak?. Para \ar, di
ğer imkanlar da mevcut.. ' Fa
kat bir tlirl!i stadın genişletil
mesi işini ele almak istemiyo
ruz. 

Yapılacak iş, karaborsayı ön
lemeğe çalışırken, esas mese
leyi, stadın genişletilmesi me
selesini halletmek yoluna git
mektir. Unumuz, yağımız ,.e 
şekerimiz var ama bir türlıi 
heka yapıp yiyemiyoruz. 
Eğer bugün Dolmnbahc;e sta

clı elli bin kişiyi istiap edecek 
bir hale getirilse, bu iş kin 
yapılacak masraf, beş senede 
karşılanabilir. Bugün futbol 
para getiren bir metA haline 
gelmiştir. Bir Fenerbahçe - Ga
latasaray maçı. meraklı mikta
rının yarısı dısarıda kaldığı 
halde kırk bin lira yapıyor .. 
Bunun yüzde on b<!şl Belediye
ye, yüzde on üı;ü Stad ve Böl
geye aittir. Şu halde kırk hin 
liradan on bir bin iki yüz lira 

Güney Afrikalı boksör 

Belçikalıyı yendi 
Nottingham (İngılterc) 2 (A. 

11
.) - Gü,ney Afrikalı hafif 

sıklet şampıyonu zenci boksör 
Jake Tuli dün gece Belçikalı 
Emıle Delplanque'ı teknik na· 
ka\ tla mağllıp etmiştir. 

Dörduncu nı~ untta yere sc· 
rılcn HcJçıkalı boksör ına;a 

de\ anı etmek lızcrc kalkama· 
mıştır. Maçın resmi neticesi 
ilan edilirken 4 üncü ve 5 in· 
el rav ııııtlnr anısında hake. 
min oyunu durdurcluğu ve Tu
ıı·~ i salip ilAn ettiğı bıldiril· 
mistir. 

Delplanque 4 lincü ravuntta 
yere scrılince elleriyle midesi· 
ni tutmuş, bir ha)li gayret gos· 

termesine rağmen ayağa kal· 
kamamış Ve rakibinin ga)Ti 
nizami olarak. midesine bir 
yumruk atmış olduğunu iddia 
etmiştir. 

Beşinci ra\•unda başlamadan 
C\ \•el ayağa kalkarak köşesine 
geçmış olan Dclplanque'ı ha· 
kem muayene etmiş ve maça 
dc\•am etmcsinr imkfin olma· 
dığını söyliyerek Tuliyi galip 
ilan etmiştir. 

Jüri heyeti Tulinln Delp· 
lanque'ın midesine vurmadı· 
ğını ve Belı;ikalı boksörün ken· 

di kendine bayılarak fenalık 
geçirdiğini söylemektedirler. 

devlet kasasına girmektedir. 
t:ğer stad elli bin kişilik olsa 
Belediye ve Bölge hisseleri de 
o nisbctte artacaktır. Karşılığı 
olmayan bir i~e para yatırmak 
gü~·tür .. 1'"akal amme hizmetle· 
rinde karşılık düşünülmez. Dol 
mabahçe stadının genişletilme· 
si işi aşa~ı yukarı bir am111e 
isldır .. Kaldı ki bir de karşılı~ı 
rahatça \'e kısa bir zamanda 
alınabilecek bir iştir. 

Bugün Dolmabahçe stadı ih· 
Uyacı karşılayabilecek bir ha· 
le getirilirse, evvela halk ra· 
hatça maçları seyredebilecek. 
sanı~ en Belediye hissesi yfik· 
selecek, salisen Böl~e hissesi 
de artacak \'e bu artıştan dola· 
yısıyle küçlik klüplerin bugüne 
nazaran daha geniş nisbette 
!aydalanabibıeleri sağlanacak 
ve bu arada karaborsaya da iŞ 
kalmayacaktır. 

Bugün için karaborsayı ön· 
leyici tedbirler düşünmek ,·e 
almak yerinde bir iştir. Fak~t 
yukarıda da işaret ettillimiz gı· 
bi bu tedbirleri alırken, bugiln 
futbol:ı karşı olan büyfik ali· 
kayı da gözönünde tutarak .sta· 
dm genişletilmesi ve elli bin 
kişiyi alabilecek bir halt: gc· 
tirilmesi işini de ön plana al· 
mak bir zarurettir. 

Bursaya futbol hakemi 

gönderilmiyecek 
Pazar günü Bursada yapı· 

lan maçta İstanbul Bölgesiııe 
mensup futbol hakemi Müfah· 
ham Elmenin oyuncular ve se· 
yirciler tarafından teca,·!ıze u~ 
rayarak dövülmesi şehrirniı 
spor muhitinde geniş bir tees· 
sürle karşılanmıştır. 

Bölge müdürlüğü, Hakem kO• 
mitesl ve Hakem klübü müste· 
rek bir mütalcaya vararak bıJ'O 
dan bö~le Bursa}a hakem göıı· 
derilmemesine karar vermişler· 
dir. 

Diğer taraftan bursa Bölge 
başkanlığı da hakeme teca,-Oı 
eden kllıblin futbolcularını sa· 
Jahiyetini kullanarak birer a'1 
C'Plalandırmış ve ayni zamsnd~ 
hu trra\ iiz ve dayak hadisesı 
müsebbiplerini Bölge Ceza ıte· 
yet ine \'ermiştir. 

ore harbine nasıl 
son verilecek? 

Birleşmiş Milletler 
ilkbaharda büyük 

Birle~ik .\mcrıkaıım yeni 
Cumhııı ha kanı Gl. Eisen-

lıower idareyi eline almazdan 

ı 
c\\cl Koreyc gidere~ \aziyetı 
yerinde gözden geçirecek \'e 

ne yapmak ll'ızım geldiğini ka· 

kuvvetlerinin 
bir taarruza 

yeni takviyelerle 
geçmesi muhtemel 
~ 

6 - Şişti meydanında ana cad· 
dede arkasında okak altı kat 
inşaata miısaadeli eşi bulunmaz 
arsa. 9 l ' IL Öl'\CE Adanada doğan Le Monde gazetcsınin llırleş· 

! 
rarlaştıracaktır. Pariste çıkan 

7 - Btiylikadada Nızam kara· 
kolu kar~ısında çamlık içınde 
arsa. 
Yukarıda >azılı 7 ilanın mura· 
caat adrcsı: Fcrmeneciler, Alı· 
yazıcı sokak Guraç Han No. 2 4 
Telefon: 40376. ----
İPOTEK ~tuK,\BlLI 8 . YÜK 
PARA \'A ihtıyacımız Yardır. 
Taksim Bozkurt Eml!lk Telefon 
83532 

llAI.iÇ'J'I: UE="İZ KElliARI 
0500 mclre fabrika arsası. Boz. 
kurt Emlfık Telefon: 83532. 

ı:tUL.\K '1 o::ı.:ııA:'t süsı,o -
Her nc\i emlak alım 'e satımı 
Telefon: 29974 

ltt:lllll•tFUi 
TAKSITI,1-; KARYOI..\ TAKI· 
.l\II - Yorgan ' erılir. İzzet E· 
yiıpoğlu, Çarşıkapı Işıklı Han 7. 

Tı\KSİTLE ~orap t~mir makine. 
lcri satılır. Bılmiyenlere öğreti· 
lır. Seh'clli Beyoğlu 'fünelba~ı 
Galipdede 23. 

Seyhan Ambarı bugiın 9 şube, mış l\lıllctler nezdindcki muha· 
30 acenlası ıle memleket nakli. bırl bu mlinasebetle gazetesine 
~at hizmetindedır. gondcrdiği mektupla Korede 
...,J.7""17:r:'r.7~ - buyük olçüde bir taarruz ihti· 
~ ! malınden bahisle dıyor ki: 

ITl!\t,\ I' MAGAZ \SINDı\ her 
1 

Korcdekl. ku\!vrtlcrln malze 
nevı inşaat malzemesi boya nıe ve techızatı bol \e mükem 
çanı bulunur. Valdeçcşme No'. \ meldır. Bugünkt! cepheyi mü· 
49 Taksim. \ dnfaa etmek bahıs me~mıı olsa --- . ! me\'cut Amerıkan, cenup Ko· 
ITI:\l ,\ 'I' J\l .\GA7..ı\Sl~l>AN oto reli Ye müttefik kıtalar bunıı 
sahiplerine mlıjde mikalı kırıl· temine ve mevkilerini ilAniha· 
maz oto camları takılır. Tel: ye ellerinde tutmağa ımıkle· Kore<le iki komiınisl esiri 
83564. <lirdir. Fakat General 1'~isenho. ııin hepsini tepıin etmeRi dil· caktır? Rusların Sibirya hUd~ 

~ wer Kore harbine son vermeği şünm~yor. Amerika 3 tümen dunda düııman kuvvetler bUlılıd 
\ ' EH \l,Tl SU araştırmaları ar· \ kararlaştırmıştır. Halbuki bu, vcr.e~ı!lr. Bı~na . ~ cenup Ko· masınn müsaade elmlyecd1 de 
tcziyen kuyu sondaj işleri. Pos- ~ bug,ınkü şartlar altıncla, im- r~lı ılave edılebılır. Ger~ye . 3 diası mı, yoksa ne Çinin, ne n· 
ta Kutusu 3025. ~ kansızdır. Esirler meselesi an· tumen kalıyor. Bunu m!ıtıefık Rusyanın bir harekette bUl~ 

l\.,\Sl:T .\ltTJK OYUI'\Cı\K 
olmaktan çıktı. Karşınızdakinin 
maksadını keşfetmek için satışa 
çıkarılan Scvgiliııızi tanıyor mu. 
sunuz adlı kitabı alınız. Bay.lle;-c 
önemli tenzilat. Fi.ıh l lıradır. 
r. K. 34 Falih. 

J'HAl\"SAI>.\ TÜRK OTE~1-
u Lo Ra~lne , ruc Stc Cathcrıne 
Carin es ( ı •<' <'annct). 

laşmaya imkan bırakmıyor. A· ler temin etmelidir. Halbuki mıyacakları kanaati mi do!! 
merıka Kareden askerlerini çe- Fransızlar ve f ngiliz1er Uzak· dur? 
kenıcz, u halde ortada bir ih· doğuda kafi derecede me~gul . cçJ11e· 
tımal -.ardır: o da hava bom· olduklarından kuvvet veremi· Eısenhower taarruza. g t11l~ 
bardımanlarını arttırmak, ya. yeceklerinden' bahsediyorlar. ğe. karar verse bil~ _Bırlf1~b•· 
hut komun\st kuvvetleri imha Milliyetçi Çin kuvvetlerine mi l\Iılletler kuvvetlerının 3e•· 

etmektir. Bunu ) o parken icabın müracaat edilecek, yoksa bnşka hard.~n ev\'el hazır olaını~e\"· 
da Çın topraklarına taarruz et· cenup Koreli tümenler mi is· ğı so~le~lyor. ~u _ h:ılde }';iseıı· 
me,:i, millı~etçı Cin k11\vetle· tenecektir? \'an Fleel ve kur- cut glıçlukler yüzunden ,.eril" 
rinm Çinin cenubuna bir çı· may heyeti cen11p Koreli til· hower k~lay kolay karar 
karma hareketi yapmasını ı;öz. menlerin ku}lanılmasına t~rnf· mlyecektır. . ıırıı· 
önıinde bulundurmak laıınıdır. tardırlar. İyı harp eden Kore· Esasen Cumhuriyetçııer dıl'· 

T.ı\K::ıİTJ,E otomatik garantili ~ O K T ,\ ı, 
Kore harbine, geniş ölçüde lıler yabancıları tnrdelmckle sında muhtelif fikirler '"~~ 8r· 

bir askeri hareketle son veri· Çinlilerden daha fazla alakalı· Bir kısmı büyük ölçiide ?0re 
lecck midir? Van Fleet ve G"· dırlar. rm isterken bir kısını ~ bl" 
ncrııl Clark hiç şiiphcsiz bunu Fakat ortaya siyasi bir nıe· harbinin cenup Koreliler~ \'e 
tavsi) c cdereklerdir. Hu iki sele çıkıyor. Cen11p Koreli kuv rakı imasına ve sadece denıı ıs· 
generale göre dilsmanı sulhe vetleri arttırmak için Cumhur· hava yardımı yapıl masına ot•· 
mecbur elmcic için kızıl ku.,.,.·et başkanı Syngman Rhec'nin mu :-aflardır. Bir kısmı ise. (llnb~ 
leri imha etmek lazımdır vafakati lazımdır. Bu tat lse reke akdini istiyor. Eıseıdı1'· 

lngıliz pikapları satılır. Sel\'elli \',ızııla kııllaııılaıı işaretler her· 
B. Oğlu Tünelbaşı Galipdede kese lazım. Kana:ıt 
23. 125 K. 

Fakat taktik atom silahını bütün Korenin kurtarılmasını wer ancak idareyi eline 8 ere· 
kullanmak suretlle olsun böy· \"C !~endi idaresi altında birleş. tan sonra kat'i kararını \ ııı.· 
le bir taarruza geçmek içln en tirilmesini istiyor. Bu şart dü· cek, fakat şimdiye ka~ar ıınc 
az sekiz taze tfimene ihtiyaç şünülecek şeydir. baharda bir taarruz ihtırl'l•1rıı· 
vardır. Bu kıtaları nereden Böyle bir hareketin kızıl Çin karşı hazırlık yapılmasın\,t1r· 

----=~~~~~.:.:~-:~:: .. ~:.::.~~d:..a~~~ ~=: .ı~~~ 



-. -· -· ---~~~-;:...~.,.~---_,..--,.~-==··-,_._~ ........... ::.:=:_:...-··~: ~- -~~-·· ~-~.:-~=-~--·.:.:..·~:-·.~:-:_~:--:-~~.--::.==-----=·-- .. ·:··- -. 
- - - -- -J ----

........__ ! - 12 • 1952 -------------------------------------- V A T A N 

D. P. istizah BAŞMAKALEDEN DEVAM 
IPORTRELERI 

en 

Meclis Grupunda bir 
takriri reddedildi 

Eisenhower dün 
Koreye hareket etti 

<na~ı l incide) 
muhabirlerine hitaben yaptığı 
ve bir saatten fazla süren ba m 
konferansında. ziyareti sırasın· 
da Eisenho\\ ere soracağı hususi 
bir suali olmadığını söylemiş ve 
• milmtaz misafirimiz \'3Ziyet 
hakkında kendi hüküm \erecek
tir. Soracağı bütun suallere 
memnuniyetle cevap Yereceğim• 
demistir. 

Milli basirete 
Suikast 

Sven Dedin öld ·· 
(Ba~ı 1 incide) Koridorda bu mUnakaşa ve a-

lunun, Bakanlıklarda hasıl olan tışmaların pıırti haysiyet divanı
değişlkJikler üzerine Başbakanın nn intlltal edeceğ; söyleniyordu. 
l\feClisten itimat reyi istememe- \'ine koridorda bir çok rnllletve· 
si sebebine dair olan istizah tak- killr.ri Refik Şevket İncenin gö
riri idi. Bu takrirde ikinci l\Ien ılişllne hak \"eriyorlar. kabinede 
deres kabinesinin martta kurul- ki bakanların ekseriyetinin de· 
duğu \'e 2 nisan 1951 de itimat ğiştiğl takdirde l\leclisten itimat 
reyi aldığı, fakat sonra istifaların istemesi gerektiğini söylüyorlar
lia ladığı ve itimat reyi alan 16 dı. Koridorda birr.r hatip kcsi
Bakandan hugUn onunun değiş- len bu milletYekilleri her neden 
tiği, yarısından fazlası değişmiş se içeride slikıltu tercih ediyor-

gto~holm'dan gelen bir telgraf 
Isveçli meşhur seyyah Sven 

Hedin'in 87 yaşında olduğu hal 
de hayata gözlerini kapadığını 
bıldirlyor. 

Bii> Ük şehirlerin en büyiık stlslerinden biri ticarethanelerin, 
ınüC' eselC'rln t:ıbelalandır. Bunların arasında pek giizel 

tertip edllml~lere, itleta sıınnt c eri sayılnhilecek kadar mü
keınıne1 olanlara rastlanır. lükemmel olsun olmasın tabelA
lar &ehrc ba~ka bir gDzeUlk H~rlr; ilstanıle hic bir yazısı bu
luııınayan miıe se eler llıleta gözü yorar. 

Eskiden bizde tab<'l.!i boJluğu urdı. Bunlann içinde ha
kikaten pek güzelleri mC\cuttu. Sel.iz on sene en·el Belediye 
t''rdiği bir kararla tabelilardan alınan resmi fahlıı surette art· 
1 rdı. Hunun netiresl tkarrthanelerden, müe seselude.n he-
llıen hepsinin tabel5sını indirmesi \'e hfülyetinl kiıçük bir 
l"ilzı ile bildirmesi oldu. nu \'"llzl) et ~iddetli itlrazlan cet betti, 
lleJedi.le karannı hafıfletmeğe mecbur oldu. Fakat bir kere 
katdıntmış olan tabelalardan çogu yerine konmadı. 

Eugün bizi bu :ıtırları y:ı:uıı:ıga se\·keden istanbulla 1'e
Wköy arasınıl:ıkl sahada meHut UıbeıaJann bir müddetten
herı ~erlerini değliUrmeğe ba5lamasıdır. Bunun sebebini fıor
duk, liU ceubı aldık: İstanbuldan 1'e~IJköye gidel'.lıen yolun 
&ağ tarafındaki aratl köylere.', sol tarafı İstanbul neleıliyesine 
bağlıdır. Ko)lcrln tabelalardan nldığı resim Belcdiyenlnkilere 
llishtıne altı misli azdır. 1\lesela Belediyenin aldı,tı 300 liraya 
llıukabil koy Sandıklan 50 lira alıyor. Yol bo 'Unca muhtelif 
llıiiess~c;elerln pek çok tabelası \ardır. Bunların her biri itin 
aııı rnlsll fazla resim , ermek miıhim ) ek ün tutar. Bu sebeple 
llıııessrseler tabelalarını )Olun bir tarafından diğer tarafına 
lla.klediycırl:ır! .•• 

olan bir Bakanlar Kurulunun !ardı. • 
Meclisin itimadına mazhar tt\·at Koridorda Doktor l\lukerrem 
olmadığı ve l\leclisce kabul edi- Sarol etrafına toplanan l\IilletYe 
len hOk<ımet programını tatbik 
edcmiyeceği belirtili)·or. böyle killerine şöyle diyordu: 
bir vaziyet kar~ısında htiköml!tin o:- İçimdeki bir ufuneti dök· 
istifa edip kabineyi tekrar teş- tlim. Bu adam beni her vesile 
kıl etmesi icap ettiği anlatılıyor ile kayıtsız şartsız bükü met 
ve buglinkü hükOmPtin hukuki taraftarı göstermPğe ı;alışıyor. Ni 
değil fiili bir hlikOmet olduğu hayet bugün ağzının pa) ını aldı 
IIAve edıliyordu. \e sustu.,, 

Takrir okunduktan sonra D Doktor Bıırhanettin Ot)at, isim 
P. genel başkanı Adnan Mende- tasrih etmeden ima suretile bazı 
res söz aldı. llukumelin tekrar Ba'kanlnra hilcum etti. S<ın ka· 
IUmat reyi is~mesine ltizum ol- bine değişiklil!inde bazı Bakan
madığını, istizah takrirlnln hils- ıarın istifasını beklerken bunlar 
nüniyetle verilmediğini, partinin orasında bir zatın daha mühim 
sevgisinin zedelenmesine matuf bir Bakanlığa geldiğini söyledi. 
olduğunu. hilkiımetl zayıflatmak Bu esnada l\lılletvekilleri arala
istendiğini belirterek reddedil- rında «Seyfi Kurtbckıı diye mı-

Bundan sonra Syngman Rhee, 
Kore lhtilUında atom bombası 
kullanılmasının zaruri olduğunu 
sanmadığını ve kendisini askeri 
bir uzman addetmediğini belır· 
terek ŞÖ) le de\•am etmiştir: 

•Korede atom bombası kulla
nılmasının ne lehinde. ne aley. 
hindeyim. Zira onsuz da kolay
lıkla galip g!'lcceiğmize kaniim. 
KuvveUerimızin komUnist rniite 
cavizleri Yalu nehri kıyılarına 
kadar püskürtebileceklerlne e
minim.• 

(Ba51 1 incide) 
ğıra bağıra söylu.>orlar \.e ıuıır. 
ı;uz insanları cina.) et i§lcıncğe ,.c 
dahili harp koparmağ:ı apaçılı; 
te~·ik ediyorlar. 

Jlu gibi neşrl.>attan bir kaç 
gündenberl ortaya koyduğumuı 
ornekler in ana cidden dehşet 
\erecek mahi.> ettedir. Ha) retle, 
elemle soruyoruz. Adli)emiz ıs 
başında degil midir? Suç me\·
zuu tc5kil eden takım takım ne5-
riyat neden :ıUka u) andırmıyor 
'e kanuni hareket dl\ et etml· 
yor? Bütiin mllleti teessür Ye 
ıstıraba duı:üren bir suikastı açık 
teşvik, tahrik \'C tertiplerle ha· 
zırlıyanlar, mahkemelerimiz ta· 
rafından şahsi dhalar neticesin
de mahkıimi) etlere uğradıkları 
halde nasıl oluyor da hıı.!ıümle· 
rinin infazı yoluna gldilml)or \:e 
bunlar kiıstahça beyanatla umu. 
mi dk&ra meydan okuyacak \ e 
ortalıgı birbirine karıştırmak 
) olunda ki melanetlerlne pen·a
sızca de,·am edecek bir halde 
bulunuyorlar? 

S\ en Hedın zamanımızın en 
biıyilk seyyahlarından biri idı. 
Geçen asrın sonlanna doğru As 
yanın içerilerinde yaptığı seya
hatlerle söhret kazanmıştı. 
S\en Hedin 1894 den 1897 se
nesıne kadar üç sene mfiddet 
Çın Turkıstanında \'e Tıbet'de 
kaldı. Bundan sonra 18~9 ıle 
1902 ve 1905 ile 1909 seneleri 
arasında yine bu havalide se
yahat etti. 1927 de yıne merke
zi Asyaya gitti, 1933 senesin" 
kadar allı yıl burada tetkik 
ler yaptı 1933 de bir otomob•I 
kafıl!'siyle Sinkiang havalisını 
ziyaret etti, iki sene buraları
nı gezdi. Bütiln bu seyahatler 

Güney Kore baskanı Korcde 
milliyetçi Çin kıtalarından istl· 
fade etmenin tehllkeli olacağı 
kanaatini izhar ederek, bunları 
Çin topraklarına cıkarmanın da
ha faydalı olacağını .SÖ) lem iş , e 
üçOncU dUnya harbinin yakın 
olduunğu sanmııdığını bildirerek 
şunları ilave etmiştir: 

neticesinde mühim eserler neş- ... llJ!!~dla:!~'.'::3 
retti. Bu eserler otuzdan faila- • 

mesi ger!'ktiğini söyledi. rıldandılar. 
Refik Şe\ket İnce söz aldı. 

dır. 

S\'en Hedin İsvec Fen Akade 
misi azasından idi. İkinci dün
ya harbi esnasında Nazi taraf 
tarlıtı ıle itham edıldi. Bu it· 
hama karşı kendini müdafaa i· 
çin 1949 da bir eser yaıdı, ken
dısinin bir İsvec vatanpervcrı 
olduğunu, Nazihkle hic bir mil. 
nasebeti bulunmadığını, Ber· 

S\en Jledin 

Jindc Hitler -. c Ribbentrop'ls 
yaptığı goruşmelerden daima 

Kralı haberdar ettığıni bıldir· 

di. Bu esere rağmen seyyahın 
Nazılerle sıkı mfinascbet devam 

etUrmesını tenkid edenler \•ar
dır. 

\'erilen izahat hakikatse - ki bö) le olduğunu zannediyo
l'tıı - cidden pek gariptir, )akında bu )oldald bütun tabela
la.rın )er değlstlrdlğini görece~iz. Beledi)e bu suretle tahell 
Cellrinden busbutiln mahrum kalacaktır. Yapılacak §ey köy 
saııdıklannı resmi arttırmağa te§lik değil, Belediyenin aldığı 
tesını indirmek olmalıdır. 

Enis Tahsin Til 

Anayasanın hükilmlerinde bu hu- Neticede istizah takriri reye 
susta bir boşluk bulunduğunu, kondu. Bu esnada rcd sebebinin 
bu noktanın doldurulması ge- efkiırı umumiycye izah edilmesi 
rektiflni iıahla, ekseriyeti deği- ni teklif edenler oldu. Fakat ka· 
şen bir hüki'ımetin itimat reyi bul edilmedi. Kemal Tıirkoğlu
lstemesinde bir fayrlai içtimaiye nun istizah takriri re<ldolundu. 

•Sovyetlerin böyle bir harbe 
hakikaten hazır olduklarını san
mıyoruz. Eğer hazır olsalardı A· 
merikalılar 1950 de Yalu'ya ka· 
dar yaklaştıkları zamıın doğru. 
dan doğruya müdahale ederler
di-. 

l\Iilli basiretimize kar§ı hazır· 
!anan suikast çok korkunçtur, 
çok llorlemiştir; Ö)le umarız ki 
memlekette ırz, namus \'e can 
emniyetinin bektiliii mesuliyeti· 
ni ta~ıyan hukiımetimiz daha 
fazla hareketsiz kalmıyacak ,.e 
milli şuur ve basiretin f!'ke uğ. 
ratılma ına razı olmadığını ar. 
tık belli edecektir • 
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İrticaı n en büyük korkusu ve düşmanı, 
............. ~..._ __ _... __________________________ , 
Cumhurbaşkanı C. Bayar bugün geliyor 

ve siyasiye olduğunu izahla de- İstizah lehinde yalnız Rrfik 
di ki: Şevket İnce, Hamit Şevket ince 

Nihayet, Panmunjom'da neti· 
resiz mlizakerelerle kaybedılen 
zamandan dolayı eseflerini bildi 
ren Rhee. son Hint teklifinin 
memleketi için kabul edilebile
cek mahiyette olmadığını söyle· 
miştir. 

hf (Ba~ı 1 incide) kides idam olunm!&tU.> 

•- Anayasa hükilmlerindcki \'e Necip Bilgenin rey verdik
bir boşluk hukukun ve siyasetin teri görüldü. 

etıı seref vermişlerdir. Venlzelos, Kıbrıs meselesi 
b llakan Strat-Os, kısa bir hila- hakkındaki suale sadece: cBu 
~dıı bulunarak her iki memle· me eleyi §İmdi kurcalamıyalımıı 

t arasındaki dostluğun ebedi şeklınde cevap vermiş Ye U~Un· 
t~ası temenni inde bulunmuş cU cihan harbi hakkında te~cih 
Ja~etecıleri selftmlı)arak ka· olunan bir suali ~yle CC\'aplan· 

otı nı dost Ye müttefık iki mil- dırmıştır: . . . 
tıı ili refah ve saadetine kaldır- •Ben lıçlincli cıhan h:ırbınln 

Itır. çıkacagını sanmıyorum. Fakat, 

l'ıınan muhalefet lideri 
\'enlzclosun beyanatı 

deı.\.tına 2 (ANKA) - Seçimler
! ık:tıdarı kaybederek muha· 

b ~le &eten Vcnızelos, Atlnada 
b(~nan hususı muhabirimıze ~u 

ııatı vermlstir: 
~d Halkın :ırıusu bizi ikll
~ltl an dtişurmUş bulunuyor. 
t ~ınentod:ı ı;ok az bir ekse
~ sah p olmamıza rağmen 

durum, bö.}1c bir harbin patla· 
mı~ aca ını da kat'l olarak ifade 
ettiremez. Soğuk harbin devamı, 
muhakkak ki hoş blr §ey değıl· 
dir. 

Venizelos, Cumhurbaşkanının 
ziyareti hakkında da deıııistir 
ki: 

ana hatlarına dayanılarak dol
durulabilir. Bir kabinenin «'kse
riyeti değiştiği takdirde gruptan 
itimat reyi istenmesi lbımdır.• 
Başbakan tekrar klirsüyo gel

di ve Refik Şevket İncenin mil
taleasına ı;crt \'e istihfaf eder 
bir tarzda cevap Yerdi. Bunun 
üzerine Refik Şevket İnce söz 
ıldı. Bir kasdı mahsusu bulun· 
madığını, bu husustaki hukuki 
görlişünU izah etliğini söyledi ,.e 
Menderese hitaben: 

•- Böyle sert görüşme. Kendi 
karakterine uygun görüş• dedi. 
MendC'res bu sefer: 
•- Çok yumuşak konuşmağa 

çalışacağım. Değil RC'fik Şe\•ket 
ağabeyimi:ıin, kimsenin kalbini 
kırmnk istemem• dedi. Refik 
Şevket İnceyi okşayıcı bazı ke
limeler sarfettl. 

Bundan sonra Kemal Özçoba· 
nın, ?ılılletveki1lerinin protokol
da me\ kileri, resmi merasimlere 
o&\eUerinde keyfi hareket edil
diği hakkındaki takriri görüşill
aü Fakat İçişleri Bakanı ve Ri· 
yaset divanından kimse bulunma 
dıl\ı için cevap verilmedi. 

l\lürit Erkuyumeu, Ankara Va 
!isi Kemal Aygüne geçen celse
de )apılan lıücuml:ıra cevap yer 
di. Valinin başarılarını, değerini 
belirtti. Bu Mdiscden çok müte
essir olduğunu, fakat milletvekil 
!erine kaba muaml.'le yaptığı söy 
!enen ve Kemal Özçoban lara
rındıın verilen numarada bir po
lııı bıılunmadığınt söyledi. flu SU· 

al takririnin gelecek celsede ko
nuşulması kararlaştırıldı. 

Syngman Rhee, şunları söyle
miştir: 

•- General Eisenhowere, ko
münistlere karşı bü.>•ük bir taar. 
nıza ~eçilmesini taYsıye edece
flm. icap ettıği takdirde gliney 
Kore ordusu bu taarruza yalnız 
başına da geçebilir. Güney Ko
reliler 400.000.000 Çinliden kork 
maz.• 

Kore h:ırckatı 

a)efet 'aillemızl ifada eli· 
en geleni yapaca11ız. Şimdi 
ifade etmek isterım ki, ik· 

r değı ıklıği Turk • Yunan 
Unda hıç bir ddfülklik 

:ıı•Ueaktır. Çunkü bu dost
l>artııer UslU, bir m:ıh!Jet 
aı:ı nıılll bir si~aset olmuş· 

&Türk • Yunan dostluğu, bD· 
tlin milletlerin örnek alacakları 
bir dostluktur. Cetaı Ba)arı bD· 
tiln Yun:ın l\lilleti se\inc ve 
sevgi ile itten karşılamıştır."D 
Cumhurba ~anı bııgiın gcJl)or 
istJınbul. 2 (A.A.) - Dost 

Elen lıükümdarlannın misafiri 
olarak Yunani tanı ıiyaret <:den 
a)ın Cumhurbaşkanımız CC'IAI 

ll:ı)ar )arın saat 16 da şehrimi

Emrullah Nutkıi, Anayasanın .---·--------• 

Kore cephesi 2 CA.A.) - Bu
giln Nişancılar tepesinde cere
yan eden şiddetll savaşta komü
nist kıtaları, karla kaplı mütte
fik ıııevzilerlne karşı hilcu mla· 
rına devam etmişlerse de Birleş
miş Milletler kıtaları me\ kileri· 
ni muhafazaya muvaffak olmuş
lardır. Cephenin diğer kesimle· 
rinde sadece yoklama hareketle
ri kaydedllmiştir. 

O ~0nıUnizmie mücadelenin Pa· 
Un iktidara gelmesi ile şid. 

11111dıCi yolundaki iddiaları 
!>olarak reddederim. Bu id

~ luınıdi in hcnuz )akalan· 
b h~dıscsine ba !anmaktadır 
a;ı §ebekenın dı~er iki lideri 

~ tellıınızda yakalanıırak adale-
rııınişler 'e bunlardan Lu· 

Bakanlar Kurulu 

44 Uncu maddesinin, Başbakanın 

ze avdet edecektir. 
Cumhurbaşkanımız 

çe rıhtımında resmi 
karşılanacaktır. 

Bakanları tam bir liste halinde 
tasdikten sonra Meclise arzetme
sini iımir bulundu~unu, Bakan
lıklar fnhillil edince esas tc~Pk
küldeki unsurların :zail olduğu
nu, bu unsurları tamamlamak 

Dolnuıbah- Uzere her Bakan değişikliğinde 
merasimle bunun ,::rupa sunulması gerekti

naşb:ıkıın buı;ün geliyor ğini izahla: 
•- Biz hamleci bir partiyiz. 

Anayasada noksan dahi olsa bu 
prensipleri tamamlamalıyız.• de
di. 

Basbakıın: 

Ankara, 2 (Hususi) - Baş
bakan Adnan l\lenderes yann İs
tanbulda olar.ak, Atina scyaha· 
tlnden donecek olon Cumhur
b:ı~kanı Ceial Bayarı katlılayıı

•- O halde her Bakanın fs
• tiCasında Bakanlar Kurulunun da 

caktır. 

Çl·n Hı'ndı"nde ısura eilip grup huıuruna yenı 
il te ile 'çıkması lmmdır. • ceva-

top la ntısı hını \erdi. 

~111ta Fransızlar ı"lerlı"yor ııAmıt şevket ince de, dPğl-
• ~ ra, 2 (Husu 1) - Bakan- şikliği rnüteakıp Bakanlar liste-
~nuruıu bu sabah Başbakan Hanoi, 2 - Fransız ytiks k sinin grup tarafından tasdiki 
laıı Men.deresın rcislığinde komutanlı ı tarafından dün bil- icap ettiğini, meseıa bir eemi
~~ış -.e içtima üç saat de- dırıldı ıne gore Hanoi'ın 60 mil yette aza olmak için aranan \'a-

So"~ıstır. kuzey batısında, Fu - To bôlge-ı sıflarda birini kaybeden azanın 
~Utlüde bir makinist sinde bulunan son Fransız kuv- artık azalık vasfını kaybedeceği-

~ O U ..Fu - To uzun zaman savunma •- Halk Partisinin son isti-
"ld" /'etleri de geri çekilmişlerdir. ni izahla ezcümle dedi ki: 

t daııazarı 20 (Hu us!) - Bu bölı;:esi merkezi arasında bu~u- zah takririni de reddettik. Fakat 
b.~h ıı~e . . I nan Kızıl nehir deltası kesinıın- l\fr.l'liste faille mef'ul tartıştı. 
·"lııııı mıze bağlı Soğutlü bu· dedir. Fransız kuv\'etlcri 30 J\liiıınkaşa Da~bakanla muhalP.fet 
~ ~arı beğırmencık koyU cıva- ekimde başladıkları taarruzları- lideri arasında ge<;ti. Bu milna. 

• !'\ &ecmekte olan Adapaza- na bu bölı;:cdcn istikamet ver- kaşa neden iki şahıs arasında 
(J~ra u §O e i uzerındeki mi lerdi. geçiyor da buna milletveki11eri 

01 U ınşaatında 'ine maki. rransızlar çekılmelerinin se· ıcıınşmıyor.• 
ıı·arak çalı an Ali Aıak bebini o b&lgede düşman mukıı· Bu esnada Suat Başol: 

'•1ı: \kazaen makıncye kaptı- , emeti kalmadığına 'e çetelerin •- Biz horoz döviişlinü tercih 0 lll!iştlir. tamnmen da11ıtılmıe olmasına at-.., ,, ediyoruz da ondan• diye bağır-
frtmektedirlcr. dı. Hamit Şevket İnce şöyle de-

Kızıl nehir deltasının güney \'am etti: 
do u kesiminde l'ransııJar Nam 
Dınh bölge inde bulunan kız.ılla- •- niz lstbah müessese ını 
ra karşı topçu Ye çıkarma bot- felce ugratıp Oldürecek miyJz? 
!arı kullanarak yeni bir taarnıı Butün istizah takrirlerini redde
dcn!'mesi de yapmışlardır. dlyonız, bunun sonu nereye va· 

Verilen haberlere giire bu ke- rır. F.fkarı umumiye istizah mU
simdc mulıarcbl.'Jere devam edil. cssesesinin kapanmasından mil· 
mektcdır. Her iki tarafın kazanç- tel!ssir oluyor Mesclll son ten

dcres - inönü nınn~kaşasınrla caI:ırı \e zayiattan hakkında şim. 
dılık hic bir aı;ıklamad:ı bulu· lip gelen !\Ycnderesl alkışlaıi>•m. 
nulmamıştır. Gene açık konuşalım, istizahı 

Bir Fransız mUstahkem mcv- kabul edelim • 
kiinin muh1S:ıra edilmek tizere Htunit ŞcYket ince konuşması. 
oldu u Na San bölgesinde ise n~ şöyle de\'am etli: 
Fransız uçakları geniş faaliyet o:- Bu meseleyi bir istizah 
gö terml.'kte , e duşm:ının ) 1 •ı. haline getirirsek uzun uzun ko
nak noktalarını şiddetle bomba- nuşııruz. Hukuki mesnetlere da
lamaktadırlar. Ayrıca komlınlst- yrınarak mUdafaa ederiı. Bu ko
lerin ikmal işleri için kullandık- r.uşmalar bittikten sonra Kore 
tarı 41 numaralı SomDrge Yolu meselesinde olduğu gibi l\filker
da Fran ız uı;akları tarafından rem Sarcıl bir kifayet takriri ve. 
sık sık bombalanmaktadır. rfr. biz de reddederiz. olur hl· 

silo 

lskenderunda yapılacak terıı dedi. 
Bu esnada Doktor Mükerrem 

Sa rol: 
Ankara 2 CA.A.} - Ekonomi 

\'e Tıcaret Bakanlığından bildi
rilmiştir: l\lilletlerarası imar 

1 
ve Kalkınma bankasiyle yapılan 
kredi anlaşması programında bu· 
lunan, 20 hin ton istiap hacmin· 

ıı- Denclen iıin almadan be· 
nim ismimi kullananıaısın diye 
bağırdı. JI~mlt Şe\·ket sinirlen. 
dl· 

Köprülü, Paris' e 
Gidiyor 

(Daşı 1 inride) 

ba!ikanı tümgeneral Arıbur 
ııu, Denız kuVYetleri hare
k6t başkanı tuğamiral Re
fet Arnon, kurmay yarbay 
SalAhatlin 'l'anç, kurmay 
binbaııı Emin Ar:ıt, binba
§1 Necmi Kaybım ve yüzba
şı Fethi GUrelden müteşek
kil heyet 5 Aralıkta Paris
te bulunacaklardır. 

Askeri heyetimiz Pariste 
NATO kurmay başkanları 
toplantısına iştirak edecek
tir. Burada alınan kararlar 
Dışbakanlar konseyine arz 
edilecektir. 

Sö) lc.ndiğine gore, Par is 
toplantılarında bilhassa Or
ta Doğunun sa\•unması me
selesi ile Trakyanın müda· 
faası mevzuları üzerinde 
durulacak \'e bu hususta 
geniş bir karara varılacak
tır. 

Bu arada, NATO Dışba
kanlar konseyinde Natonun 
§imdiye kadar yaptığı işler 
tetkik edilecek, başarılı 
mevzular gözden geçirile-
ıı:ck, muvaffakıyetsizlikle 
neticelenl!n meselelerde ne 
den muvaffak olunamadığı. 
nın Dzerinde durulacaktır. 

Diğer taraftan, Paris gö
rllşmelerinde Tilrkiyc ve 
Yunanistana yapılmakta o· 
lan iktisadi ve\ askeri yar
dımın bu iki memleketin 
Xatoya girmelerinden son
ra ne şekilde yapılacağı hu· 
::.usu da karara bağlanacak 
ve yardımın esasları teshil 
edilecektir. 

Libya Krah 
Kahireye geldi 

.tuoeltıt~4 Pr1U 

Komiinl tlerln uçakları !azla 
Vaşington, 2 (A.P.} - Birle

şik Amrrika Ha\•a kU\'\'etleri ge
nel kunnay başkanı Gcner:ıJ 
lloyd \'andenberg buglin Uzak. 
doğudaki durum hakkında ~un. 
lan söylemiştir: 

•- Uzakdo~uda uçak bakımın
dan komünistler halen bize kı
yas!'n en az bire üç üstün du
nımdadır. Ellerind<! bu nisbet 
dahilinde sava~a hazır veya sur. 
atle lıarckAta sokııbileceklerl 
uı;ıık me\'Cuttur.• 

General korrıünlstlerin Man
curyaya bir hayli sayıda tepkili 
hafif bombardıman uı;akları da 
cetlrtmis bulunduklarını, bu 
ucaklıırın seri ve nğır bir bom
bıı ytikli taşımak iktidarında ol
duğunu SÖ) ]emiştir. 

1 General Vandenberg, kızılların 
fimdlye kadıır hava saYaşlarında 
500 den fazla tepkili MİG uçağı, 
sa~ısız kamyon \'e motörlü taşıt 
kaybettiklerini \e bu zayiatın 
muhakkak ki Ruslar için ağır 
bir yük teşkil etmeğe haşladığı
nı sö) lem iş \'C demiştir ki: 
•- Düşman Kıız!'y Karede or

dularını \c ikmal Jıatl:ırını kur
tarmak iı;in girişliğı beyhude bir 
goyret sonunda bu uçakları bo· 
yna hnrcnmışlır .. 

Bir kadın eski 
Kocasını tabanca 
ile tehdit etli 

<na~ı .l incide) 
dan birinin yazıhanesine davet 
ettirmiş, genç adam içeri) e gi
rince tabancasını çekerek tekrar 
beraber yıışamaları için tehdide 
ba~lamııtır. llu &ıradı dışarıdan 
lçcrhe siren baska müşterileri 
de bir rnOddet sll6hın:n tehtlidi 
altında tutan )a~lı kadın niha· 
yet hır sinir buhranıno kapılmış 
ve a~lamağa başlamıştır. Polis 
h6di~e •c el ko mıı[tur. 

Balkanların emniyeti 

Atina, 2 CA A.} - Gcn<'ral Ta· 
oanou bugUn Basbakan Papagos 
ile görüşer"'k kendısine Yugosl:ı\' 
yadaki ziy3reti hakkında izahat 
\ermiştir. 

Bilindiği gibi General Taoa
ııou'nun baskanlığındakl bir as· 
kcri heyet, Yugoslavyada yaptığı 
tiyarPttcn yeni donmüs bulun· 
mdUadır. 

Bu göriişmeyi miiteakıp bcya 
natta ·bulunan Mareşal Papagos 
§unları soylemiştir: 

Ahmet Emin YALMAN 

GI. Arnold, Pervane 
Klübünde konusfu • 

<nası ı incide) 
cut 35 askeri okulun dün) ada 
mevcut en mükemmel askeri o
kullarla mukaye c cdllebıleceği. 
ni belirtmiştir. Bu okullara 6000 
öğrenci kayıtlı olduğunu ve bun 
lann 46,000 mezun verdiğini söy 
!iyen General, ·mezun olan 
30.000 öğrencinin Türk iktısadl 
sistemi He ilgili vazifeler aldı
ğını ve askeri sahada gördükleri 
<'f:llim sayesinde muhabere, ma
kine veya inşaat işlerinde çalı
şabildikll'rini iliıve etmiştir. Ma· 
kine techiza tının kull:ınılnı:ısly
le muhafazasının askeri eğitime 
dahil oiduguna isareUe General 
\rnold, bu sahadaki yetişmenin. 

Tlirkiyenin hali hazırda 40.000 
traktöre sahip olmasına \'e bu 
traktörlerin muvaffakiyetle işle
mesine geni5 ölclide yardım et· 
Uğini söylemiştir. General Ar· 
nold. Türk a~kerlerinın okuyup 
> auna ö.,renmcsl kc~ fıyctlnin 
okuyup yazma bılmiyenlerin sa· 
rısını azaltmakla bilvük fa) dası 
dokunduğunu tebarüz ettirml~
tir. 

General Arnold askeri taktik· 
lerin fevkinde eğitim sağlıyacak 
bir Milli Harp Akademisinin 
'rürkiyede tesis edılmekte oldu
•uııu açıklamıştır. Bir askerın 
memleketinin iktısııdl vaziyetini 
de nazarı itibara aldığını beyan 
eden General Arnold, Tilrk as· 
kerl kuvYetleri ile çalışma imU 
nına mazhar oldu undan dola) ı 
&on derece memnun oldu unu 
sijzlerinc ili\ e ederek be) onatı· 
rıa son 'crml tir. 

Teknik \e Arnştınna Kurumu 
tesis edildi 

Ankara, 2 (Hususi) - l\lemle
Ketimizde ferdi teşebbüse daya 
nan sanayiln gelişmesine ve kJl 
kınmasına hizmet, teknik, ekoııo· 
n'İk Ye sosyal menularda ) ar· 
dım etmek gaycslle şehrimizde 
bir tcknık rn araştırma kurumu 
te is edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi od.a 
!arı ile Ticaret Borsalarının iş
Urak ettiği bu kurum, memleket 
sanayiinin her turıa teknik, eko
nomık \ e sos;> al mü kUllerini 
h:-lletmek ga:>c ıle kurumun yer 
li ve ) abancı uzmanı rı faaliyl!t· 
t~ bulunacak ve modern işletme 
ciliğin memleket sanayılne tatbi
ki hususunda seminerler tertip 
edecektir. 

Kurum ilk teşebbüs olarak 
memleketimizdeki iktisadi işbirll 
!!! teşkilatı vasıtasile Avrupadan 
\'C Amerik~d:ın eleman celbede. 
rck ve A\Tlıpa ve Amerika sana 
yicıl!'rinin pratik ve modern bil 
gilerinden i tifade cdıl!'cektir. 

Çekoslovakyada 
Temizlik 

ma51 1 incide) 
lius •Slanskyı grupu sanıkların
dandı. 

Diğer taraftan Prag radyosunıı 
gore Gottwald Çekoslo,•akyanırı 
Mosko\ a büyük elçiliğine Jaro· 
mir Vosahlik'ı tayin etmi tir. Ru 
şahıs sabık hU)•ük elçi Kari Krc
ibich'in yerine geçmektedir. Kre 
ibich, geı;enlerde Prag'a geri ça
ğırılmıştı. \'iyana haberlerine 
göre Dış işleri Bakanı Blado 
Clementis ite birlikte temizlen
miş olııı:ı ı muht~eldi_r_. --... 

Snraylardaki bir kısım 

deki İskenderun sahil silo unun 
mekanik ve clektrık tesisaliyle, 
ınşaat islerınin ihalesi itin de
\ am etmekte olan çalışmalar 
neticelenmiş ve mezkOr silonun. 

tr- Ben müsaade alarak s!lı 
&ÖlliyemcmP cevabını verdi. MU. 
kerrem Sarol: eTerblyeli konuşa 
dedi. Bunun üzer!tıe Hamit Sev· 
ket İnt"e: •B<'n terbve hususun 
d:: belki herkesten ders alırım 
fakat senden asla alamam, sen 
bana nasıl terbiye verirı:in, ken· 
c!ini bil o cevabını Yerdi. Bu r •• 
nada gürültUier oldu, münakaşa 
bastırıldı. 

Kahire, 2 - Bir haftalık res
mi bir ziyaret itin bugfin Mısıra 
gelen T.ibya Kralı İdris El Sünu
sl 21 pare top atımıyle seıam
Ia:ımıştır. Kral, Kahire demlryo
lu i&tasyonıında Mısır Kral naibi 
prens Abdlilmfinıiıı, naebakan 
GenPral l\'edp Ye Mısır h!iktlme-
11 erkim tarafından kar1ılanmı5-
tır. İstasyonda bliylik bir kala
balık toplanmı5tı. Bnsında fes ve 
Uzerlnde siyah bir kaftan bulu
nan Kral askeri bir merasim kı
tasını teftişten sonra doğnıca 
Abidin sarayına giderek hususi 
defteri imzalamı~tır. Kral, ika
meti sırasında l\Iısırın muhtelir 
şehirlerini gezecektir. Ayni za
manda Mısırla Libya arasındaki 
münasebetleri Mısırlı idareciler-

ü'ugo~la\·ya ile memleketim 
nrasındaki münasebetlerin ge!ış 
mesinden ton derece memnu- eşya satışa çı!carılacak 

ılOmum mekanik ve elektrik 
esi aliyle inşaat işleri kDI ha· 

1 lınde 4 139 174 liraya, ihalesi te. 
kemmaı ettırilmiştlr. le görfişeceği anlaşılmaktadır. 

num. Ankara 2 (ANKA) - Meclis 
Balkanlarda emniyeti t.ıkviye Başkanlık divanı Milli Saraylar. 

ve her iki memlPket arasında da bulunan bir kısım eşyanı11 
iktisadi işbırlığini geliştirmek satılmasına karar vrrmiştır. Ilu· 
iç! ndaha sıkı bir işbırliğıne ihti nun içın, eşyaların cins. fıat ve 
F•C olduğunu gerek Yunanistan 1 tamirinden anlıyan miltehassıs
Vtı gerekse YugoslaYya anlamış tar alınacak. eşya acık arttırma 
bulunuyorlar.. suretiyle satılacaktır. 

Türk basınıdır 
<Başı S incide) 

\'e korkuttuklarını kendi sanıırı
OA katı5tırmaktan baş'ka bir m5 
na taşımamaktadır. Yarın bir ce 
hlr 'e şidd!'t hareketi patlak \ e
rteeğinden endi6cye dahi mnhal 
) oktur. Bu memleket kanunsu1 
ve nizamsız. polissiz Ye jandarm.ı 
ız mıdır ki, cebir " sfddet ha

rt-ketlerinin Yikl olabllmrk ihli· 
mallnden ürklil ün!t 
Eğer irtira. muharririn dediği 

cibi, kanun ve nizamlara saygı 
rluysaydı. memlekette KAsAni mt' 
todlannı tatbik ederek Malatya. 
öa kan dökmeğe kalkmaz ve ha· 
reketinin suursuzluğunu isbat1 
ycltenmC'zdi. Bu memlekette be. 
liren irtica daima kan dökmilş
tfir \'e emeli rlııima kardes ka 
nı diıkmekir. Bunun binlerce mi· 
sıılini. Yakındoğu memleketlerin 
de her~n goruvoruz. •İsteme 
zlik~ cilerln kanlı mazisi. O man 
lı tarihini doldurur. Mılli müea· 
deledcn bugiınc ~elinccye kadar 
lrtlc:iın htıtun ayakl nı lan, aa 
ima kanun dinlemrmek ı;uretıll' 
bclinni~tır \'e daima kan içmeğc 
susadığını göstermiştir. Biz mu. 
harririn vamından iktibasa de
vam edelim· 

afrtiraın bir de anormali \'ar 
ılır ki, o da, dine, milli ·ete, 'k
dana kalTJ uydurma münentrlP. 

rln saldırışhndır. Gerçek irtica, 
lehlikrll irtica, ruh kunetinl, 
milli hutünlüiıı boz rak irtlu 
budur. '\ini Halk Partisinin cıtti 
ı:eli11 hıfımızda l ine boza pişir
me idir. 

Ondan dola,•uhr ki. de~den, ca 
naurdan korkar ı:ibl Halk Pıırti 
~inden korlnl\ or 'e ondan ötii· 
riiıhir ki iblisten ('r.kinlr gibi, 
Jlalk Parti i mune\'\ P.rlerine i· 
nıınmam"\I liirumlıı bula)orul 
\e anonnal irtluıtan korunmıık 
itin normal irticaa sığınn·onıı ... 

Anonnal bir irtiraın nıevcııdi
ydini uvdurarak Normal ırtica .. 
1 sıfmdıi!ını ikrar ME'n muhar
rir. Halk Parti ine karşı .ı:ırişti~i 
hlieumun iktidar tarafından hoş 
kar ılanarat!ını cok iyi kestir
nıekte 'e böylelikle zımni bir 
mll a.naha garantisi temin etmek 
trdir 

BüUin irtica vayınl:ırını tetkik 
rc!irıce a. nı mum ıı \3 fı gö
rılrüz Rus:: ınku ı ti"h ı okmva. 
rak hcdc!c seı iz. adasız ulaş
mak 

Ancak suna şükretmek lhım
dır ki. iktidar partisi, irticaın 
mem\('k<'t kin n" derece büyük 
bir tehlike teckil rtıi~ini kavra
mış \'e yılanın ba ını eımek ka
rarının ilk b"lırtılerini ortaya 
koymuştur 

Kazada ölen gençler dün defnedildi 
(Başı 1 ittcide) 

o lu Yaman Egeli ile arkadaşı 
Halôk Kanat'ın boğularak olduk 
lerinı teferruatiyle bıldirmi~tık . 

Muhitlerırıde ~ok sevilen ~e 
iyi birer genç olarak tanınan 
Yaman Egeli ile Halük Kanat'ın 
cenazeleri dün kendilerini tanı
ı·an, tanımıyan son derece kala
balık bir topluluğun elleri lıze
rinde Şehitliğe kadar götürüle· 
rek göz yaşları arasında toprağa 
verilmiştir. 

Saat 11 de Profesör Ekrem 
Şerif Egeli'nin Cağaloğlundakı 
evinin önü. Üniversite gençliği. 
kadın. erkek kalabalık bir halk 
ve yilze yakın çelenkle dolmuş 
tur. Ci\'ardaki apartımanların 
pencereler.inden göz yaşlarını tu 
tamıyan kadınlı, erkekli başlar 
uzanıyor, bu \'akitsiz ölümü du
ranların içi kan ağlıyordu. 

Saat 11.30 da arkadaşlarının 
elleri üzerinde dı~arıya çıkan ce 
naze, saatlerdir hDküm süren a
ğır, matemli havayı büsbütlin 
tahammül edilmez bir hale ge 
tirrli: istisnasız herkes, bcvaz 
ipeklılcre bürünmüş olan tabu· 
hın arka~ından hıçkırıklarını tıı 
tamaz olrlu. 

Şehir bandosunun çaldığı ma 
tem marşına uyarak harekete 
gcten cenaze alayının başınrla 
çelenkler. hemen hıitiın Tıb 
Fakültesi öğrencileri. diğer fa. 
kliltelerin öğrencileri, talebe te 
şekkülleri temsilci!Pri, bulunu
vor: bunu, akrabaları, arkad3~ 
!arı ve Üniversite profesörler•\ 
halk takip ediyordu. Alayın iki 
tarafında pofü ve jandarma bir
lıklerile, genç hemşıreler yer 
almıştı. 

Tram\·ay yolunu takiben Be 
vazıt camline getirilen Yam n 
Eı::eli'nin cenazesi arkarlası Ha 
lfık'un yanına konarak namazla 
rı kılınmıştır. 
Namazı milt,.akip yine arkad1ş 

!arının elleri üzerinde i'niversi 
le bahçesine getirilen Yaman E 
gel! i("in ayrı bir merasim ya 
pılmış: Tıb Fakiıltesi TalebP Ce 
rniyeti başkanı Tali Ural. Baki 
Gıiçlu. Rana Aslaner. Gürbilz 
Barlas i~mindeki arkadaşları. or· 
talııtı göz yaşları \'e hıçkırı~a 
ı::arkcden birer konuşma yapa 
rak Yamanın hu~uslyetlerirıden 
\'e bu arada bilhassa arkada~ 
Se\'cislnden b~h~etmlşl0rdir. Bu 
rada Yıırıı2nın kiicük dayısı d:ı 
duyduğu acının hudutsuz -oldu-

ğunu belırtmıştır. 
Onıversıte bahçesindeki bu 

mera ımden sonra, Universite
nin büyük kapısından arkadaşla
rının ellerı uzerınde çıkan Ya
manın cenaze i arkadaşı Halfı· 

kunkı ile bırlıkte yıne eller uze. 
rinde Fatihe kadar getirilmis 
\ e burada cenaze otomobilleri 
ne konularak yuz.lerce otomobil· 
lık hır kafıle Edırnekapı Şehit· 
lığıne yollanmıştır. 

$chitllktekı merasimde Rektör 
Ord Prof. K&zım tsmaıl Gilrkan, 
bütun Ünı~er ıte camiasının, 
Pror. Ekrem Şerif Eı:elı'nın bil· 
yük acısına ıştırlık ettığinı ifa· 
de ederek, profesöre 'e ailesi 
efradıle birlıkte butun tıb ca
miasına ba alfüı!ı dılemiştır. 

Merhum Yaman Egelı 1929 
da Ankarada doğmuş. Sen Joıef 
lisesını bltlrdıkten sonra baba
.sının mesleğınde yetişmek lizere 
Tıbbı ve}<' gırmıştı HAien beşin· 
ci sınıfta bulunuyordu. 

Ailenin uzun senelerden son
ra dilnyaya gelC'n biricik ev!Hdı 
idı 

Arkadaşı Halfık Kanat 1918 
doğumlu olup Defterdaı fabrika· 
sında ıınbar memıırıı olarak ça
lışıyordu. Arkadt-! ları ara~ında 
aefendı ı::enç dıye se\·ı lırdi. 

G!'nk ünı\·ersıte \e Talebe 
tP,ekküilerı muhıtı ' 'e gerek~e 
gen,:lık bu bcklenmedık feci hA
di enın hzlıntu~u lclndPdirler. 

:Fin .,. • 
dan• ed 

I 



~..: ... ~·"-,;'--··- :-.~· ·--~"!!;;:-=-~";":---- ·-- ·'.-:--·-.. -:.._:. - :·- -·. :· . . :. ·~ ~' .. . . ·-·- - ~~ - - --- -- . - -
·~-~ ---

. -- -

- - -=----------------------------------------------------------------
V A T ı\ N ------------------------------·--- 3 • 1% • 1952 __..,..,, 

Yeni kısmetler 
vaad eden 

sabun ... 

~e~i 

' 1 % 3 

• 1 

: --t-ı 

o 

* 

Raif Ferit Bir 
\'crcm fC Dahili Dastalııı 

ları !llütehassısı 

Muayenehane Bestlıta~ 
Trnmvay cad. Emni)et San 
11 ı Hınıncta No l~. tel: 

1
84395. )lurıyenc 17-10.5. gv 
\.alı Konatıı Cad. No. 33 
Başaran Ap. Kat 1 Telefon: 
l{:tfiR4 

Ha .. ~ 

ZA Y 1 
1!152 · 53 Tıb Fakultcsindcn 

aldığını ebekenıı kaybcttım. 
Hukmu :,.oktur. 

73i5 Hikmet 1 rmüroglu 

.:.__~==~=-- ' 

lst. Vaa ve Belediye Başkanhğından: 
Do t Elen hukumd rlarının mi afıri olarak Yunanıstanı zı

j ret ede11 Sa) ın Cumhurbaşkanımız Celal Bayar. 3 Aralık 
Çarşamba "Unu (bugun ı saat 16 da a\ det buyuracaklardır. 

Gıdı le ınde olduğu :;ıbi avdetlerınde de Dolmabahtc mc)· 
dan nd a nı rcsmı torenle kar~ılanacağından sa) ın hcm~cı i· 
le ım zle p otokola dahıl ze,.atın mc)danda 'aktınde ) erleri· 
nı a mı~ b ıl mm l rı rıca olunur. C 19009 

DAN I 

SA$MA .1 ' 
1 

Tecrübeli Muhasebeci 
1''abrika, Sırkı?t 'eya bil· 

yt~k 'ricarcthanel:rd~,. da.i- ı 
nıı Yeya yarım ;:un ıc;ın ıs 

arıyor. Fransızca bilır. Taş.

1 ra)a da gider. ()1uhasebe-
d) remzi ile P. K 176 ya 
mıiracaat. 

•~mcrıkan Opossum 

KORK MANTO 
satılıktır. 

Miıracaat: Beyo!!lu Sulcra· 
zi Sokak Xo. 58. Pedro -

Tanınmış Amerikan Mecmuası 

READER'S DIGEST 
in ARALIK nü hası satışa çıkarılmıştır. Bayiınızden ısrarla 

i te)·ıniz. 

KIZILAY ASOCAKLARINDAN 
' 

Kıı.ılay Pendık Kampındaki 18\l ağaç ze)tin tanım 

:ıgac jjstiınde satılacaktır. Talıplerin 7/12/952 pazar "unu 
saat 10 dan itibaren kampta bulunmaları ilan olunur. 

Bu Memleketin Ampur· 
GENERAL$ ElECTRIC 

BOL ISIK VERİR 
FAZLA DAYANIR 
VE 
piyasada satın ala· 
bileceğiniz en üstün 
ampuldür! 

\'alan ilancılık ve reklAmcılık bakımından çok muhlm bır 
teşebbuse gırmis bulunuyor. 

Bu teşebbüs tasnif edilmiş kısa ilan şeklınin ıhdasıdır. 
t>Onyanın her tarafında ıazetelerde ne~redılen bu ilAnlııt 

bem çok ragbet i:Örmektc \"e hem de 'erenler için çok fıy. 
dalı olm::ktadır. 

fa.snif edilmiş kısa ilanlarımız her1:ün ~azetemizin muay
,en bir yerinde çıkacak; mesleklere, faalıyet sahasına yahut 
i~e gore tasnif edilmiş olacaktır. 

Bu ilanların şekli ve ücreti şö~ledil': 
10 kelime) c kadar bir ay mucidetle ne~edılccei> olan 

ilanların aylı~ı 20 lira. 
Gıin aşırı \'e) a 15 1:un ne~redıleceklerin aylık ücreti 12.~ • 

lira. • ... 
1-laftada iki ıun nc~rcdilenlerın a)l1~1 ice 8 liradır. • 
On kelimeyi ı;eçen ilAnlarda her fazla kelime için ıılinde 

1?.D kurus alınır. .................. __ ..-........................ ........ 
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PHlllPS BX 200 U Modelı 
Peıin Fıatı T aluitle 

135 145 
3 dalgalı fevkolödc l:ir cıhaz KÜ(Ük boyuna 
rağmen ptk ~ok nıasyonlorı mukemmelen 
dınletır 

Peıin Fiaıı Peıın Fiatı 

145 156 
! lombo!ı 3 dalgofı, ı.uvveı 'ı s.ılı ıorıf br 
ohııe 1S •• 30 meırelılc lıııa dalgalor 
tandspreod ıertıbaılıdır. · 

-
1 PHH.IPS 

e 
Sevdl§lnlz muhtelif radyo ne,rlyatlnı mükemmelen dinleten bu 
iki radyodan birine, yalnız 25 lira pe,in, kalan kısmı bUyUk 
taksitlerle ödeyerek sahip olabilirsiniz. BUyük radyolar gibi 
netice veren bu ucuz cihazlar mevc:ud oldukça kendinizi bir 
radyo ahibi olmaktan m-shrum etmeye hiç bir sebep kalmamı,tır. 

KIYMETLİ TEREKE SATIŞI -
'l'erekesinc Sarıyer )Iahkcmesince rlkonulmus olan 

Stokholm Elçisi Emin Ali Sipahinin Çin, Yakın Doğu. ,\ \'· 
rnpa \'e Cenubi Amerikada toplamı~ olduğu muhtelif oda 
\'e salon takımları, \'İlrinlcr, paravanalar, abajurlar, gumiiş 
fildişi, sedef YC nadide taslardan vazolar, biblolar, hey-
keller, astragan, vizon rönar kürk \ e kaplal'. Cınde yapıl
mış el isi yatak, sofra, duvar, masa örtUlcrı gibi nadide eş
~ a. :'ltahkeme marifetiyle: 

6112/1952 cumartesi saat 14 de, 7.12.1952 pazar sunu 
saat 10 da bitirilmediği takdırde 14/12/1952 pazar gunU saat 
10 da Rumelihisar, Xccip Bey Bağı durağı, General Ihsan 
Sokmen yalısında - Açık arttırma - ıle satılacaktır. 

Eşyalar yukarıdaki adreste pazar ~ıinlcri saat 10 dQn 
17 ye, air gıinlcr 14 den 17 ye kadar isteyenlere göste
rılmekledir. İzahat içın telefon: 29343. 

tmtı1u sahıbl: SİNA!'lıı KORU! 
Bu urıda yuı islerini fiilen tdare eden mes'ul müdür: 

l\lELİR \'ESER 
(VATA~) Guetecilik "' Matbaacılık T. A. s. - t tanbul 

VATAN MATRı\ASI 

, MA, • 
HV.&."'h 

~ 
1 Bu Keşıdelcre. 
. VADELİ,KÜÇÜK CARİveYAPI TASARRUF.U HESAPLARIND.A 

I • 8 ARAL 1 K AKŞAMINA KADAR EN AZ,, 2001 

LİRASI B_ULUNANLAR İŞTİRAK EDERLER 

Tophane Erkek Sanat Enstitüsü 

Müdürlüğünden 
1
1 

ure 
Enstitümüzde ıs Aralık/1952 gününde açılacak kısa 5 ıı " 

Radyo, bobinaj 'e Galvano kursları için öğrenci kaydına 
!anacaktır. ıııi 

İsteklilerin fıabah saat 9. 12 arasında müdurlıiğünıuıc 
racaatları i!An olunur (18993) 


