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Suikast faili olarak erif Dursun adlı 
bir şahıs takip ediliyor 

Başbakan, Malatya' da tahkikatla bizzat meşgul oluyor 
Dü·n gazetemize gelerek ·teessürlerini 

bildiren Cumtiur tiaskanı dedi ki: 
"Fikir hürriyetine hiç bir şekilde tecavüz edilemeyecektir. 

Hükumet bu ~okta üzerinde hassasiyetle durmaktadır.,, 

Suikast~i Islaın • D eınokrat Partisine 
ınensup. Tecavüzün planlı bir hareket 

eseri olduğu anlaşılıyor 

- ~lalatya, 23 - Evvelki gece 
Malatya postahanesinden çıl<ar
ken meçhul bir şahsın şeni sui· 
kastına uğr:ıyan başmuharriri· 
miı. Ahmet Emin Yalman, Malat 
yo memleket hastanesinde ted1· 
vı edilmektedir. 

!Devamı Sa: 5 Sil: 2 del 

Başmuharririmizin 
Teşekkürü 

Başmuharririmiz Ahmet 
Emin 1·atman1n maruz kal· 
dığı menfur suikast hidisesl 
ka[lısında mPslek tesanüdü 
bakımından gerek gazeteci 
•rkaUJJ•n. ıerebe n,.. .. 
•• lfU.•1 1ta7atı.aıd• t•· 
nınmıı .. bılyetler yakın ve 
ilmimi bir allka gösterml1-
lerdir. 

Cumhurbaşkanı Celll Bayn dün guetemlıe ıeldlll 11rada ı-temlı meıısaplan arasında 

Menfur tecavüz yurtta umumi 
bir teessiir · uyandırdı 

Cumhıırbqunı, meafar lecHliıden dolaıı daydalu teessürü ifade ederken 

Hepsine ayrı ayrı teıek· 
küre, ba1muharririmizin ıat· 
hk durumu mii!l!aade elme· 
dlği için umumi surette ifa· 
de ettiğimiz şükranların ka· 
bulünü bu teşekküllerden 
n şahsiyetlerden bilhassa 
rica ederiz. 

Muhtelif parti ve kanaatlerdeki münevverler tecavüz 
hadisesini tel!ıinde birleşiyorlar 

lafbakan, Malatya'dCi' 
bir konufma yaptı 

•Biz iktısadiyatımızı, sağlık işlerimizi, bayındırlığımızı, 
sanayiimizi, maarifimizi, savunmamızı, muvazeneli bir 

. şekilde yürütmek kararındayız• 
Andö Li•M' 

Malatya, 23 - Baıhakan Ad
r.ıın Menderes bu akpma doğru 
Demokrat Parti konıresine git
mit ve kongrenin toplandığı ıi
nema binasını hıncahınç doldu· 
ran delegelerin ve dinleyicilerin 
hararetli ve ıürekll alkışları ile 
karşılanmıştır. 

Basbakan, Malatyada kendisi
ne gösterilen hararetli hüsnüka
bulden dolayı konıre hımmında 
Malatya halkına teıekkUrlerlni 
bildirerek söze bqlaııııt ve de-

/ 
miştir ki: ---------------------

·Sizler, .fmcs'dul adımlara, va- ı kt du• • n hır• hii~' ku-met 1 
Malatya Lisesinden Yeti~enler Cemiyeti üytltri garetemir.de, yaui1leri müdürümüıJe konUfurlarken 

zifel~rini ı_a e erken, takdir ve ra a 
ueşvilderinızle ve sırasında ten-
kitleriııiıle yol ıöıtenliitiniz 

müddetçe, herhangi bir tktldarm d b • 1 
yolunu ıaıırmasına lnıkln yok- ar esı yapı dı 
tur. Milli mürakabenin teessüs • 
etmesiyle memleket dertlerinin 
yüzde sekseninin kendilitlnden 
ortadan kalkacağını iddia eder
ken, kasdettilimiz mlna bu ldL 

~ llqfıüan Adnan Muderesln Malab'11a Yan 1111da larıdanıtJ CDnamı Sa: 7 Si: 3 de) 

Edirne Bulgar Çorum C. H. P. !ileri 
konsolosu 
Değişecek irticaı tel'in etti 
tcı ,,...,,. ""'"'"'•"''" Dünkü kongreye verilen birçok in;ızalı 

t;1111 irııe, 23 - Geçenlerde fl!h , 
ıı. ~e 17 nüfus Bulıar tebauı takrir kabul edildi 
ta~ lr konsolosun yetmiyerek 
ıı: hıııa bir de muavin verildili· 

·~-- ... , il uor verını,wm. 
hile~· Yenı tayin hadisesinin ma
ııı11 ~.ı açıklayıcı haberler al
lolo •qlunuyorum. Bu da Kon· 
ıarı: Yınakid'in Bulgar makam 
tı~ ca betenilmediği. bugün. Y• 
~--~~I çağrılacağı. bunu bilen 
--•rın d• hükGmetimlze sı· 

<llevaııu Sa: 1 Sö: 1 del 

Jrut'Ull llt1AcMri•'•"""' 

Çorum. 23 - Çorum C. H. P. Önerıe ıudur: 
il konrresl dün, kalabalık ve ka- •Bu yıl yapılan Çorum D. P. 
dın dinleyicilerin de katıldığı, ıı konıreıinde demokrulnln hUr 
sinema salonunda yapılmıştır. oı' riyet ve eıltlik niıamı, lnsaıı hak 
fekler meyanında konuşmalar ya lan ve lnkıllplarımız aleyhine 
pılırken. konrre divanına birçok teokratik bir takını kararlar •
imza ta$ıyan aşağıdaki öner~e lınmıştır. Bu kararlar hür ba- , 
ayakta dinlenerek, alkıılarla ka- sındı ve millet efkarında haklı j 
bul edilmiştir. (Devamı Sa: 1 Sü: 2 del 

General Nurettin Mahmut, ordu erkônı tarafından Baş
bakan tayin edildi. Yapılan nümayişlerde lngilizlerle mü

nasebetlerin kesilmesi istendi 

Bağdat 23 - Irakta iki giin· 
denberi devam eden kanlı hAdi4 

5eler nihayet dün gece a~keri 

bir hüklimet darbesine müncrr 
olmuş ve Irak ordusu idareyi e
le almıştır. 
Bağdat radyosu bu ~ece Irak 

ordus.u başkomutanı Or:eneral 

Nurettin Mahmudun, lıak mil
letine hitaben neşrettiği bir nu
maralı lPblUti ya}"ınlamı~tır. 

Bu tebliğde, ırakta iki günden 
beri devam eden kanlı hidisele· 
rin Irak emniyetini tehlikeye 
soktuğu \'e bu vaziyet karşısın-

< Devamı Sa: 1 Sü: 1 del 

lEdremit dün, yeni fJfr sel 

Irak kr•I naibi Abdiililah ile J 
kral faysal 

feUiketine uğradı 
Korkuya düf8n halk evlerini boJalttı. Çay boyundaki 

bazı evlerin duvarları yıkıldı 
(Yansı 3 UnrU oaıiımızdı ı 

Ba§muharririmiz Ahmet Eriıiti 
Yalmana karıı lfalatyıda yapı· 
lan menfur suikast hidişesi, 

memleket içinde ve dışındı ge ı 
niş akisler uyandırmış Ye bü· 
yük bir heyecan yaratmıştır. 

Bütiln dünya basını, bilhassa 
Amerikan, İngiliz ve Fransıı ga
aeteleri. haberi büyük başlık· 
larla yaymakta. yabancı radyo
lar Ahmet Eminin şahsiyetini, 
gerek Türkiye ve gerekse dün· 
ya basınına yaptığı hizmetleri 
sitayişle nakletmektedirler. 

Suikast, Paris siyasi mahfille
rinde çok geniş bir allka ve he

IDe•amı Sa: 5 Sil: t del 

.. .. 
Dünkü 
Ga%ete"ler 
Ne diyorlar: 
Başmuharririmizin uğradtlt 

alçakça suikast yurdun her ta
rafında büyük teessür uyandır. 
mı~tır. Dün pek cok zevat mat· 
baamıza kadar ıelerek, yahut 
telrrafla, telefonla teessürleri. 
ni bildirmişlerdir. 

(Devamı So: 5 Sil: ldtl 

Gazeteciler Cemiyeti 
beyanname neşretti 
•Bu tecavüzün inkılôp ve hürriyet müessese• 
/erini zaala uğratmasından dolayı ciddi en· 

di$elerimizi izhar etmeği vazife biliriz» 
Gaıreleciler Cemiyeti llelsllllııden: 

Gazeteciler CemiyetJ, basın ailesinin niçiz mümessili ,.e 
Türk fikir Aleminin birçok mensuplarını sinesinde toplamış 
bir te,ekkül olarak, Malıtyadı vazife başında ıuikaste uğ
ramış olan arkadaşımız Ahmet Emin Yılman'• karşı \0iki 
tecavüzü nefretle karşılamayı ve bu hareketin inkılip ve 
hilrriyet müesseselerini :r.ıafa utratmasından dolayı ciddi en
di,esinl izhar etmeyi vazife bilir. Ve memleketin hor türlü 
ıiyul cereyanlarına mensup veya baA:ımsız bütürı mütefek. 
kir ve vatanse\·er çocuklannm bu endişeden mülhem ola
rak fikir ve hürriyet cephesinde saflarını sıkıştıracakları 
ümidini urquml efklra arıedrr. 

Borsada bir gazete 
tehdit edildi 

Hôdiseyi anlatan Hôkimiyet gazetesi: • Bu mem
lekette fikri silôhla susturmaya karar veımiş 

bir teşkilôt mevcuttur• diyor. 
Buul llt11ta~M" 

Buna 23 - Ahmet Emin Yal. çekerek bu deni taarruzun uya• 
mının Malatyadı uğradılı men. rtırdığı infiali ifade etmişlerdir. 
fur taarruz villyetimizde bi1yük Bu sulkut fikre silahla mu. 
bir infial uyındırmış\Jr. Gerek kab•le edebilecek ti,rnette i.ıı
Ahmet Emin Yalmanı tanıyan anlar bulundu~unu ortaya koy. 
ve ıerekse yazılarını okumak ma!lı itibariyle şayanı dikkat ıs. 
suretiyle se\·en \'e Utkdir rdtn 

1

1 rülmf'kte ve !ı1rın cık_acak •Hl-
birçok kimseler buıun telgraf CD•vamı ~:: 1 Su: ı de> 
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IGüNüN YAZISI 1 

Bir sarrafa baskın 
Memleket sağlığı 

Sağlut Ba· zırlaması. bu. ı 
k a n ı ı- ( YAZAN : ) nun için de büt 

~ımızın mem- 1 1 çede müvazene-
leket sağlık Dr. 1%%et Ka11teHIİ% ter yaparak ve 
~!erini büyük nisbl bir 'ergi 
bir tıtizlıkle 1-------------------------' koyarak bu pa-

yapıldı 
t•kip , •ın· .-e vurt uğlığını temıne kl!I gelemez. Köylü rayı tedarik etmesi !Azımdır. 
kua zamanda, kcndısine gih•e· memleket nüfusunun çoğunlu- Hastalara parasız 

l 
H Av Ac:l l Belediye Hukuk 

v A :z:; v •T!;'.J!3 işleri Müdürlüğü 
\'eşiJköy :'lteteoroloji istas· • 

ıonunun ta_hminıerine göro, Kadrosu takvıye 
hugun §ehrımızde hava çok 

bulutlu, arahklı ~·aj,ı~h ola· Ed'I k 
('3k, ruıg.lrlar lodo tan kuv- 1 ece 

tlf))!il !il 
«Vitaminler ve 
Vitaminlerle 
Tedavi» 
Drgrrll tıb üstadlarımızı. 

nilit' hale sokmıya çalı,tığını tunu te~kıl ettiline göre, i '.\ Bakmak doğru mudur? 
yakinen g6ruyoruz. Bu çaltı- ne köylıiyü de alan bir halk 4 - Hastanelerin meccani ol
malar cümlesınden olarak • .ı;on sallığı sistemi kurulmadıkca ması hem halkın. hem de 
aylarda ~lcctistrn ttkarı~ n ve bu mevzuun yola konduğuna devletin ale)hinedir. Çünkü 
doktorların mahrumiyet böı e .ani olamayız. hasta parasız tedavide. kendi· 
lerindtıkl mecburi hizmc'l~ri. ~temleketin sağlık personeli sine !Azım gelen dikkat ve iti· 
ne taalhlk edl!n kanun ,dola> re hastaneleri diğer memleket nanın gö:-terilmedıi!ine zahip· 
sile, sağlık davaları yine gü· le· le kıya:danamıyacak ölçildC· tir. Devlet de kendi tP. is1cri· 
nt..n me\-Zuu olmu3tur 1:lir. Öte taraftan, sayısı mah· ni amorti ederek parayı hasta. 
Memleketin bütün dAvalarını 1 dut olan doktorların. memle· dan tahsll etmek fikrinde de

ballinde en mühim mevzu, bit- ketin ekonomi ve küitıir !• ~a- ğıldir. Buna ,cire, hem halkı; 
tabi maddi iıııllnlar mesele! rue geiiımış merkezlerinde top krndi sağlığına itina edildiği· 
dir. Ru f;ebPple sallık işlerimi· landıkları da bir ''ikıidır. ne inandırmak, hem de devle· 
ti ön safta müta1Aa etmek is. Bütün yurda sa.mil bir sal- tehir gelir yolu sağlamak mak 
ters.et, miireı-ret ol •ak a ; \ lık kalkınması bahis mevzuu sadile hastanelerin makul bir 
dAvam.ııın değ•. f'1ka• bun ın olunca, bunun tahakkuku icın, ilcrct karşılığı calışmasını 
la ~ıkı aIAkası bu :un:ın bayın· doktor ıay1sının, ha;,tane ya· mümkün kılmalıdır. 

Sirkecide Güzel Handa sarr flık yapan Sabatay Genciyanın 
mağaza.sına e' ,·elki gün Ani olarak bazkın yapan kacakçılık bü
rosu memurları, 2 bin Türk lirası kıymetinde muhtelif efektif 
ve çek halinde k(>ndisine ciro edilmiş banka mektupları vesaire 
bulmuşlardır, 

Sabatay Genci)'<=ın memurlara 100 lira rüşvet vererek, hl· 
dile) ı kapatmalarını istemişse d~ m~murlar tanzim ettikleri ev
rakla Sabatay • .\dliyeye teslim edılmiştir. 

Pakistan kültür 
Heyeti şehrimize 
Geldi 

,-etli e.serrklir. ııa,·a sıcak
h~ında mühiıu bir değişik· 
lik olmıyacaktır.. EJ:e. l\Jar
mar;;t ,.e Karadrniıdr güney 
fırtınası kU\'\'etlen('ctk "e 
lodosa dönerek de,·am ede-
Cfktir. 

Dün fl'hrimizde ha\a u
mumiyt>tle (Ok bulutlu, ara· 
lıklı ~·ağışlı geçmb, rüzgAr· 
}ar Guntıy Batı yonl,rden 
zaman z.aman kuv,·etıi esmiş 
tir. 

Beledi:re d.ıirelerinin kadrola
rı ,.e meşgul oldukları mevzular 
arttık(a Beltıdiye Hukuk işJeri 1 
!Hüdllrlüğünün de işleri fazla1a$
ma.ktadır. Kadrosu yıllarca ev· 
\·elki şrkilde kalan bu mildürLi
ğe hillen günde 700 l'vrak ı::el
mrkte ve muamele gOrmektedir. 
E\·rak sııyısının bazı günlerde 
binr ('ıktığı da ,cörülmüıtür. Ye-

dan azil dostum !\luııf· 
fer Şevki 1· enerl. Avrupa 
memleketlerinde ilmt bir 
tetkiJ.. tieyahatint ı;ıkmadan 
önce, bir ~abah, evinde ziya· 
ret etmiştim. O gün ti.stadı, 
matbaadan hrntiz gt>Jmi~ bir 
~ürü provaların tashihile 
me~gul bu1mu$tUm. 

- 'Se o. 5t'kf'r halı.kında 
)·eni hir Şt'Ylt'r mi hazırlıyor
sunuı'!.. diyp &ormu~tum. 

l\Jalfımdur ki, 'Juzaffcr 
ŞevkJ 1·rntır her şe}'den ev· 
\C'l, bizim .,t'ker hastalığı• 
derliAimiz diyabrt illetinin ... 
müteha~~ısıdır. Nitekim şim· 
diye kadar ba!öılmış iki ese· 
rinden biri ·Di:vabet•, öteki 
de •Şf'ktr H:-ı .. talığı ve lbti· 
JAtlarının Hali Hazır Ttdavi
&i• adlarını ta~ımaktadır. 

dırlık, milli eğıtim ve ekonomi tak sayısının ve personel mik- 5 - Sallık müesseseleri, kı· 
fılerjmizln de O'Tli dAvaya mü- tarının yeter dere<.eye ulaşma- sa bır zamanda bUyiık ge!iş-
vazi şekilde yürütulmesl ge- ··k şarttır. Bunun için de meler gôsterir;e, memlekette 
rektili neticesine vamıı. saflık teskilAtının, tın muhtaç hekim sayısının kısa zamanda 

bölgelere en önce el uzatması a·taca• b t h' t Sallık biltçesl · ~ına l"e mec ur ızme 
Çok kısırdır. l~zımdır gıbi tedbirlerin alınmasına lU· 

5on yıHarda, memleket eko-
noınlıinde görülen geliş

me. hallen ve köylilniln ha1at 
se\iye1lcrle bir ylikselme ıa!la· 
mıya başlamışl r. HükOmeti
mizin ön pl1na alacağı yurt 
dAvaları. başta ırulll snunma 
olmak üzere; milli eğitım, sağ
lık ve bayındırlık işleridir. Bu 
dört unsurun, birbirlerinden 
ayrılmaz: bir koordinasyon ile. 
atbaıı beraber gitmesi 11zım
dır. 

1·nrdun ıağlık 1um kalmıyacağına 5Uphe yok-
Kalkınmatı tur. Ayni zamand3 tabiplerin 
yur1umumn sağl:k hizmetle- maaş: ·ın·ı, gidecekleri mın. 

riıı:~ bır An en-el yüksek takaya go· e yüksek seviyeye çı 
seviyeye eri~mesl içın, bugün- karılmasında tereddıit etmemek 
kil şartları gözönUne alarak şu lazımdır. Doktorun, hayat kur
hususların tatbikini d~şilnüyo tarımı olması itibarile m1ne
ruz: • ,.ı yOkü afırdır. Bu se~eple 

1 - Hali hazır1a Sağlık Ba· k <ancının \•azife dııındaki kıs 
kınlığı, gerek sağlık tesisleri mı, on·ın hayatını yıpratan m1 
re gerebe personel bakımın· ne\I l':.iklere karşılık olarak 
dan, ıalıın hastalıklarla mıica- .. bul edilmelidir. 
deleye muktedir bir teşkilat 
kurmuştur. Bu bakımdan mem 
leketin. ıalgın ha"•~:klara kar 
ıı mücadele imkAnları mev
cuttur. Ötedenberl ·verem, sıt
ma, frengi, trahom gibi bula· 
şıcı hastalıklara karşı yapılan 
mucadelede başarılı neticeler 
alındığı da muhakkaktır. Bu· 
nunla beraber koruyucu he. 
kimliği daha mdes>ir hale ge· 
t ecek bir program hazırlan· 
nıası matlilp!ur. 

Hastalık sigortası 
Şimdilik hayaldir 
6 - liastalık slgortaunın biz· 

de ancak Eenelerce sonı-a 
kurulabileceğine kaniiı.. Geniı, 
bu•çeti sağlık teık!latının ' 
memlekette kuracağı tesislor 
sayesinde bu İl de, yetiımlı 
bir meyva ıibi kendisini gös· 
tererektir. 

Bugün memleketimiz. nUfus 
m ktarına göre, yatak sa
yısı en a.ı memleketlerden bi
ndir. lngıltrrede 1000 kişiye 
11 yatak düşer. Bizde bu nis
bet binde birdir. Dunun icin 
~erekli tedbirleri almazsak, bu 

de toplantıya çağırılıyor 

. ni büt('e hazırlanırken bu mu 
dürluA:iin durumunun gozönünde 
tutulması zaruri görülmektedir. 

bir müracaat 

Balıkesir, 23 (Hususi) - Ed
remit Küçük Şaplı köyil sınırla
rı içinde Uranium madeni için 
bir doktor tarafından ilgililere 
bir müracaat yapılmıştır. 

- Hayır, •bu seferki vita· 
minler ve vitaminlerle teda· 
vl... dtm!ıll. 

Pro\.·alardan ba11 parçalar 
oku)·arak bu \Pnl es'r hak· 
~ında etranı bilgi .-ermişti. 
Bu e5erden tl o ıaman bah
ıı;edf'rektlm. Fakat birkaç 
gUn 5onra Avrupaya hartkt't 
tıttiğlnl öğrenince bu bahse 
temaısı onun mr-mlekete av
dt'tine ve e!trln intltı:arına 
talik etmeği daha U}'gun !'ul 
dum. 

{'-;tadın mt>mlekl'te dön
mesile kitabın çıkması da 
bir nldu. • \·ıtamlnler ve ,.i· 
taminlerle Ttfla\·i· gerek 
ıeklJ, gr-rek baskıın ve ıe· 
rek içindeki çok faydalı bil
giler b:fkımından son derece 
sempatik bir kitaptır. 

Bu 270 ıa:ı·ralık kitabın 

baıındı Muzaffer Şnki Ye· 
ner tö.vle )'azı3'·or: 

•Faydalı Tıbbi Kiıaplar Se 
risi• Jsmi altında bütün tıb 
şubelerini ilgilendiren ba
hisleri, cep kitapları şeklin
de. ayrı ayrı neşredece~iı. 

•Bu neşriyat. nezaretimiz 
altında birçok kıymetli mü· 
tehassıs arkadaşlar tarafın
dan yapılmaktadır. 

Buna rağmen son 1952 büt
çesi bu mevzuda bir mU\·aıe· 
:rıesizlik ortaya koyıııuşlur 
~lilll savunma için :ıoo milyon, 
baymdırlık için 200 milyon. 
:ınılll elitim için 190 milyon 
,.e sağlık ııterl için de 70 mil
yon liralık tahsisat ayrılmıştır. 
S;ıtlth ayrılan bu tahsisat 

mdun bütün sağlık meselele· 
rini karsılıyacaktır. Bu mese· 
leler içinde; salgın ~fetle"le 
mücadele etmek, koruY"Jcu he
kimlifl. hastane bakımını de
vam ettirmek, yani biltiln sağ
lık işlerini yUrü•mek mecbu 
riyetlerl vardır. Halbuki Av
rupada kurulmuş sağlık teşek· 
küllerinin "1ilstakil biltçeleri 
bile bu raka'T!.ın üstündedir. 
llesel1 Danimarkanın uğlılr 
bütçesi 8Ô. lsveçin 550 milytın 
Tılrk lirasıdır. AbıanHda l 5 
ınıTyır. 1ngilterede lse 3.S mı.!
yar Tllrk Ura·ına nra~ so •M: 
bütçeleri, bizim bu mevzuda 
ne kadar ihmal içinde oldu· 
ıtumum göstermlye yeter. 

2 - Sağlık Bakanlığı, sıhhi 
te !eri; bunlara bfiyük şehir. 
!erden daha fazla muhtaç olan 
bölı;:elerde kurmalıdır. F.n miı· 
hlm merkczierimiıdc bil• nas· 
tanelerimiz tam teşekkü lıi de
ği!dir. lzmlrde dahi son za. 
Q'!ınlara kadar bu vasıfta bir 
hastane mevcut delildi. Sıvas 
ve Adana gibi ehemmiyeti! 
me. k'zlerdeki hastanelerın du 
rumn J.sc hıç sevindir c do 
,lir. Bu ba)<ımdan halkın heki 
me >e hastaneye karft olan 
Jı-en~ k•ndilerine şüa bahşe 

decek bire; müessese kunıl 
ma ·!e s ~!anabilir. 

ün hastanelerimizde gördü· 
ğUmiız çifter çifter yatan has
talara, daha seneler fienesi şa
hit oluruz. Bizim durumumuz. 
da olan bir memlekette s ,ğlık 
sıgortasından bahsetmek, ham 
baya! peşinde koşmaktan baı· 
ka bir ı<Y de'ild!r. 

Du hal ve şzı.r"I -ı a göıe, s· ~
!ık bti•çc3inı arttırmak için 
devletin birçok imkAnları araş 
tırm.ısı llztmdır. 

yurdu inşa edilecek 
Şehrimizdeki talebe yurdu sı

kıntısını nazarı dikkate alan Er-

11 genel meclisi aralık ayında 
1 ET.T. büttesini ve diğer mils· 
tacel işleri görUsmek üzere üç 
cel el:k fevkaUde bir top!antıı • 
davet edileccktır. i.E.T.T. bütçe 
•i gt!ı;eo yıla nazaran yüzde yir· 
mi nisbetinde bir faılalık göSter 
mektedir 

Kavaklıderede bir 

Diğer taraftan Erzek • Kapı. 
dal yarımadasında l\!aden Tet
kik arama F.nstltüsil uzmanları 
tarafından voUram sondajları ya 
pıimaktadır. 1 

SeylAbın çay mecrasının dol· 
muş olması neticesi vukua gel-

otomobil kazası oldu dlği anlaşılmakta, bunu önle-

• llaksadımız, kllsik malli
matı en modtırn araştırma
larla mezcederek mümkün 
mertebe az teori ile pratisi
yen doktorlara, gene hekim 
ve taltbelere kısa zaman 
zarfında çok bilgi verebil· 
me tir. 

•Bu kitapların bir liste
sini \.'e bazılarının müellifle
rini eimdiden bildiriyoruz. 
Her kitap çıktıkça di~er mü
elliflerin isimlerini de pey
derpey verereA:iz. • 

Sallık ılgortalan 
Meselesi 

Sallık sigortası 
J\Icsel(''\i 

B~r zamanLar memlekette ıal!-
lık sigortaları kurma fik

ri ortaya atılmıştı. Devlet De
miryollarının ve işçi kurumu· 
nun kurduğu sigortalar bu 
maksadı sembolik oL1rak dahi 

3 - Memleketimizde, Avru· 
pal m1nada, bir sağlık 

sı:;ortası kurmak, maksada U· 

laşmak bakımından uzun .-~de
li bir çaredir. A!cmleketin ih
t y · niı betinde bir sağlık teı 
k11 tı kurmak (bayındırlık 
b0tçes1n! 200 milyon yapıp da, 

ÖLÜM 1 
Merhum Mustafa Zarif Beyin 1 

kızı, Zarif Orgunun :zevcesi, E
t;bank Umum :Müdürıl Cemil 1 
Gökcen ile Şadiye Bolgil!n hem 
ııres; ve .-lüfil Bolgilirt baldızı, 

Kandilli Lisesi İngılizce ö!rct
menl 

ıağlık bütçesini 70 milyonda 
bıraktığımız müddetçe) müm-
kün delildir. Türkiyenin ıağ· 
!ık kalkınması için her },l 500 
mllyon Ura lazımdır. Fakat bu 
gUnkü bütçenin tahammülil ve 
halka yeni bir ver~i mükelle· 
!'yeti tahmilinin mkAnsızlı:ı 

SAFVET ORGUS gozönüne t .msa, 500 ı 
\'efat etmiştir. 24.11.1952 pazar. 
tul gUnü cs:ıe vakti Anadoluh! 
sarı camiinde namazı kılınacak 

ve Hisar kabristanına defnolun.:ı ı 
caktır. 

milyon lirayı temin et· j 
m('nin kabil olmadılı da ; 
anlaıılır Bu hale göre hil-
kilmetın, herhalde 250 milyon 
' ralık bir sa~lık büteesi ha-

r -, 
Eksik memleket ilavelerinizi 

tamamlayınız 
Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüihası tiikenmls o1an yurt llivelerlmlrl yrnlden 
ha5hrmaj:a ba l:ulc!ımm habrr vermiştik. 1 numaralı 

Buna. 2 numaralı İzmir, 3 numaralı Antalya ve 6 numa 
ralı Hatay iliıve1erimiıin ikinci tabı hazırlanmıştır. 

Kotl,ksh·onlannda bu dört ilive ek~lk olan okuyucu1a
nmız bonlan matbaamız.dan tedarik tdebillr1er. Uarit· 
ttn brr IIJ.\·e İ(İn OD bes kunıs Ülerinden po~ta pulu 
cOndere-n1erin adre~ine 113vrltr yollantr. l\1evcudu kaJ .. 
ma7an Çanakkale İl, Çanokkale Zafrr, Ankara İl ve 
Tekirda,f ill:vrltrimfzln lklnrl tabı tamamlandık(ı, o!ıl;u

yucutanmııı haberdar etmekte devam edereliz. 

AKIL - S! IR --·-
HutalarL Alkolikler. Toksikomanlar Felçliler. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir 

Bakırköy incirli Asfaltı No. 51. Telef; 16 - 184. 
)luayenehan•· Fn•ih Fevıipasa Cad. 2.5011. 

Müteahhidler, İnşaatçılar 
Türk normuna uygun ith-! Çimentosu. fayans cini, 

meıc parke tahta31; halis tutkal. 
İlk el, toptan satı,, miıQid fiat:ar 

YAKVJB/J.L T. A. Ş. 

GECMl$TE: 
' BUC.ÜN ·::::·; - . 

1 zurun1 Kültilr ve '\:"ardımlasma 
Cemiyeti, İstanbu1t1a bir talebe 
yurdu hinası a~maya, veya yap
tırnı,.aya karar vermi,tir. 

Cemiyet bu hayırlı teşebbüsü 
başarmak icin yeni bir nizamna
me hazırlauıaja başlamıştır. 

Metro inşası Fransızlara 

- Ya bu başlık? •Sevgili 

Ankara. 23 (TA) _ Dün gece mek için dolan kısımların te. 
)'arısı Kavak1ıderede Yugoslav rnizlenmesi icap etmektedir. 
sefareti önünde bir otomobil ka Diğer taraftan devamlı ve sa· 
zası olmuştur. llas~n Karakuşun ğanak halindeki yaCmurun ha
idaresindeki 5403 nuınaralı tak- sat vakti eelen zeytinleri yere 
~i '"ugoslav sefareti önüne gel- .. .. . 
dil:i sırada fazla sür'at \'Üzünden doktuğil ve ataclardan toplana-
yol kenarında bulunmakta olan 1 madıjı, bu ~ebeple hasadın ge
bir silindire bütün hızı le ç.:ırp- cikti~i ielen haberlerden anla~ 
mıştır. ~ılmaktadır. 

OtomobiJ, parçalanmtş; şoför Buna mü\·azi olarak ~ehrimiz~ 
derhal ölmüştür. Takside bulu- deki erik ataçları ve leyllklar 
nan bir yolcu da ağır yaralı ola çiçek aı;mış bulunmaktadır. 
rak hastahaneye kaldırılmıştır. 

Malatya verem hasta-

24 KASI\! 1952 
PAZARTESi 

AY 11-GC:-< 30-KASl'I 17 
Rl'\11 1368 - KASUI 11 
HiCRi 1371 - Rebiülevvel 6 

SABAH 
OGLE 
İKiNDi 
AKSA~! 

YATSI 
n!S.\K 

Va•atl 
0657 
12.01 
14.30 
16.45 
18.21 
05.15 

Ezani 
02.12 
07.16 
09.45 
12.00 
01.36 
12.29 

Gaztf<'"1i.H gb"d,,·ill'1t l/!U' t• 

r'4fntltr b.Y11/tı", buMnta11" 
f1td11 11dlhtt111. 

;i~~~~~~~f :,~,:'.~ ][mzasız )\\ektt1ıpl0ır 
madı,fakatıivritırnalınınhır- A /.' /l 11....l-/J •_ !' • 1?nsı..Jl.A.u Af.fJA,,.,fZ.u'SJ 
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çın bir hareketiyle altını çiz. YAZAN~ .71/#.CO'ıe ~ 'tFVfllEN~ •w~~v7T• • ~,,..,,.,.'(, 
dl. 

Delphine bu itiraza da ce-
vap verebildi: öldürmüştü. gilim. Başbaşa kalmak, senin- temizin, ne de benim ismimi zım. Sana bunu bir kere daha 

- Ke yapayr..-n".' Böyle ya- Dominique aradaki ctimlele· le yapa)·alnız olmak ve o ha- hic kımsenin yanında anma· tekrar etmete lüzum )Ok am-
zıyormuş. Başka tilrlüsllnil ya, ri okuınadı. Atladı. A,,ıl mak- riku!Ade beraberliQimiıe yeni· manı da ayrıca rica edıyorum. ma yine .söylıiyorum, ihtiyatı 
zarsam korkarım kl Albin an- ıadın anlaşılıp anlaşılmadığını den kavuşmak istı:rorum. Şehirde bizi çok tanısan'yok- elden bırakmamalıyız.o 
Jar Benim için bu işin kolay öl?renmek i.itıxordu. !\Iektubun Kırk sekiz saatlik bir izin tur. Fakat dedil:odu o kadar Dünyadan1 ve cemiJ·et haya-
mı olduğunu sanıyoöun? ıon kısım'ırında .şunlar yazılı almala calış. O z.aman akşam. cabuk yayılır ki.. En kU~ilk bıı tından uzak ve Adeta inzivada 

- E'tet anlıyorum. Sana ıdi: dan kö.)'e kelir, 1:ece yarısı d3 sozden mAna çıkaranlar olur yaşıyan bu zavallıların bu tarz. 
hunu yaptırdı~ım içln öıilr di- •Eğer beraber getirdii:imir C\'e varırıın. Bahte kapısının Bunun icin ne benden mektup da ihtiyat taviİye etmeleri 
terim kardeşim. Fakat bu tarz. 0 guzel geceleri unutmamış- daima atık oldu~unu hatır1ar. aldığını, ne de bizleri ziyarete dünya görüşlerinin ne kadar 
da harel:i:et etmeğc mec!Junız. san onları hA1.i hatırlıyorsan sın değıl mi? Artık köpeğimız ı:eleceğini sakın kin1.seye sby- dar oldu~unu lelirtiyordu. 
Ne y::ınaiım muhakkak eelıp beni &örme- de yok Arkadaki mutfak ka it"me .. Ağabe)'imin ne kadar Giriştikleri işin ktndileri 

- IIakkın var. ağabe ·. Hem tisin. Fakat ı;akın günrlüz gel· pı.~ından içeriye eirersin. Ben aksi olduJunu bilirsin. Ondan için de çok tehlikeli olabiJe. 
yazıyorum, hem do bu işin ne me .. Senı hiıç kımsenin gör. onu rskid'n yaptıt:ımız gibi h.\lA ödüm kopuyor. ceğini ldr.1k edemiyorlardı. 
kıdar gUç oldu~unu bir kere menıe i Jcin gece &el. Onların yine açık bırakırım. Yavaşta Seni bcklı)orum sevgilim. Hisleri ba~ka bir de\-re ait 
daha anlıyorum. Fakat ne ça. yanında stıninle karşılaımak- )·ukarı kata tıkarsın. Cep fe- Sabırsızlıkla, heyecanla beklı ıdi. Başkaları hakkında h kllm 
re.. tan korkarım. l\.luhakkak ha· nerini al. ÇUnkU o saatte e\·in ,Yorum, artık daha. fazla bek· vermek onları cezalandırmak 

Dl"lphine kardeşinin omuzu- linıden bir $ey anlarlar. Ken- içi karanlıktır. Seni odamda !emeğe takatlm kalmadı. Ba. hak ve kU\'\·etıni kendilerinde 
na da}andı ve kflndi yazmış dimi zaptedemem. Ifaftalarca, bekliyeceğim. Eski evimizin na yazar· ın mektubu yine es. bulu~orlardı. 
oldu~u mektubu okudu: a)'larc:ı senelerce sen.siz kal. duvarlarının ne kadar kalın kisi gibi po.,t restant gönder. Kalbleri sev&i ve Şt"hvet gi· 

•Sevgili sevgil.m. dım. Sana olan hasretim o ka- ve sa~ır oldutunu hatırlar~ın Ben her gün postahaneye gi bi hi.ı;Jerle çarpmıyordu, fakat 
Kız l..ardtı5im sana rastlamış dar biivük, o kadar derin ki, değil mi'? der bakarım. Zarfın üzerine duyguları bunlardan daha az 

olduğunu ö;w'ediği ıUndenbc- seni ilk ıördüğüm anın yalnız Sana bu mektubu yazmanın sakın ismimi ·aıma. Yalnız kuvveUi ve coşkun delıldi, 
ri ne h.ılde olduğumu tasa\•.. ikimiz için olmasını istiyorum bil,\·ük bir çılıınlık oldu~unu so~·adımı yaı. N'a~ılsa benden lter türlü öltü ve tartıyı 
vur edemezsin. Hayatta oldu. Yanımızda )abancıların bulun biliyorum. Okur okumaz mtk. başka kimse bu adres; hilme· hazredrrPk hedtfe varmak İS· 
~unu ojrenmekle ben de ha· masına s:enin alellde bir ziya- tubu )lak. Yakmazsan ve sak- diği için kıı kardeşim dahi tiyorlarrlı. 

fr.t3nhul, 8'.llıkhane Sok. 20. yata yenidP.n geldim. retçi glhi gelmtne tahammül lar an ba$ımıza bir u:ursuzluk on.ı oradan al:tmaz. Her b~.. Dnminique Plindeki mektu. 
TPltı:af Yakuhal - İstanbul. Teif'l{nn· 23865. Senin 5Iüm -.ıaberin beni dl'l t"demerrİ. SenJ rok özlPdim. sev. ielir di\'f' korkuvnrum. N'" ai- kım<l.1n ih*i·n·tlı olm~m11 ı~. h11 h11rıı;:f11rııp ıı•m:Jmak için 

...... .a ........................... :....~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~·--~~ 

Faydalı Tıbbi Kitaplar ~•· 
risl lhte~Jnl ıölden ıeı;ir· 
dim. Bunların ıa~·151 5t tür. 
Bun1ırın çoltı brlki yalnıı 
praUslyen doktorları, ı;enç 
htklm \."P talthf'leri ilSC"ilen· 
dirir. Fakat • \'Hamin1f'r ve 
\"itaminlpr1e Ttdavi• gibi bir 
kısmının dı okunmasında, 
}'alnıı; onlar için rlPğil. her· 
kes için mutlak bir raı-d,a 
\·ardır. 

ı\"itamin1er ve \?ltaminter· 
le Tedal·l· de; ,\, B vitamin· 
leriJe birden on dörde kadar 
numara alan R vitanılntrri, 

B konıpleksine giren folik 
asid, folinik ll'lid, tnoaitol, 
hiotin, pantotenik a5id. ko· 
lin. para - amlno - benzolk 
asid ile C, D, E, F, G, H, 
H'. J, K, L bir n L iki. '1, 
P, PP vitaminleri ve iloniko· 
tlnlk asld hidrnzidi, R Knen· 
zimi, S faktörü, T vitamini, 
U, V. x. ve Y faktörleri 
hakkında çnk 05aslı bils!ler 
verilmektedir. 

(Devamı Sa: 7 Sü ( de) 

kendini zor tqttu. İçinden ı•· 
len hissin aksine olarak onu 
yavaşça masanın üzerine bı· 
raktı \.'e: 

- E.-et, maksat pek iyi ın· 
!aşılıyor. Simdi cenbı bekle
mek l.\zım .. dedi. 

Delphine ağabeyine bakarak 
çekingen bir tavırla sordu: 

- Ya ce\·ap vermez, aelme
mek için bir bahane bulursa .. 

- Cevap vermez.ı;e ben de o 
zaman onu ietirtmek için baş. 
ka bir çareye bae vururum. 
Bura}"a fPCe vakti gelmtsi 11· 
ıım, Tüfeğimi ona doğru çtvi. 
rip bir hırsız eihi onu geber· 
tecPğim_ 7.atPn o bir hırsızdan 
başka nedir" Sf'n· üzülme, ben 
bu isi nasılsa hall,rlPrim Biz 
de ancak onun ölümündtn 
sonra rahate ltıvuıacağız. 

Dominique bu sözleri gak 
yüzüne bakarak sö~·lemi~ti. Al 
lahın da- kendi~i kadar in,;af· 
ız olabilPcefine inanan bir 

hali vardı. 

Delphine mektubu kÖ)"Ü" 
postahane!:ine ,·tırmf'di ve dt
ha uzaktaki bir postahanr~·e 
kadar rötürdü. Dnmininur 
böyle ''apmasını lstemiı::tl. P'3· 
ciadan sonra bir takım arac· 
tırmalar ve va~ıstırmalıır ya· 
pılırsa. eUrh~leri başka tarafa 
çevirmek iı;in bu bir ('are idi. 

( ,\rka~ı var) 
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Uzak Doğu' da 
Halledilemiyen 
Meseleler 

Prağ'da iki kişi daha 

Yazan: E. T. 
uwdolu nıiyetl günün boş. 

lıca meselesi olmakta de· 
Yam edi)'or. Bu arada ilk safta 1 
Kore i'$i ıelmektadlr. Korede 
mütareke akdi irin yarnlan te .. 
tebbüsler şimdi)·e kadar hiç bir 
netice vermtmi~ti. Son olarak 
Hindistan bir teklifte bulundu 
ve a)nca Çin hiikümetini de )'U· 

nıuşatmağa çahştı. 1·apılan teklif, 
ve tetebbüs bir aralık oldukc;:a 
Ümit vermişti. Fakat anlaşma ih .. 
tbnali son Jtinler ıarlında yeni· ı 
den azalmı~tır. 

Korede başlıca ihtilci.r nokta. 
il esirlerin mübadelesidir. Hin· 
dbtan bunun içln bir hal ~ekli 
bu!mığa ~alışmaktadır. Jlindi,ta. 
ilin tekilli Blrleşmi~ ~liiietier 
kuvvetleri tarafından bazı ihtira 
ti kayıtlarla kabul tdilmlştir. I 
Fa.tat Çin anlaşmaya yanaşmt· 
Yor. Bir hal !ekli bulunması bu , 

* Cumhurbaşkanı Celat na. 
yar zb·aret mali:sadJie 
) arın Yunanistana hare
ket erleC'rktir, * ,\kdnıiz altınC'ı Aıueri· 
kan filO!!iU komutanı .\
nliral Cassady riloya men 
sup ha\a kuvvf'tlrrinin 
.\tom bomba!<ıına ~ahip 
olduğunu ~ö~ lemiştir: * Jrakta bir hükiımet dar
bt~i )·apılmıştır. * Çin llindinde Sonla lo· 
mtinistlcrin eline geçmiş 
tir. 

Yunan gazeteleri 
Ve Türkiye 

<<suçunu>> kabul etti 
A.uorlat-4 Prtu 

\'iyana 23 - Prag radyosunun bugtin bildirdiğine göre, küt
, le halinde muhakeme edilmt'kle olan Toçkist ve Zinoistlerin iki. 
'si daha • losko\'a aleyhinde faaliyette bulunduklarını itiraf et
mişlerdir. Prag radyosu Jose Jo'rank'ın bu sabah beş kişiden 
müteşekkil mahkeme huzuruna çıktığını bildirmiştir. 1',rank ko
münist rejime karşı çalı ığını ve 1\aıi temerküz kampı Bu
chenwald'da bulunurken katlcd ilmiş olan di~cr Çek mahkOm
larının ölümünden mesul olduğunu kabul etmiştir. 

Rudolph Slansky'nin zamanında ÇC'k komünist partisi genel 
sekreter yardımcısı olan 48 yaşındaki Ludvik Frcjka da bir in. 
giliz casusu ve Zionist olduğunu ve millileştirilen ağır sanayii 
baltaladıgi.nı itiraf etmiştir. },rejka ve Frank suçlarını itiraf 
eden sanıkların yedinci ve sekizincisidirlcr. 

Hindistanda 
Günde 9744 
Çocuk doğuyor 

Altıncı filoda 
Atom taşıyan 
Uçaklar var 

Yüzden zayıftır. ı· ... dolu A1onn 
•ı· 23 B ·· k'. \' Aıııttiı:ı.f•d Pru• Uıakdoğuda ikinci mrsele ·"· ın.J, - ugun u u-

Rindlçln[ harbidir. Komünist nan gazeteleri, Türkiye Cum Bombay, 23 - \·arın burada 1 Alina, 23 - Altıncı Amerikan 
kuVTetler burada lenidrn taar· hurba~kını Celil Bayarın \·un~- ar;ılacak olan üı;üncü millctlera~ filosu komutanı Amiral John Cas 
11.ıza &'t~mişler \'e İnühim ilerle •. nistana yapaca~ı resmi ziyaretin rast aile konferansında 12 mcm- sady, bugün ~crefine verilen ti· 
tneler kı)·detmişlerdir. Fransız [ m~assal programını nrşrctmek- leket temsilcileri bir hafta miid- yafettr verdiği demeçte şunlan 
kuvvetleri Dindiçinide bü)·ük tedırler. detlc sür'atle artmakta olan diln sö.)·Icmiştir; 
&üçlüklerle karşııa,ıyorlar. t.:ıun 1 Acropohs gazetesi ilk sahif<"sin ya nüfusuna karşı alınacak ted- •Phalcre'de demirlemiş bulu-
Jnüddettenberl devam eden harp de iki dost memleketin ~<"Clcri birleri müzakere edeceklerdir. nan ve 6 ıncı Amerikan filosuna 
Franuya senede 2 milvar dola. başlıı:!ı altında. Kral Paul ile Konferansa iştirakleri bekle· mensup birlik, dünyadaki en bü-
1'1 mal olmaktadır. Fransa A\·nı. Türkiye Cumhurbaşkanı Celil nen 200 delegeden üçte iki nis- yük kuvvetlerden birini te~kU et 
Padak.i kuVYetinl bu yüzden art. Bayırın fotogrartarını neşret· belinden !atlası, dünya yüzünde rncktedir.• 
tıranuıdığını ileri sürüyor ve mektedir, en fazla ırüfus meseleleriyle kar. 
1Urle$m.İf Milletlerin llindi('ioi \'ima gazetesi sunları yazmak- ~ı karşıya bulunan Hiadistandan 
harbine yardım etmelerini isti· tadır: gelecektir. Konferansı tertip e
Yor. Amerika simdiye kadar ...... ·unan başkenti. ):'unan hü· rlenler oturumun do~umun kon
lllılıeme vermek surelile, biıyük kümdarlarının Ankara \'e istan trolü ihlh··acı bakımından l!indis 
Yardımda bulunuyordu. Cumhuri bula }apmış oldukları ziyareti tanın dikkatini çekeceğini ümit 
Y•i(l Parti %0 oc::ıkta iıt başına iade etmek tizcre ıelen Türkiye etmektedirler. 
Ctldlkten "onra vaziyetin alacağı Cun1hurbaşkanı Celil Bayarı kar İhtil:if mevzuu olan Keşmir Jıa 
tekil endişe uyandırmaktadır. şılamaya hazırlanmaktadır. ric llindistan nüfusu 1951 sayı-
Amerikan yardımı artlırllmaı Türkiyeyi en samimi ve sadık mına göre 356,891,624 dür ki, 
'teya eksUirse Fransanın Dindi- müttefiki sayan Yunan milleti dünya nüfusunun yüzde on be
~lnide yeni ıüçlüklerle karşılaş. Tiirkiye devlet şefinin istikbali· ıini teşkil etmekte ve 1941 e na
lbası ihtimali vardır. ne, Türk milletine karşa duydu- zaran 42,061,576 kişilik bir !az-

Uzakdol'uda üçüncü bir mtse. ğu hakiki sevgi ve itimat hisle- talık göstermektedir. 
le de Rindistandakl kütük Fran rinden miılhP.m içlen gelen bir Ölün1 ve doğum istatistiklerin-
ıız va Porteklı nıülitemltkelcri- hcv. ecanla iştiraıe rdt'ct'ktir, 1 k 1 t' 1 .. ll ' 
ilin vazfvttldir. llindistan istik- c en cı arı an ne ıce ere gorc ın 
14ıe kawıtutu halde bu yerlerin, İki mc.m!cketi birbirine bağ· distanda her 24 saatte 9,744 tO· 
tll.n yabancı hlkimiyet. altında lıyan bakıkı hısler bu ziyaretler- cuk dünyaya gelmektedir. 
kalması Hindi.standı as~biyet U· ide ifadelerini .bulacaktır. . Hindistan gibi s:eniş bir nüfus 
l'aıadırmaktadır. Hint Ba~bakanı j .ı:\yrıca bu .ııyaretlcr, Yunanıs- kUUesine sahip olan bir mem
tra.nsıı ve tngilb: işgali altındaki tan ile Tllrkıye arasında oldu~~ J~ke~te bu mesele diRer herhan. 
l"trlerin anavatana katılmasını gibi, ıki memleket ar~sındakt gı. btr yerden daha .fazJa c~.em· 
lelllin içbı teŞ('bbüslerdP bulu- münasebetlerin mümcyyı7. vasıf ~ıyct kesbetmektedır. Bu ~azle. 
llulacağuıı bildirmiştir. İki hü· lan olan Ahenk »e tcı;anüdü I<'- n .. Başbakan Nehru konfera?sa 
kUınet bu teıebbüsü iyi kar ıia. barıiz ettırmek bakımından ve· gonderdijı bır mesaıda belırt-

Amiral, Altıncı Filoya mensup 
bu zırhlılardaki hava kuvvetleri
nin atom bombasına da sahip ol
duklarını açıklamış ve •NATO'l'a 
üye ~\kdeniz memleketleri tam 
bir eınniyet hissine sahip ola
bilirler• diyerek sözlerine son 
vermiştir. 

Bir dev uçak 52 

yolcusiyle kayboldu 

Seattle (Vaşington) 23 (AP.) 
Bir dev 124 Globemaster uı;ağı. 

nın 52 yolcusu ile Alaskada bir 
yerde kaybolduğu bildirilm<'k
tedir. Uı;ak 41 yolcu ve 11 kişi· 
lik mürettebatla Seattlc'dan A
laskada Anchoragc'e gitmekle)"· 
di. Uçak bugün il saatlik uçus 
ic:in brnzin aldıktan sonra saat 
15 te Scattle'dan hareket etmiş.. 
ti. Katedilecek yol umumiyetle 
7 saat sürm<'ktedir. trçaktan rad. 
·o ile son haber 21.47 de alın. 

!rta7M, Ur.akdoj'uııiııl yrni bir me- rimli olmakf:ıdır. mektc ve ~oylc df'mektedlr: mıştJr. '\'olcular ordu Vf!' ha\'a 
Belenin daha ortaya tıkması ih- Vin1a gazetesi yaıısmıı oöylc ıııYcr rtmiş kanaatler hcrhan- kU\'\'etlf!ri mrnsuplarıdır 

Ziraat Fakültesi 
Öğrencileri bir 
Beyanname neşretti. 
Ankara, 23 ~Bir_kaç gündenberi 

toplu halde !'lını!lara girmeyen ve 
talimatname değiştirilmedikçe 
de girmiycccklrrini söyleyen Zi
raat Fakültesi öğrencileri bugün 
bir beyanname neşretmişlerdir. 

ı .\Hında sadece •Ankara Üni
versitesi Ziraat Fakültesi öğrenci 
lE'Tİ• ibaresi bulunan ve başkaca 
imza taşımayan beyannamenin 
başlığı şudur: 

·Ziraat Fakültesi ö~rencilerini 
toplu harekete sevkedcn sebeple 
ri öğrenmek isteyen aşağıdaki ya 
zıyı okusun.• 

Beyannamede, ö~renciler; ders 
]ere nic;in girmediklerini izah et 
memckte, yaJnız i>ek umumi söz 
!erle ıslahat, tanzimat ve inkı
l:i.ptan bahsC'ylcmektedirlcr. Be- Yeni askere alınan Güney Kore birlikleri bir ders tsnasında ' f 

1

1yanname şu cümlelerle başlamak 
tadır: 

• Bir cemiyette kanunsuz kuv
vetlerin, nizamnamesiz ve tali
matnamesiz çalışmaların büküm 
ran olması o cemiyeti zamanla 
ihtiliı.le. ayaklanmaya se\'keder. 

Hukuk ile kuvvetlendirilmiş ol 
ınadıkı;a, bir kimse tarafından di 
ğer birine karşı maddi manevi 
kuvvet istimali caiz olamaz. Fa
kat bcizan haksız bir cebir \'C 

ku\'vct kullanılması galibiyet te
mın cdcrt'k mühim neticeler do
guruı-.• 

Binlerce tilkinin hücumu 
Roma 23 (A.A.) - Bresciaou 

bölgesinde binlcı-ce tilki, tavuk 
kümeslerine hücum ederek bü· 
yük hasara sebebiyet vermiştir. 

Tilkileri ~·akalamak icin der
hal faaliyete geçilmiş \'e yaka
lıyanlara miikfıfat vadetmişler
dir. 

Tunusta hôdiseler 
Tunus 23 CA.A.) - Son 24 

saat içinde burada 3 hidisc ce
reyan elmiş ise de herhangi bir 
hasara sebebiyet vermemiştir. 

Sidi Boulid bölgesinde iki 
telgraf direği kesilmijıitir. Ayrıca 
Bcja • Djebcl • Abiod hattında 
da 3 telgraf direği kesilmiştir. 

Sfax'ta dün gece bir infilAk 
olmuşsa da herhangi bir hasar 
kaydedilmemiştir. 

Çin Hindinde Sonla 

komünistlere geçti 
Hanoi 23 (A.\. l - Fransız 

kurmay ha kanlığı Sonla'daki 
kuvvetlerin 20 kilometre güney 
doğusunda bulunan N'asan müs
tahkem mevkiine ı;ekilmeleri cm 
rini vermiştir. 

Greko - Romen ·-ı 
Güreşleri 
Sona erdi 
Ankara, İstanbul. Kocaeli, İz

mir ve Eskişehir bölgeleri ara~ 
sında yapılan ve iki gün devam 
eden Greko - Romen ~Ure mü
sabakaları dün gece sona ermiş- · 
tir_ 

Ferdi tasnif neticesinde de-. 
rece alan güreşçiler şunlardır: 

52 KiLO: 
!) İbrahim Atmaca clstanbul) 
2) Ahmet Bilek (Eokişebir) 
3) Kadir Sağlam (Ankara) 

57 KİLO: 
1) Kcma1 Demirsüren (İstan.) 
2) Süha Karman CE•kişehir) 
3) l\Iuammer Akgenç (İzmir) 

62 KİLO: 
1) Osman Kambur 
2) Hasan Bozbey 
3) Serme! Elmas 

67 KİLO: 

(Kocaeli) 
(Ankara) 
(İstanbul) 

1) Mehmet Oktav (İstanbul) 
2) Tevfik Uysal (Eskişehir) 

3) Yılmaz Karamanoğlu (Ank.) 
73 KiLO: 

1) Bekir Büke 
2) Milhat Bayrak 
3) Özer Kavukçu 

79 KİLO: 

(Ankara) 
(Kocaeli) 

Clzmir) 

1) Muammer Varboz (İstanbul) 
2) Necati Mor&ül (Kocaeli) 
3) Muhlis Tayfur Clımir) 

87 KİLO: 
1) Hilmi Tafracı dstanbuli 
21 Muharrem Candaş ctı.ınirl 
3) Mehmet Ali Aslan (Eskşh.) 

AGIR: Sonla garnizonunun da ric'at 
emrini 36 saat evvel aldığı res-
men biJdirilmiştir. 1) 

Cumhurbaşkanı Celil Bayar, beraberinde \iali Prof. Gökay 
olduğu halde dün saat 16 da Lc\·entteki «Eczacı başı,, fabrika. 
sına giderek fabrikayı açmıstır. Resimdr, Ba~·ar bir makine 

hakkında izahat alırken r:öriilmektedir 

tltııaıt vardır. bitirmektedir: gl bir ilmi yolu karartmamalı .. 
6 Türkiye Cumhurbaşkanı, 'tu· dır. Ilindist~n hükıl~~~i bu l~u- I''••••••• YARIN AKŞAM 

2) 
ismet Atlı (İzmir) 

Süleyn;an Baştimur Cistan.) 

Dr. Otta Dietrich öldü nan milleti tarafından. bütün kal s~sta tam hır açık g~ruşc sahıp. 
bl ile bağlı bulunduğu memleke. ttr .ve buna daır muzakerc. ve 
tin sembolü olarak karşılanacak goruşlerın t.ahdıt edılmcsını ıs-

Dusseldorf 23 CA.A.) - Hit· 
ltrin basın sekreterliğini yap. 
ınıs olan Dr. Otto Dietrich, dün 
iOÇirdili bir kalb krizi sonunda 
\ttfat etmiştir. 

ı temeınektedır. 
ır. 

Dr. Dietrich, 55 yaşında idi 
ltendisi 1949 da harp suçlusu 
Olırat 7 sene hapse mahküm 
'<!Uınif ise de bilahare iyi ha. 
ttket ettiğinden serbest bırakıl. 
ınııtı. 

"funanistan, i~lfkb:ıldcki müştcı 
rek kuvvet ,.r. ılerlem<"lere dair 
en iyi _U~i.tıerini Türkiye ile o--1 
lan işbırlığine bağlamaktadır. 

Hindistan Kore mesele· 

sinde yeni teklifte 

bulundu 

Acı bir kayıp ~ .. .,ı.ı.• r .. ,. 
. Beyoıllu Kız Lise~;i Beden Ter- Nevyork 23 -- Bir An1erikan 

b.ıYesi Öğretmeni Mesadet Sav•· sözctisUnlin bildirdiğine göre Ko 
tlrı e~ı. Alamur Saverin babası re harbine san verilmesi hak
~r. İsmail Elevlinin dayısı ve kındaki Hindistan teklifi üze. 

d•Yınped~rl, K,abataş L~esi Be· rinde İngiltere ve Amerika ih· 
en Terbıy.,i Oğretmenı tiilıfa düşmüşler ve in~iltere 

R Anı D j SAVER Amerika tarafından hazırlanmıı 
lfakkın rahmetine kavuşmuştur. olan p!.inı desteklemekten vaz· 
::nazesi bugün 24.11.1952 paıar- geçmiıtır. 
d ıı saat 10 da Kabataş Lisesin· İngiltere ,-c Biılc~ık Ameri .. 
~~ kaldırılarak, Teşvikiye Ca- kanın dilıtıiklerl lhtilAlı hallet 
~tnde Öğle namazı kılın1p, Feri- mek gayesilo llindistan bugün 
koy kabristanlıCına tevdi edile· Birlcsmiı MılleUere Kore harp 
'•kur. esirleri meselesi hakkında tadil 
Tanrı rahmet t')'le!o"t. ledı1mis bır formUI \'ermiştir. 

YENi ISTANBUL 
- .-

Ar. Nermi Pasif Korunma 
lşiJJden bahisle bunun yalnız 
bir hilkQmrt "e ,thir i~l ol· 
bıldtğını, vatanda a dü~en 
"•titelcr de oldui;unu ~Öl lü· 
l-'or ,.e di)'or ki: ' 

. •Pasif korunma birçok tek. 
~ık konularla olduğu &ibi, bıl· 

•!Sa, idare divalariylc de 
tok yakından ilgilidir. Sığı. 
nag. gidenler. anahtarlarını 
lapıJarının kllillerinde bırak-
8ınak zorundadırlar. Çünkü; 

1tt Yapılmazsa söndürme kol 
arı tutuşmuş apartmanlara 
"~Ya evlere a:lrrnıeıler .. ll<ı· 
~~ akınlarından sonra çatısıı. 
ıy,ceksiz kalanların say•sı 

~ok Yüksek olabilır.. Biiyle 

0~runııarda, felakete uğramış 
ö anların ;ocreye gidecekleri 

0~0.den bilinmelidir. Demek 
. 1. llYor ki, temelli barınd:rrna 

a"•lerine de lhl.yaç vardır. 
11 :ı:, burada, pasif korunma
be~· l·aınıı birkaç noktasını 
s; ırtnıek istiyoruz. Çôzlilme. 
it &Prekcn daı."31ar yığını o 
t:dar büyüktür kf, kısa bir 
ı.,,~da hep•ini saymak. bile 
n,111•ns~z.. Konunun gen.,ılıği 
lıt •körü düsfinfililr>•. hmr. 

1
n ne iibl ölçülerde tutul· 

ması kendıliğindtn anıasılır. 
Dünyanın blitün hür millet. 
Jcri korunma tedbirleriyle uğ 
raşırken, bizim hazırlıksız 
kalmamız hi~ le doğru olmaz.• 
CUMHURiYET 

~adir . ·;ıdJ ~·eni 5etirn ih· 
timallcrinden barusie diyor 
ki; 

•Bizim &ördüğumuze ve bil
diği.nıze ıore, iki buçuk yıl 
•~inde Demokrat Parti iktı· 
darı bilha sa çifttıye ve köy. 
lilye faydalı hizmcllcrde bu. 
lunmuştur. Bu it.ıbarla bir bu· 
tuk yıl sonra normal vaktin
de de ~apılsa genel ı;eçlmleri 
yine Df>mokratların kaıan. 
ması ihtimali ku\·vetlidir.IIalk 
oyuna başvurmak huı;usunda 
erı;;en davranmak o iht: malı 
dah;t d.:ıı kııvvetlendirm<"~e ya. 
rar. Bu kadar şiddetli bir mu· 
halefeı'en sonra u:rıyac:ı~ı 
bT !i.etım Yl'!niJgisi he llalk 
Parl;.sinfn kütl<' Cıerindc yap. 
mağa ça:ı;tığı le iri elbette 
aı ç:ok frenler 
Eğer gcrçek•en seçimlere 

karar verdi ise Demokrat Par. 
t bu kayıılarla mı hareket 
r•mcktedir' Şimdilik bilmlyo. 
'!"trZ. Bununla beraber, bi:, f'e· 
tim erken veya vaktı.nde ya. .......... ____ _ 

NATO hava üsleri 
Kuruluyor 
Paris, 23 - Bu;ün öğrenildi .. 

line göre Atiantik Paktı leıki· 
latına dahil devletler 130 askeri 
bava alanından müteşekkil Avru 
payı ihata eden ve Rusyaya ula· 
şabilir bir mesafede bulunan bit 
kalkan inşa etmektedirler. Bu 
hava alanJan Batı Avrupaya kar 
eı vukubulacak bir Rus tecavüzün 
de ilk müdafaa hatlarını teşkil 
edeceklerdir. !lava alanlan Av· 
rup:ının ~imal ucundan cenup u. 
cuna doğru uzanan bir daire kav, 
si eeklindedirler. iyi haber alan 
bir kaynağın bildirdiğine göre 
bu hava alanlanndan bir çoğ~ ha 
len inşa edilmiş bulunmaktadır 
lar. Diğerleri ise tamamlanmak 
üzeredirler 

pıl..,ın, Ana~·asayı teminata 
bağlıyacak araşlırınaların ya. 
rınki çalışmalara h.ikim ol. 
masını temenni ederciik.ı 

AKŞAM 

Cemal ' Refik Ak,am'da, 
C'ami .. ül El.bere talrbe gönde. 
rilmeşl teklifinden bahisle dl. 
yor ki: 

.Türkiye Cumhuriyeti din· 
iz değil, !iıiktir. Laiklik ise, 

din işlerini dünya iılerinden 
ayırmak. dini siyasete filet 
l'trnemcktir. 

~Irmlekctte din işlerinin 
kendi görüş \'e anusuna uyar 
,ekilde halledilmesini. De. 
mokr:ıt Partinin 1954 seçim
lerinde kazanınası için bir te
minat olarak ilcrl süren !\Ya
raş 'Iillctvekili iyi bilsin ki, 
C:tmi.ül Ezher'de yetiştire('c • 
ği din adamı da onun bu iikir 
''e kanaatlerine kat'iyen işli· 
rak etmez, edemez.. 

Biz, Şeriatin sarığına. cüb
besine, tcsbihine muhtaç de
~ıliz. 

Biz. inkıl~p mukaddesatı. 
mırdan ve medent mtvzuat. 
tan ıarrısını tanımıyoruz ve 
istemiyoruz. .. 

. ~ 

V_E SEMERK~NT ~ 
RENSESI . )t 

fl.Ievsimin en ~ayanı hayret 

RENKLİ Süper Filmi 
Orijinal kopyası Türkçe kopyası 

SUMER ve TAKSIM - FERAH 
(Beyoğlu) 

Stncm3larında birden başlıyor. 

Özen Film 

HOŞ MEMQ- Gcrdünüı mü, bavulun işini? 

Himalayaya yeniden 

çıkacak heyetler 

llimalayalara sefer yapmak u. 
zere bir çok memleketlere men~ 
sup heyetlerin hazırlanmakta ol
dukları biJdirilmektedir. Bu mem 
lekcUer şunlardır: 

İngiltere, Non·e(', \'eni Zelan 4 

da, Birleşik Amerika. Almanya 
ve Japonya. 

Bu ınemleketlerden bir~r he .. 
yet, önümüzdeki dört ay i('inde
Hindi!-itana gideceklerdir. Bunla

, rın, dünyanın en yüksek da~ının 
·zirvesine erişmeye çalışacakları 
kaydedilmektedir. 

İngiltere Dı5i~leri Bakanı An thony Eden Blrleşmis Millet. 
lerdeki llindi!<ılan dtltgesl \'. K. Kri~hna ile görüşürken 

Edre111it fliiıı!' yeııi bir sel 
f elii:ketiııe ıığradı 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
müteaddit teşebbüslerde tam ne- Korkuya düşen halk evlerini boşalttı. Çoy boyundaki 
ticclcre \::ırmak mümkün olma. 
mıştır. Diğer taraftan hala efsa- bazı evlerin duvarları yıkıldı 
ne\'İ bir şekilde bilinen ıkar a- 8 1••11•• llu'1ıı:biri,,.itdnı 

diımı• hakkında da malılmat top Balıkesir, 23 - Edremit dün' muştur. Bilhassa çay boyunda 
lama.)'a çalı acaklardır. gece ikinci bir sel felaketi daha tthlikeh vazjyete düşen bütün 

Bu kar adamının ne oldu~u bi atıatmıştır. Taşan dere, kasaba evler bo~allılmış bu arada bir 
linememcktedir. Fakat bunun O· ic;i.ne yayı.l~ış.' gecen dl'faki sey.

1 

çok evlerin duvarları yıkılmış, 
ralarda kalmış bir insan olduğu, 1 bın tesırı ıJe heyecanlanan "eller ev ve dükklnlarm alt kat 
sonraları da değiştiği ileri sürill- halk sokaklara dökülmü$, ka$aba !arına dolmuştur. İnsanca kayıp 
m.,.,.e.,k,,.te.,d_ir:.:· ___ ~ ____ _:..:i:.:çı:::n:::d:::e..:g::e:::n:::iş'....:öl:.:ç:::ü.::,de _:b::.:.ir panik ol· l'C"ktur, 

~~~ 

HEDİYELİK 
• 

BIBLOLAR·VAZOLAR 
DEf<ORASYON MAGAZASI 
BEYOGLU, 353 

• 
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---4 'V .t. T .t. H ________ .... .;_ _____________ "".'.'"' __________ :U. 11. 1952 _...;..._ 
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-~-------- 1 1 GENERAL Ali FUAT CEBESOYem __ , 
~~~ ....... 

Sekizinci hafta lig maç ında : 
.... ---

enerbahçe takımı Yef ayı 
dün 2 • O mağllip etti 

İlk devreyi 2.'- O galip bitiren Sarı - Lô:civer lilere, ikinci 
devrede Y ef anın sıkı müdafaası gol attırmadı 

D ün sabahki ini ve ıiddetli 
yağmur sırasında: • F.y· 

vah. bu~ünkü güzel maç da 
yatmur altında oynanacak• di· 
ye canı ~ıkılanlar pek çoktu. 
Fakat öğleye doğru havanın 
iyice açması. onların da Icinl 
açtı. 

GUzcl maç dedikleri. profes
yonel kümenin Fenerbahı;e • 
Vefa karııl•ımasıydı. Fener· 
bahçenin, ıampiyon Bcıiktaş 
takımını da yenmek surctile 
bu ""e henilz bir mağlübiyet 
ıörmemcsi ve şampiyonluk yo
lunda emniyetle ilerlemesi. ta
raftarları kad.1r, onun yenil
muini b•kliyen başka klüpl•· 
rin taraftarlarını da, her Fe· 
ner maçına kostu ran bir se· 
hep oldu. 

Bunun için dUn de ~lithatp1 
ıa stadını 25.000 i aşan bir 
seyirci kütle•i doldurmuıtu. 

Nıhayet maç saati ı•lince, 
takımlar şu kadrolarla sahaya 
çıktılar· 

Ftnerbahçc: Salahatlln 
Ktmil, ~lüjdat - ::\edim, ''e· 
lib, Aı.gün- f'ikret, '1 . .\il, 
Feridun, Burhan, Abdullah. 

Vefa: Rt"cal - Fuat, Rab· 
mi - Salih, Tarık, Sal;\hat· 
tin - Ali. Şükrü, Galip, İs· 
met. Kütük Gırblı;. 

Hakem: Sulbü Garın . 

Salahaltin muval!akiyetle ön· 
Jedl. 

ikinci on beş dakikanın do
kuzında Fenerbahçe, altı daki
kasında Vefa hakim. 

Otuz birin<! dokikoda Sal!· 
hallinin ıki kurtarışınd:ın liOn· 
ra Fenerbahçenin çok mli.ı:::ıit 
bir hücumunda akını yapan 
Burhanın topu fazlaca açması 
Recainin müdahale!ine imkAn rt 

verdi. Bu arada s:ıha dı,ında 
Tarıkla bir F. B:ıhc::eli ar:ısında 
ufak bir h3dise geçti. Otuz be· 
şinci dakikada Fikretin loleye 

• 

!rikikini Recili önledi. llemen ~~~~~~ 
biraz sonra otuı metreden \'e-
r:ı kalc:'iine çok ~ıkı J çekilen 
frikiki Recai ancak önll}·ebildf. 
fakat topu •linden koçırdı. 
Burhan süratle yellşerek Fe
nere bir gol kazandırdı. 

Bu golden •onro Vefa kale
si çok ciddi iki t•hlike doha 
ıecirdi. Kırkıncı dakikadil Fik. 
rctin çok güzel bir kornerinde 
kaleci ile Feridun ayni zaman 
da topil fırladılar. Feridun. iyi 
bir kara vuruşile Ft-nerin ikin 
el golünü yaptı. Vefa bir leh· 
like daha atlattıktan sonra 
devre 2 • O Fener lehine bitti. 

Üçüncü on beı dakikanın 13 
dakikasında Fenerbahçe, 2 da 
kika.<ında Vefa hakimdi. 

İlk devre b:ı~tangıcınd:ı Ve· 
fa ılk hızla ele geçirdiği U•t· 
üste Oç fırsattan birini golle 
neticelendirebilş•ydi, belki o
yunun cereyan tarzı değişirdi. 
Fakat sarı - J5civert1iler haki
miyeti yavaş yavaş aldılar ve 
son on beş dakikada Vera kl
ıe-.ini tam bir tazyik altın:ı sok 
tular. Bunun Vef3lıların aııab1 
ve miltemndi ravullü oyunl~rı 
do kolaylaıtırdı. 

* ikinci devrenin ilk on b•ş 

dokik"'ı Fenerin, yedi 
kası veranın h5kimiyeti 
da geçti. 

Frner 

d•ki· 
altın·· 

kaltrl<I Solahattinin bir kurtarı'ı 

Otuz birinci d:ıkikad:ı Fikre
tin s:ı~d:ın giizel bir kornerirı· 
de bir kafa vuruşu FE"ner(' b;. i 
gol daha knz:ındırıyordu. F:ık3t -~-·--~·~~-~-·~~-,,,.
R<'c:li topu tam kate ciıgisi Us~ 
tünde blok(' etmef:e muvarr1'k 
oldu. Kırkıncı dJkikada Fikre
tin sağdan bir kornerinde bir 
kurtarış yapan Recai bunun he 

men arkasınd:ın so1diln ıelen ı,,~t.iı~l'.l~&'!Jltl~ıı;,_,ıj· 
şutu da yere kapanarak önle- • 
di. Kırk birinci dakikada h
metin sağn'çıktnn so11a çekti~i 

~utta S:ıl&h3ttin güçlilkle bir 
gole mani oldu. 

Son on be" d.:ıkikanın $tkl· 
ıinde Fenerbahçe, yedisinde 
\'efa hakimdi. 

~----

Garp Cephesi kumandanlığ ın-
dan neden ayrıldım ! 

B~nim Garp cephesi kumandanlığından ayrtlmamı Sul
tan Vahidettin ile lngilizler istemişti 

UJllDlft 
Şüphe 
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Mer~inli Cemal Paşanın ver
diği malU.mat üzerine ben

de bir şilphe uyanmıştı. Aca· 
ba garp cephe~i kumandanlı
ğından alınarak 'loskova se-
firliğine tayinim de böyle bir 
tesir altında mı yapılmıstı? 
Bunu nasıl ö~renebilirdim? O 
tarihlerde .ı\.nkarada bu mu
ammanın düılümilnü çözemez
dim. Çünkü bu meselede bana 
hakikati açıklıyabilecek ya Ah 
met İzzet Paşa ve yahut onun 
yakınlarından biri olabilirdi. 
Onlar ise İst.nbulda bulunu· 
yorlardı. 

Ahmet lz'let Paıadan tahkik 
imklnı olmamıştı. Fakat bir 
gün Ahmet fızet Paşanın YP· 
kınlarından birinci Ferik Ha· 
lepli Zeki Paşa beni aydın· 
latmııtı. Meseltyi sorduğum 
zaman; 

- Biliyorum, demişti. izzet 
Paşa bana bu hldiseyi o ıa· 
man anlatmıştı. 

Israrım üzerine Halepli Ze· 
ki Paıa. ~\hmet izzet Paşanın 
kendisine söylediklerini aşa
ğıdaki ıekilde nakletmiıti. 

Ah mtt İnet Pışanın 
J lı l epli Zeki Pı1aya 
An J attıkları 

Sadrazam Tevlik Paıa ken· 
<< di kabinPsinde bana 
(Ahmet izzet Paşanın kendisi· 
ne) Dahiliye Nazırlığını tekli! 

ettiği zaman demişti ki, An· 
kara ile en çok temasta bulu· 
nan siısiniı. Siz de Ankara ile 
makamı hilafet ve saltanatın 
anlaşmasını arzu edersiniz. Bu 
maksatla size Dahiliye N"aıırh· 
ğını teklif ediyorum. Kabul e-
derseniz, bazı ~artlar altında 
,Ankara ile temasa girişebilir· 
siniz. Bunlar arasında padişah
la lngilizlerin Ali Fuat Paşa· 
nın garp cephesi kumandanlı· 
ğından alınarak Ankaradan da
ha uzak bir yere gönderilmesi· 
ni de şart koştuklarını Tevfik 
Paşa sözlerine ili.ve etmiş bu

l lunuyordu. 
Ben Ali Fuat Paşayı çok tak 

dir ederim. Hi7.met etmiş bir 
kumandandır. Fakat ne yapa
bilirdim? İngilizler yeni yeni 
tavizler vererek bizimle sulh 
yapmak istiyorlardı. Padiıahla 
İngilizlerin neden Ali Fuat Pa 
şayı garp cephesi kumandan· 

....., l\ltlliele tamamtle 
Anlaıı lmııtı 

Ahmet izzet Paşa 

re göndermek istemeleri ma
lüm bir keyfiyettir. Birinci 
Eskişehir hadisesinden sonra 
onun İzmir cephesine gitme· 
sine mini olan sebepler hangi· 
teri ise bu serer de onlardır. 
Ali Fuat Paıayı hem İngiliz
lerin ve hem de lstanbul hü
kümetinin muka\·emctlerini 
yenerek bugünkü vaziyeti bil· 
fiil ihdas edenlerin başında 
görmüşlerdir. Ali Fuat Paşayı 
?tfustara Kemal Paşadan ayıra· 
bilecek olurlarsa Fevıi Paşa İ· 
le Jsmet Bey ~ibi mutedil ku· 
mandanlarla ~fustara Kemal 
Paşanın fazla mukavemet ede
miyece~ini sanıyor \'C binaena 
leyh anlaşmanın daha kolay o
lacaJ:ı rikrini ta~ıyorlar. Ben 
de Ali Fuat Paşanın lı başın
dan uzaklaştırılmasını Ankara 
ile lstanbulun daha kolay an
laşabilme:ı;i bakımından zaru· 
rt görmüştüm. ~u:ı;tara Kemal 
Paşaya, kendisile .~nadolunun 
:::arhında milna~ip bir mevkide 
buluşup anlaısmamız. Uıerinde 

milrnkere edebılmek için koş
tuA:um şartlardan birincisi Ali 
Fuat Paşanın garp cephesi ku
mandanlı~ından uzaklaştırıl
ması telkifi olmuştur. ~lustafa 
Kemal Paşa da, Ankaraya RÖn 
derdi~im erkAnı harp zabitine 
Ali Fuat Paşanın :rıtoskova bil 
yük elçiliğine gönderilmcık il· 
zer(' bulundu~unu ve binaena· 
leyh .·\nadoluya gelinmesi i~in 
teklif edilen şartların en mil· 
himminin kabul edilmiş oldu· 
ğunu not etlirdik,en sonra Sa· 
Jih Paşa ile birlikte bizi Bile
ci~e da\'et etmişti.• 

M er>inli Cemal ve Haltpll 
Zeki Paşaların vermiş ol· 

duklan izahattaıı sonra, hem 
birinci Eskişehir hareketini 
müteakip yeni bir vaziCeye ne· 
den tayin edilemediğimin ve 
hem de ~Ioskovaya tayinimin 
•ebepleri sarahatle anlaıılmıı· 
tı. Sebepler birbirinin ayni i· 
di . 

Birinci E ki~ehlr hareketin· 
den sonra ~tustafa Kemal Pa· 
şa, benim garbi Anadolu ile 
Tı·akyayı da içine alan büyük 
bir mıntıkanın ordu müfettit 
liğinc tayinimi ıiddetle arzu 
etmi}li. Anadolu ile anıa,arak 
iktidara gelen AH Rıza Paşa 
kabine!'\inin yeni Harbiye Na· 
zırt )tersinli Cemal Paşayı 

rnüşkiil vaziyete ıokmamak i· 
çin beni cephe kumandanlık· 
larına çok i~tiyen \'e düşmanlı 
çarpışan vatanda~larımın hiı:· 
metlerine koşamadığıma o za
manlar ne kadar müteessir ol· 
muştum. 

:rıhıstara Kemal Paşa, Ahmet 
İzzet ve Salih Pa~aları Bileci· 
"e stetirtmiş, ondan ıonra bu 
muhterem zevatı milJt davaya 
katılmış .Etibi göstererek sadrı· 
zam Tevfik Pasa i1e arkadaşlı· 
rının i~ ba~ına 'eçirilmesi ile 
kurtuluş savaşımızda dü:man· 
Jarımız tarafından yaratılmak 

islenen zaaf ve gevşekli~i ber· 
taraf edebilmek için berunı 
ı::arp cephesi kumandanhCın· 
dan kaldırılmam ~artını terviç 
ve kabul etmiıti. )!ustafa Ke· 
mal Paşa, hem savaşta gevşe
mememizi düşünmüş ve hem 
de milli mUcad•leye btraber 
başlayıp sonuna kadar beraber 
yürümek Istedlfi ırkadaıını 
diler mühim bir vaıifeye ta. .. 
yin e tirmelc suretile bu güç 
\"e karııık meselenin en iyi 
hal suretini bulmuıtu. 

SON 

Oyun baılayınca ilk hücU· 
mu ıoldan Garbts vasıtasile 
Vefa yaptı. Garbisin ortaladılı 
top SalAhaltlnın müdahalesile 
uzaklaıtırıldı. ikinci dakika· 
da Vefa aleyhine sal!dan bir 
frikik çeklliılnde Recainin ka· 
leden çıkması Vefayı bir an 
için tehlikeye düşürdü. Dör· 
dilncU dakikada Garbis ~old:ın 
sllratle aktı, <;<'kliği ıutu Sa· 
Jlhattin ~üçlükle önledi. Al· 
ttncı dakikada Garbisin ('Dk 
ıUzel ortaladığı topu Salahat
tin tutamadı, fakat Vefalılar 
atik davranamadılar, tehlike 
atlatıldı. On birinci dakikada 
\'efa aleyhin. sağdan çekilen 
bir frikikte bir Fener şutunda 
topun kale fist dire~inl' ('arp
masile Vefa bir golden kurtul
du. On ikinci d:ıklkada Recai 
bir kurtar•ı yaptı. 

dakik:ısında Fenerb:ıhc;:enin se 
ri ve kombine hüruml3r1 de. 
vam etmekle beraber Recainin 
üç, S:ılah:ıttinin bir kurtarışile 
FenerbahçeuJn milsait bir va· 
ziyette ors:ıyde düşmesinden 
h:ışka ehemmiyetli bir 'ey ol
madı. 

Fenerlilerin d:ı ha seri ve da· 
ha tt"knik ôyunu, kendilerine 
g:ılibiyeti snğl:ıdı. Bununla be· 
r:aber ikinci devrede ilk dev
renin on be inci dakikasınd:ın 
~onraki gtizel oyunu göstere· 

·vefa ... Fener moıçından bir enstantane 
' J lığından kaldırtıp uzak bir ye-

Holepli Zeki Paıanın Ahmet 
izzet Paşaya atfen söyledikle
ri bunlardır. 

Vatan ga7et .. inln notu : Sa· 
yın Ail Fuat Cebesorun 7 nci 
ordu, 20 inci kolordu, umum 
Kuvayi ~filliye ve garp cephe
si kumandanlıklarına ait hlh· 
raları ~ona ermiştir. Sayın Gı· 
neral Cebesoy, ~fo~kova sefır· 
liA:inde geçen zamana ait fev· 
kallde entere"n olan hltıra
larının da mühim bir kısmını 
yazarak ~azeteml7.e te\•di et' 
miştir. Yakında bunları da neı· 
redcC'c~imizi okuyucularımıza 
müjdeleriz. 

ilk on beı dakikanın on da
kikasında \'ora, beş dakikasın· 
da Fenerbahçe hakim. 

On ltıncı dakikada Fener
bahçenin saıtdan ve seri \'t" gil 
ıel bir akını Recainin mtlda· 
haleslle neticesiz kaldı. Run
dan sonra tehlikeli bir durum 
dan kalesini kurtaran Tarık I· 
ki dakika için sakatlandı. yir
mi birinci dakikada Fikretln 
ıUzcl ortaladı!ı topu Recai güç 
IUkle çeldi, biraz sonra da teh· 
ilke atlatıldı. Yirmi üçlincU do 
klkada Fikrctin güzel çektiği 
korner Vefa kalesine tehlike 
ıeçirtti. i'irml döı·düncn daki· 
kada ismetin sıkl bir r ikikini 

İlk on beş dakikanın on da· 
kika~ınd:ı Fenerb:ıhçe, beşinde 
de \'ela hak mdl 

On sekizinci dakikndil Vefa 
uy~n bir dunımdnn faydala
namadı. On dokuzuncu dakika 
d:ı SalAhattin ileri bir plonjon 
la bir kurtmı yoptı. Yirmi bi
rinci dakikada Tarığın gilıel 

bir ~utunu Salahotıin gllçlllk· 
le, fakat muvaflakiyetie önle
di. Yirmi Oçiineü dakikada Sa· 
Jihlttin iyi ypr tutması saye· 
sinde bir kurtarı, daha yaptı. 
Yiı mi beşinci dakikada Fikre
tin sıkı bir fulıı kale yakının
da 8\'Utla neticelendi. 

ikinci on b•ı dakikanııı. sekiz 

,.f'fa 1-:alf'fbinin topa nıiirlahalesi 

______ 
mediler. -"·Bahtiyar 1 Beşiktaş, B. Sporu 
Dün yapı lan voleybol ve 

basketbol maçları dün 9 • l yeııdi 
G•nçler ~oleybol teıvik mü. Gollerin altısı birinci devrede, dördü de 

s~bakası dun sona ermış .,f: 1 /d 
Kadıköy - Spor • Fenerbahçe ikinci devrede o U 
2 • 1 yenerek ıampıyon olmuş. 
tur. Gençler teıvlk basketbol 
karşıl:ışmalarınd3 ise Fener
bahçe • Darüşşofakayı, G. Sa. 
r:ıy - Şi~liyi, :Pıfoda . .:;por • Kur. 
tulu,ı.ı• Vefa • Kadıköysporu 
yenmişlerdir. 

İT.\ l.VAS DDIIRYOJ,U 

TAKUII GELiYOR 

Ankara, 23 (TA) - Tiirk De 
miryolları Spor T•şkilatı, İtal 
}·an Dcmiryolları Spor Teşkil!\ 
tı He yaptı~ı muhabere sonun
da İtalyan Demiryolu Futbol 
takımının 19:'53 nisanında Uç 
mat; yapmak Uzere Ank:ıraya 

gelmesi takarrür etmiştir. 

ANK.\ RAGÜCtl, tıACETTF.PE 

İLE BERABERE 

Ankara, 23 <TA) - Lig maç 
13rına bugiin de 19 Afayıs Sta· 
dında devam edilmiştir, İlk 
mac Ankaragticü ile ırac!'tte

pe ırasında oyn:ınmış, ilk dev 
resi gayet !'.Ur'atli geçen oyu
nun 29 uncu d:ıkikasıncla lla
cettepe ilk golü D.tmıştır. 

Maçın 3~ inci dakik3'ında 
AnkoragHcii de bir gol yopmış. 
bu ~uretle devre 1-1 bl'rabcre 
neticelenmiştir. 

İkinci devrf'nin 8 inci daki· 
k3sında Ankaragücü penaltı· 
dan ikinci golü atmıŞS<l da hl· 
raı sonra. llacettepe tekrar be 
rabcrli~i temin etmiştir. 

32 nei dakikada Ankar:ıgiicü 
ma~ın ~onlarına doğru da Ha
eettrpe birer gol daha yapmış 
lar, bn suretle müsabaka 3-3 
bcrabt"re bitmiıtir. 

İkinci maç, Havagücti ile 
Gentlerbirli~i arasınrla oynan· 
mıı ve bu maç 4-2 Ha,"a~üc!l. 
nün galibiyetiyle ıona 

4 
ermi~

tir. 

Dün Şeref Stadında Beşik. 
t:a~ ile Beyoğluspor takımları 
karııJaştılar. Başt:ın sonuna 
kadar hiıkim bir oyun çıkaran 
sh·oh bevazlılar 9 - 1 galip ge· 
le.rek m~v1.;in1in ıol rekorunu 
kırmış oldular. 
BEŞIKT.\Ş: 

Ergun - K:inıil, Faruk - Eı 
ref, Ali İhsan, ~usret - Sü
leyman, Fahrf'Uin, Şc\'let, 

l l üse~·in, Co kun. 
BE\'OGLl"SPOR: 

l\ılarkuças - ('içeııul os, Ba
karoğlu-Renu:i, ,\raket, l\ıhıc; 

tafJ - Yafa, Kadri, Minas, 
J\.oçiş, Kornik. 
Gollerin altısı birinci, dördü 

ikinci devrede oldu. 
Goller: 
Dakika 5 şe,·ket 

• 8 Coşkun 
• 12 Jlüseyin 
» 27 Coşkun 

» 35 Fahrettin. 
İkinci <le,·re 

D 1 Minas B. Spor) 
D 12 Fahretlin 
D 27 Hüseyin 
D 43 Hüseyin 
Günün en mu\·affak olan 

oyuncusu Beşiktaştan emektar 
Hüseyindir. Maamalih Beıiktaş 
takım halinde oynaması bu 
açık farklı ~alibiyette büyük 
rolü oldu. Hakem mac;:ı büyük 
bir olgunlukla id.:ırc etti ve 
hiç bir ııkıntıya nıahal vcrdir
nıedi. 

lstanbulspor - Emniyet 
Diin Fent'rbahçc stadın<i:ı 

yU1.ü grçmiyf'n bir Sf'yirci küt. 
lesi önünde htanbulspor ile 
r-:ntniyet oynadılar Takın1lar 
ıö)·le birer kadro ile sahaya 
çıkmı:slardı~ 

t Snnr· n~man • ~::rim 'fp. 

tin • Allettin, ?tferih, Kasım. 
Yılmaz, A..ydcmir, Ahmet, Ti. 
ron, llalük. 

Emnivel: Yalçın - Celal, Ca
hit, Sa~ıim, Necdet, Yüksel, 
Hayati, Süreyya, İbrahim, Ce. 
lal, Nihal 

Hakem, Saliihattin Puraı. 
istanbulsporlular, hemen 

ılk dakikalardan itibaren te. 
şebbüsü ele aldılar. Üstüste 
yaptıkl:ırı hücumlardan birin· 
de Emniyet müdafii topu on 
sekiz içinde etiyle karşıladı. 
Verilen penaltı cezasından Ni. 
ron İ.itanbulsporun ilk ıolünü 
yaptı. 

Beş dakika sonra da sağdan 
yapılan ortayı bir kaza vuru
şiyle tamamlıyan Ahmet, ı~. 
tanbııl pora ikinci l:'Dlü kazan· 
dırdı. 

Devre, lstanbulsporun bas. 
kısı devam ederken 2 • O sona 
erdi. • 

İkinci devredr yine ilstiln 
tE"mpolarını devam ettiren fs. 
tanbulsporlular, ilk dakikalar· 
da Yılmaz vasıta~iyle licüncU 
gollerini kaydettilf'r. 

Oyunun bunrlan sonraki kı~. 
mınr1a Emniyet ma~lı1biyeti 

kabul rtmiş ve ~ayretini ıev
<>Ptmlsti. İstanbul pnrlular iki 
'!nl daha ya!')arık maçı S • O 
r.ı:alip bitirdiler. 

Dünkü amatör birinci 

küme masları • 
Fener 'ltadında ~aat 9.30 da 

yapılan Emniyet • !stanbulspor 
amat(?rleri maçını 2 • O Emni· 
yet kazanmıştır. 

Şeref stadında yapılan Be
fiktaı · Galatasaray amatör 
maı;ı da ~ . 2 Ga1at~sarayın 
~;:tlihi\·ptf il~ n,.tirflll"nmi,tir 

insan ölürken ne · isseder ! 
Yanarak düşen bir tayyarenin yolcu/art muhakkak bir 

ölüme giderken ne düşündüklerini anlatıyor _..,;_ __ _. 
g an Fransisco'dan Nevyork'a 

gidecek olan DC-6 tipin
deki tayyareye 21 yolcu bin
mişti. İclerinde Endonezyah 
bir tüccar, bir ha~tabakıcı, 6 
aylık hamile bir kadın, biri 
millteci olan iki statistik rnüt<'
hassısı, mütemadiyen içki içen 
bir adamla yaşlı bir kadın \'ar. 
dı. , 
l ih tehlike 
i şa retleri 

y olculuk neş'e içinde ilerli-
yordu. Fakat öğle yeme~i· 

esnasında tayyarf'de işlt"r ters 
gitm•ye başladı. Sıcaklık !aham 
mili edilemiyecek bir derecE"rle 
yükseldi: biraz sonrh kesif bir 
duman kitle.1tl salonu doldurdu. 

Jlcrkes korku \'e dehşet icin
de emniyet kayışlarına sarıldı. 
115.mile kadın hem tept"den tır
nağa kadar titriyor, hem de 
baş yas.tığını kayışın altına sı

kıştırmaya çalışıyordu. Pence· 
reden bakan ha~tabakıcı tayya. 
r<'nin ön tarafından çıkan alev
leri görünce gözleri yaşarmaya 
başladı. IJıçkırıklarını durdur
mak icin hi!A elinde olan ye
mek peçetesini ağzına tıkadı. 

Tıyyare 

diişüyor 

Ta)·yare son hızla düşüyor, on
ları muhakkık bir ölüme 

götilrüyordu, Hrrkes dehşet i
çindeydi. Ortalığı bir ölüm sü
kiineti kaplamıştı. Arasıra du
manın tesiriyle öksürenlerdcn 
maada çıt duyulmuyordu. Bayı 
ra yaklaşırlarken tayyarenin 
yan yatma~iylc bütün mutfak 
esyaıııı ve tt'J)!iiiler müthi$ bir 
gürilltüyle düşerek kırıldı. El· 
IE'riyle koltıı~::1 Aımsıkı tutunan 
mültecinin ı;:özlt'r~ •anki ~·triıı 

den uğramıştı. Fakat birdenbi· 
re ı;iizüne düz. bir arazi ilişti. 
Uçağın tekerleklC'ri yere de~in 
ce bile kimse bunun hilkikat 
oldut:una inanamıyordu. Sekiz 
dakika sürmüş olan sükUt es
nasında ;yolcuların hiçbiri pi
lotun yeni ?tlek~ika Gallup tay
yare meydanına iniş yapmak i 
çin ümitsiz bir gayret sar!etti
ğinden haberdar değildi. 

\·oıcuların i('İnde kendine en 
.{azla hilkim olan ve herkese 
emniyet telkin eden bir adam 
yerinden fırlayarak kapıyı aç
tı. İstitastikçiler hemen yrre at 
ladılar. Hastahakıcı kanadın ÜS· 
tüne cıkıp kendini yere hırak
tı. }fAmile kadın iki adamın 
yardımiyle kapıdan sarkan ipe 
tutunarak yerr indi. Tayyareyi 
en son tcrkedcn yaşlı kadın ol· 
du. Yolcuların çıkma~ı san'.d 
hiç hitmiyerek Rihiydi, halbukı 
boşaltma sadece üç dakika sür· 
mUıtü. 

~leydanın itlaivp r;er\'İ.'iİ he
men yanmakta olan tayyarenin 
) anına yetişti. Fakat her daki· 

ka infilak korkusu mevcutttl· 
Tehlike böb:esinden uzaklaştı· 
rılan )'Olcular acaip bir r;ükOn 
içinde, 3.deta donakalmış \-a" 

ziyettcydiler. Diraı sonra. yo~" 
cular kendilerini sanki öln:t ' 
de yeniden dirilmiş gibi hiss•1' 
meye başladı. Bu his, bir ba~Ifl 
dan do~ru idi. zira kesif dil~ 
man tabakası içinde oturı~r~e. 
muhakkak olan ölümü duşun 
müşlerdi. 

Ölume giderken 
ne dıişüni.iyor l ardı? . '1c 

Dinlenmek lizf're otele gıttı .. 
lf'rinde artık hepsi k~J1Ufa 

ınak ihtiyacını duyu ·or. dilŞ~ .. 
esnasındaki dü~ilnC'elerini bıc;ı:t 
birlrrine anlatıyorlardı. sa 
h:ı!ltahakıcı kız ne diyor: ut 

•Ale\'leri .ı:=öE<lü~ümde nı dıi· 
hiş korktum. Once tayyare h•)c: 
ŞC'<'<'k zanncttinı, sonra; ın 11 . 1 rtc 
kak ölecefo, fakat bu_ ıck'dıi 
ölmrk istemiyorum. dı~·e dil 
şiindüm. ,\r:ırla eve gotur 1111 
tüm eşyaların da yanacaC 
üzülUyordum • 

{Op,·~mı ~:.: 1 !!'iti 4 d f!) 
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• 
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Menfur •• tecavuz 
A 

yurtta umumı 
bir •• teessur uyandırdı 

( :Başı 1 incide) zaman tenkit eder, tenkit ede 1 ' buk ş ifa ile ba s ın Aleminin her 1 yada .. u :t'~d ığı s.u ikast hld isesln. 
yecan yıratmıstır. · Ameriklnın cekUr ve etsin. Fakat ölcüyil ve ( Pşıt ıuikas ttan m~sun kaldıtı den otı.lrLı udln.Jmilz sonsuzdur. 
Sesi • radyosu, dünkü yayınında in~afı elden bırakmasın, bu ka ünlere )·eti~me dılerken müte. ı Yalmanın p hs\nda Türk mat. 
suikast haberini dilnyaya yay- fidir. Ahmet Emin ı·atman'a geı_: · .vizleri en içten nefretle tel'in bua tına s ık ıl an kurşunları hl_ç 
m15tır. B. B. C. radyosu da sui· miş olsun demek kararını alarak i iyor, l\Ialatyal ı lar ı n nasılsa 3- 1 §üphe ,o1ttur ki, matbu.at tarı. 
ka~t hakkında ta(ı;ilit vermiştir. böyle bir menfur tecavilıU tel'in alarına sokulmuş bu ba~ın dU J· bimi ııie ne!rct1e yAded:lecek•ır. 

lJ3disenin yurt içindeki heye. etmekle size yaraşırı yaptınız. ·ıanlarından temizlenmesıni is· Tek tesellimiz başta sayın 
can ve tepki~i de çok geniş ol- Bu meselede siyas i mak!!iada ıyoruz. \dnar ' lende es ol duğu halde 
muştur. JiAdise bugünlerde BU- da)·anan bir iş var!(a, bu mutla. ftirk Ba!:tın BirH~i Dt'rntği B~k. bütün h tikitmet erk.anının hAdi-
;·ük l\tillet ~feclisine bir sual ka meydana ('lkarılacaktır. Bu Jlakkı Tarık l'!!; &e ye l ~yık olduğu önemi ver. 
takriri ile intikal ettirilecektir. vatanın nf'resinde olursa olsun, \nkara Gaıetrciltr Cemi)·etinin melc•idir. 

Türk basını suikast üzerinde politika ve fikir adamları sil3h telı;rafı Ümit tdiyoruz ki, bu suikastı 
büyük bir hassasiyetle durmak· la tehdit edilmez, buna cilr'PI ~luhterem Ahmet Emin \~al- hazırlavan ,., jcra edenler en 
tadır. Yurdun birçok köşelerin- edeceklerin, hatta bunu akılla. ııan'ın u.Cradığı mrnfvr te<"avüz kı .~ a bir zamanda :rak;ı.lanarak, 
den, b~şta Cumhurbaşkanı ol· rından geçireceklerin kafalarını ,a r$ı~;ında bütün gaz~teci ark1- adalPt in pençesine tevdı edile· 
mak üzere birçok şahsiyetlerden, bin parça etmeye kadiriz.• 'aşlar büyük bir teessür içinde - cektir. 
ııiya~t parti te~ekktillerinden ve tnönliniln trlgrarı \iz. Yalman gibi mesleğimizin Acınızı bü!ün ,,,,. bimizle pay .. 
basın aile~inden yüzlerce telgraf İsmet İnönilnün çektiği telgraf r n kıdemli Ye en değerli eahsı . la~ırız. 
alınmaktadır. Gençlik de, ıui- §Udur: etlerden birine karşı ika P.di-ı Degerli ba1yazarınıza 3.cil ~i-
kaıı;t dolayısiyle büyük bir te- •- ~lenfur h.\diseden çok te 'en bu feci suikast, hepimizi ca· lalar cWeriz. , 
essür içindedir. · d t K d. · ı 

An.Jı.:arada teessür. rssür duyduk. Yaranızın hafi( nevın en \Urmuş_ ur.. e.n 1_1ıne Edirne ._,.3 tand:ıt• gazete. 
olma~ı bizi te~elli etmektedir Cenabı !laktan a.cıl ı;ıfalar r!ıler-

1 
hlb" Ankara 23 (Hususi) - )!es- , k v il · · ı • sa 1• 

lek hayatı boyunca hürriyet ve Acil şifalar dileriz • t"n • atan • ~ esıne geçmıs 0 • ı l\lustafa Kemal Öıer 
demokrasi utruna mücadeleden Orba)·'ın tf'lgrafı ıun der se,·gı \.'e say•ılarımızı ç.\~11.lBEI.İS TELGRA.f'I 

Bayır, gazetemizden a)Ttlırkt'n Feridun razıl Tülbentçi \"e Nuri Türenle görü~ü'.'·or 

Dünkü gazeteler Suikast hA<li'-t"'tİ d~la ·ı:;ile e!· anarız. k 
yılmıyan, maddt ve. mlnevl hit ki başbakanlardan Rauf Orbay da Ankara Gazl'tf"cller Cemh·etl DPğerli buyü let /1e kar!~ tva-
bir tesir altında kalmadan dal- ki oran iğrenç tecaviizün .a an. 
ma hakikati söyliyen ve bu u- Ahmet Emine aşa~ıdaki telgrafı Ba~kanı: ~lürnta1 Faik Fenik ailci inde uyandırdıt-1 derı n te. 
turda her liltfil çi~neyip her }"Oltamıstır: •l"tt·s. un tf'J~rafı e.uU ıe kalbımle i. tırak ve bir 

ne diyorlar? 
k h k ti b ·ı b Geçmiş ohun. Afi:\"·etlnt dl Sayın Yalman ·ın m3ruz kaldı- an ev>·el aı· ıec esaadcle kavu•-a re a anmasını ı en as· ~ 

· Ier, gözlerinden öpPrim. " ı sen'i ve menfur teeavüz dola· muharririmiı Ahmtt Emin Yal- yısr.vJP, derin bir tPt":sstir irinde- malarını candln trmenni ederim. 
mının Malatyada u~radığı kahpe Rauf Orbay • Faru~ l'iafiz Çamlıbel 
ve menfur tecavUı şehrimizde Karao!llmanoJ:lunun telgrafı yiz. En iyi dileklerimizi ve ıicll Fenikltrin trlgrafı 
çok derin bir teessür ve heye. Demokrat Parti trklnından es Ahn1et Emin \'alman Afiyet temennilerimizi sunarız. .:\Juhterem .1\hmet Emin \"al .. 
can uyandırmıctır. Onu 'ahıı;en ki İcişleri l'e Devlet Bakanı Fev. Genı;li~in teessüril Saygılarım11Ja .. 

Gazetelerin hepsi tecavüzü tel
0

in ediyor 

ve esaslı tedbir alınmasını istiyor 

' ' •ı 1 1 . ı·ı .us . •·azı Alle•. ı· manın uğradığı menfur tecavüz· g . b ı ti zi Llı.t!i Karaoıı;manoa u &U e - l\.lalatya Lisesinden \·etişen· ~ 1 d d ı d d • t ~~k~Y~lee~lAakn;?;a~ı:~r ve v:ı~~~ ırafı çekmiştir: ler Dernej;i mümessilleri diln he •İstanbul F.k~urt>S• in teessürü en ° ayı uy Uı.umuz ees~ 
. 1 Ah t J Baımuharririniz Ahmet F.min ~Ur çok derind ır. Kendisjne le.il yan herkes. bilhassa partiler i- Aıiı kardtşım z tnr Em • yet halinde matbaamıza gelerek, ıifalar dLer tee.ssilrlerinizi can. 

teri ~elenleri ve meslek men- nln uıradıl:ı tent ttca\·ı.iı: hepi · Başmuharririmize yapılan teca. Yalman'a k~tşı yapılan mtnfur 
1 1 · kt •• t 1 tecavüzden dolaı· ı teessürlerimi· dan p ıyla s ırır.. ıupları son~uz bir heyecan duy. mlz n ~tireC nı ll 1• •.-a an•• ı.·üzden dolayı teessürlerini bil - .ftllimtaz Faik Fenik, 

muşlardır. İlk milbalAtalı tah- lesinin dtrln acLsını tA içimde dirmişler ve şunları söylem~Jer- zi biJdirir, Yalman'a Acil ~ıfalar Adlhr Fenik 
mlnlerden ~onra ~ıhhatinin en- duru}"orum. "faslı göz) erimle bıi ı· dir: dileriz!. Rayur'un lt'lgrafı 
dişe verecek mahiyette olmadı- tun arkada~larımı d~rı&uı ede- •- ?.talatya Lisesinden Yeti· • ~tantuıl Ek!l\rts• ıa1""t""'l . . 
• l d k' h b 1 b h rim. ~.enler Derne•ını' n altıncı knngrc 't111et Gaıete~inln trlgrafl Hıkmet Bayur da _tek'lğ~ tel .. ı Baıı ı IJıeldel retle karıılanm~tır dilerim. ,ı yo un a 1 1 er er, u eye- • ., , k d k ,

1
,
11 1 

"' ' • · ·de : «)lenf·ır c nayetın _ne:ıces:z 
G t ı h 'k ı bl ı D id h ti W Ü f"an \'e ıstırabı biraz yatıştırmış. Fe,·zl Lütfi Kar:ıoımanoğlu !'inin bu müessif h~d iJe:re r ıst ."-\n ara a çı an • -1 • e " ,,,.. 

1 
k ük 

1 
A .

1 
.f ,_ iZe • erin epsi suı astı te • BiltUn temennim bunun r ı urumu are eye m e m . . r almasına ı ret m cı ıı a-

uı t Bugün şehrim izden . .\hmet lamasına çok uzlilduk. Basın ha - te!ı basmuharrirımiz Ahn::et ı;:, . · . etmektedır. Hürriyet, •Tees. yası ıuika$t olmamasıdır zakere ederek cemiyet olarak i· ır. zl 
1 

f . y 
1 

k . 
1 

lar dılerım •. dem111tır. ~~ uyandıran menfur bir sui· Eter böyle olursa rejmimi.ı t- cap eden teşebbüılere geçece- HA.dise dün ~ece yarısından Emin Yalmana yil erce te gra yatının sembollerinden biri olan mın a m_~na arşı ap ı an ~en- : Erij irgilin telıralı 
•ıst b ıl 1 d d . . 1 . .,. sonra cehrimizdeki mes'ul ma· rekilmi,~tir. •Vatan• gazetesine teessUrUmü !ur tec_a \"U.,.den dolayı ıı~IılJet_ ., Ahmet '"-ı'n ''almanın u•_ra. • a ığiy e yaz ığı yazı a çin, \"e matbuat hilrrıyetı cın 6 JZ.• " ,. ~u .ı ~ 
htd'• · k' ı b' b t kil s dik b k dl r'.' kamlar tarafından ö~enilmiı ve E•klıehirde zi bildirmeye geldik. Malatı-a gazetesı men<uplarının tressiır d • 

1 
, d k .. -enın i•C va ıt o masına tok büı tik ır dar e eı • en a •ı anı ne )"O . . . kl b'ld ' . '•' ı ' •At a tocavuz en ço mu-r-~hnen her tarafta büyük tees. c!er. J Gazeteciler Sendikası Baskanı Başbakan Adnan 1'1"endere~in di· Eski~ehır 23 (Hususi) - o:Va- gen.;liği namına kendisine 1.lzUn- ;~nde bulundu arını ı ırmış · teessiirüm. Size l'e bütün basın 

~ ve infial uyandırdığını kay- Emininim ki, h.ldiseden dola- Cevat Fehmi ~unları söylemiş· rektifine uyularak sabaha karşı tan• başyaıarı Ahmet Emin Yal- tümüzü ve ~ila dileklerimizi bil- Ye i '.\T . . . tel.,rafı aılesı nC' b3 şsa ~ lı~ı dilerim. 
"''diyor. yı parti farkı olmaksızın biltOn tir: uçakla Adalet Bakanı, emniyet mana sefil hir n1ütecaviı tara- diririz. • n . trsın~ ın ,.. E k. 1 . l . B k 

Cumhuriyet, l\1illiyet, Yeni memleket toc:ukları teessür duy- «- H~dist. eminim bütün par sıencl müdUrile profesör KAmil fından r.talatyada yapılan alçak. 1\1. T. T, Birliı';inin ttes~ürü l\Iilesı:ıif hlrli~e dolayl'ı:ile de- s ıE c.ıs e~ı .. a ·~n ı 
Sabah p h'd' ·1·1 b .. 1 k t t Sokullu ve profesör Recai Ergü ra teca\'ÜZ hAdisesi şehrimizde ?-.fılll Türk Talebe Birlı(?i adı ı rin tPP1'Sürlerimizi bildirir Va- G I il (' ~ınti Bnşıkrgı . Gece os:tası " ısenin muılardır. tı ı er ve tltun mPm e e ara- > · •

1 
. . 

1 
. azt rr er emı)·r aş anının 

ıı~~·.andırdıgı teeısüril yazıyorl_ar. AhmC't EmJn Be~·in çabuk A,. fından nefret \'e JA.netlt karşıla- der ~falatyaya gitmişlerdir. nefretle karşılanmıştır. ~lemle- na, Başmuharririmıze ge_çmiş ol - tan Aı f" .~ınr geç-mıs o ıı;;un derız telgrafı 
U•ı . '! 1 'd d ı· t b 1 k b 'k k kt HU · t· b t b'" Bugün sabahtan gece yarısına ket•e tanınan ve ıe\·ilen bir fi. sun demt'k için bt'ş kic:ılik hir t"\""eni tersin & G1zete~i ... 

1 
ht Ah t E . y 

1 
L;ı '' ·a. ıazetesı ı ı.w a atya a ün. ıre u ara· u ıuı a•ttan ur- naea ır. rrıye ı mat ua oy d 

1 
> ~ ~1 u erem me mın a man 

'• ı k 1 ka ar teltfnn Rrımız durmadan ""ır adamına karıı .• vapılan i"'- he}et gelmis ve gençlerin mit. jl'F.ıı;kişehir J\Türadeleo ntn • ,
1 1 

t t• • çakça tecavüz• başlıklı ya- tutmasını ve daima takdirkArı le bir('ok sPrsem urşun ar ye· i~lemlş, Yalmanı seYenler ma- /\ E> _, a a ya 
"' 1 1ld.ı diyor ki: oldu~umuı cesareti medeniye.si- miş, fakat her de(asında daha renç tecavilı hAdısesini İstanbul mes~il~eı·inden biri, ıunları söy- te1~fı Ş.ıh.s d b ·h .. . ti 

l"\_ ıamat istemişler, sağlık haberle· gazeteleri fehrimize ""elir iel. lemıştır: tİ!tadımız Ahm"t Emin \~al- ınıı a asın urrıJc ne 
b· 

1
"'""'.mokrasj tarihimiz ilk defa ne devam edrrek memlekete da- genç \'e daha dinç olarak ayakta rinl öğrendikçe rahat nefes al- • 1 V t 

1 
. b ' 

1
. m•nın .. ~ .. irmis nldu•u müPssif kar~ı sıkılmış olan. _kursunlarla 

L i? füeir adamına karıı ıilAhla ha çok zaman hizmet etmesini kalmasını bılmiştir.. meı bütün halk öğrenmiş \'e bu •- • 3 an' gaze esıne ır ı- "' .,. '" h ı d k \ if b d 
"ltıl mışlar, büyük geçmiş olsun de· suikast hldi!esi: partili, parti- i tımizin sempatisi \'ardır. Ahmtt hAdisPdtn dolayı va:rı qileniıe tf". ep )ara an 1 · ·az e aşın a 
• l bir tecavüz ıaibeılyle, le. -S--k-- f 1 1 k ş f D dl mi~lerdir. 1 E . y 1 . 1 t ü ••.c:ürlrrimizi arzeıier. g~ .. mi~ ol 1 ald1ğın ız şertf .~-' aranı_zı _n ajtı_r f;~l.t11miştir . Dünya ıazetesi. bir uı' ast aı' ı' 0 a_ra erı' ursun a 1 l\lalatya D. P. knnıreslnin kararı ıiz b.ütun. \."atandaşları hem he. -~~-" a mana yapı an .. ecav . z c: drr' ... ~ ol mayısından mute.sellıvız. Acıl 
""ır mücadelecisi olarak. bu c:i·. yecana düştlrmüş, htm de mü- butun arkadaşlarımı ı ı muttf'ısır vn il. ·r 1 d"l . l 
~l 1 ?.talatya 23 (A.A.) - Demok- teessır etmııtır. etti. Biz bütün "enrler. ne ka ~ F...sk i«Phir • füc:ırlrlt- • ~azete~. 51 a ar ı erız. gc~mış o su~. 
' • ·eu olanca nefr•tlyle tel'in b' h k' d'I' t p l il k i b b h • , Gazet • !er cemı"e'l ,, ır şa IS ta ıp e 1 ıyor ra art ongru u sa a - Her ı·erde hal:. •alnız bu mev. dar teessür duyduğumuzu hır bir .,.,ı ail••i . • ' •1 '-. Bu m•mlekette, .politika. ki a•ılıı cel•eıind Vatan •are ' h d baıkanı 11 

lilAh l b k ... e ~ · lUu konuşmakta ,.e netJceyi me- !ik alinrle ifa e etmf'k istıyoruı . c .. \nkara ÖJrttmf'n• Bıırhan Felek 
ltdh· oyun arına \'11!1 ıor alı r d tesi başmuharriri Ahmet Emin rıkla beklemektedı·r. !stanbulda kimınle konustuksa Drr .. imiz :ıilesi acınızı ı>>Y· "-t ıtıer_ ine kafi surette niha· C Bası l lnt'lde> arasındaki ıörilşme ıırasın a y l n d.. ı . kaldı ' Tal t ı ı 
·~ 1 

ma ın un et'e maru.c. AıTıca Eskı' ıehı' r basınına her birinde bir matem havası 1a~ır. Savın \'almana Şifalar unun e rra ı \'erilmesi llzıma"ır. Suikasttan sonra, t:1ereken a- bir arJlık Ahmet Emin Yalman ~ mu·· sif ı ca••il d ·e yara . • 'lenf 
1 

.. rl 
1 

·· il ~ ~ı e!'! e z en ' . men•up gazetecı·ıer bı'r toplantı sezdik. Yalman'ın. ıtenrli "in ken dı·ıer. ~' ur E"C'l\'UZ en re3sur. ı.·e • _Unı·a ı·azır aı· ıesı·, Ahmet melıyatı v. apan Baş Doktor Ope .. şu ıözleri söylemiştir: ı d d d • t e ü ü " c. ı. t ld • d 
1 ~,.. anmasın an uy u,,u e ı:ıs r ı·aparak ttravu··, h'dı· sesı·nı· disiyle birlJkte olduğunu bilme - .. ..-·ır u ıı ıc un an sev nı; duyarak '.~' .. " YaJman·a, bu al-ak•a te. ratör Sel3haddin Baı ile kendi- •Bu hldise ile. m•mlekette, ifade eden bir karar sur•tini • pro- •Ankara Ofretmen, Dergisi ı h hb ti k ki 

~· ' ' lesto etmı·•lerdir. sini isteriz. Bu h3dise, demok- oAtt•' •aretesl ıen mu a P e uea arım. tıı'ı" •d•n aldılı yaralardan sU- sine yardım eden Malatya Do- pusuda bekliyen bir zümrenin ittifakla kabul •lmiı ve hor U- • , ... 
• ku ı ı d'I • · B d kt ru operato"r d' · d k d b ' d 1 · . 1. 'k' 1 Koraltanın teleronu rasi hayatımızda bir fikır ada· !!er kurşıın kı,·metı'nı·,,· hı'r Erclimend Ekrem Talu S r u masını ı er .. • aumevı aş o o mevcu ıyetı mey ana çı mış ve çe en ır e e.c:enın ış ıra ıy e 

IQ o.ıı Saat hAdlıe etrafında ma- . .\.li Turfanda ve ayrıca Başba· bir bakıma iyi olmustur.. 10 kisilik bir heyetin Ahmet E· Büyük )fillet Ateclisi başkanı mına ~:apılan ilk darbedir .• kat daha ar•tırmı shr. Gec;miı ol· Diğer trlgraflar 
lılat lfrdlkttn sonra diyor ki: kan Adnan ~fenderes tarafından Başbaüan da: • E\'et, artık min \~almanı h:lstanede kongre Refik Koraltan, telefonla !.la· l\llllet Parti:üıt1n t,ı~rafl ı;un der ~cil 11 ifalar dileriz c.\· Dün ı:erek gazetemize, gerek, 

ba'tY~tan. refıkimiıin başmu- askerl bir uçakla, sonradan, An- bll anlaşıldıo demiştir. adına ziyaretle kongrenin mües- latya valisini bularak, gazete. ·~l~_ıatyad~. )"apılan mf"nfur .~e tesa .Ra1ete~i Balıke s ir llalat) ada hasta .}atan basraı.a. 
lr l'rtrı Ahmet Emin \'alman'a karadan gelmeleri temin edilen Tahkikatın seyri ~if hAdiıı;e karşısındaki nefret miı başmuharriri Ahmet Emin cavuzu teesısur ve ntfret!e 1 '.1 ın1 c\'tnl Ac;ır'• ın tf'l(rafı rımız l\hmct Em;n Yalmana, 
tı.ı~latyada yapılan auikast bil. Doktor Operatör Kitmil Sokullu ll3dise üıerindekı tahkikat ge \.'e teessürlerini kendisine bildir Yalmanın uğradığı tecavzüden eder •• Sa~·ın Ahmtt . E"!ın 1 al - : "\~"lmanın u~ad ı Cı menfur te. yU.derce •teçmış olsun • telgraiı 
b~ Türk baıınına karıı ağır ı.·e Doktor Operatör Recai ErgU~ nis çapta :ievam etmektedir. Baş meğe ve Acil şifalar temennisin dolayı teessürünü bildirmiş, sıh· ~an~ acıt ~if~lar dıleı• 7•. Yaıı cavüz mnna c:!"'heth·le t Yeni Asır • çekilmıı \'e )' ine ma~baamız3 la 
~Ut teca,·üz mahiyetini taııyor. der Basmuharrfrimb:in sıhhi du bakan Adnan ~Jenderes hAdise de bulunmaıa memur eylemiş- hatinin düzelmesinden ötürü aıtenıze geçmış olsun. Hurmet- .\ile~i. '"atan "\ilesine en derin blzut gelerek veya telefon ede· 
hah Un •Son Saat• ailesi bu sa- rumu hakkında dün akşam su stt'cesı sabaha kadar uyumamış tir. duyduğu memnunlu~un ve Acil Jer .. •, • . teoessürlerini ve iyi trm~nnilerini : rck tee~ü r ıerıni bildırcnlere bin 
lJ.d tnesleQ;imiıln bu eski l'e ı;U. beyanatta bulunmu~lardır: İçişleri Bakanı Ethem 1ıtenderes, 1'1enderesin 5Öıleri şifalar temennisinin dp Yatma. ~Jı1let PartLc;l Genel !ôiekrtterı bıldirir. ler i bu!m:.ı ::ıtur, 
•e e rnarnessiline yapılan ijrençl c\'almanın ııhhi durumu ga- Adalet Bakanı Osman Şevki llalatya, 23 (A.A.) - Başba na ula~tırılma\ını istemiştir. . . . ~uad Arn_a fzmir - Şe,·'lr,.t Bilı:in Bu arada dün matbaamızl, şu 
tl!e: küstah tecavüzü nefret \'e 1 \"et iyidir. Kısa mUddet itinde \içekdağ \'e Emniyet Genel ~rü4 kan Adnan ~lenderes bu gece Alakıntın ttlgrafı Mıllet Partısı l.Hanbul 11 Baş ııDemokrat Zorı""tıldak n ın telgraflar g"lmiştir· 
&q &&Urle karıılamı~la.rdır. ıSon iyi olacağını tahmin ediyoruz.• c'.ür \'ekili Kemal Aygün ile tah. Demokrat Parti il konrresinde Devlet Bakanı ~luammer Ata. kanı Fehmi Vural da Başmuhar telgrah ~·cı\·)orktan Sinan Korlt>, Sa· 
lııı~·~ Ustad Ahmet Emin \ .. al. konsUlta~yon için gele~n ~oktor· ı kikatı biıza! takip etmistir. Bu söyleditü uzun nutkun sonların- kant, gazetemize aşağıdaki tel. ririmile. aşağıdakı telgrafı gön · Başmuharrfriniz Ahmet Emin ra Ertuğrul Korle; Lonı:lradan 
!tıJ. ıle _r~fı~ası \'e ojluna, ıVa. l~r; c ic~p eden her turlu teda- sabah çok erkenden Başbakan da, •Vatan• ıazeteı:;i Başyazarı grafı cekmi$tir: dermıştır: Yalman'ın !'\Ialatyada uRradığı Canan Fşman , özcan Ergüder; 
h4v: refı_~ımız mens~pla_ nna \'e hırı esa~en .hurada ~·apılm~' bul- Adnan l\lenderes y3n1nda, Arla- Ahmet Emin Yalman'ın dün mA ·Savın Ba"'vazarınız Ahmet "E- Sayın Ahmet Emin YaJman menfur tecavii1, heoimili mütf' - , İımirden Duş ize \·ener: ı\nka. 
~,"'tı. Turk ıazetecılerıne &et· duk.• dcye ıl~ve -:!lmişlerdır. lct Bakanı Kemal .:\vgün ve di· ruz kaldığı müessif tecavüıe de mjn )·alman~;n "l\falatyada u~ra ~ \"atan Gaıetesi Raşy~zan e.!lsir etti .Duyrhı<.tumu 7 eza ~on · radan Abdullah Pulat Gözühil-

~.•11.sun de_r.•. . Başmu~~rririmizin yanında ~u ğer ilgililc~ oldu~u h~ldc h~dise. temas etmiş ve kongrenin bu dı~ı elim tecavüzrlen duyduA:u- l\I:\. ,\T\'.\ suzdur Biraz e\'vf'l hastane baş. vUk: G; as ettın ,\Itıntas, Rur-
)o, ki·r hldısel_·_ı kı_ydedere. k dı- lunma_k 1çın eşi_ ve o~lu _da. dün_ nin vukubuldu.~u postahane önU hususta aldı.Rı kararı bahis mev- muı teesı.ür pek derindir. Sıhhat k Mlda!atyadı blrt slulkda~tcl mliı-uz hekiminden . gıhhi r\urumlarının sadan Ba~ · i İh san, Tekirdağdan 
~oı,l'ı· •Bu mucs.ınf h~dıseden husu.s:ı bir U('akla l\lalat)a)a va ne "C'lerek suıkast h~di~eıı;inin zuu ederek demiştir ki: terinin çok iyJ durumda oldu~u· kad ı.kınBızı gtaıe e_er ele. t"~ e O• ıı;al~ha gittiğini öe:ren'1"lekle k~· :\!uhterem Olca~·; :ı,ıardinden I~ı-

nı 1 kd 1 1 1 d "" · ·· d ı · na daı·r •u dakı"kada aldı,..ım ha. u u · u eca\uı par ımız ınr. tu .. _·. e,!; e aşımız Vatan GR· sı o muş ar ır. . cerevan tarzı hakkında izahat al •llürrıyet muca e e~ı yapan ., A h ili derimiz hir .rı h<'\lifledi. Rüviiic na ; Tıı"gutludan :llt'mduh Kur. ı. -qı 8 h . 1 h . (' h b k 1 ka ı . . k 1 f'k' d b btr, bı'z• bı'r teselli olmuştur. At- a inde, mtmbaını bulmakta h.J h ' d {ıı.... a~mu arrır A met Emın um ur aş anının a a !'. mıştır. Baımuharririmizin ma- bır ·a em ve ı ır a amının u 1, d mes1f'kdasımı7.ın kısa zamanda taran: F.ski ş e ı r en Kildri Par-
h.~'"•ln 'l • d on t t b ld c h h L d b' k d k b ·ı ' lesı' efradı ,·ıe sı'z me~ai arkada•- d mütere dit bUlUDdU~UmUı ıe- 1 ".\aı.. aı esıne, ostlarına ve n s an u. an um ur a.:~ ruz kaldıtı ~uikastın bütiln ıı:afı ra a tr ·as e ur en gı rnemış ~ trkrar aramıza karıc:m<151nı ve latan ; Sivcrekte-n !\'"uri Yı maz; 
• " m ı ı k J • 1 •ı t f d n d 'dd !arına •e•mı·ş olsun der, Acil ci. rl ve za1im bir kuvvetin men1-"•r, L• e~su. p arın_ • g_ eçmls o sun an. ı,;ı yaver ı~. ara ın an ı:o · haları burada tetkik edildikten olmasın an cı <'n memnun ve ,.. \. y k memlekete havırlı hizmetlerinin Kattamonudan Kemal Arpacıo~-
ll .: net .a. 1 f 1 t d l "'d k j Ba haka ht' K d' . b' . falar dilerim.• le et söz ,.e yaıı hürriyetine \·ur.. 1 • 1 E 'r:le t$ıne acı eı a ar emen- erı en aşa,.ı a ı. m~:"a s sonra suikastçının kactı,eı sokak b_a_ı:_y_ar_ı_z. __ •_n_ıs_ı _ı_zı __ z_am_a_n ___ :--- mak istediği mel'un ve yıkırı d~vamını dile;. herin ize geç u. Za.radan Krma1 D~mire , • 

tıtı r.~ nın husust yaverı "\ ılzbası ~ı_u- tan izler ü~tünde yürünerek ka· Tahkikatın seyri hakkında İçi_ş-1 rinde İstanbul .Yali -~·e Bele?i.ye bir darbe olarak tr14lo.kl edil · mıı olsun dPrız. dirrıf"d t' n f mail Ton.ır1ak ; Ça. f'ı .\hı }aıuıına; •Vatın Raşyaı3· zaffer tarafından Ahmet Emın tile ateş etmek suretile hldi~e- teri ve Adalet Bakanlariyle gO- başkanı Profesor Gokay, Bırın. mektedir • Demokrat Zonguldak~ ~a1ete '12kkal den ~liJ5evi cem:ıati; 
tı btı met Emin \·atmanın uğradı Yalmana bildirilmistir. \'e mil<lahale eden, onu ko\'~h- rilştüm. Umumi kanaat bu hıl· ci §Ube müdürü Ah~.et_ ~opal· :\lillet Partisi t~tanbul TP$klli ~i tahrir. ailesi adına Cabir Cüdu - ;\nkarı:ı " \·apuntnd! n kaptan 
;~,•Urıe'~n! tecavüzden dolayı te- eSa~n Cumhurbaşkanı, s~·yı fan bekçinin izahatı dinlenmiş· disenin a:ayet ıeniş bir mahiyet oğlu, Altıncı Şube mudür~ Or. h namına sağlık diler le bu hak-/ c\atandaş • ın tr1;rafı Srfik; İstanbul.dan Halide Piş-
,. flf r ni bildirir, ke_ndisine ~· Bışba anın Ahmet F.mln a .. tir. Dün geceki araştırmada su- ve m~n• ta,ıdıgı merkezindedir. han Eyüpoğlu, Baıyaver Nuret- ıız hareketin \'atan mücadele in S.ıyın başyazarınızın, ~talat kJn. t~or llar diler• ıözlerıle son \'e• mania '·akından ılAkadar olma·- ikastcının sokak itinde pl3kasız Plılnlı ve teşkilAtlı bir harea tin AJpkartal olduğu halde mat- de: ıize yeni bir tt'l:\·ik vesilts1 
li@~ . larının ve h~ h~susta almı~ ol- bir biıı;ikleti bulunmuştu. Blsik- ketin mevcut olması ihtimali cok baamııı ziyaret etmiş \'e iaze- olmasını temrnni •deri1. 1 

Ilı.hı 'i Gün yazısına ·Ahmet E· duklal't tedbırlerın ('ok yerın~e let saklı oldu~u karanlık kö~e- kuvvetlidir. Ciddi şekilde devam temiz mensupları tarafından kar. ıuınet Partl~i İstanbul 
~ıı hı•lrn:tna yarıılan suikas.t bil4 olduğunu be,·an rttiler. Kendıle de tetkik edildikten sonra Baş· eden tahkikat durumu çok ya- ~ştır. İl Ba~kanı Fehmi \"ura1 
'it •_dda büyük tfl'es~tir l'e en· ri adına AhmPt Emin "\'a_ Jmanın bakan \'ak'anın cer~ı·an ettı'•ı' ı d k' Demokrat lşçı' Partisinin ı Uı ı dl • kında aydınlatacaktır. CeUI Bayar, Ma atya a ı t•-ı '•kı an_dırdı, katilin tutulma- hatırının soru masını rıea t' · ı·erden ayrılmıştır. protesto!liu 
~bıt tnıyor• baflıklarını koy- ~·c.rhır Sarın Cumhurbaşkanı Tahkikat devam etmektedir Diğe r tafsillt cavüı hakkında şunları söyle. Demokrat İ'-ri Partisi Genel 
.t ,1~t. bu~_ ün Vatan !\tatbaasını teşrif JI.ldı'•. e •abasında bulunan b·ı·- Ankara Ajansının verdiği bir miştir: .. \. 
~ .. nbuJ Ek tt ı " habere l:öre, Ahmet Emini vur- ·- Ahmet Emin Yalmanın Ba~kanı Orhan Arsal da gazett-

'
~ ,, apres: •Ahmet E- e 

1 
er.• .. siklet polis için mühim bir ip k ı u f h'd ' d mize yolladıg·ı bir valı ile bu lll;'ıalrnana alçakra tecavilz• Başbakanın al.1ka~ı teşkı·ı etmı·ı ve buau"n •apı· maktan sanık Şerif, kardeşi Os- maruz a dıQ'ı m essi "' ıse en ,, 

~ " ucu ,, b b. d d d layı çok m··ıeessı·r oldum Bu menfur tecavüz hA.disesini şiddet ''t-: ı Yazısını ou ıurf'tle bitiri· Suikast gece~t Başbakan Ad· 
1 

araştırmalar ıonunda pl3.- mana • en ır a am vur um, ee- o u · · 
Ilı b•Vıtan baş)o·azarının uğra nan ~lttndPres tpesJUr ı:ı:östere· kan imasına raıtmen bisikle· edi İş Bankasının ordadır. Sen raya kendisine Acil şifalar dile- le protesto etmiş ve teessürltri. 
lu "le il d d d k b muharrlrlm'ı 'ın sıhhi d asız 0 iz onu oradan kaldırmaya bak> de. meğe, ailesine ve mesai arkadas. ni bildirmiştir. ll1. ca, z en dolaYı uy U · re 3 ~ 7 u- . ...1 ı t aı-a ı·akın oli kö • · · 
• ~, U .. il · · · h 1 ·1 . k da l'k d l tın " a • Y . • mi• ve bunu O•man emni•ette !arına geçmiı olsun deme~e gel- Duzce C. il. P. ilçe Kongresinin "4tt th.•zunt yil belırtir ve A 1 nımı e ~a ın n a • :rı ar~ ~u: vünden duvarcı Şe_rıf Du.rsuna " ,, telgrafı 
C.,, 1-.. ın Ya imaya geçmiş olsun biltiln gere}1 ayıkta gecırdığı • ' t ldu'u teshil edılmiştir. Der. itiraf etmiştir. • Fakat tahkikata dim. HAdisenin mahiyeti henüz 
t,.a,_;ıı lifal~r dileriz. 1 ~ihi. dün de lekı;ır ik:l ~fa has ah~I OSerffin evinde baskın şek. çok iizli olarak devam edilmek. anlaşılmış değildir. lfAdise hak. Sayın Ahmet Emin \'alman'ın 
~,,·~ı~('ı İstanbul ne dlvor? 1 tantye J?"f'lerr.k )"almanın hatırı 

1
_ d ma ı·apılrnış \'e bir ta te oldugundan bu husus tevsik kında bir feY söylemek için he- uğradığı menfur suikaı:;tı haber 

~ tısı t · ··ı' t ın e ara · edilememiştir. nüz vakit erkendir. Fakat hidi· alan Düzce C. H. P. kongresi, ai. 4~· ~l.iw~cka 0stanbul, SPb1ılür1 r~- nı sormu' ur·rımı banca ile kendisinin İsl~m De- Ba•bakan sabaha kadar tah- senin tasarlanarak yapıldı~ı an· lenize teessürlerini bildirir. 

'i·~•t :," . _ogu gazetf' _er nın Ba.smuharrı z. Cumhıırbaş- mokrat partisi azası olduğuna v 1 ı ki d • k"ld ' bdı' Be~·han 
~m "\ 1 b d k · b k • 1- kikat işini kontrol ederek uyu. aşı ma a ır. :ılesele ne şe ı e "" 

).>at ın alman a P · ın P. i kanı ılP Bas 3 anın hetd13eye, dair bir hüYi;ret \.·arakası ele olursa olsun, üzerinde çok büyük Türk Basın Bir1lğinin mektubu 
h:&ı111t~nd~n bahi.!ıle diyor _ki~ . karcı göstrrdiği il;::h·e son dere- geçirılmi$tir. Bu arada çe~itH mamıştır. ehemmiyetle dıırulaC'aktır. Bun- ıtalatyada haince teca\·üze tı.C · 
~tl!l ~dı yapanların mfrctecı ce mUtesekkir lt~lmıstır dint mecn1ualar da bulunmuıtur. Bilgisine müracaat ettitimiı da kimsf'..nin şüphesine mahal rayan sahsı~·et, mesle~imi7.in f:ı . 
~tt.lfi ~r_ın neıriy~tının tehe~·yilç HArli1P ıer~st r.talatyada bu Şerifin karısı ve ailesine men· en1niyet genel müdürü, her han· yoktur. HükO.met mf'!.!:eleyi cid· bit tem~ilcilerinden biri sa~·dı~ı 
~,~~ll Ut~ıesıp kımseler olduğu lunan iclşlerı Bakanı Ethem sup kimseler sorulan cesitli &u. gi bir maJOmat vermekten çea diyetle, ehemmiyetle takip et· mız Sayın Başyazarlnız dt"ı\?ilrlir. 
~'ta @dılf'hilir. Bunlar bir tf'5· .\fenderes, Ankaradan ac:krrt 11 allere müphem cevaplar '·ermlt kinmiş, yalnız chldiseler bizi mektedir. Bu hldiı:;e hükfımetçe Onda elbet hasın hiirrh·etinin 
ı. dıtıtıltı"'nsııp mudurlar, de~il takla gf'len Ada1Pt Bakanı Os- 1erdir ıtekzip etmezse mtisbet bir yol- iki şekilde mUt:ılAa erlilf'bilir. kendi~i de yara1anmı$1ır, bu YÜ7· 
ı~ ~~l'tıtı r~ Şimdiden bir şey &ÖY man Şe\'ki CitPkda~. Em niye( Şerif hidise ıeeesi eve iel. da yürümekteyiz. Şimdilik SÖY· Birincisi bu h3.di!!ieyi takip et· dendir ki, duydu~umuz acı ikı 
'"'t ~l b~· F"akat eura111 muhakk11k Umum ~fürliir Vekili '-"f' Ankara memi~tir. liyecek bir sey yoktur• demi,Ur. mek hükCımetin vaıife.!iidir. İkin· katlı, daha büyük, daha derin 
, h~l~a YUk. lıir faaliyetle yapılan \'aJist Kemal ArKi.ln tahkikatl:ı ElAn da ortada yoktur. Bütün Türk Havadis Ajansı da, şu cifii ise Ahmet F:minin şahsıdır dir . 
!:~bı e~ faıllerin yakalanmasını hiz ... 3t nııosgul olmak~~dırlar. polls ku\-vetleri bu şahsı bul· haberi vermektedir: ~lemlekette fikir hürriyetine Suikast !'il3hları nerede bir 
•jtıl\ t,Jc ec,~ ve bu kahil hidise. Ba~bakının \ 'almanla kısa mak itin seferber haldedir. Geç vakte kadar araştırmalar hic bir ~tkilde lf'C'avUz edilmiye- kalem tutan eli ht"def tutmuşc;a 
~- f~I> :~rürtin"' ~3ni olmak l· görü mesi Tahkik!t geni~ledikçe Şerif hak. yapılmışsa da Şerit bulunama· cektir. Türk münevverlerinin o kalemlerin bir hakkı sa\·unma 1 

en tedbırler alınacak 4 Baıbakan A'inan ~tcnderPs kında daha bazı malQmat elde mıştır. Kendisinin Kermik da. hayatı, fikirlerinden dolayı teh· daki kudretlerini ke1'kinletip ar· 
t,~t, 11 dün sabah saat 5,30 da B:ıı~mu etmek kabH olmuştur. . ~ında gizJendiQ:i haber alınmış dit altına alınamı)·acaktır. HÜ· tırmaya ve nerelerde gi1!tnir. 

ft llr "r Cemlyttl Başkanı harririmili hastanede tekrar ıl- :-iitekim duvarcı Şerıf Dur- ve bu daj ~mniyet kuvvetleri ktimet bu nokta üzerinde hassa· lerı:ıe gi1lrnsinler, er ~rr:: onlara 
~,~•tııı;;:tn Felf"k _ne df\or yaret etmfı ve ~atırıııı snrmuı· t>unun Başbakanın geldili gün tarafınrlan cevrilmiştir. siyetle durmaktadır. döntip kendilPrini tepelemPye 
.:.'l1ıtrı y:-

11
"'r Cemıyeti Baskanı tur Ahmet Emın \'alman nt',_ erek vfl1vette, gerek~e v_al.l ko~ Celi l Bayar•ın &özleri Bizi teselli eden nokta Ahmet hizmcıt etmiştir. 

•r1 •lPk hAriise hakkında e"ini kaybe•mPmlf halile •Bu nal1nıia B3şbakan ile lı;ı$lerı Yalatyada menfur bir tecavü. Emin Yalmanın yaralarının da· Böyle arı bic imtihana mlru1 
'4' 8 ı~vlt~lstir: sa.ate kadar h1l1 uı.·~ımadı.nız mı~ f!~kanı ~~hem At~nd~re5l~ iÖ ze uğra~·an Ahmet Emin Yalma- ha tehlikeli olmama~ıdır.• kalmış olmasını hic dt ı~temedi 
lı. 01tJu

11 h3dıatdl'n çok mUtees. 11çin z.:ıhmet ettJnız"!• dıye sor· rusmek ıçın bazı ılen eerı ha. nın sıh. hatiylp bizzat a1Akadarl Baıbıkan ~tyıh ıtl trhfr etti ~imiz :ıırkarla.şımızın dökülPn ka 
~İte 1rn. liavıtl ılva.s:iyemitil~ ntuo;tur. rPkPtler yaptı_t!ı ve Başhakanın olan Cumhurhao;k~nı C"elll Ba. l\talaf\'a "~ CTA ~ 'femrıu nı ile. de haı:ıına yararlı <'l:ıcaqı 1 

•re v~ki tecal'üzler nef Baımuharririmizle Baıbakan önüne alı)dığı da anlaıılmııtır. yar, dıin saat 1~.30 da berabe- (Sonu Sa. 7 Sıi. 5 le) tesollisi ile avunuyoruz. Ona ça. 
Ahmet Emin \'alman yurt llA\f"lf"rimiz irin Barhna .)"aphlJ 

se:ralıatte, ıaıete mu\euil ,\Ji Ak Ue 
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---&---------------------------------------VATAN---~,------------------------------ 24 · 11·1952 ---

[İKTİSAT VE PİYASA l 
,,... ............................................................ "'\ 

~ ISA İLANLAR~ . . 
• • ................. ~ ............................•..•.•...••••........ 

Haftalık piyasa OOKTOTttAR d ıırnm OD •r;;;;. ;;;;ED;;;;tP=BE;;;;K;;;;E;;;;R =T;;;ah;;;;;li;;;;;ı L~ •. 

fJIYIM EŞYA$/ 
RENK MAl'iAZASl nı unutma· 
yınız. Ejer iyi Ve ucuz giyinmek 
isterseniz. 

Geçen halta içinde piya!ada- sik tarafı büyük bir aks:ıklık do- -, -
ki en mühim me\-ZU \'ergi ve dö- Junnakt.adır. İlgililerin ileri sür r .. -------·---
viı kaçakçılıkları dolayısiyle ya .. düklerine göre miistahsilden ver 
pılan baskınlar olmuı;tur. gl alınmadıkça Gelir Vergi•i ka· B O R S 4. 

Ilesaplanrun tamamamen doğ çakçıhğının önlrnmesine imkA- t1l 
ru olması halinde bile, polis; si· nı ihtimal olamıyacaktır. İSl'.\NBt:L BORS.\Sl~l:-1 
'il memur, 'Malı~eci gibi birkaç Vergi kaçakçılığına nıAni olu- 22 Kasım 1952 Cuınarte .. i 
kişinin hır iş yerini b~arak ne nabilmesi için yapılması gere- Ar-ttt Ka,a.nıı 
\·ar, ne yok kaldırıp götürmesi krn i~lt'rden biri de, maliyenin st~ ... -10 o , o 
hıç de hop cider bir hal ol.ına- resmi dairelerle i'birliği temin 1 o H? Ar o 1 o <ı 
dığı için herkes uzüntulü bir in-, etmesidir. ıoo F:ransu Fr.an:ı o.so o.so 
tıur devresinde bulunuyor~ fa- Bunun birinci ve en basit yo- ıoo ı.ıret .tt.8ô ''·'° 
kat bu en tabii hissin başka mA- Iu. gümrüklerden ithal malları- ıoo :lın;n E'ranıı G.S.03 8,.o·: 
naya da çekilebileceği korkusu nın kimin tarafından ne fiyatla ı'>O Florin .. a.as.co '13 es.•o 
ile renk vermemeye çalışıyor- \'e ne mikdar getirildiğinin tes- 100 Do!;.iı. !r&Drt 15.tlO 5.80 
du. bit edilmesidir. ıoo om.mı ı 875 ı~-e 

Hafta bu §Ckildc ıona erdi. :Dılaalesef henüz b·ı husus te- ıoo C•lı:os1<ı"a1r: tur. ş,50 6.so 
B k 1 . .. 100 ı .... ,11 xıır. 5ı.ı:li ~o 5t12.5o as ın ve arama arın i:>numliı- min edilememiştir. Gümrük ida-
deki hafla devam edip etme)·c· resi, fazla i,leri olduğundan ba· ESllA:U VE TAHVİ AT 
ce i belli değil tabii... hisle, bu yardımı yapamıyacağın !o 7 FAlzLİ TAHVİLLER 

Şimdi yakalananlar bir, bir el dan bahsederek maliyenin ister- 8 
•• 

1 F.nunım 1 
;,; 

1
-

3 
E ••• - Erıunı !·7 :!~.!!~ 

den ı:cçirilccek. ay~arca süren tıe .kendi memurlarını göndcrebJ ıga• Dm u 1 .. eo 
ince ıelktkler yapılacak Ve an .. Jcccğini bildirmiştir. Dr •!'TO ır .. ı TO 

tak ondan sonra bir karara var· Ne suretle olursa olsun, 'im.. lludafaa · 11 :-ı 20 
mak kabı! olabılrcek... diki halde gümrükten çıknuı O• :ı ı 

Ticarethaneleri basılanların lan ithal malının maHyctinın n~ : 4 1'.tO 

bir kı mının suçlu olduğu mey. olduğu ve ne kadar karla satıl. • 13 

dana. tıkacak. 1 yık oldukları ce dığı maliyece bilinmemektedir. ..'5 0 
taları bulacaklar, bir kısmı ma- A)rıca bor.s:ılJrda, \csair emsa
ıum ve şerefli insanlar olduk~ h miıc:s.sesclerde yapılan alım 
ıarını bilfiil isbat edecekler ve satımlardan da maliyenin malü
namuslu tüccar .1.:nıfındaki yer- mattar olmasr. ayn ayrı dosyalar 

l)lD.Tou\l 
Jülkı a I 

Jerini alarak işlerine de\•am e- tutularak ruabn menşeden pcra- Kalk ma ır 

11 o 
1 '' o 
ll o 
l ı 10 dip gidecekler. kendeye kadar satışlarının tes- ıuıı ınma. ııı 

Son bir uçlincü kısmın ise, biti eJzem<lır. 10111 ı • au t t' -o 
~Hl İa ilrar "'ı 1 1 1 O 

aleyhlerindeki delıllc-r eksik ol- Geçen sene kurulmuş olan :r-.ı.ı 1113 1ıtıkra .. ı .. o 
duğu ve me\'ıuata; haklarında ta il İstihbarat Ar§ivinin daha ge. ~~ s F.\İZI.İ TAH\'ILLER 
kıbat yapmak yoluna gidilmeye- niş \·e mükemmel bir hale geti- :trıanJ 25 oo 
rek surette temiz hesap vermiş rilmesi ıarttır. 1uamı .. ıı 193ıı 2ı ... o 
olarak işlerine dönecekler. Bu ar4iv. yukarıda anlattığı- f:rrıı.m ı )f. }.t Jalaa 2J .. <ı 

Dönecekler, fakat bunların ver m:z dök.ilrnJnların faydalı bir fe 'mm!n tıı n Yolu ,, 1' ı 9 
gi kaçakçılığı yaptıklarını piya. kilde kıymetlenmesini sağlaya. 1 ' Tah,.u "

17 ıJ 
19.j Zlraat n 1r1 1rı 10 

ıa da bilecek, mal.iye de peşleri- caktır. l.Hnaenaleyh kadrosunun 1q ·raat 13 ıv 1 t.'lO 

ni bırakmayacak tabii... gnet ı..' ıı, olmast gerekmek· %·l,5 FAiZLİ TAITTiLLER 
Biz burada kaçakçılığa Amil lcdır. İslihb:.ırat arşh"i kelimenin ı, 1, "'• '"" 11 10100 

boratuarı Fatih, Tramvay Du· 
rağı Feyzullah Ef. Sokak No. 6. 
~, _________ __ 

EML K 
KELEPiR l;.\TILIK ARS.\ -
Kartal ~ laltepesinde Gülsuyu cad 
desJ Uz.erinde 80 metre cephesi 
olan 3000 ~12. arsa satılıktır. Ya. 
nında suyu ve clektri~i olup 
manıarası !cvkalcidedir. metre· 
5i pazarlıksıı 4 liradır. llüra
caat: Beyazıt ?ıiimar Kemi>.lettin 
Mahallesi Derinkuyu Sokağı ba
şında No. 3. Cevat \·arar. 

1 

İPOTEK '!UKABILI BÜYÜK 
PAR.\\-.\ ıhtıyacımız vardır. 

Taksi:n Bozkurt Emlak Tele!on 
83532 

DAK TEBZİ'de ısmarlama elbi· 
se, ıoalto, trençkotlar 8-10 tak
sille. Tel: 49267. 

GÖ:\ILEKÇİ D.\NİŞ'te ısmarla· 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Reyo~iu Parmakkapı İmam So
k.ık 4. 

•ı-ıııı1ı•ıta1 
TAKSiTLE KARYOLı\ TAKI· 
1\11 - Yorgan verilir. İzzet E· 
yüpoğlu, Carşıkapı Işıklı Han 7. 

TAKSiTLE otomatik garantili 
İngiliz pikapları satılır. Selvelli 
R. Oğlu Tünelbaıı Galipdede 
23. 

M 'EFEltRIK ili \ı.IC'TC; DF.:\ll KE:\ARI 
3500 metre fabrika ar:;ası. Boz
kurt EmUk Tele!on· 83532. 

ŞOFÖRLERE nıüJDE - A· 
merikan hasır döşen1eJerlmiz 

- gelmiştir. 

SATll.IK E 5 Y.4 
50 KİLO pomat \'eya boya ka· 
rıştıran melanjor ıatılıktır. Te. 
le!on: 22217 

tt!I ti ll·t.·atrtt?l)Zfj 
sr \il.\.. S,\1\l,l\'Al' Lntl-

1 

TED Galata •mbarı: Tel. 41641 
Sirkeci ambon· T•l' 24180. -

, 9 HL ÖSCE AC:.ınada do~an 

1 

Seyhan Ambarı bugün 9 ıube, 
30 acentası He memleket nakli. 
yat hizmetindedir. 

Marpuççular Bü)'ük Siıeci 
han. 13. 

IThlAT n!Al'iAZASINDA her 
nevi inşaat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçe~me No. 
49 Taksim. 

iTiMAT MAl'iAZASINDAN oto 
sahiplerine müjde mikalı kırıl· 
maı oto camları takılır. Tel: 
83564. 

YERALTI SU araştırmaları ar· 
teziyen kuyu sondaj işleri. Pos. 
ta Kutusu 3025. 

=I Dünyada neler oluyor? 1= 
lsııı111a işiııde giiııeşteıı 

foydaloııılucak ! 
elan belli başlı sebeplerı ve ka· tam manasiylc maliyenin gözü Bı\1'-ı\A HİSSELERİ 
çakçılığın yapılmaması i~in ne ve kulağı n1csabcsindcdir. ıv1ı:t'11 13a!'I .. -ı1 oo Gcı;enlerde Londrada yayınla· nu 1936 da tesis edilmiştir. İn· 
gibi tedbirler alınma51nın yerin- Son olarak burada kaydedecc- ı, Bant.ası •• as oo ll:!n hır raporda ı:üneş encrjisin giJterenin şimdiki vazi)·etine on 
de oldu~unu hulasa etmeye ça- iimiz hu.sus • .l\Iuamele Vergisi- Yıpı Kredi ""1. 1 .. eo den muhtelif işlerde faydalanma yıl evvel ulaşmasını yalnız harp 
hşacağıı. nin rasyonel bir hale getirilme- T. T:careı B. ıs ıo imkan \"C ihtimalleri zikredilmiş onlemıştır. 

Gelir Vergisi. en mütekAmil ısidir. Ardan <" ınnto 33.Cf} tir. Başlarında Prof. Blackett bu IIaıiran 1953 de yer alacak 
bir ,·ergi şeklidır. Ancak bu \'er- !tluamele \'er~isi, bugünkü du l3u1ı: neıırme:nlerJ !8 ~0 lunan bir. uz!11an gru~u Bı.i;..iik 1 taç ı:iyme töreni sırasında İngil· 

.1 . d . k k Oamı. Jı -a. '"° 1Brıtan)a ılmı ve ıınaı araştırma tere bu tcirenin sahnelerın·ı özel 
l"l'inin tam minasiı.·Je organize bir rumu ı e en zıya e vergı aça - "'bl A d ı-ıo oo 1 - ' lı d b oJ ı:uron 11 1 :r miıesse esinde bu alanda gi •• vaı·ınlarla Fransaya nakledecek •ckılde tatbık edilmesi, bi• bir çıtığını tev t e en ir unsur O· ~ oo bin • • •" oo . " ' • • 1 k k d ~ •. · •· rıştı6i c;:alı$maların netıcelerini ,.e yayınlar oradan dı&er B:ıtı ı 
ıuretle açık kapı bırakılmaması ara· göze çarpma ·ta ır. p \RIS BORS \Si • 

Ad 1 ,_ b' · 1 k · • . · · · ıu ıekilde hu•isa etmışlir: Avrupa memleketlerine te"cıh 
ıcalıeder. Aksi halde hem mem. a ets.. ır nrgı 0 ara mü- \LTI" FI\TI • . , ,, . ı - Şimdıkı halde glıneş ener- edılebılrcektır. 
feketin ba~lıca gelir ka)'nağı he· phede eıtığimiz ~luamcle \'er-
ba Olup "'der, h•m de ••ı'n cı·d- gisi ıslah edilip bugünkü ı•rt· oı " • .ıun "' "°" IR Jisını, mevcut sun'i enerji kaY· Londrada yemek pi•irme 

•• .. A'i ("'l) Jlo ır :10 FR. naklarına ılttvetcn genış olçudc 'I 
dıı·eti kalmadı .. için zayıf karak !ara uygun hale getinlmedikce SEBRr"l' rı· u \S \D \ kull k • .. b k •• . '•' •. ' . anma ıml<Anlıın yoktur. mu sa a ası 
terli kimseler bunu ellerinden \'ergi kacakçılığının önüne geçi1 , \İZLER 
R:eldiği kadar istismar ederek ha n1esini beklemek, hayal kurmak DO . • : 2- nununla beraber bJZı ı Geçenlerde Londrada İngiliz 
kıkati halde en mükemmel olan lan ileri &C'ccmiyecek bir mcv. ! .. ~ ~1 ; tropıkal ınemlekctlcrde bu ener. Jlavagazı işletmeleri kurumunun 

k k 1 k • ı., ı iının be" ti işler i<;ın kull3nılma. 1 t•ıcbbtt. u·· \'e 18 memlekete men bu verıiYj. Mı .kotti bır 1<kle •<>- zu olara a aca tır. , 
karlar. Bura)a kadar yazdıklarınuı r • .c lm~W~. luau~ı sup n1aru( ıbt"l1arın i~tirakiyle 

devletin \"er2i olarak uğradığı za Do p .ı terlıbn la, ır gtınc ı:nlıcısı ~e bir yemek pişitme müsabakası 
Gelır Vcr.,ınruµ başlıca ksak rarlarııı bellı baılı amillerıni be 1m Fr. ı ' erm 1 po . ku\)a . ur~tıy ı·aııılmııtır. Bu maksatla Krall- ı 

taralı mıistahsıl sınıfın bundan k d BORS.\ il \RİCİ ALTIN •C bu cncrı.ı su. ısıtmaktadır. Su· ı·et Festival arayında hu<us'ı 
muaf tutulmu~ olmasıdır. Bura. Urtme te ir.' kd 1 ı k il ı , , A ı k t· d" ı ı Fİ..\TL..4.Rl ı \!Ull ta ırı 1~ enn< c u anı· mutlaklar ktırulmuş ve h•r n1u"· 
da evvel ' ,•rıl•cck olaıı mukad. yrıca meme ·e ın ov z 0 a- ki d ~ k il il ' 

• • ' k ı· · d k d Cnmhr. ı o "9'0 ma. a ır. uu ma sa a g. neş •.· sabık k•ndi m•mlekctine has ' 
der Ce\·abı o··aledı'kten •onra oo·· - ra !:er\'l' ırun ışarı a ması 3 i ı l tf k ı ' • 

b .. -·ı, d ti ı . d ne ıt -t.SO"l 4 ıo ncrJıs Y c (a ıe:.an mu a ırın vemekler pi(!irmi ı· •ı· b k 
ziımiize devam edelim. ugun en mu ıım er er mız en 1 . l·\t .1 . . . • ş ır, il usa a a 

biri haline gelml$ bulunmakta- ~=w=ıııF'.4aıl " .. ~ :~ l~ , :~~d~~a °' ına ı::etı mcsı nıum- Jl'İn _ha~ırlanan vemekll'r bilAha-
Maliyocılcı: mfistah ıldcn Gc- dır. •• 

0 3 
_ G j . . .

1 
ra lng•lteredo muhtelif haktm 

lı.r v·erglııi almaya fmtan olma- GPrek İzmir, gerekse istanbul \"ah 1 11
·'

11 
, .unes cne.r ı-ı, . musaı evleri \'C hayır müesseselerine 

dığını bilha sa köylü de bunun Kambiyo ?\1üdtirlıiklcrinin liste- .\ ! .. ~ 3'J ı; ,..:lartl r all_ın~a \r. ozcl t~ptc alet tevzi edilmişir. ı 
tesbitine hiç b1r şekilde MU\'af. icr halinde lisans aldığı halde, ~rul:I 11 11:.ı~and& o:.ı "10 -:~ 00 lcrJC' tc-hın ışlcrındc de Xullanı. ~JÜsabaka bil3hare 'tillet1era~ 
fak olunamayacağını ileri süre- ith3 JA.t yapmayan itha1atı;ılaıı tn:ıı. • ~lk rra ı o S1. 60 labı.t.ir... . . rası mutfak adı verilrn bir sergi 
ceklerdır 'c surmektedirler de. ıcsbıt ettiklerini gazetelerde 0 • '"° "'" •o•> '"·"' Buyuk Brıtanyada tohsıl §eklinde cle·:am etmiştir. 

Bu işın teknik tarafıdır kiı hem kumaktayız. Gerek bu 6Ckilde. 1l, Horoı: ' 1 ıo 11 
.. o eden yabancı öğrenciler Serginin dC'varnı müddetince 

bu yazının m(';vıuuna girmt>z hem gerekse koru;inye veya vesaik mu fa,.ıt:r• Fn.naı '''}O ' 1·:5 kurulan soğuk büfede Avu!litur-
de bu sütunlarda bunu ele al- kabili ~:apılan ihracattan mütC· KÜl,('E ALTIN FİATLARI lialen Büyuk Britanya ünivcr. ya. Bel~ika ve Yugoslavyaya 
maya tmk3n yoktur. , ha ıl dövizlerin memlekete ı;c- ne" • s 0 '.lı &iteleri ve diğer eğitim miles· n1ah~us milli yemekler ikram e-

Biı, verginin ~ksak tara!ları 1 tirilmcylp ihracat ,.e)·a ithal!- 'f ·, ıoo ı\O:> sesrlerindc İngiliz külttir hej·e~ dilmiştir. Serı?iri, ac;:ılış gününde 
\'e tatbikatta tevlit ettiği bo ·-;tın yapılclı~ı memleketlerde blo 4 F ~ art ra~ s:~ tinin 1952-:;3 yılı için ihdas et~ ana kraliçe F.liıabcth ziyaret et-
luklar Uıcrinde durmakta}·ıı. I- ke edildiği maalesef bugün sık Yerli 

110
'
0 ınm.) r:sq 

5 tiği çeşitli burslardan istifade miştir. Ser"iden !iionra Fransız 
k .. 1.1 ki d' AI.TIN BEŞİRİBLİKLER eden 56 memlekete mensup ta- ekı'bı' Brı'stolu. Alman ekı'bı' leri ıürcce~iıniz hususlar prcn- sı ışı ı me e ır. 

sip olarak kabul edilecek olur- Iiulisa. ne $Urctle olursa ol- ca.mııv ... eı 193·00 :oo.ı:>o lebe ihtısas kursları görmekte- ~Ianchester'i. Felemenk C"kibi 
sa bizim işimiz bıtmiş sayılır \•e sun, ~urası h~ attir ki, 195Z r. at 3 0" 31..

1
,00 dir. Bu burslu talcbenın ~ayısı Birnıinghamı, Danimarka ekibi 

ondan sonrası maliı·ecıyi alaka-' yılı içinde ~ fırma yurt dı- Reıat ı:ı;~ sın °0 ııs.oo 161 di.J:. Ayrıca yine kı.iltür he-- Shc!Iit>ld'i ziyaret etmişlerdir. 
k k l'"amıt fi oo ~:ıo.'X> ,\'et.inın burslarından faydalanan 

dar ed•r. 11ına açmış ve ınemle ·et dövi- · B'ır dı« dok! ... A ' ~'IJ.oo -:?9 ..; 00 41 öğrenci ikinci tahsil ı·ılla- ,. orunun 
zinin 10 mılyon lira miktarınrta- ·,' • Gelelim me\~uumuıa· 

Uüstah5tlın Gelır Vcrgis.nd<n 
muaf tutulmuş olması piyasada 
ıı~irilnuş fatura ıle 4 yapmayı 
salgın bale getırmiş bulunmak· 

\ahıt 2~3.oo t ... o'l rını ıkmal elmektedir. Böı'lece co" hreı·ı ki hıç de kliçumsenmıyecck bir • 
n. R A. Aia11.u bu .sınıfa riahıl talebe sayısı 

kuımını beraberinde göttlrmüş- - 202 yi bulmaktadır. Bunların Geçenlerde Rirlcstk .\merika. 
!ıtr. dığının da t°'bltlnin ıart olduğu 97 sı ,\vrupa mrmlcketlerine da ölen diş doktoru F.dgard Ru-

Koçanlar. sadece dorlz bakı- meydana çıkmaktadır. ınensuptur. Bu talebeler ilmi e .. dolph Randolph Parkerin geri-
mından memleketi dolandırmak dilmiştir. lüdler, tıp ve hukuk, ı;;osyoloji, de •yrnilenmesinc imkc\n olma-

Dahili ticarrt yapan hatt 'ih- la kalma)Jp. bankalar:ı, piyasaya T.\II\"İL Gilzel Sanatlar vo Tarım kurs· )·an• bir an'ane bıraktığı kayde-
racaı Ue iştigal eden hır kmm •·e ,k,.rdgi dboıa,·ısbiylekmalhiyeye dün I· iY,\Tl.ABll: lan görmektedirler. di!Bmekldcdir. 1872 d d • 

tadır. 

tüccarlar bugün maalesef kby- ra a ar orç ıra ıp arıce öy- İngiliz kliltür heyetinin burs· u 3 am. c oiiomu~ ve 
lilden malı alırken verdikleri ma le gidiyorlar. 22 kasım 1952 cumartesi günü tarından istifade eden talebP.nin ailesinin bütün muhalefetine ra~ 
lın ıkl misli tutarında fatura te- r.:vvelce yurt dışına çıkacak o .. kambi) o borsa ında muamele &ö l"k crisı mrml<'krtin en meşhur m<'n diş doktoru olmuştu. Fakat 
min etmektedirler ~'\rtık bundan !anların durumunn malıye ~u- ren t:th\'illerin kapanış fıyat- üniversite ve kolejlerinde oku- dişddoktdoruna ca11~Pb bir ad taşı-
!onra yapılan \ergi kaeak:çılltt· heleri inceler ve borcu olup ol- makta. bır kısnu ileri gelrn 1n- ma ıJ1:ın an evve a u isimde dc-
nı hiç bir suretle tc.sbit etme· madıtı tesbit edildiktl'n sonra !arı aŞ3:ıda ı;östcrilmişt...ı.. gıtiz hastanelerinde staj giırmek gişikJik yapmıs ve Painless adı-
l'• imkan yoktur. gcreklı müsaade verilirdi. « 5 !aızli 'i. ~!. 1. K. I 24 20 todir llırkaç talebe de İngılız nı almı,tı ki. bu da; (acısız) de. 

Hattı, iş daha da ileri gitmek Şimdi bu usül kaldırılmıı ol- !ıradan, 1951 ;sıikrazı 107.90 lı ilmi araştırmalar mcrkezkrinde mrkti. 
ten, muvazaalı )olJarla mesela duğundan piyasayı. bankaları, radan, ıhlısas ,apmaktadır. .\vrupa Parkrr Painlcss, o tarihte diş 
zeytinliği olan bır kimse ba~ka i;ambiyoyu dolandırmış ve arka r 6 lauli D. D. Y \'f. 113.30 momlekctlerine a)'rtlan tah•il çekmenin çok daha !azla propa-
ısimle •eh:-.lcı artı•ı bır fı'rma .. ımrla yuz binlerle borç bırak- l' ..l ı._ 1 k'ld ı k ' d'l gandaya ihliyacı olduğunu anJa. 

" uu 11 l'> mış kinuclrrin ellerini .. kolları· 1•••ıan, uurs ar' şu şe ·ı c 3 sun e 1 
- nıış \'e ona göre hareket etmişti. 

ya kendi mahsulunil )'ilksek fa- nı sallaı·a sallaya yurt dııına çık ,.. 7 faizli 1941 il. D. y il. ruışt'"' Avusıurya 7, Belçika, Bu adam, sokaklarda nuhıklar 
tura ile devrederek ticaretini de 1 d 5 Danimarka 4, l''tnlandiya 5, 

maları kabil olabiliyor. 24.DS liradan, ili. 2-l.45 ıra an. L·ı·ansa a. <buna ''ransız Kuz•y sôylcr. rlıs çürU~ünün ne kadar 
yapmakta ve külliye!li miktarda ' ' ' 
V~gl ka•ırabllmck ı'mk'nını ıa~o Binaenaleyh, ihracat \'e l!ha· M. M. ı. 24.15 !irad.ın, il. 24.n.J , 1 'ka 1 2 b d bil !ena olduğu hakkında demeçler 

" • • d · k ,., rı sına ay'.!"ı an urs a •·ert'rdı·. Fakat nutuklar kııru ol-
lamaktadır. !at yapanların dışarı~" ovız ·a li ıadan, Anadoln D. IJ. Y mü· Jcğilrlir.) Almanya 23, Yunan is ı·. b' I k . 

Binaenaleyh \erginin bu ek- çırmalarına mcini olunması ge- messll 50.~0 liradan. Yapı ve la 7 İtal 3 ıo. Holanda 4_ Nor masın c 1 e ı~ < e or estra \'e 

-
------------ ı rek!iği gibi, yurt dıııına çıkacak- Kredı Bankası D. 1U5 liradan 11 

3• P Yı k' 3 ! 6 1· bale kızları kıralanu'tı ve her \"l'f. • • or r ız , spanya . s- k d b 1 • ~ . . 
ıann maliyeye borcu olup olma· muamele gorınustlir f 1· 2 'ffi '" 3 '-" • nutu arasın a un ar gosterı ) a 
~---..;..--------------------.' vrç .,., svıerc , rraye , J. u- ·la dı r paı r . 

Tı • .naı•et ve Zahire Borsası goslavya 2.. Painlessin portatif bir i•kenıle 
21 kasım cuma gimO Ticaret '- Televızyon yayınları <i vardı. A -rıca. diş çektiği ... 

Odasından F. O. B. 784.863 lira !?:?.lı.ıgsz J[ 'en lilıyilk nı~itanya<la dün· man en az acıyı hissedecek kim-
değerinde 12 mcn1e ochadetna- ı !ı--anın en kU\"vctli tclc,•iı ·on}a· 5<'YC br~ dolar \'ereceğim diye 
mesi alınmıııtu. Bu~day o!ısin dokme Kg. 28

31
·.8
8
3
7 

Kurus r•n<lan he ı !aa!ıyeıte olup in· hahsc de girkişirdi, Bu adam bu 
Bu~day ıcrt 29.54 k'ld I" .. Bu arada ,\lmanyaya 4116 lira gıhz halkının yuzdc 80 ı trle\'il~ ı şc ·ı c >UYU muvaffakıyet rlde 
Buğday yumupk • W ı · ü t ·ı k değerinde :S. ton kabuklu yer fl!li- ~7 , 5 

yon yayınlaJ"ından faydalanmak-
1 
ctmı~, ~ı ş erı er a ın halinde 

tığı 30736 lira değerinde 9072 Buğday yumuşak lüks ~ .. - tadır .Bcı istassonLırd:1n her bf-, gclmıştır. 
kllogram yaprak tütlln; 1 Arpa 23·75 rinın ıayın menzili 160 Km. )- i ı Painleıı;sin bu rckl.im metotla· 

Avuıturyaya 6998 llra değe- :~:a çuvallı 24
·
75 ı aşmakt:t '"'lup !aaliynt sahası rı o k.ad~r müş~cri sayısını ar· 

rinde 200 kilogram bağusak. 21.-- - :!.2.S • 3 ua 1:! mılt·on insanla mesklın 1 tırmıştı kı. başdışçl 7S dişçi ve 
Soya :ıo.75 k 1 Danim3rkaya 5600 lira değe· . birer bölg yi kaplamaktadır. 170 asıstan ulanmak mecburi-
Aytiı;e i tohumu dökme 33 5 · d k ı t rinde 110 kilogram ba~ırsak. · Pek \"akında va:vın sahaları ara- vetın e a mış ı. 

İnı;iltereye 9996 lira değerin- Fındık iç tombul 191 - 195 sındaki gedikle;dı• 5 ara lstas. Birleşik Amerika ilmi makam· 
de 3 kilogram Gillyağı, 7840 lira Fındık kabuklu sivri ~~13 - 3800 ron d>ha faaliyete ~cçecek ve lan, bu şekilde doktorluk yapı· 
deferinde 43 adet halı, Un 79-81 randımanlı blitün istasvonlar knblo veva rad lamıyacağını kaydederek müte-

İsvecc 6089 lira değerinde ııo Un 65-75 randımanlı 3250 - 3350 1 vo ile bir.birlerine bağ!a'nacak· addi! de!alar Painlessln elinden 
:O:iJogram bağırsak. Razmol 145 - 185 · tır lisansını almışlardı, ama her !e 

İtalyaya 677600 lira değerinde Kepek 14·5 - 15 • Trlevizronun ılk inkişaf ala· rerindc mumaileyh. bunu geri al 
2200 ton buğday, 9532 Ura dele~ Zeytinyağı E. E. N. T. 227 - 230 • nında infiliı f'ndüstrisl rlB!:er maya muvaffak olmuştu. 

Zey!inyakı sabunluk çıplak 170 - 100 8 d k 1 ı rinde 40 ton balıkyatı. , 'u k •ı k • 600 dünya meml•ketlerindon ileride u o tor. a tmıı sene ça •ı· 
Nol'Vl)te 20J56 lira değerinde~ 1 tı 0 • a 

240 
bulunmak iddiasındadır f'tlhaki mış. milyonlar kazanmış; !aka! 

!5600 kilogram yaprak tütün. ı Yapağı Trakya kırkım • ka umumi bir tf'levi1von !iiervi~i parasını kötü işlere yerleştirdH!:in 
surlyeye 6000 lira değerinde Sl~tr derisi, &alamura kasap 205 - 210 Ik-ıran ilk memleket İngiltere ol den servetini muhafaza edeme-

2500 kilo&ram mahlep ihraç c • __ K_e_d_d_•_r_i•_i_, _ıu_z_ıu_k_u_ru_k_•_•a..;p~----16_0_-_ı_7_2._5 ____ ..; muştur. İlk televizyon ıstasyo- mi,!i. 

ihracat durumu 

Camiülezher'e Talebe 
göndermek faydasızdır 
Prof. Halil Nimetullah Özt ürk, bugünkü hayatımız Ez
her'in ilmine ihtiyaç gösterseydi, medreseleri kaldırma

mak gerekirdi, diyor. 
Maraş D. P. Milletvekili Ab-

dullah Aytemiz tarafından 
Kahiredeki Camiülezher'e niçin 
öğrenci gönderBmedi~i ve ora
daki Türk öğrencileriyle daha 
tok niçin ilgilenilmediği hak
kında verilen bir takrir bir kaç 
gün önce Mecliste görüşülmil,, 
Milli Eğitim Bakanı Tevfik İle· 
ri hükOmetin din işlerine önem 
,·erdigini söylenliş, takrir sahi
bi de bunu yeter bulmıyarak, 

kendince din konusunda öne 
sUrdüğü bazı istekleri ... yerine 
getirdiği takdirde D. P. nin ye
ni seçimleri de kaıanacağınıe 

ifade etmişti. 

B u takrir \'e bahsedilen mües-
seseye ö~renci gönderilme· 

sinin mahzurları hakkında fik
rini sorduğumuz Profesör Ha· 
lil Nimetullah Öztürk dedi 
ki: 
•- Ezhcr bizim eski medre

seler gibi arta kalmış bir ilim 
müessesesidir. Nasıl medrese~ 
ler skolastik ilmi yaymak su
retiJe içinde tamamiyle orta 
çağ bilgileri gösterilir ve orta 
taR ilminin tek yolu olan oto
rite metodu ile ilim verir idiy
se, Ezberde de bu metodla sko 
lastik ilim verilmektedir. E~er 
bizim bugünkü hayatımız bu 
ilme ihtiyaç göstcrmis olsaydı, 
eski medreseleri kaldırmamak 
gerekirdi. Halbuki sırf bu or· 
ta ~ağ zihniyeti ile o zihniyetin 
ortaya koymak istediği skolas· 
tik ilim ve o ilmin müşahede 
ve tecrübeye dayanmıyarak 
sırf otorite yöntemile bir ta· 
kım günü geçmiş eski mesele
leri vermek istlyen bu metod
dan kurtulmak içindir ki med· 
rcseler kaldırılmıştır. 

B iliyoru_z ki Rönesanstan son· 
ra dtişüncelrrde olduğu gi

bi ilimde de değişiklik meyda. 
na gelmiı, bu değişiklik in· 
~anlık ilemine yeni ilmi \"e o 
ilmin dayandığı müşahede ''" 
tecrübe metodunu ortaya koy
muştur. Zaten Batının bu ka· .. ............ .. 

Konuşan: 

i. A. 
mıştır. Ancak Türk inkıllbın~ 

dan sonradır ki, ümmet hal·atı 
yerine millet hayatı geçereki 
memleket çağda; medeniyetten 
nasibini almağa başlamıştır. 
Çünkü artık Osmanlılı~ın ya· 
ıadığı İslamcılık yerine Türk· 
lü~ün yaşamakta olduğu rıtüs
lümanlık, memlekette. din! ha· 
yatı vicdanlarda kendi yüksek 
mcvkiinde bırakmıştır. 

dar ilerleyişi bu müşahede ve 
tecrübe metodu ile ilim yapma
sından ileri geldi~i gibi, Doğu
nun bu kadar geri kalmasının 
hemen hemen denebilir ki tek 
sebebi. işte bir taraftan eski 
filozofların öbür taraftan dini 
hükümlerin tek dayandığı me
tod olan otorite metodundan G örülüyor ki, fsl3mcılıkla 
bir türlü kurtulamamasından Müslümanlık arasında bü-
ileri gelmiştir. yük !ark vardır .. Her islAmcı 

Görülüyor ki biz içine girdi- !.tilslümandır. Fakat her l\Iüs
ğimiz ve bugün Batı aıemile lüman İslamcı değildir. Biri bir 
hemen hemen baş başa gitmeye de\Tİ, öteki başka bir devri 
başladığımız ,.e böylece çağ- gösterir. Osmanlılıkla islamcı
daş medeniyette sırf yeni ilmi lık hflkim olduğu için cemiyet 
elde ederek kendi mevkiimizi hayatını yapan ve milli kültü
almağa ba~ladı~ımız bir sırada rü ortaya koyan dil gibi. ahl§k 
Türk gençlerini bu aydınlık gibi, hukuk gibi, aile gibi bü· 
yoldan alıkoyacak olan Ezher'e tün milli müesseseler: dini ka
talebe göndermekle, tutulan idelerin baskısı altında bulun· 
doğru yoldan geri dönmüş olu- dui?u için milli varlıktan uzak
ruz. laşmış bulunuyorlardı. ?ılü!:lü· 

Ezher'de öğrenilecek ilim mantıkta i!iie, yAni bu~iin Türk 
skolaıı;tik ilim olmakla beraber, milletinin yaşadı~ı l\lüslüman· 
tıpkı bizim eski medrese 5.lim- lık ise, cemiyf't hayatını yapan 
lerjnin memlekete vermek iste- müesseselerden biri olarak ve 
dikleri bilgilerdir. Cemiyetin yalnız (itikatler ve ibadetler) 
geri kalması ilimlerin kültürle halinde . vic~_anlarda. yaşıyan 
dini birbirinden ayrılmamaların kutsal bır muessesedır. Bunun 
dan ve millet mefhumu yerine sonucu olarak. bir taraftan milli 

ümmet mefhumunu düşünmüş 
olmalarından ileri gelmiştir. 

Nitekim eski Osmanlı hayatın· 
da sırf bu düşünüşün neticesi 
olarak. .~til~lümanlık,. de~il 

•İslilmcılık• hayata hiı.kim ol· 
muştur. Bunun neticesi olarak 
bütün içtimai hayat dint bir kis 
veye bfirünmüş ve pek tabiidir 
ki, her gün değişmekte olan ve 
türlü kalıplara giren cemiyet 
hadiseleri böyle hiç değişmiye. 
cek olan dint hükümlf're ba~
lanmak suretile, memleket he
men hemen çafdaş medeniyet· 
ten üç asır j:!eri kalmıştır. Bü
tün Osmanlılıkta millet bayatı 
yerine ümmet hayatı geçmiş 
olduğundan, cemiyet yüz yıl· 
!arca bir ortaçağ hayatı yap· 

hayat, medeni bir kılık alarak 
bugünkü medeniyet ileminde 
kendi \'artığını gösterir. Öbür 
yandan da. dini ha;ı.·at, yalnız 
cemiyetin itikat ve ibadet !ii&ha
sında fertlerin vicdanında. 
kudsl duygulan yaşotır. 

Görülüyor ki. bugünkü dini 
ha)·atın cemiyetteki me\'kii bu 
olup, bu yolda vicdanlarda yii~ 
~tk duyguları yaşatırken. şiın· 
di. geriye dönüp de İslAmcı.. bit. 
görüşle bütün milU müessese
leri din kisvesi altına sokarak. 
milli varlığı ideta ortadan kal· 
dırma yoluna gittnek, en az bir 
asır geriye dönmek olur. BU 
)"Olu tutmak için de Türk genC" 
lerini Ezher'e göndermenin ne 
neticeler vereceğini artık umu
mi elkir takdir eder.• 

• ........ ----- -··--·.-- -..... 

İzmirde Fuar sıra'iında Konak öniinde batarak seferlere engel te5kil eden cYenl Kurtuluş• 
motöru dün denizden çıkanlmı~tır. Resimde, motörün vinçle çıkarıhşı e:örülüyor •• 
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Bir fikir mücahidi 
B•~muharriri~1iz Ahmet Emin \"alman'ın .. J\~alatyad~ maruz 

kaldığı suıkast yurdun her tarafında buyuk ttessıır uyan· 
dırdı. :Oün, baıta muhtrrem Cumhurba-.kanımıı olmak ü1ere 
birçok zevat matbaamııı ziyaret etti, bühin gün telefonlar dur
lllııtan t"ledi. Dakika buında }"Urdun bir köseslnden bir tel
Krar geldi. Onu ,ah~en tanı'.'ıan tanımayan herkes teessür ic,:in
de idi. Bunun sebebi Ahmet Emin l·aıman'ın hakiki bir fikir 
l'l'lıücahidl olmı!ıı; fikir hü.rrİ)'etl. demokrasi ideali i('in her 
türlü dün\·a nimetlerine arka ('tlirmi~ bulunmasıdır. 

lJakikat;n Ahmf"t Emin l"alman kırk 5rneden b('rl her türlü 
l•hll~•yi gfüe al.rak, fikir hürrtyrtl, drmokr"'I kin talı1-
tn1\tır. Denilt"bilir ki hayatı hep bu müradele ile ~etmhtlr. 
llirinri dünya harbindt'n f!;Onra altıncı .Lılehmet de,·rinde pa-
1H1ahın istibdadına karıı durdu. Ru yüıden ntfyrdlldl, a)'·lar
ra tn{'nfarla kaldı. Tekrar vatirf' ba51na döndüt;ü ıaman istan
huıu işgal rdrn labancı kUY\'rtlerin taıyikine meldan okudu. 
Bu defa de ~t;ı.lta adasına sürüldü. Orada u1un müddet tel 
ör~ülf"r itinde 1ıı;hraph bir "ha.yat ya.~adı. Fakat )ılmadı, ide· 
alindrn bir dakika vaz geçmedi. 

lstiklAI Harbi zaferle netlrelenerek memlekete döndükten 
•onra kendi'iine her türlü nimet kandan atıktı. O. bunlardan 
hiç birisine raibet etmrdi; gazetr.sinin başına, fikir hüniyetlı 
demokrasi if;in miiradele ıaha!una dondü. Bu münasebetle 
)''tıi tazylklt>re uj:rad•~ fakat ~·ine )ılmadı. yolunda devam et
ti. Rugünkü demokrasi del·rine kavuımamızdı onun büyük 
te dr,·amlı ('lh'!masının tesirini kim inkir edebilir'! •.• 

Bu hak ve hakikat mÜC'RdPlesl kahramanına yapılan taarruz 
bize kırk &tne ev\•el üç gazeterlnfn, Hasan Fehmi, Ahmet Sa· 
lbinı ve Zeki beyleriq utradıklan suikaıı;tleri hatırlattı. Bu 
llbi hldiselerin arhk ebedi surette sona erdiğini ümit eder~ 
ken ?\falatyadakl suikast bütün hür fikirlilere ıshrap vrntl. 
Teselli rdiri bir nokta \'anı o da hüktlmetin ıtöstrrdill haı
"•h·ettir. Dü.n matbaamııı ılyaret eden sayın Cumhurba,kını 
htdfsrnin üzerinde tok büyük ehemmiyetle durulacağını, 
lbtnılekette fikir hürriyetine hiç bir seb,ple tecavüz edllml
Jtteğinl &Öyledlği gibi Baıbakan da :llalatyada blual ıulkast 
l.ohklkatiyle alikadar olmuıtur. 

Ru münasobetle !Unu kaydetmek isteriz: Fllılr blkldlr, hiç 
hir fiuretle yok edilemez. Bilhassa hür dü,ünce)i bir iki kur· 
1Utı)a ortadan kaldırat'aklannı ümit edenler hayatı anlamı· 
ll!ıı olan callllrrdir. Bütün trmennlmlı Ahmrt Emin Yalını-
1'ın bir an en·et lyile~mest. masasının ba51na dönerek tekrar 
ta2Jresine başlaması, mücahedesine devam etme~ldir. 

Enis Tahsin Til 

ltakıa dün bir hükumet darbesi yapıldı 

Başbakan 
( Bqı 1 lndde) 

Demokrat Parti ile demokratik 
nizam kurulduktan .ıı:onra, yani 
mlllet kendi iılorini bizzat ken
di eline alalıberi, islerin ne de
receye kadar i)·ileştl~i meydan
dadır. BugUn memleketin her 
köşesinden feyizler fışkırmakta
dır. ?ttalatrada konuşacaklarımın 
hususi bir ehemmiyet taşıyaca
gına kaniim. Sizlere \'e va.sıtala
nnızla bütün Türk halk elkA
rına gerek burada, gerek hü-ı 
tün memlekette yarnlan i$1erin 
bir hülisasını ı.·ereceğim. TA ki 
dünle bugünün her iki bakımdan ı 
da mukayese imklnını elde ede
lim. Bunu ?tlalatyadan istememin 1 

SPbebi, ltalatyanın dile gelmiş 
olma~n. ·eni iktidarın burava sa 
bık devlet başkanı J\falatYadan 
seçildi dire Ü\•ey evli\t muamele 
si yaptığı, kem gözle baktığı hak 
kındaki iddiaların karşı tarar
ça mütemadiyen hPr yorde tek
rarlanmasıdır. Siıleır düne na
zaran bugünün ne büyük başarı
larla dolu oldu~unu bilmektesi
niz. Aksi takdirde n3çiz şahsıma 
karşı giısterdi~iniz htisnükabulU 
göstermeıdiniz. Bu hüsnükabul, 

'Türk milletinin hizmetinde sar-
f ettiğimiz gayretlere, başardığı
mız. işlere vikıf olduğunuıdan
dır. Burada, kongrenizrie. yapıl
ması gerE>ken birçot işler tir.erin 
de görüştünüz, dilekler ileri slir 
dünüz. ~femteket işlerini düne 
nazaran ne kadar hızlı bir tem
po ile ele aldı~ımız mah1mdur. 
Fakat bütün ihtiyaçlarımıza mil
yarlar tahsis etsek ve bu para
nın hepsi de bir anda mevcut 
olsa yine ıamana ihtiyacımız O· 
Jacaktır. l\temleket hazine~inin 
çok fakir bulundu~u. ihtiyaçların 
uzun zaman ele alınmamı~. ih· 
.male uğramış oldu~u. işe koyula 
bilmenin büyük müşküller arzet. 
tiği bir durumda vazife başın:ı 
geldiğimizi hatırlarsınız, esaslı di 
lek1erinizin niçin haıa sonu gel
memiş olduğundaki sebepleri an
larsınız. Bunu benden çok daha 
.iyi takrHr ettiğinize imanım var 
dır. Çünkü burada ihtiyatlar U
zE'rinde konuşanlar vaktiyle en 
kilelik bir köprünün, on kilo· 

da ( Başı 1 inride) Kral ,.e kral naibi sarayı terkrtti metrelik bir yolun scnclcırcc 
c,1~rdunun müdahaleye mecbur Bağdattaki saraJ·Iarında ika. yapılmadığını gören, bunların 

tğı bildirilmektedir. met etmekte olan kral ikinci y;:pılmasında bir sıra dahi mev-
~tTb~bliğde, ordu erkAnı ile kral faysal ılc kral naibi Abdtililah, cut olmadı~ını, işlerin ele alın
e,~. 1 arasında yapılan görüşme bu ~ece ıehirdeki saraylarını rr:ış temposuna göre kim bilir 
Oııjıresinde kral n:ıibinin Irak terketmişlerdir. daha ne kadar bekleneceğini hi· ! 
~~ ~ıu baıkomulonı Orgeneral Kral ve kı:;\ naibi ıayliyede- len realist arkadaşlardır. l!albu-, 
~)~ttin :113hmudu başbakanlığa ki saraylarına ııtmişlerdir. kı bugün memleketin bu ihtiyat-
~lt etti!i de ilhe olunmakta- Yazlık ıaray etrafında sıkı !arı hAIA giderilmemiş oı.o da-
~G· emniyet tedbirleri alınmııtır. h'. işlerin ele alınış tarzına göre, 
' 8"'•)·iıler dün de devam etli Okullar talil edildi bugiln doğilse ,gelecek sene ve 
tı, :tdatta vukubulan kanlı hA· Vuku bulan kanh ~arpışmalar yahut mutlaka öbilr ıene o ihti-
~;'.e'r buı;ün yine devam et- yDz!lnden buıün bütün Irak ıe- yaoın gidorilmiş olacağına kana. 

ı ır, hirlerindeki okullarda mecburi aliniz \'ardır.> 
~~~!erinde binlerce talebe bu-' tatıl yapılmıştır. Başbakan bundan Mnra, kon-

KÖR KADI 

«Vitaminler ve 
Vitaminlerle ' 
Tedavi» 

(Bııı 2 ndde l 
Bu bilgiler baılıea her vi-

taminin tarlhclğl, $İmik far· 
müJü, fJzJk \·e $İmik hlssa· 
ları, dozajı, enternasyonal 
ünltt~I. fiziyolojik tesiri, 
günlük ihtiyaç miktan, dev· 
rimi, noksanlığı, fa1Jalığı, 
menbaları ve tedavi sahaları 
etrafında toplanmaktadır. 

Bütün bunlardan anlaşıla· 
cağı üztre şimdiye kadar 
lesblt edilmtı olan çeşitli ,·J. 
tamlnlrr hakkında bu kadar 
•efradını cami, ağyarını mi· 
nı. bir eser blade ilk d•fa 
yayımlanmış bulunmaktadır. 

Vitaminlerin nerelerde ve 
nelere faydalı olduğunu Öi!· 
rendlkten sonra meseJA B 
bir vitamininin en fazla ne· 
lerde bulunduğunu anlamak 
istedij:lmiı zaman bu vita· 
minin menbaları H~tesine 
göz geıdirlyoruı ve S2 gıda 
madde"ıl arasında en faıla 
ya, bira mayasında bulun. 
dulunu görüyoruı. Sonra bJr 
vitaminin fiıyolojik hlssa· 
larını öArenmek l~tediğimiz 
zaman, mtsrl.\ C vitamini· 
nln vazifesinin •hücreleri 
birbirine ba~lıyan maddenin 
normal halde kalmasını te· 
mtn ttmek• olduğunu anh· 
yoruı. Bu vitaminin de 57 
madde arasında en fazlı ta· 
lf' yabani gül de, daha son· 
ra da !'ltra!iile ~,.er elmııu, 
çllrk, pisi balığı, ilhana ve 
ıatcam gibi ıeylerde bulun· 

• duA:unu ötrtniyoruı. 
Bütün dokulardaki oksit. 

Jennıe faaliyetini azaltan E 
l·itaminine ıünlük ihtiyacı
mızın tahmini olarak günde 
10 miligram oldutunu bu 
vitamin hakkındı verilen 
bilgHer ara!iında buluyorur.. 
E vitamini en faılı mı~ır 
yağında, sonra da bulday ta· 
ne!!:lnde bulunmaktadır. 

Bütün bu ya1dıklarımla 
l\luıarrer Şevki \"enerin Yf'· 
ni esrri hakkında okuyucu· 
larıma · ufak da ol~a . bir 
fikir verebilctimse vazifemi 
yapmış sayılırım. 

Son !iÖz olarak ilim kü
tüphanemize böyle bir eser 
kazandıran ızlı dostumu ve 
bu yolda kendislnf" vardım· 
cı olan müteıha!ls111 ~ırkıdaıı:· 
larını randan tebrik ederim. 

Devrimizin en modern 
Sabun Fabrikasında imal edilen 

Sadun G. SAVCI 1 BOL KÖPÜKLÜ- NEFiS KOKULU 

~ IQ 20 bine yakın halk kilUe- Diğer taraftan, matbaa işçile- Ar• delegelerine hitap ederek 
h~8atdadın ana caddelerinde rinln de grev yapmuı yüriJndeQ tkl bakımdan Df'mokrat Partiye 
~~~ları nümayişler esnasında bugün hiç bir Irak a:azetesi in. mf'nsup olmakla iftihar edebile .. 
~lth ıııerle bütün mUnasebatın tııar etmemiıtir. coklorini bolirtmiştir: 
ler,.•I kesilmesini talep etmiş- Talebelerin llerl •Umum! surette Demokrat Par 
~ 1 ~ sürdükleri ıartlar ti)·e, hususi aurctte de partim -

~~· caddeleri takiben Raıit Irak talebeleri buiün millete zin ~lalatya teşkilatına mensup 

O:'i'KELİ:llEYLE PURO Sehrlmlzde 197 ·~· YU• r· 

..._m~~-·çı tur_f,tik şa-rtlın ---'halı; ', 
ondan haber~! .. 

TATLISERT gç 

,_ 

I 

PURO 
Tuvalet Sabunu 

MEMLEKET PİYASASINA ARZEDILDI 

En üstün iptidai madde ile ve ta· 

mamen hususi bir formülle imal 

edilen yeni Puro TuvalPI Sabunu, 

kolite ve nefaut bakımından en 

Üıtün Amttrikon Yft AvruP.a sabun· 

)arının OY,Orındodtr. Luks bir tuva· 

let sabunu olan yeni PURO, mÜH

sir bir CiLT KREMi ve rakipsiz bir 

GÜZELLiK MÜSTAHZARIDIR. 

PURO, cildin derinlıklerine kader 

nüfuz ederek temizler.,. besler,., 

siyoh benekleri yokeder ... teni ka

dife gibi yumuıok ... çiçek gibi ta-

!!... Y~~· 

hııradanına «elen nümayişçiler hitaben bir beyanname neşrede· oJmakla övünebilirsiniz. Çünkü 
~lllt a Polis kuHetleri ile karıı rek, halkı Irakın is!ek!erl ta- Demokrat Parti mensubu olarak insan ölürken 

Ne hissederl 
Tuvalet Sabunu 100 de 100 saftır · 

~: ııı•.rdır. Vukubulan •arpıı· b' · · ı k t ı 1 :-.ıt rı " h:ı.kkuk edinceye kadar, mUca· ııe rey vcr1nız, mcm e e e Y • 
~l c •ticesinde 3 klıl ölmilı ve 1.k h" · t d ı t il · 

•Iı· deleye davet etmı'•lerdı'r. ı , urnyc • a a e ve m savı lı,, ı ağır surette yıralanmıı- • 
Bu beyannamede, illn edilmiş haklar gctireco~iz, Tek şah1' ida 

ı. Verır olan umumt grevin nihayete er .. resini, &!'flik sistemini kaldırac~
~ li en mütemmim malQmo- mesi için 3 şart Jleri koşulmak- ~ır. antıdomokratık usulleri mı! 
.\ııl, '.•· nürnaı'iıçller İngiliz ve r h d u d t ~ 
lııı tbıkan istihbarat Bilroları- tadır: 1 - Irak - İngiliı antaı-ı ı u. u ar ışı~a a.a~a ."· mel'!l 
~b..... 1 .. ulundukları binayt ate~e masının •yenilenmemesi ve tn. lcketın m.aı.ı ıkt_ı..sadı, ıçtımat kal I 
-,'ll..,lerdir.. giliı birliklerinin ırakı terket· "kınmuı ıçın dUnc nar.aran çok 
ı~~~ndan baıka, lnıiliz !dar&- meler! 2 _ Irak petrolünün daha M çalışaeağız, diy• halk 
lı,,,; bıılunan Arap Haberler A oılllileİUrilmesl 3 _ Irakta bir ofklrı huzunınıla verditiniz söz
)~kıı b1n3.sı da ateşe \'erilerek dere~li ıeçi~lerin yapılmuı lcri, bugün iktidarımııın üçüncü 

8 l'Jııstır itin setim kanununun tadili. ıenesl ortasında t_utmuş oldu~~-
l~akata çıkmak yasak edildi Birleşik ı\mrrlkı ve fn~ııtrre TIUZU, baş.arılan mtishet, işlerle·" 

~ı., kta \ııkubıılan konlı hAdl- elçilikleri neıaret altında hat rdobılec•k ve hakıkaten o-
'~ı.ı uzerine iktidarı ele alan Vuku bulan karıaşalıklar Ute- vUnebitecek durumdasınız., 
~ rı; bugUn yayınladıtı bir e· rine, ordu komutanlıRı Bddat- Başbakan'. bundan ıonra. mu· 
lı,hın' lla~datta S03t 18 ile sa- taki tnıiıtere ve Birleıik Ame- halclet ıl~rı .g~l.e~l.erının otuz 
tı(n,~ &aat 6 sına kadar soka·,- rika elçilikleri binalarını askeri k~ruş verıp ko>li.b U me~n~n et· 

Yı Yasak etmiştir. 1 muhafıı. I' altına almıştır. tıler, fak~t memleket . ıktı.s~~ı. 

8 ~ - ·-- -- - - - yatmın dığer eephelerı çüruk-

Ursada bir gazete Çorum C.H.P. lileri ;~;·k\~diasını ele alarak dcmlı-

lehdit edildi irticaı tel'in 
~r ( Başı 1 lndde) 
~h~~· gazetesinde ıu ıatırlar
~ tnetin d1kkati çekilmek-

' •b•b 
1'11ııı,ı a bırkaç ıün evvel şeh-
lfq~.~. Cıkan bir iazetenın jda
~ ıı;ııı~ sırf o ıazetede taa•
,~~~~ fh~nde bir yazı yaıılmıı 
b~ '8iz ıçın bir serseri ieimJş 
~ ~ki bu nzıyı nasıl yazam
\ııııı 1 nız1 başınıza alın. ~lal· 
~~tn baiınıza indiririm• de-

l b Per\'a etmemiştir. De
~ı •I~ lıkır ve kanaat müca. 
~ lok n Ahmet Emin Yalına
~"'' kak ortasında suikasde 
~ e <! al~ası gel!.ii güzel bir 
!ı, ''<ti etıldir \'e bu memleket
f "~"rrı~llAhla sustııtmaya ka· 

- Iı~d· 1 bir teşkil5t mevcut
lıı, o ı,t''eler hunu göıterlyor., 
ı..,.'•rırı ırıarıa .ı;av('1J14ın ve aIA
' '<iltat dıklali tokilmrkte ve 
~· •tılma.11 istenmektedir. 

t ırne Bulgar 
~0nsolosu 
e§işecek 
~ Ibr < Başı 1 Inrldt> 
Sllıa 1

rrtalinin mevcut hulun 
sı,~q hazırlıtının hu volda 
~ '• h~ da Bulgar makam
,:.'<lir her almdı~ı. bunun Ü· 

~ •t•ı ki Yen; mua\'ln Todor 
~~•nt."1 '3zllo inin 'ı'anokl 
~~Ilı '~li ve ttıuhafaza ederek 

'"'tı •oe d•. llulgaristana 
tı.~3~ \'e Yerini bu muavi

ı kcyfiyotid'r. 

Etti 
( Başı 1 lndde) 

olarak büyük bir reaksiyon yarat 
mıs, bizzat devlet reisi tarafın
dan mahallinde demokrasinin 
mefhumu muhalifi bulunan te
okratik idarenin yıkılmı,s oldu· 
ğu umumi efk~ra duyurulmuı· 
tur. Buna rağmen aziz memleke 
timizde inkıl:\plarımızı ve bütün 
medeni eserlerimizi topyekQn 
yok etmek istidat ve temayülünü 
gösteren Ye bu kararda olan Ço 
rum D. P. teşkiUtı karıııında 
normal ı;iyast nüicadrlemi1le hf'· 

r&ber inkılip ve medeniyet eser. 
terımizın muh:lfazası için aydın 
ve ileri görilş1ü hemşehrilerimiz 
le birltkte yılmadan mücadeleye 
devam ed•r•~imlzfmillet elkArı
~a ırz ederiz.• 

önergenin okunmasından son
ra iktidar. tiddetle tenkit edil
miştir. - -----....,,-=· -

Balıkesirde Bir 'liiti 
tevkif edildi 

Balıkesir. 23 (Hususi) - Pos
tA pulu makbuzlarında tahrif ve 
suiistimal yaptı~ı iddia olunan 
eski İvridi ve h!len Afyon Top
rak lskAn Şefi Nusret Korkmaz 
Ağırceza mahkemesinde tevkil 
edilmiştir. 

cBiz, iktisadiyatımızı, ıağlık 
işlerimizi, bayınd.ırlığımın, &a• 

nayiimizi. maarifimizi, milll sa. 
vunmamızı elhasıl içtimai haya. 
tımızın bütün sahalarını kaplı· 
yan işlerimizi birbirinden fark· 
lı olmamak Üz.e[e müvazeneli 
bir ıekiide )'ürütmek kararında
yız ve böyle bir .3.hcnkli kalkın. 
manın içindeyiz. Türk milleti 
bundan emin olabilir. İç ve dış 
pazarlarımızın genişlemesinde, 
büliln devlet hizmetlerinde her 
sahadaki inkişaflar, b·irbirini ok. 
pyan muvazeneli_ v~ ileri nisbet
lerdedir. Bu da ıktısadi görüşü. 
müzün ne derece müsbet esas. 
Jara dayandığını, ne dereceye 
kadar bünyemize uyıun bir a:ö· 
rüşle bu politikamızın tatbık 
mevkiine konulmuş olduğunu 
gosterir. Bugün ortalığa, iç tic.t· 
ret durumu, dış ticaret müvaze. 
nesi. bütçe açığı gibi sözler ileri 
sürülmekte, sual ve istizah tak. 
rirleri verilmektedir. Çok acele 
ediyorlar. Bunu, ideta bir Sİ· 
yasi şantaj haline getirdiler. Bir 
haftaya kadar yeni bütçe Büyük 
)tinet l\feclisine verilmiş ola
caktır. O zaman komisyonlarda 
ve umumi heyette, ilç ay müıa. 
kere yapılacak, maliyemiz ne. 
dir, iktisadi politikamız nedir, 
dış ticaretimiz ne vaziyettedir, 
bütün bu mevzular, kendileri de 
dahil olmak üzere 400 küsur 
milletvekili tarafından inceden 
incPye tetkik olunacaktır. 

------------·ı Bır hAletı ruh:veye dikkatinizi 
ZA Y 1 çekereQ:im: 

•Bazı şom ağızlı insanlar var 
5154 numaralı arabamın pll· ki, feUket telllllığı yaparlar. 

:CJStnı kaybettim. \'enisini alaca· Bizim muhalefetimiz de memle
~ımdan eskisinin hükmü yoktur. ketin iyilikleri ile ötünecek yer 

Sirkeci Demirkapı Kum mey· deı 1 geniş manşetlerle kara ha· 
danı 11 Hüseyin Tüm. berter yaymaktadır. 

Suikast faili BULMACA (Başı 4 lincilde) 
Mülteoi istatistikle uğraştığın (Batı 5 incide) 

dan kurtulmak ihtımaııerini he ı 2 , s , 1 Dünyanın en keskı·n saplamıya baılamııtı. Fakat ye niyetle öğrendiğime cöre, Vatan .. .-..~_,3 5=-.:__:,._:8 
mek takımları yere düşUp kı- gazetesi başyazarı Ahmet Emin ı ---ı• 
rılınca he~apları unutup artık Yalmana yapılan ameliyat mu. ,.1-- - - • - - - _ .. 

ölecoğine hükmetmişti. Kamı- valfakıyetle neticelenmiş ve sıh- , - - - - - •- tracı bıçag" ı ile 
nın talışarak aitrsini geçindi- batı normale doğru ıitmeıe baş. '- t- - -- - _il,_. - y 
rebilecct,ini düşünüp teselli bu lamıştır, B;o_:akan Adnan lfen- ~ • • 

deres, ıeyahatini, Ahmet Emin Juyor, fakat ona karşı olan his- 1-- - - - - --ı-
1 · • d · Yalmanın sıphi durumunu takip ,.. • 
•rını aıma açığa vurmamıı · . b. .. d h hl ı , t' 
olduı!;una Uzillüyordu ıçın ır ı:un a a te r e mış ır. ı- -·. ı- - .. - __ _ 

Çocu~unu \·aİcitsiı ·doğurmak Dün akşam saat ta~ 24 te "' • • • 
ihtimali hAmilc kadını dehşete Cumhurbaıka.nlıgı yavcrı, baı- .. • - · - - • 
di.lşürmilstil. Pilotun tayyareyi j muharrırımJzı? ~allık durumu _. .- -•. - - __ -.. _ 
emniyete alabilmesi için dua hakkında yenı hır haber alınıp ...... _ 
etmiş, hatta duanın tesiriyle bir al!nmadıj:ını telefonla .. gazete- &Man Satı: ı) Tırıra"lc •lrırı~ı 
aralık kendini de her §eyin dil- ~ııden ı;ormuş ve kendııııı~c ha. Olmımıe. 2) Bir bıc-ık. B) fctimar. 4 ı 
zr.leceğine inandırmı tı. Kendi dıse hakkında izahat verıle~e~ Sııtnkcı. 6) Bir m•mJ,.kat:n parası: 
"! b"l S Yalmanın sağlık durumunun ıyı- h:ıı.m11ı14r&h, 6) Bir ııo•ı. 7) Be1ıa 
o se ı e ('Ocuğunun kurtulaca- d 1" tt .. l b.ld' .1 . •"-atı; Yıpıl.maı,aa tıin ,.,rilmlı oııa 
ğına kani idi. Y~ o.ru ıeyre ı. ı ırı mış. S) ııt. 

Endonezyalı şahsen kurtula- hr. .. Tulı:andan '''fıTa: 1) Rir o~ •. 
ca~ını düşünmüştü .• Birkaç da Baı~uharrirlmlzin &0ılerl rıu.a.. 2) · ... 1) Gtıı.ı aar:ıat:ar •rlıa· 
k i · d bıadaa biri. () Bır ıl•ara <•tldı. S) 

ika tın e öleceğimizi biliyor- Hldise hakkında Bıımuharri- r11nıl'\I hake•: Za.cıı.&r:ıın k,~ 111'1~anrıdan 
duk, diyor; fakat ölümü bek- rimiı Ahmet Emin Yalman de- &) Btıı: thtiJ"ar, 7) Plir r••ın Rlr 
)erken, bJr taraftan muhakkak mie;tir ki: aorn; ı::"" hırt. JJ I>•uıı-:k J\ir •ı!a• 
yaıamaya dovam edecelime 1- ,_ Postahancd•n çıktılımdı BUUIACANlN RALLi 
nanı)·or, di~er taraftan da artık m•çhul bir ııhıslı kırııtaıtım. EVVELKi GÜNKÜ 
dünyadan ayrılacağımı, kar~ıJa- Ü'zerime dotru yürüdü. Şaka ya. F~daa ~·•• · J) )f111c11n-a, tl At. 
nııya gelecek olan karımın be- pı_vor zannettim. Na tabanca se· !: Zanııt. "~ E:•: f'a ~) ''• Am· 
nı bulamı "aC • d" ·· il tıar, ) A.lAka. 7) t'"a; İı; Rt. 8) İt. 

,J a5ını uşun yor- sini i~ittim. Ne de adamın yU. d ~ Bır:ı. 

ufs't;tistik mütehassısı o an- zünü eördüm. Sadece yere yı. Tukarıdar:ı a'atn-a: 1) l•u; '.\taTI, 
kıldıjımı anladım. Sıhhatim 21 A.aal•t. !)• Xin•, '' A"klı. 5) t'tar:ı· 

daki hi~l{'rinden pek emin de- ~imdi iyidir. Doktorlar çok mu. mır.. &) . 7) Ya; Tahrı. ~> Amr: 
ğildi. ·Ölürken kafamda ulvi vaffakıyetli bir ameliyat yaptı- En, 

his1tr bulunmalı diye dUştindU ıar. Kendilerine minnettarım. ~._,..,:-::::'----------, 
ğtimü hatırlıyorum, fakat ak- ·~t.a.lnız çok kan ıayi etmişim.• 
lıma hiç bir ı•r gelmiyordu. 
İtimde sadece ölmek üzere ol- Kemal Aygün ne diyor 
duğumu, artık ner şeyin bitti- Emnb·•t Genel Müdür Vekili 
lini belirten bir his vardı· di- Kemal Aya:ün, şunları söylemiş-
:ror. tir: 

Tayyareyi en son terkettitl
ne içerleyen ihtiyar kadın hiç 
olmazsa bu vak'ada herke~in sa 
dece kendi canını kurtarmaya 
çalıştığını söyledi. Kadın şikA
yet etmiyordu ama, erkekler bl 
raz utanmış gibiydiler. ı 
Yolcuların bir kısmı daha 

evvelden ae ölümle karşılaş
mıştı. l\.tescl~ Endonezyalı ast 
diye kurluna dizHmek üzercy. 
ken bir ngiliı subayı tarahn· 
dan kurtarılmıştı. ?ııfülteci bir
kaç dela gestaponun eline geç 
mek tehlikesini geçirmişti. Fa
kat burad•ki tehlike bambaş
kaydı. Muhakkak bir ölilme 
gittiklerin! biliyorlardı, tehli
ke işaretiyle ölüm lnı arasın
da sekiz dakika geçecekti ve 
bu milddrt zarfında kurtulmak 
için yapabilecekleri en ufak 
bir harek•t bile mevcut değil· j 
dl. iskemlelerine bağlanıp deh 

•- ~1ütecavizin kısa zaman. 
da ele eeçeceğini ümit etmek
teyim. Elde mevcut dtliller bizi 
doğru yola sevketmektedir. Ka
tilin yakalanması saat meselesi 
haline ıelmiştir. Şimdılik başka 
bir şey ~ö~·liyemiyeceğim, ma
zur ıörün.ı 

Malatya C. H. P. it idare Ku
rulu Başkanı Nevit 'ı'rtkln de: 

•- Partimi..c çok mütees1iir. 
dir. AdaJet mütecavizin haddini 
bildirecekllr. • demiıtir. 

=·~~==============
ıet içinde ölümü beklemek· mec 
buriyetindeydi!er. 

O ge~e yolcular tekrır bir 
tayyareye binip Nevyorka hare 
ket ettiler. Büyük bir kısmı bi
tap olduğu halde kimse uyu
muyor, herkes sigaradan çıkan 
dumanı bile şüphe ile bıkıyor
du. 

24 Kasım 1952 Pazartesi 
ISTANllUI 

13.00 Hah•rlPr: 1:\.15 T~rkü!er (T'I) 
13.!0 R:i!~6.k nr:.ntra k~ııuri CM) 
1:11 -'~ R~"P Rirr,•. Rıb:a K~k:Prd•n 
ıarkıllr, l.f. 20 Dana Ti r,.ı mliıill 

tpı 1 ı.ı,15 Sıırkılar (Pı) 1~00 Ka 
panıt. 

ı;. 00 A~ıhı Tfl Huo"<"in Dil.\T•fdfln 

ttirltlil•r. litl5 İn.-lllırı *'•rt, 14 90 
.Afitap Kara(andan a•rkılar. t~ 00 Ha 
htrlır, ı 1. ı 5 Şaa •nrl•rl, ı ı SO 4k· 
••m rııiız.;-: (Pl.) 1~ .&~ İbrahim Gnl 
maa Tt arlı:adadannda11 daııa mıj,z\fl 

2n 00 f"taıal K.tmil r.aıı.eaıeıı ıırlnlır. 

~o.ıs Ra<'lnı ıalffUI. :?\'l.'.-10 Kı~• , •. 
hir hıh.rl•rl, :?n.~s Ra-110 k tl?\e tuh, 
(Xilı•:.-erıt) 21.15 Ra<ls'<ı bafaıı 2ıııt 

Piran" ~oloları. 21..&5 t:IPGr h~ahth.tl 
Itri, 22.00 PtrUı.an A!tuldıfdan ıar 

kılar. 22 ao Wavaraa rttar toplulu~. 

2:?.(5 Hahtrl•r. 23.00 Kamhi70.f\nr ~ 

T• prt1rramlar, 23 07 Dan• Ta <'a1 oıU 

ı:tr. 29 '·~ '!alı uhrı•!•r:ıuı•"l'I lPI.} 

TEKNiK ~İVERSİTE 
21).l.\ Açılıı Ti' lc!h·,s 

tP.) :?2 00 R"apnııı. 

A"IKARA 

tıau n; :.fi 

.., 11 x~ .. ıı M·ıJ:lk (Pi.) -: ... Ha 
btrltr, il.O~ Eırkılar • Turliil~r (Pi ) 

Daha Fazla • 

traş olursunuz 

En temiz. en koloy 

ıekilde troı olabilmolı 

içi• Movi G<llette T "'I 
lıçoklan alınız. Ayni 

zamanda paranızı da 
tasan-uf etmlı olurwnuz: 

Mavf Gıllette Traı 

Bıçoldorı dünyanın en 

k•ıkin ve en çok daya• 
nıklı traı bıçoklorıdır. 

Mavi Gillette Traş Bıçakları 
Jilet demek Gillette demektir. 

8 211 Ha1'a rar>onı. 8.10 Kırııık ha!i.I ! 

lhlıMil•r (Pi.) ~ 00 Gilaiı.n Pronaau: 
il 15 • 19.30 A!;Jo.'.tJt .A ATt 
12 15 MH«i~k•:ten. a. .. ısm 12 O 

Mflı:n.l•1'tt11 a.•ltnı. 1:?.10 Ordııda:; ha I 
herler, 12 15 B,h..I .... • Akı..,ydao t•rkı 

'ar, 11 00 Hal'ıerlr-r, t ~- i \ Cilt ar T• 
harp aolnlırı (Pi.) ı~.ıtı {İflP ıa1• 

tesL f1 '\ ).I.,Jo:i:l•r Pi J 11 00 Ha· 
Ta raroru ve lı:arııı.,,ıı. 

* 17 00 .ı;:ı<l.kı C•ndırlıda" \lltlr.ılar 
ı1so K.,nuıma. ı;a~ ~ı 1ı; Pil 
ı".1~ K3Yiin aaa•t ı'lOOE•h•rh•r J{l ı' 

Tarihten b,r 7•l'?"•k lQ 20 K lı k Turk 
mı~ı ti, 20 00 '' --k ( Pl ' 4.0 ı ~ .Ra t 
ro ıau•tHI !O so Rıı-t-e onfonl Ol' 
lr.uırau.. 21 l.'ı KC1nuunı. 21 !O lı.:- .. aı 
Ot111'l"flfQ tarİı;ılar, 22 00 Ktırııaımı 

:?2.1 s nana mi:ıtJ ( Pl.) :?:? . .ıs Ha· 
berltr. 2:1.00 Kıraıı.ıı 

ISTA.,Bl'L BEU::DIYl:;St 
'i'llİR rl\' ATROLARI 

f!lrK('t'S\• 

Saaı ıı dt 

ORAM KISMI 
sc.N ıwz 

Yazan 
.\1ırhf'l Ourın 

SJIAııJddın trdeıµ 
ı ... ı•h•u ı · ı ,, 

Pızar gıinlPri l~ :JO da Matine 
C'umarleı!>I \'f' (:arşamba günleri 

11.30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler sa'lt 13 de açılır. 

FMINÖNÜ RÖLÜMU 

< }o:skı Halke">ı oınasında) 
TEHLIKEl.I flÖNEMEÇ 

Yazan. l'rıestley 

Türk.çesı: fuuç ~almaa 
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Miç m'h 

RADVOLİNııı - _, 
En sıhhi ve antiseptik bir diş 
macunu olduğu bir hakikattir. 

Ucuz fiatına rağm n .. 
rekabetin muadil modeli ' 

rın 

göl ged bırakan ahize 

~I 

ISTANBUL - MEMURLAR 
KOOPERATiFiNDEN: 

Bilumum Memur ve Müstahdemlere. 
Kredi - ile dağıtmakta bulunduğumuz 

KOM URU o 
Limiti dolmaktadır. İstek!ılerin acele müracıatlın 

rica. olunur. 

SAYIN ISTANBULLULARA : 
i.tihsal bölıelerinden ııelirttiğimiz hali 

ÇİÇEK SADEYAGLARI 
Maaazalanmızda 11bşa anedilmiştir. Satı,ımız serbesttir.· 

erkese tavsiye olunur. Telefon: 41548. 
•e-~ e-

Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii 
Müessesesinden 

Beykoz-· İstanbul 
'-füe~!esemiz.de me,·cut tahmınen 50 ton kıdar kromlu deri ta 

lııı 4.12.1952 perıembe günü &aat 14 de J'leykozda müe!Sese 
merkezinde açık arttırma ile ~atılacaktır. 

63.7~ lira teminat müessese veznesine yatırılacaktır 
İdare 'ihat~vi va.ı>ır> vapmamaltta ~~rbt,.tlir. C18457) 

KADIKOY HUSUSi AN DOL 

velLK OKUL 
S~ın ,·eJılerın g<i•t<rdi~i alika ve iatek üzerine yatılı 

otrtnci kabulüne baılanmııtır. 
Kadıköy Sakııyolu Sokak !\o. 39. Tel: 61050. 

,. 

Hayret 1 
'rnclercc {<'na bir.._ 

PVDR f KULLANDIM 

MUKAYESE 
iKNA ETTi .... 

Vl• ıo 1 1'1 ~ı~)~~~rab~~~ı~1~~rı:;~n~~~~~~ 
lrrınr uyAn rrnkte pudra kul· 
!andıkları ıakdırde goründuk: 

1 lrrındcn daha cazıp ve MvimU 
ola.bılt:ct"klcnne ıhtımal vcrmi· 
yorlar. Pudra reng1nızi kro· 
moskop usulü ıle ıeçilen Tg.. 
kalon Fascınatıon renkleri &• 

ra...,.ında bulacakınnız. TecrUbe
0 

edınız, ııu llzım olan nümu•J 
nC"l<·rı parasız gönderect'ğLZ,~ 
Tokalan FL'!cınation pudra~ 
havalandırılmış, nefis bır tau• 
d:ı. kokula.ndırılmış Vf' o derece 
ınce ve aaf olarak hazırlanmıt-1 
tır ki cıldınızde hemen ht!men 
m,..vcudıyrtını hiasf"tmck mUm· 
ktin dcğıldır. Gayct fl&bil oldıı· 

Zevkı selimin ifadesi olan 
çok güzel kutulu, muhtelif 
vazifeli 5 lambalı olup geniş
letilmiş iki kısa, orta ve uzun 
olmak üzere dört dalga ban· 
dını haizdir. Munzam hopar
lör. ve pikap prizleri vardır. 

Di~er modellerimizi göste
ren katalo!'.'.ıu isteyiniz. 

1 , Elimizin b ş parmagı birı- 1 

birlerine benz · · i ...... : 

, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Dünyanın her hangi bir yelinde bir şoförü 1 
durdurup hangi lastik markasını tercih elti· 1 
ğİni sorunuz: Size GOODYEAR diyeceği 1 
muhakkaktır .... Zira dünyanın her tarafında : 

kullanılan GOODYEAR her türlü yol ve I 
arazide tecrübe edilmiş ve fazla dayandığı 1 
ispat edilmiştir~ GOODYEAR'ın sarp arazi f 
için hazırladığı f 

_!(amyon_ listikleride bu hususta en dayanıklı 

listik I oldu~ i tecrübeleri~ ispat· edilmiştır + 
G~OOD 

La tiki r de dış görunüşte 
biri birlerin benzeyebilir. 

• 

EAR 
I 

tundan pudranızı . tazelcmeğe 
lüzum hıasc-tmıyecPk \'f" parlak 
bır burundan da kurtulmuş O· markasın-ı 'taşıyanıdır 
larak•ınız Bugünden Tokalon ·-· • 4.. ·-' , • • 
.ıruzelhk Semo: 9 K. ı Posta TUrklye Umum MUmeHlll: 
kutu:.u l~i6, İstanbul} yazınız, ,. 
paruız olarak gönderıleeek en TATKO, OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TiCARETi T. A. Ş. 
ıon moda s~kız renk pudra T k ı Blıh 35 

"\ nümunelerını IAt.yınız. Yapa· ı • • m ÇHI karflll No. 
cağını< tecrübede •ızon hakıkl Telefon : 82240 • 82249 Telgraf: TATKO • lstanbul 

pudra rPngınııı bulac&k!"'-J\LZ. -~~~~;;;;;;;;::;;~~=:::=;::;;;;:;=:;~f=::====::======:=:=~=~:=-:----:-
r 

1 
VATAN 

~U.sbası 15 ~uruştur 
& iMia• ııra.1' Nrh.,ıııU H•"1rC. 

l:UJ •ılı• 

Co e.Jl.ı• 

&lb •111~ 

lıııı ... 

1. jO ı..trı e oo ura 
ıı.ou ı1. oo 
'%'.l.~0 • &!.00 

.. ıoo • 11.00 .. 

DlllKı\I: 

6e&•t•UUH COZHl•rll•• ••ra• fi J"a. 
u"&J o•NdıffJ.A, ıtdllu.•la. ladı 

ııuceıu tııaıardaa •·•·W.t k.-

Oll.I 9'11llna 

ABO,t:l.t:Kl°'I 
DİKKATİNi:: 

Adres deıtıtınn•k uenlldl 
tt takdirde 58 tunışlıılı -
ta pnla ıranderllm"I rlu 

olonor "'-----J 

"1- Defterdar fabrikası Kumaşları Satışı İngilizce ve Fransızca öğretmeni alınacak 
?i_4~7 Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 

MUA.\UIER KARACA 
MAKSİ'.\! Hu akıam 

HEl..SİNKİ 93Z 
Cu.maıı.sl. Pa.ıa.ı aiad· 
•tllJ' ıo da, caanl• 21 

ıı.. Carıamba aı.ıa:nı .. 

n l•ıu!llUı ••:k ı•e•I. 

r1.11.r• .. ı aıaaınlan tamlil 

:rolr.ıı.ıı t'• ra•mb• ı•ıı11ıı1rı •• Cı.::ııar-

ıuı mıı •dt taltl'ıe1• ttı:ıd.Llt. 

Ttlt1oD; &ll.8# 

Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden 

Müessesesi Müdürlüğünden 
De!terdar fabrika" imallb olup hl!tn meıkO.r fabrika 

ambarında bulunan takribtn 08734~· metre muhte!il tip 
serj satılacaktır. 

Taliplerin, bu işe ait ıartnameyi görmek, lüzumlu 
izahatı ılarak teminatı yatırmak ,.e tekliflerini \'ermek Ü· 
zere 1/12/952 pazartesi günü saat 16 ya kadar mile5'uemiz 
yünlü ~ubesl müdilrlü~ilne müracaatları rica olunur. l-fües· 
ıesemiz satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (18307) 

.. ı .... Iİlliıiiilİİliİiııllıııiııııliiıııiııiiiıiıiıiıiıiıiiiııllıiıiııiiııiıııiım .. 

KARABÜK 
Mtie .. esemiz özel orta okuluna. Mılll Elitim Bakanlı 

ftnca yetki ve ehliyetleri tanınmış olanlar arasında bir tn 
ıiliıce ve bir Fran~1ıca öJretmeni alınacak, öğretmenlere 
3659 sayılı kanun hliklimleri gereğince iktısap etmiz bulun 
duklan ;aylık ücretin bir Ust derecesi sınat işletme :reri taz. 
m!natı olar.k \·erilecektir. - ~ ·•teklilerin öğrenim durumlarını ve geçmiı hizmetlerini 

t ••erir mahiyetteki belııelerini ekleyecekleri dilekçeleriyle 
.,., aeç 1/12/1952 tarihine kadar müessesemize mürat'aat et. 

...!eri ilin olunur. 1134;18) 

~-............. -___ , _________________ ,, 
Reklim•a Y•llİ 

bir• .. 
Vatan flancılık ve rekllmcılık bakımından çok mUhim bir 

teşebbüs• ıtirmiş bulunuyor. 
Bu teiObbüs tasnif edilmiş kısa ilan şeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu i1lnJar 

hem çok rağbet ıtörmekte ve hem de verenler için çok !aY· 
dalı olmıktadır. 

Tasnif edilmie kısa ilAnlanmıı heraün gazetemizin muaY· 
yan bir yerinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sabasına yahut 
i&e göre tasnif edilmiş olacaktır. 

Bu i!Anlann ıekli ve UcreU ıöyledir: 
10 kelimeye kadar bir ay müddetle neşredilecek olan 

llin1arın ayhi:ı 20 lira. 
GUn ı~ırı \'eya 1~ (iln neşredileceklerin aylık Ucreti 12.5 

lira. 
Haftada iki gün neşredilenlerin aylığı be 8 liradır. 
On kelimeyi ııeçen i!lnlarda her fazla kelime için ııünde 

20 kuru$ alınır. 

TURKIYE SEKER FABRiKALAR! A. 
Eskişehir Tohum Uretme Çiftliğinden: 

15.12.1952 pazartesi ıtilnü saat 15 de Çiftlikte pazar!•~ 
sureUyle dokuz baş satma! yarımkan inek, altı baı gebe y• 
rımkan inek, bir baş 1usır Montafon inek, iki baş boğa ıır• 
unvieh (6 ayını bitirmiş) cem·an 18 baş sığır satılacakUt· 

'1854Zt 

Uçaksavar Atışları Hakkında 
Deniz Eğitim Komutanlığından: 

1 - Yassıada Topçu Okulundan aşalıda arz ve tullerl yaıı11 

saba içinde 25 · 31/Kasım/1952 tarihleri arasında uçaksavar •· 
bşları yapılacaktır. 

2 - Atışlar öğleden evvel 09.00 12.00 ve öğleden sonr• 
13.30 • 16.30 arasında yapılacaktır. ıl 

3 - Abılar icin hudutlandınlmış bulunan saha tehli~' 
oldufıından. atış ıtünleri belirli saatlerde Dz. ve hava vasıtall' 
nnın mezkQr saha dahilinde bulundurulmamalarının temini r 
!An olunur. (18485) 

A =Arz 
Tul 

B =Arz 
Tul 

Atıı sahası: 

40• - sı· 45" 
2s· - sa· 40·· 
40' - 40" 45•• 
29• - 00' 00" 

C = Arı 40• - 45' 30'" 
___________ .....,:Tu.::.:,.l,.;..~28~·...;;:;~48~'~3~0-" ________ ......--:~ 

Tiirkiye Kı%ılay ,,.,,, 
'Deı•ııeği lstaııbııl Deı os•1 

ılliidiirliiğii11ıle11 : 
Dernefimiz ısocakları tçin aşağıda cins, miktar ,.e Jt1tJ; 

vakkıt teminatları yazılı 6 kalem gıda maddesi kapalı .,,.ıı 
28.11.1952 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de eksiıt111 "' 
ye vaz'olunmustur. 

İ•teklilerln eksiltme günü saat 12 ye kadar muvakkat~: 
minatlarını yatırarak teminat makbuıumuzla kapalı ıarf1'·\'I 
nt ve mühürlü nümıınPlPrini Yeni Postane karşısı Aiimıt ı.ı1 
dad caddesinde kAin Kızılay Hanı birinci katta oepotı1 
l\lüdürlütün~ tevdi etmeleri ilin olunur. . ·I" 
. Bu .. e.ksilt~e.~en miltc~cllit b~ledb•e telliiliye re~r\11~1• 

dı~er butiln bılcumle \rergı ve resımler müteahhide aıt 0 

caktır. • 
,·ı. 

Derneğimiz. arttırma \•e eksiltme kanununa tlbi otnı•· 
lhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 

••' C 1nı1 Mllı:!an l\luhammen l\luhammen M•'"~ V 
Ton Fiyatı tutırı tenıın• 

~ 
Bulgur 4 0,37 2280.- 111 ...... 

Fasulya 7 0.47 3290.- 247 ....... 

Nohut 6 0,38 2280.- 171· ..... 

~fakama 3.5 0.54 1890.- 142· ...... 
Rafine pamuk yağı 2 1.68 3360.- 252 ...... 
Salça 0.5 0,50 250.- )9/ 

. dıl'' Ba &ayıda fiil tşlrrt::u ftflen tdarf' .-den mes'UJ utll 

MEi.İli VENER bııl 
IVATAN) Gueteclllk •e Matbaacılık r. A. Ş. - btad 

fmll••ı •ahlbl: SINAN KORl.E 
VATAN MATBAA.Si 


