
- r ÇELiK LılMBALI ALMAN 1 
T O NFU N K 

Rıdyolarlyle memleketin ber 
tarafından lstanbul ve İzmir 
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Sui~astçi 
1J fe 

eri Dursun bugün saat 
savcılığa teslim oldu 

Sorguya çekilen sanık kaçamaklı cevaplar verdi 
Malatya, Vatan, Saat 16 - Başmu

lıarririmiz Ahmet Emin Yalman' a ya
ptlan menfur suikasdin sanığı Şerif 

Dursun, bugün saat 13 de Savcı lığa 
teslim olmuştur . Sanığın sorgusunu 
,\4.alatya Valisi, Savcı ve Emniyet Mü
dürü vapmaktndırlar . 

menfur tecavüz hadisesinin faili oldu-j bu akşam tesbit edilecektir. Evin- 1 

ğu ihtimallerini çok kuvvetlendiren de bulunan tabanca kurşunlanna 
deliller mevcuttur. gelince, bunlann kendi eski taban-

Sanık daima kaçamaklı cevaplar casının kurşun/an olduğunu, bu ta
vermektedir. Sokakta bulunan bisik- bancayı bir mavzerle değiştirdiğini 
Jetin kendisine ait olduğunu, fakat söylemektedir. 

-========~-:.=1'!11!1 Başmoharririmiz 

337 doğumlu olan Şerif Dursunun 
o gece bunu genç bir arkadaşına En büyük delillerden biri Büyük 
verdiğini söylemektedir. Bu nokta Doğu gazetesinin 22 Temmuz 1952 

Cumartesi geliyor 
'alatya, 24 - Ahmet Em:~1 

1 

Yılmanın sıhhi c:\~umu terakl.i 
etmektedir. Bu ak~am tan~iyo::•ı 
rıorn1al1ııo.jm;ş ,.e atr~i 37.::? ,.,. 

1 dtitrnij~lU:-. RııJ!iin bir maka!,. 
•:• .. dırmı~ nlmastna ra~men do~ 
~orlar tam bir i..:tirahat tavslsc· 

- tarihli nüshasında «Vatan' a lônet-.. 
diye Malatyadan gönderilen yazıdır; 
Burada Şerif'in ağabeyinin de imzası 
vardır. 

Malatya, 25 (VATAN) - Başmuharririmi! Ahmet 

tmin Yalman, yarasının dikiş!erinin alınması için Cu

martesi gününe kadar burada kalacak, Cumartesi gü

nü tayyare ile lstanbul'a gidecektir. 

~!m~kto:-dirlt"!" 

Ru sabah :t.lalatyadan hareket 
rt:n ... den ev-rcl Başbakan Adniifl 
~f,..ııdcres Ba~muharririmiıi tek 
rar ziyaret etmis \'C kendisilr 

Hürriyet yÖluiid'"" .. 

Şerifin evinde bıçak ve sald1rma
lar bulunmuş, kendisinin lslôm De
mokrat Partisi ôzası olduğu tesbit e
dilmiştir. 

Beni asıl sevindiren cihet, Türk umumi efkôrı nı n irticaa 
Qeriliğe ve cebri hükümlerle siyasi ve içtimai gayelere 

varmak isteyenlere karş ı nefret ve i syanını 

Üç gündenberi nerede olduğu su
aline bir türlü müsbet cevap vereme
mektedir. - - Niçin saklandın? 

- Sak/anmadım, ben Burak köyü-

belirten hararetli tesanüttür. , 
Yaza n: 

AJ1111et Eıııiıı Yıılıııaıı 
ıvıaıat)·a, 21 - Dıınya)·a ~tnlden gtlmilj olmanın ferahı itin-

devim. Raranhklar i(inde ahlan bf.o' 'kurıun btni ölümün 
kenarına g.-tirdi. Jlastanryr t:l~ınıncaya kadaT rok kan kav
hcttim. llfıdistnin bün~'trle yarattılı sadmtltr kan kaybıyle 
hirlt' inrt> btni koma ha1ine 3·ak:Ja.c;hrd1. Ha~tanede ilk ttda
\il"ri gôrdüğiim o;;ırada kulatıma g-tlen özltr ara~anrla koma 
haı; IA!ı da gt(li. 

11 . im uil;.a \ ,ahaqnı gi»ltri)Or 1- Po,lane ~ - llaşmuharririnüıin )arJbndıiı )er 3- Otel 1 ne gitmiştim . 

Türk &asını suikastı 
· şiddetle tel'in ediyor 

' 
, _______________ .......,. 

Prag'da 
Seri halinde 
t:< İtiraflar>> 

l'\tctPr t>relinı ~elmtmis. Şimdi}·t kadar tutluj.un1 3-olda 
rn,nılt'kt"lc hizmtt irin Allah bana ,·eni bir mfibltt \'trtniş. 
Bir ınurize mahiyttini gösetertn ha~-~rh bir takını tt. adüfltr 
birbirini takin etti, Bir dtfa Malatya hastanesi Ba'idoktonı 
fıt>tratör Sal:ihattln Bacı: memleketin s.alllı, dikkatıi ,.e bilgili 
0Prratörlerinden blri. Halimi förüncr derhal $Ok tedavic;i 
Yapmak \e kaybettitim kanı tellfl etmek lhtb·acını duydu. 
Diğer bir tesadüf eseri olarak 8.aytr firmasının bu maksat 

Muhtelif fikir ve kanaatlerd eki gazeteler, kalem ve fikir 
hürriyetine silôhla tecavüz edilmesi karşısında duydukla-

. rı nefreti izharda birleştiler 1 
J.u~w..I Prtıı 

Viyana 2' - Pragda cere
)·an tden muh;ıkemede dün 
gece şahit olarak sö:ı: alan 
Çekoslovak komilnist partisi 
eski genel sekreteri Marie 
Sverova çocuk ııibi atlıya. 
rak kendisinin de partiye 
ihanet etmis olduğunu aiti
ra(• etmistir. Del'lmt Sa: 7 Sü: 6 da) 

.ursa'da üzerinde 
durulan bir hadise 

•• 
Umumi f eessür 
Devam ediyor 
Ba$muharrlrimiz Ahmet Emiıı 

Yalmanın ~talatyada maruz kal-
dığı suikast dolayısiyle ~ı. 
P. Baıkanı Enis Akanen, 
Genel Sekreteri Fuat Arna v-:? 
genel idare kurulundan Supbi 
Batur ile C.H.P. İstanbul il baı· 
k~nı İlhami Sancar. Köylü Par
tisi idare hryeti üyeleri, eski 

l\o ·· · / h d b" }c;tanbul Valisi Liıtfi Kırdar. 
rtıunızm ve irtica o ey in e yazı yazan ır üniversiıe Genel Sekreteri Ha-

Dünkü gazetelerin hepsi 
)falatya hidisesinden teessür· 
le bahsediyor ve bunun delilet 
ettiği minadan bahisle tedbir 
alınmasını istiyor Cumhuri
yet'de A. Adnan Ad ıvır ~Her 
şey kırılır, kalem kırılmaz-. baş 
lığı ile yazdığı makalede diyor 
ki: 

Bu fani dünyada her şey kı
rılır, bacaklar, eller, kollar, 
hatta kafalar ve kalpler kırılır, 

fakat bi~ şey vardır ki o kırıl
maz: Kalem. Ka\•i \'e müstah
kem kaleler, da4 gibi vücutlar, 
yıkılıp gider, bUkUıneller dev
rilir. partiler ezilirken, insan, 
insan olduğunu ıdrak ettiği zı
mandanberi kalem denilen o 
incecik mübarek ve mübeccel 
varlık sapasağlam durmus, dur· 
muı delil yazmış. yaımııtır. 
Akıl ve fikir 13ıkların1 be~eri-

( Devamı' Sa: 5 Sil: 1 de> 

Ba~hakan, 

azalabilir. 
altın 

dedi 
ın uharrir, Şerafettin Bayküra adlı bir cahıs san Refik Ertut. Milli Güreşçi-~ miı Yaşar Doğu, Muallimler Bir- Adnan Menderes, kaybetsek de kazansak do bu 

tarafından tehdit edildi Teslim olan Şerif Dursun liği Başkanı Nurettin Ergin, M. yine bizim zaferimiz olocokt r d. or 
Rv~u•I lltı.lı.abfrl 1:'1tlt 

1 

---·--------------------- j P Genel Kurul azası Sadık Al- I ı ıy 
Vaı Dursa, 24 - Ahmet Emin c h- h k h • • • \doğan, Teksif Federasyonu Baş- A •Ul•ı ... ,__. • 
ııı.:•nın Malatyada uğradığı um ur as anı u-'uıı kanı Bihir Ersoy, İdare heye- Ankara. 24 - Başbakan Ad· tundağ, Iıletmcler Bakanı Sıtkı 
~. b!ur. tecavbı üzcrıne şebrımız .._, ~ 1 tinden B. Sabri dün matbaamı· nan Menderes, beraberinde Ada Yırcah, seyahate i~tirak eden 

Ugü h · u· za gelerek üzüntülerini bildir- !et Bakanı Osman Şevki Çiçek- mllletvekllleri, Ankara Valisi ve löN,
1 

n için pek e emmıye ı · 1 · b,;;; en bir hAdi.eye parmak y • t ' • d • ıı;isler ."c me?for tcc~vüzü tak· dağ, içiş erı Bakanı Ethem Men Emru,yet Genel Mildürü Kemal 
di•ı·nllıışt.ır. Hadise tesbit edil· onan ı~ aıı a riJ ıyor bıh ettıklcrını soylemışlerdir. deres. Sağlık ve Sosyal Yarq!m Ayıun ve basın mensupları ol-

İı· e göre şudur: ~ ~ Ankarada teessür Bakanı Dr. Ekrem Hayri Us- (Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 
1"1\ ır hafta evvel şehrimize zt· Ankara 24 (Hususi) - ~!alat· 
•nı:e noreden çıktığı bir türlü y • t d b • t • • • o··ıçu··de hazır/ıklar yada başmuharririmiz Ahmet E-
'•li lbHmı.Yan kara sakallı ve be· UnanlS an Q U zıya re iÇi n gen iŞ min Yalmana sıkılan kurşunla-

Uyucck bir kalabalık kar· J d z· b •• .. k h • ·ı • rın doğurduğu nefret \'e heye· 
....__ IDe.amı ~a: ~ ~i;• 7 I•> 

1 
tamam an 1. ıyarete UYU e emmıyet • VeT/ ıyor can devam etmektedir. Ankara 

- - --- . siyasi mahfillerini i~~al eden 
. Cumhu~rbaşkanı. c.eıa1 .. Bayar tek h3dise budur. Parti farkı ol· 

\t""' .. 
' 

Cumhurba5ka111 Ctlitl Bayanı. Atinada ikametine la hı:i.s edilen saray 

---, \ unan Kral ve Kralıç~sı.nın hil- maksııın herkes hidiseyi nef· 
ıran ayı.ada n_ı.e.mlcketimıze yap- retle karşılamıştır. Katilin bir 
ıkl~.rı zıyarch ıade etmek üzere an evreJ yak::ı:lanması hususun
u~un saat l~ da •Sa~arona . ya- daki sabırsızlık umumidir. Çün 

ı ıl~ Yunanıstana n1ute\'eccıhen kil. onun yakalanışı bütün haki
... hrımızden ayrılacaktır. katleri meydana çıkaracakhr. 

Bu münarsebelle saat 15.30 da İktidar \'e muhalefetin gazete
olmabahçede bir tör.en yapıla-ı leri olan ·Zafer• ve '·Ulus, d?. 
ktır. makalelerini bu h3di. eve tah~i~ 

Devamı Sa: 7 ,su: 6 da) <Dr\'amı Sa 6 Sil. 6 da) ı 

Dışişleri teşkilô:tındo 

değişiklik yapılaca) 
Bir müsteşarlık ihdas edilerek bu makama c 

1 

dört yardımcı verilecek 
(l'aıısı 7 nd uı1amızda) 

GİDİŞAT ... 
Heey •. Nereye ? •• 

Prag radyosunun yayınla
rından anlaııldığına göre bu 
kadın da hllen hapsedilmiı 
bulunmaktadır. Marie Sve. 
rova yakında diğer parti ar. 
kadaşlarile birlikte yarııla· 
nacaktır. 

Marie Sverovı savcının so. 
rula.nnı oevaplandırırten 

yüksek sesle atlıyarak ıun
lan söylemiştir: 

•Evet, partiye ve millete 
ihanet ettim. Ben de suçlu· 
yum. 

Mahkeme celHleri radyo 
ile ya)llıılanırken spikerler. 
den biri dinleyicilere hitap 
ed@rek: •Bu kadının göı.. 
yaılarına kapılıp kendisini 
mazur ıörmeye çalışmayın 

O da suçludun demiıtir. 
e:Slansky» duruşması sanık
(Devamı Sa: 7 Sil: 1 de) 

\ 
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, - GÜNÜN }'AZISI 1 

Yalman' a sıkılan kurşun 
T ilrk umu· ( YAZAN : ) 

mi efkarı 

1 

1 
sup ve irtica 
zihniyeti
nin bertaraf e· 
dilmesi lüzu. 
munu gö:>teren 
bir tehlike işa· 

~ün~::ı,1:1k~'. Bıırlıaıı Apaydııı 
1 gündonbe. - AVt:KAT 

zi derin bit'------------===-----------' 
lıey·ecan iı;erisinde bulun
maktadırlar. Bu heyecan. dün. 
:. a efkarında da kendisini gö.,. 
termıj \:e .)abancı iazete ve 
radyoların dilinde ifadesinı 
bulmuştur. !\Iemleket ve dün
.Ya efkarının al.ika ve heye
canına me\·zu olan mesele, 
dert ve ihtiyaçlarını dinlemek 
ve gazetesine yazmak üzere 
gittiği Malatya şehrinde, Ah
met Emin Yalmanın vurulmuş 

ber olan yeı:Ane sey, Vatan 
seı.·gisı ve muhabbetidir. Gaze
tesinirr ismi dahi, bunun bir 
i,1aretidir. o·nun kalbi, şahsi 
menfaat temini bırsiyle değil, 

dalma Türk vatanının yüksel
me.si ve ilerlemesi düşüncesile 
çarpmıştır, çarpmaktadır ve 
çırpacaktır. ltayatı memle
ketine hizmet ile gecmış olan 
Yalman'a, iösterilen vatandaş 

muhabbetinin ikinci sebebi, iş. 
tc budur. oımasıdır. 

llA.dlse, Yalmanın şahsı ve Ahmet Emin Yalman'ın şah. 
J8h,;i3·eti cephesi11den geniş si}·eti ve tem:;il ettiği fikirler 
a):tsfer aratmıştır. İnsan ola- cephesinden, h~di,!;e ayrı bir 
rart; hepimizin kalbi burkul- ehemmiyet arzetmektedir. Te-
muş ~·e Ahmet. Eminden .akan • bellilr eden duruma ,sıı:öre; te
kanlar, bizim de içimizi ka· cavüz h.3.disesi, irticai zihniye. 
natmıjhr. Çühkü, Yalman in- tin hareket haHnde kendisini 
san olarak \'e ·vatandaş olarak göstermt:!si şeklinde mütalaa 
muhterem. kıymelli ve sevim- edilmek lAzım ı:elir. Ahmet 
li bir şahıstır. Hiç bir kimse-- Emin Yalman, irtica hkirleri-
ıün fenalığını düşünmemesi 
ve daha doğt'us"u Alicenap ta- ne cesaretle karşı koymus, ta
biati icabı~ düşünememesi ve assup ve ierihk temayüllerile 
daima iyiliğe doğru koşması, daima mücadele etmiş olması 
şahsı etrafında 2eniş bir sev- dolayısiyle, onun sahsına vaki 
gj hilesi n:ıeydana getirmiştir. taarruz -hakikat halde. hür 
Gösterilen aJAka ve tezahüra- iıkir ve fikır ve kanaat hilrri
tın blrinci sebebi budur. yetine saldırııtır. Bu bakım-

Ahın F;min, bu memleketin dan. Ahmet Emin Yalman'a 
l ;, feragatkAr ve 1!3· ~tkılan kur:Junları, fikir ve 

muslu bir vatandaşıdır. Çalış· matbuat hürriyetinin ve mem. 
ını lia:ratınıfa l<endisine reh- leketin 6•1lmeti namına, taas· 

~iiiiliiiiiliiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiimi°il 
• Türk Filmciliğinin en muvaffak eseri 

KANUN NAMINA 
~amusunu kur~unla temizliyen bir gencin macera dolu 
hayatı ve hazin aklbeti. 
H•y•<an, Takdir ve göz yaşlariyle takip edilecek bir Mri
kalar filmi. 

Reji 
Senaryo 
OperatOr 

LtTFI O: AKAD 
OSM A 'I F. SEDEN 
ES\ ER Bt:RÇKIN 

GüU;tan D•niz (Güzey) - !IU7.ı!fer Tema - Pola Morelli 
Talit Artemel ve Y•ni Yıldızımız AYHAN IŞIK. 

27 Kasım Perşembeden itibaren 

İPEK ve iNCİ 
• 

Sinemalarında 

PENICILLİN 

<<RAFA }} 

100.000 u.i 
200.000 u.i 
500.000 u.ı 

1.000.000 u.i 

Toptan 
25 Krı. 
28 • 
47 • 
79 

Perakende 
35 Krı. 
40 • 
65 

110 • 

SATIŞA ARZEDILMIŞTIR. 
PEDRELLI TiCARET T. A. O. P. K. 1352 

Telefon: 40887 7.•':iiiiii~~ 
31 Aralık 1952 Keıidesinde 

Türkiye Kredi Bankası .o. 
l\les'ut talihlinin tercihine gör 

lSTANBUL - lZ~IİR veya ADANA'da 

BAHÇELi BiR EV 
veya karşılığında e\in bedelini veriyor. 

İstanbul 
Beyoglu 
İzmir 
A~ana 

Bu keşideye iştirAk için 

Bil)ük Postahane karşısı 
lstıkl11 caddesi No. 339 
Büyilk Kardicalı Han 
Özler caddesi 

130 Liralık bir hesap asınız. 

Hesabınız varsa arttırınız. 

BESTELENECEK $11R İSTENiYOR 
Neşredilmiş te:ya neşredilmemiş şiirinizi bize gönderi· 

niz. Zahmetinize karşılık 100 lira teşekkür mükl!atı. 

Cep 1necmuası yarın çıkıyor. 

r 
Eksik memleket ilavelerinizi 

tamamla ın z 
Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

,Nüshası tükenmls olan yurt 11Avelertmiıl yeniden 
hashrmaJa basl:utıtımızı haber vermi,tik. 1 numaralı 

Bursa, 2 numaralı lımlr, 3 numaralı Antalya ve 6 numa 
ralı Hatay ııavelerimizin ikinci tabı hazırlınmışlır. 
Kollek!l:i~onlan.nda bu dört ill'ie eksik olan okuyucuta. 
nmıı bunlan mathaamııdan tedarik edebilirler. Hart(' · 
ten her nave için on bes kunıs üıtrindtn posta pulu 
gönderenlerin adrer,Jne ilivtler yo11an ır. Mt'vrudu kal 
mayan .('anakkale il, Çanakkale . Zafer, Ankara h vr 
T~klrda~ Uhelerimlzln ikinci tabı tamamlandıkta. oku 
yunılanmızı haberdar etıpekte delam edeceth:. 

---·~------------"""----------------------...... 

reli sayarız. 

Muhterem Yalman, son bir 
iki yıldan beri memleket· 

te taa:c;sup ve irtica taraftar
larının mevcudıyeUerine ve 
bunların memleket için arzet· 
!iği tehlikeye daima dikkati 
çekmiş \·e irticai zihniyetjn 
ortadan kaldırılma51 yolunda 
alınması tazım gelen tedbirler. 
den bah:ıetmiştır. Kendisı bu 
yüzden ı::erilik ve taassup cep· 
hesine mensup kimselerin hü
cumlarına maruı kalıyordu. 
Fakat Ahmet Emin'in tesirli 
yazıları memleket münevver· 
terinin bu me;;cledeki alAka ve 
hassasiyetlerinin uyahması ne
tıcesini hasıl etmiş ve taas
sup cephesi gerilemek zorunda 
kalmıstır. Bununla beraber, 
siyasi hayatımızda irtica teh
likesi bir bakıma •e\·hamo ola· 
rak vasıflandırılmış ve ciddi 
bir tehlikenin bulunmadığı be. 
yan olunmuştur. Ne kadar 
garip ve acı bir tesadüftür ki. 
kalemi ile ifade etmek istedi· 
fi hakikati Ahmet Emin Yal
man, nihayet kanı iJe göster· 
mi$ bulunmaktadır. 

oıJ:er taraftan, fikir ve ka. 
naaUerınden dolayı haya. 

tına kastedici bir harekete ma
ruz kalması, Ahmet Emin'in 
1ah11nda fikir hürriyetinin ve 
sıyasi emniyetin sarsılma teh· 
likesine n1aruz kaldığı netice. 
sini hasıl eylenliştir. Bu ı::ibi 
h.1diselerin vukuu ihtimali da. 
hi, bir memlekette huzur ve 
emniyetten eser bırakmaz. De. 
mokrasi, hürriyetle beraber 
emniyet istiyen bir rejimdir. 
Emniyet olmıyan bir yerde 
.lsayis \'e istikrar olamaz. Jlür
riyetsiz bir emniyet havasının 
n:ı~ıı hapishane havasından 
farkı olamaz ise, ayni suretle 
emniyetsiz bir hürriyetin eli 
bı9&1klı ve beli tabancalı in. 
sanların dolaştığı şfıkiler diya. 
rından farkı olamaz. 

Bir hükOmctin ~aşla 'elen 
vazifesi; vatandaş hak ve hür
riyetlerini korumak, her hal 
ve vaziyette tahakkukuna ça
lışmak ve ayni zamanda va.. 
tandaşın emniyet ve huzur 
için(te yaşamasını \e c;alış

m:ı ını temin etmektir. Bu a
Y• hasıl olduğu gün, Yalman'a 
sıkılan hain kurşunun intika
mı alınmt~ nJ:ıC':ıktır 

; 

&ECMl$Tf·. 
BU!;ÜN -

Edirne'nin 
kurtuluşu 

30 yıl ev,:el bugün, 25 ka-
stın 1922 de Edirne düş

man Jsuıa,ından kurtu.Jmuş
tu. Osmanlı imparatorluğu
nun yuz yıJa '.\'akın payitaht· 
Jıgını yapan Edirnemiı, bir
çok acı \•e tatlı hatıraları 
ko,ynunda saklamaktadır. 
Tatlı hltıralar devam ede
cek, fakat .kiyanıete kadar 
payidar olarak Türk ınille· 
tinin Türk Edirnesl acı çek· 
miyecektir. lUinareJeri gök
lere Jükıı;efen Selimiye ta· 
mii, buradan Türk sanatının 
e~11lz eserl('rini oldugu ka· 
dar kudretini de clost:ı ve 
dü,mana dalma hatırlata. 
caktır. 

TÜLBENTÇİ 

Köyde o &ün paı..ar kurul. 
muştu. Köylüler getirdikleri 
malları satabilmek için et.raf
ta müşteri arıyorlardı. Ve aşa. 

gı yukarı bir köylü kadını ka
dar sade re basit bir kıyafet
te olan Delphine'in köy mey. 
danındaki pastahaneye girip 
çıktığını hiç kimse !arketme
di. Herkes işiyle, gücüyle meş
guldü. Fakat mektubu posta 
kutusuna atarken Delphine'in 
kalbi öyle ('arptı, diıleri öyle 
titredi ki çıkar cıkmaz kilise.
nin önündrki bir tahta sıraya 
otunna~a mecbur oldu. 

Bu birkaç gündenberi kar. 
desinin teşviki \'e kendi rıza. 
siyle ne korkunç bir işe giriş
mişlerdi. Öyle anlar oluyordu 
ki bu yaptı~ı şeyden dolayı 
kendi kendinden iğrrniyordu. 
Fakat Albin rııonnier'ye karşı 
hissettiği kin o kadar der;ndi 
ki. bunu yaptı""ına pişman o!a
mıyordu. Bu birbirine zıt his. 
!er insanı harap ediyordu. 

Delphine'in hayatı dümdüz 
ve sakin olarak geçmişti. Hiç 
bir zaman böyle kasırgaya tu. 
tutmuş bir ağaç gibi sa~a so· 
la doğru sarsılabileceğini ta
savvur edemezdi. Sar.;ıntı1a
rın en kuv\'etlisini tahta sıra~ 
~·a yıkıldığı zaman hıssetti. 
Adeta çarpılmış &"ibi iki bük
lüm oldu. Fakat bu hal uzun 
sürmedi, Çünkü içinden kaba
ran hisler on::ı \'rni bir kuvvet 

---- - - ~ ~ 
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Belediye Sarayının inşası YA%iY•yt; ı HAVA~ 
• • 
ıcın 

J 
müsabaka acılacak 

J 

Yeşilköy 1'1eteoroloji istıs· 

yonunun tahminlerine göre 
bugün ıehrimiz ve civarın· 

da hal'a sabahleyin çok bu
lutlu ve muhtemelen hafif 
me\'ı.ii yağıştı, sonraları bu· 
lutlu geçecektir. 

Saraçbanebaşında in~a edilecek yeni belediye sarayının 
projelerini tetkik etmek üzere cuma günü toplanan jüri heyeti 
profesör Bonartz tarafından y Jıılan ke;ıf ve pl~nları kabul et
memiştir. Jüri heyeti asgari yedi milyon liraya malo1acak bir 
inşaatın profesör de olsa bir kişinin yaptığı projenin derhal 
kabul edilmesini doğru görmemişlerdir. 

Rti.zgarlar kuzey yönlerden 
ku\'vetlice esecek, hava sı· 
eakJıgı biraz artacaktır. 
~tarmara ve Karadeniıdekl 

fırtına ayni &iddetle devam 
edrcektir. 

l!eyet bu cuma günü tekrar toplanarak belediye sarayının 
projelerinin müsabaka usulü ile yapılmasını kararlaştıracaktır. 
'\1imar \'e mühendisler arasında açılacak bu müsabakaya ecnebi 
mimarların da. girmesine müsaade edilecektir. :\lüsabaka şart-
la ·ı on aralıkta il.in edilecektir. • 

Saygısızlarla 
Savaş Derneği 
Feshedildi 
1945 yılında İ.:>tanbul halkına 

hizmet maksadile kurulmuş olan 
ı Saygısızlıkla Savaş Derneği• 
di.ın yaptığı umumi heyet top
lantısında gerek hükümet ma
kamları. gerek İstanbul halkının 
\'e gerekse i. tanhul matbuatının 
kendi:c;ine yeter r'erecede yar· 
dımcı olmamasından dolayı ma· 
ruz kaldılı kudretsizlik ve kifa
yetsizlik kar~ısında infisaha ka
rar vermiştir . 

Bu infisah sebepleri yakında 
bir beyanname ile matbuata bil· 
dirilecektir. 

Silivride D.P. ilçe Başka-

nının cenazesi kaldırıldı 
Silivri. 24 (Hususi) - Bir kalp 

krizi neticesinde \'efat eden Si 
lıvri D. P, il('e Başkanı !\fustaf1 
Fahri Anıl'ın crnar.ec:i bu~ün 
nıeraslmle k:ıldırılmıştır Cenaze 
rtf'ra~imine İstanhul "'1i\l('tvekil 
lcrindf"n ;<,fiikrrrrm Sarol, il Baş 
kc:cnı ~f'C'mi AtPş ve di~er par· 
tıliler İ:c;tanhuldan gelerPk işti
rak etmic;lC'rdir. İstanbıılOan ~c
lf"n hC'\•ct il namına merhumu11 
mC'zarı~a bir çelC'nk koymuştur. 

Belediye mürakıplarının 

yap•ıkları teft;~ler 

Bl'lcdiyc miir;ıkıpları tarafın 
~:ln son bir hafta i('inde glinün 
ve gl'cenin ~ayri muayyC'n saat
lf'rindc yapılan kontrollerde 
1718 )'rr teftiş edilmi~tir. 

Y:ıpılan bu kontrollerde 175 
Y<'r h::ıkkındn ce1.a zaptı tutul· 
nnış, fırınJard:'ln ve hayilf'rden 
de noksan vr.1inli 2076 ekmrj{ 
:rn aıle.re Pdilcrek bedeli otan 
602 lira Darülaceze.ve gönderil
miştir. 

Kunuri için tören 

~ı - 27 kasım günlerine rast· 
J;ıyan Kunuri sa\·aşl:ırının yıldö
nümü ınünasebt•tilc l\.lilli Türk 
Talebe Birli~i 2.i ka~nm salı gü
nil İstanbul Kız Lisesi konfe. 
r3ns salonunda bir kahramanlık 
gUnü tertiplemiştir. 

Bu törende Sadi Tek tarafın
dan ıKoredrn Geliyorum• adlı 
bir temsil verilecek, Kareden ge 
len s:azi er ve •subaylardan iki 
kişi h5.tıralarını anlatacak, genç 
ler şiir ve hitahelerle ~ünUn e
hemmiyetini beılirtecektir. 

Dün şehrimizde en yüksek 
sıcaklık 12, en düşük sı

caklık da 8 derece idi. 

KÜÇÜK HABERLER 
TEKNİK ÜNİVERSiTEDE 

. Son za~a~larda b~zı kim!;~}~· 'TALEBE J.OKAr\'TASI 
rın kendılerıne tahsıldar susü 

Belediye 
Tahsildarları için 
Tek tip elbise 

vererek muhlelif müesseselere Teknik Üniversitede Burslu 
müracaat ederek Belediye namı öğrenciler aralarında birleşerek 
na tahsilatta bulundukları bir yurt binasında bir talebe lokan 
çok şikayetlere -esile olmakta tası açmışlardır. Lokantanın 
idi servisi ve diğer işleri talebeler 

:Belediye bu gibi yolsuzlukları tarafından münavebe ile görü
şiddetle takip etmekle beraber lecektir. 
bunun önüne geçmek için tahsıl- BiR SARHOŞUN 
darlara tek tip resmi elbise yap. 
tırmal!ı kararlaştırmıştır. Tahsil- REZ.\LETİ 
darlar :c;ene başından itibaren Nuri Dürüst isminde bir sa· 
yeni resmi elbiseleri ile vazife hıs evvelki gece sarhoş olarak 
göreceklerdir Beyoğlunda kapı zillerini calar-

lki yaralama hadisesi ken yakalanmıştır. 
Tahlakale Tomruk sokak ~/3 Sarhoş olarak rezalet çıkaran 

numarada aşcılık yapan PUtür- suçlu hakkında takibata başlan
geli Sükrü Erşahin, dün sabah mıştır. 
'3at 8.30 da Tahmis sokaftında, 
Durmuş ismindeki hemşerisi ta· 
rafından bıçaklanmıştır. 

ı\ THESAGORAS'IN 
TEBERRÜÜ 

Durmuşun, bir kan davası yU
ziindcn Şükrüyü yaraladığı an
laşılmıştır. 

Yarah hastaneye kaldırılmış 
ve suçlu yakalanmıştır. 

Bundan b3şka, Tepebaşı Kal
lavi ~okaJ°tında oturan Saliha is· 
minde bir kadın da evvelce met· 
res yaşadı~ı Kenan tarafından 
bıçakla yaralanmıştır. 

Kenan yakalanmış, hakkında 
takibata başlanmıştır. 

l.E.T.T. bütçesi hazır 
953 bütçesi 54 milyon lira o

larak tesbit edilen !.E.T.T. Ge
nel müdürlüğü bütçesi tetkik e
dilmek üzere Belediye Daiml En 
cümenine göndt:trılmistir, 

Bütçe tetkik edildikten sonra 
A.ralık ayı içinde Şehir '.\teclisı
nin yapacaQ.l fevkalilde toplantı 
ya getirilecek ve müzakere edi· 
lecektir. 

iRTiHAL 

Hafize Aksunun ıe\'ci, Sami 

l\lılli Türk Talebe Birliğinin 
Cniversite be1hçesine diktireceği 
Atatürk heykeli için yardımlar 
de\'am etmektedir. 

Bıı arada Patrik Athena~oras 
heykel için 500, ayrıca birliğe 
~·ardım olarak da 500 lira yar
dımda bulunmuştur. 

SF.RGI KOMiTESi 
AZ.\LARI TESBİT 
EDiLiYOR 

Belediye Daimi Encümeni dlin 
beş kasımdan iti1>aren İ$lerine 
son verilen sergi komitesine ye
niden yapılacak tayinler üzerin
de çalışmaya baslamıştır . 

EnciJmen ay başına kadar ye
ni sergi komitesinde çalışacak 
olanları tesbit edecektir. 

• DAVETiYE 

Çocuklarımız; 

BEKi ile VIKTOR'un 

Aksu, Rasih Aksu, ?tielih Ak· evvelce ve rahatsızlıktan 
su ve Burcin Ursavaşın babala- ôtürü tehir edilmiş düğün-
rı, emekli deniz albayı Osman Jerinin bu kere, 28 Ka~ım 
Aksunun, Rıza Setogôrün, Gönül 1952 tarihine düşen CU:\tA 
Sesgörün agabeyleri ve Y. Zi- günu saat 15 de Galata Bti-
raat mühendisi Demir Ursava• yük Hendekteki NEVE ŞA-
şın kayınpederi, Gülhane hasla· LO:\l sinaj'.!oğunda yapıla-
nesi teşrihi marazi hocalı~ından cağını bütün akraba ve 
emekli Aksu Tıbbi Müstahzarat dostlara bildirmekle sevine 
L~bor:ıtu\'arı ı;:ıhibi duyar, merae;imi şereflen-

Pror. Dr. l'ıl. LOTFl AKSU dirmelerini rica ederiz. 
24'llı1952 tarihinde rahmeti Bay Şimon Benardete vr Eşi 
rahmana kavuşmuştur. Bay Nisim BALi ve EŞİ 

N.\şi paki 26 kasım çarşamba İstanbul Ka~nm 1952 
;:ünü Cerrahpaşa hastanesinden Tebrikler Sinat;o~da. 

C.H.P Beyoğlu 
ilçesinden 12 

ı Kişi istifa etti 
Bir müddet evveı Be)o·o~lu C. 

H. P. ilçe konıresinde delege 
seçiminden üyE"ler arasında cı· ı 
kan ihtilaf henüz halledilmemiş. 
tir. 

Kongrede münakaşa eden SÜ· 
kuti Sevsal ve on iki arkadaşı C. 
H. P. den istifa ettiklerini dün 
kendilcrile görüşen bir arkada· 
-şımıza söylemişlerdir. 

ilçedeki ihtilaf halledilmediji 
takdirde daha ba$k.ı üvelerin de• 
istila ldecekleri bildirilmekte
dir 

Diler taraftan Kartal il~esinin 
Kurtdoğmuş köyü mııhtan Av· 
ni Özyurt ve birinci Aza Sekip'in 
d• on altı arkaılası ile C. H. P. 
<!eın ayrıldığı ve Demokrat Par· 
tiye kaıdolduklan bildirilmekte. 
dır. 

ACI BİR ÖLÜM 
:'ıferhum 1\lül 
kiye Mufctti
c:i Gani öz. 
bayrın kıu ts 

1 

tanbul Cum
huriyet S.:ıv. 

cı yardtmcı-, 

}arından s~v. 

ket Arbak'ın 

sevgili e~i. 
Gani Arbak'ı n biricik annesi 

(ALiYE ARBAK) 

geride çok sevdiği yavru . .;u Ga
niyi, sevgili eşini acılara. garke

derek pek genç yaşında vefat 
etmiştir. Cenazesi 25 ' 11/952 salı 
günü öğle namazını müteakip 
$işli camiinden alınarak .-\sri 
mezarlığa defnedilecektir. Tan. 
radan mağfiret dileriz. 

TEŞEKKÜR 
Vakitsiz öHimil ile bizleri son

suz kedere garkeden a\"ukat 

Dr. CEBBAR TA5DE~IIR'in 

cenazesine iştir.lk eden, şahsen, 
telgraf, mektup, telefon ve çe
ll"nk ~öndermek suretile taziyet 
te bulunnan akraba, dost ve 
hemşehrilerimize, merhumun 
meslekdaşlarına, ayrı ayrı teşek· 

kilre teessürümüz mani olduğun 
dan gazeteniz \"3'>ılasile teşek

kürlerimizin ibl.l~Lnı rica ede· 
riz. 

Taşdemir ailesi adına kara 
tüccarlarından babası 
Bacı Kerim Taşdemir 
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SALI 
AY 11-GÜN 30-KASUI ·8 1 
RU~II 1368 - KASIM iZ 
HiCRi 1371 - Rebiultntl 7 

gARAH 
ÖGLE 
İKİNDİ 
AKSA'! 
YATSI 
h!SAK 

Vasati 
06.S 

12.01 
14.30 
16.44 
18.20 
OS.16 

Elani 
02.13 
07.17 
09.45 
12.00 
01.36 
12.31 

~tnl)l:ji ,,, 
Yeğenimin 
Mektubu 
~alatasaray lisesi Ortaköy 

şubesi öğrencilerinden 
Tanju .Başelmez'den aldığım 
se\'İmli bir mektubu aşağı
)a geçiriyorum: 

vSadun amcacığım; 
Siz de \'akti)·le Galatasa

rayda okumuş;,unuz. Bundan 
cesaret alarak bir ricada bu
lunacağım. Lisemizin Orta
köy şubesi yardım derneği, 
5 aralık 1952 iünü saat 21 
de başlamak üzere, Taksim 
Belediye gazinosunda 'biz 
•Yavru Galatasaraylılar• ın 
ilk balosunu tertip etmiş
tir. Balomuzun güzel 'e par 
lak ola:a ıru bıliyorum. Fa· 
kat ne olursunuz. duyuilna
sına birka<; ıatırla yard;m 
ed:rıiz el.! bu ilk balomuı 
daha 2uzel \e daha parlak 
olsun. Bunu esirgemeısıniı 
d•ğil mi? 

se,.zi ve s >a:ı ile elieri-
n!zdtn öperim amcacığım.• 
Bu tanımadıtım Galatasa· 

ravlı küclik ye f'nİlll mtktu· 
bunu mevr.ııı Ö) Je batlana
r k , .. e amta$ına öyle ıu,e
nerek ya711ltŞ ki hatırını 

kırmak elimden gelmedi f..,. 
tedigi birkaç satırdan faz· 
!asını )azmış oldum. Eğer 
bunun. t•mdo gibi balO
larının d:ıba ıüzel ve daha 
parlak olmasına yardımı do
kunursa ktndimi bahtiyar 
~ayarım. 

TESı\D(F 
Eı;.ki bir yazımı bulmak i~in 

gazetemizin kolrksiyonunu 
karı tırıYordum. 1'azıyı on 
iki sen~ e\·,·eı 26 kasıma 1 
rastlıyan nüshada buldum . 
O sa,,ıda, o t:lmanki baş mii
rettibimiz \~ahya Say'ın bir 
gün C'\·vel \"f'f3t ettihf drrin 
bir ltessürle bildiriliyordu. 

Bütün BabıAli pi~·as.:ısının 

~"31ı.f;kan, mütevarl ve ses· 
siz, dürüst bir sanatkar ar. 
kadaş olarak tanıdığı Yah· 
.)a uSta o efendi ta\·rile gOz;
lcrimin önünde canlanı\·er· 

di. 
Tesadüfe bakınız, Yahya 

ustanın ruhu bizden rahmet 
dileği istemiş olacak ki 
onun ölüm habrri, aradığıın 
yazının çıkmış olduğu nüs~ 

haya girmiş. Allah ona ga. 
nl ıanl rahmC't e~ lesin. 

11 \'E 2/3 
Rusya, 3 eni bir teklifinde, 

Kore esirler! mübadelesi me· 
,;elesinin 11 milletin tem· 
silcilerinden mütr~ekkil bir 
komiı;yona ha\·aıesioi, ko
misyonda 4 komünist ır..u
nıessll bulunmasını, karar· 
ların üçte iki ekseriyetle 
\rrilnıe~iııi isti)'onnuş. 

11 in i' ~ te ikisi tam sayı 
çıkmaz, 7 \ie kiisur otur 4 
komünist miimessil dalma 
fikir \'e a~ız bir11ı:'!:i ·le hart· 
ket edereklrrine e-öre geri 
kalan 7 üye h('r zam:ın bir 
ara\·a g~Jı;;elr r 7 ve küsuru 
dolduramazlar. 

A('aba, ~o,·yetlerin icabın

da mır.ıkcılık etmek lcln 
tuıltfuklan bir formül müdiir 
bu? .. 

Sadun G. SAVCI 
0'1 KEI,h!EYLE 

Ayrıca. l~tanbul Kız Lisesi öQ:
rcncileri arasında acılan <Kunu· 
rl) mevzulu bir kompozisyon 
müı;abakasının birincisi de prog 
ramda yer alacaktır. 

kaldırılarak Beyazıt camiinde Telg. adresi: MİZBEN Is· 
öğle namazını müteakip Karaca- tanbul. G11uunaıu '""'d~ril~ıı ı.rn.n t:• 

ahmet kabristanındaki aile mak-, iiıl••••••••••ıl ,.,,i,,,ltr ba.011.,n, baııh11a•ın 

Fıı;;ki kral Faruk o:es raro kul 
l::ırıırmış ... 
KuH:ındığı btitün tresrar • ıo 

çöıülmesindC'n hrlli! ... 
MESUT BiR DO~UM 

Gazeteci arkadaşımız ve Tür· 
kiye Ajansı müdürü N"ecmi Erk. 
men ile Beykoz Orta okulu Eliş. 
!eri o retmeni Nü.;ret Erkmenin 
evvelki gün bir kızı dünyaya gel 
miştir. 

Pırlanta adı verilen yavruya 
uzun ömür dıler ana ve babayı 

tebrik ederiz. 

d 1 
f11d11 f'dilmtı 

berine defne i ecektir. ~-....;.....;.....;.....;.=--=-~~~ 

-" ltlllN İ R 
Nııı·eddiıı 
KONSERİ 

SARAY 
Sinemrı. ında 

, ___ _ 
AKIL- SİNİR 

Hastaları. Alkolikler. Toksikomanlar fı'elcliter. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edılmektedir 

Bakırköy incirli Asfaltı No. Si. Telef: 16 -
:\lua}·enehane: Fatıh Fevzıpaşa Cad. 25011. 

184. 

)[mzasız M.ekluptru~ ~·P 
YAZAN:~~ ÇFVİREN: ~-ff.E~ 

ver dl. 
Artık mektuba bir an evvel 

ce\•ap verilmesini \"e ne ola. 
cak ise olmasını i.:;tiyordu. 

Eve döndü~ü zam3't1 Domi
nique kız kardeşine şöyle de· 
di: ,,\rtık yenı bir vaziyet mey· 
dana çıkıncaya kadar bu me. 
seleyi konuşmı) alım.o 

Ve bir dJha bundan bahset. 
mediler. Üç gün sonra Del· 
phıne postahaneye gideceğini 
atabey ine 50) lemedi. Böyle
likle de 5dcta gizli bir sey ya. 
µıyormuş eıbi bundan dolayı 
heyecan duydu. Yolun bir 
kısmı yokuştu. Bir müddet yü. 
rüdükte-n sonra da bir çam or. 
manına varılıyordu. Bu orma
nın yolları taşlıktı. Bu yol çok 
tenha idi. Ne ınsana, ne de 
hayvana ra.~tıanıyordu. Ta 
uıakta tek tük evler vardı. Bir 
az öteden de bir çağlayanın :;esi 
geliyordu. Çam ağaçl3r1 ok gi. 
bi gok yüzunr doğru yükseli
yordu lfava çam ve ot koku-

22 
yordu. Delphine yorulmuştu. 
Fakat oturacak olsa, içindeki 
huzur gidecek. yine birbirine 
zıt hislerin çarpışmasını du
yacaktı. Halbuki yürürken ne. 
reye gittiğini ve ne yapacağı. 
nı dşünmüyordu. Adeta e-ez
meğe çıkmış Cibi neşeli ve ta· 
sasız olabilirdi. Delphine yaz. 
mış olduğu yalancı bir mek
tuba değil, sanki hakiki bir 
a~k mektubuna eelecek olan 
h::ıkiki bir ce,·aba kavuşacak· 
mış gıbı heyecanlı idi. 

Kim bilir o satırların arasın· 
da ne sıcak imalar, ne tatlı 
sözler bulunacaktı. Bir an bu 
hayale daldı. Adeta gevşedi. 
Sonra birdenbire içini bir hid. 
:Jet bürüdü. Keşki cevap gelse 
:ie bu &"ece o neşeli ve kü!'ta'h 
delikanlı cezasını bul a, a~a

Oeyi onu bir hırsız gibi tüfe~i 
ile grhPrt~e clh·e düşiindil 

Fakat istedı'1i olmadı. Post 
restantta tı-llle D'Arlene na. 
mln~ mektun \·oktu . 

Eve döndüfil zaman Domi
nique bir şey sormadı. sadece 
yüzüne baktı. Delphıne de ba. 
şını sallıyarak ses.:;izce cevap 
verdi. 

Çok yorgun olmasına rağ. 
men bütün eeceyi uykusuz ge. 
çirdi. HattA saatlerce odada 
yürüdü. 

Suyuna yeşil ltkeler basımı 
olan büyük aynada kendi ak
~ini zörüyordu. Sırtında mor 
bir sabahlık. saçları argillil 
dola~an bu zayıf kadın kPndi
sine ne kadar genç görünü. 
yordu. 

Er1 esi eünü yine köy posta· 
hanesine gitmeğ& karar verQL 

Fakat ormanda daha uzun 
zaman dinlenebilmt"k icin bir 
saat ev\'el yola çıktı. 

Akşama eve döndülü za· 
man bir şey sormama~a az. 
metmiş olduğunu unutan Do. 
minıque: 

- H111 g•lmtdi mi? dtdl. 
Erte~i günli o kadar ~inirli 

idi ki, Delphint'e bir takım 
sualler sormaA:a kalkıştı. Del· 
phine ağabeyinin sözünü kese
rek: 

- Hani bundan bahsetmi. 
yecektik. diye cevap verdi. 

Ömründe ilk defa olarak bü
yüğüne kar§ı geliyor, kendi 
fikrini söylemeğe cesaret edi· 
yordu. 

Dominique bunu farketti ve 
sinirlendi. Gayet aksi ve sert 
bir sesle: 

- Kırk yıl bek!iyecok de· 
~iliz ya .. Bir çaresine bakmak 
lAnm. 

Delphine yine her ze1manki 
gibi ürkek ve itaatli bir ta. 
vırla: 

- iki ııun daha bekliyelim. 
d•di. 

Delphine ormanda oturup 
içini yakan düşüncelere dal. 
ma~a. müphem hayaller kur
ma~a. eli aya~ı titriyerek POS· 
tahaneye girip meoktup sorma. 
ta o kadar ah~mı~tı ki. bütiin 

T.\Tl$ERT 

Fazıl Ahmet Aytaç'ın 

gündeliği 
.. Belediye Şehir Tiyatroları Ge· 

1 
r.el ;ckrcterliğine tayin edi~en 
fazıl Ahmet Aykac:a Belcdn'e 

1 

Daimi Encümeni tarafından 20 
liı·a ~ündelik \eri1mesi kararlaş· 
t;rılmıştır, 

bunlardan \'az geçmel!e g~n!U 
bır ttirlü razı değildi. 

İki gün beklemeğe lüzum 
kalmadı. Ertesı günü posta 
memuru üzerinde ftlll d'Ar· 
lene yaıılı olan zarfı Delphıne'e • 
uzattı. lJclphine elınin titre· 
me.iini gıılemeğe çalışıyordu. 

Acaba bu mektupta ne var· 
dı? Ne olmasını istıyor(::lu? Bu 
mektupta yazılı olanı bıJmcdi
ği gibı, ne istedı~ini de bılmi
yordu. Zarfın ilzerınde: ~tıl 
d'Arlcne yazılı idi. Bu Del· 
phine'ın sosadı idı. Aynı ke· 
Jimevı Bcatrıce'ın odasındakı 
ateşÜ JT1ektupları yazan el yat· 
mıştı. 

Delphine kosa koşa ormanın 
yolunu tuttu. Ç.amların en sık 
olduğu bir noktaya vardı. 

Yerde sürünen dalların göl· 
gesır..e sığındı. l\.tektubu ara· 
!arından sızan bir eüneŞ ışı· 
ğının altına doğru tuttu \'e şu 
satırları o sa; ede okuyabıldi: 

•SC\'diğim, 
~lektup böı le baıtıyord0 · 

İıım yoktu Bu mektubun se· 
atrıce·e hitaben yazıldı~ını be~ 
lirtecek bir iz bulamadı. sa· 
dece ıısevdiğim• diyordu. 

Dallardan sızan koyu i~ı~.e~ 
ler arasında parlıyan küçucu 
yuvarlak güneş ışığını yaratan 
sanki bu kelime1tırdi. Ya on· 
dan sonrakiler ... Onlardaki ('e· 
kingen ı..e ürkek manayı seı~· 
bilmeok için Drlphine'in tecr~· 
besi k3fi dC'~ılrJı ( Ark3~• , -ar# 
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' ~!;d~iı~d~::~ııar/ .-~)ıI~!RE!~? 
1 Bekleniyor ' , • ~ 

A. ıııdolu A.ia n•ı 

Nasam, 24 - Kuzey Çın Hin
dındekı <'n mı.ihim Fransız mus-
tahkem ıne\'kii olan Nasam ıçın 
şiddctl i çarpışma.tarın başlayaca-
ğı bildirilmektedır. 

, ~/ . 1'f 

•• / Fransız hava ku\'vctlrrı bu ,,/ .tna.COlu ,tjan-. * fuınhurha~kanı C('l;il na- Bel~rad 24 _ Dün aksam Üsküp yoluyla ~\tinadan bur.aya 
yar rrsmi ıiyarettr bu- J:clmiş bulunan 8 kisilik Yunan askeri heyetine ~en<'ral ~rı~~o 
lunmak üı('re bugün 1·u- ioannu başkanlık etmektedir. General toannu, .<\tına askerı bol-

bölgede geniş çapta faalıyell! ' 
geçmiş bulunmJkladırlar. 
Rcsmı şahsıycUcr en az 15.000 

kişilik Victminhli bir kuvvetin nanistana gidrrektir. "esi komutanıdır. , 
Jlirleşmiş l\Iilletler umumi he· * Kroyada yeniden karga- • Yedi gün devam cdecrk olan bu ziyaret. eylül sonunda \ .u- !\"asam'a hücum için hazırlandı

ğını bildirıncktrdirlcr. Yeti 20 ekimde topJandı. §alıklar çıkmı tır. go:,lav askeri heyetinin \'unanistanı riyareti~i iade etmektedır. 
?opJantı müddeti üç ay olarak, * ırakta nüma)i<;.ler de\am Yu~oslav başkentindeki dıplomatik mahfıllerde s~nıldığın:ı F.ıkal bu hücumun pilskürtü

leccgi muhakkaktır. Yani 20 aralıkta sona erf'<'f'kti. rtmi1tir. göre \'unan ordusu temsilcileri. gcçrn sonbaharda Atinada her 
lıınumi heyet bir ay ka ', .. \· * Çin Hindinde . iddetli sa- iki ml'mleket ara~ındaki askeri işbirli~i hakkında başlamış ol- Sovyctlcr Çin ı~.indin~ askeri: ~ 

~ .. 
~·-ltlerikan seçiminin netiresini bek \ac.lar olac·agı bildiril- dukları qörüşmelerc devam edeceklerdir. . 

lecıı, ehemmiyetli meseleleri rlc ıncktedir. Trenden inişinde basına kısa bir beyanat veren Geneıal 
•lanı adı. Amerikan setimi yaınl· \ 1.---------·--.ı 1 ioannu, her iki memleketin askeri an'anevi dostluğunu belirl· 

ınalıemr gondcrıyor "" 
Vaşiııstoıı, 24 (ı\ I' ı - Dış İ'~~, ;;;;;""'~..; 

İşleri ve Savunnıa llakanlıklaıı ·.,-» 
uzmanları bugün Rus yapı~ı as- r 

ll ı• 

ılık tan, netire belli oldnktan n1iş ve şö)·le demiştir: , . . 
•onra da yeni Cumhurbaşkanı ·Bugün Yunan . Yugoslav dostluğuna samımıretıe ın~nı-
lll<enhowerin işe başlamasını Yedek subaylar 1 n \'Oruz. Ei(er bugün oldu~ıımuz gibi daima birle5mıı. kalaca~ °." 

keri malzemenin Asya kıtasını . 
boydan boya kateden bir kızıl ~ 
deıniryolu şebekesi kanalı ile 
Uindiçini')·e akmakta olduğunu 

htkltmeğe başladı. İursak her iki miJletimizin barışını hiç bir şey teblıkeye duşu-
N'evyorktan geJ('n Jıabt'rlerE" Durumu rcmiyecektır. 

ba.k ıhr,a umumi hryet toplantı 
"'llddetini uzatacaktır. ll•)·•t 20 " ... 4, .. Keııya'da 
•raJıkta Noel ve yılbaşı tatili ya. 

Pacak, 20 ocakta tf"krar toplana· .\ıık ra, 24 !ıtilli Savunma Kaı•ışıklık 
<llttır. Bilindiği gibi Ei.onhower Bak;ını Scyfı Kurt bek ledek •U· 
0 

tarihte idareyi eline alarak \:(' baJ lık. l'C'dek subayların muvaz- l"f k t 
t llltrikan delegelerine 1.izım ge. zaf kadroya E;Cçırilmc:.İ ve terfi~ ~ l 1 
tn talimatı \'Crtrektir. 1rıi)1e <1st~11baylar ve 3!-ikrr alnla .l ı.larm .ı.ıanıı 
.. lCore işinde ileriye doğru ht» i~lcri hakkında şunları !-iÖ)lcnli~- Nairobi, 24 - Fevkal3de va~ 
~u ı hiç bir adım atılamamı~tır. Lır: ziyet iliin cdildiğindcnberi en 
Dıumi heyete başlıca dört pro· •- ·Yeni cgitinı nu~todlarına ciddi karıc,;ıklık dün patlak ver-

Je ltktif edilmiştir. Birinci~i 21 göre yctiştıriln1ckte olan yedek mişlir. Kikııyu kabilesine men
devıetin imzasını havidir ,.e e· ı;ubaylarınıızın okuldaki tah::iil sup bir kalabalık tehditkar va1i
lirlerin istedikleri yere gönde. nlüddeti k5.fi göriıln1ektedir. Dıın vcttc ilerlerkC'n polis evvela ih
til rrıelerini teklif etmektedir. !arın kıtal<ırda ameli olarak yr.- lar mahiyetinde havaya ateş et-

.l ki ncisl Rus projesidir. Rus~·a tiştiriln1elcrini ~ağlamak, tccrü- mişse ele halk buna aldtrış etme
bii tün esirlerin n1emleketlf:"rinc helerini arttırmak ve muasır or .. yip ilerlenıesinc devam edince 
IÖttderilmelerinl, bu hususta mu dularda oldu~u ı:ibl yüks<'lmelı_•- Üzerlerine ateş açmak ıorunda 
~fak.atları olup olmama5ına ba· rini tentin etmek, ihtı,,,a!'larına kalmıştır. 15 Kjkuyu ölmüş ve 
l~antasını istemektedir. U\gun ,.erlerdr k-ullanılmalarını 27 ~i ele yaralanmıştır. Ayrıca ~ 

11 '!tti?cıl proje l\l~ksika_ delrge. ~ümku~ kıln1ak r. 1'i ıncnsıhı- .Afrikalı Kikuyu öldürülmilştUr. 
ıruttınd1r. Buna gore esırlertlen mızdır. llalen iırurliıkte bulu- nunlardan ikisinin kafası yok-

rtıarına donmek istiyenler, nan 1076 sayılı ,·edek ıaıhay ka- tur. 
dllıeu tarekenin akdini muteakıp nunwıa gorr. ıhlı ·a(' halınde ~ c-

rb aı k dil ki i t · Ken,,·atta muhakeme ediliyor sev e ece er. "i emı. d.ek suba\·lar mu\azzaf ı;ınıfa ,, 
)tnler, Kore işinin hallinden naklcdılehılıı ter S80:? ı;ayılı ast- ~airobi, 24 (A.P.) - İngilte-
: llra a\·det t>dıbilmtk uıere, subay kanununda trsbıt edılmiş renin Kenya müstemlekesinde 
\ llbaclr sı fatıle başka memle· olan şaı'ları haiz bulunan astsu- faaliyette bulunan ·Afrika Bir
t Utre gündtrileceklerdir. baylar ;~tsuhay :l-Önetnlelı~ındc- liği• siyasi cemiyetinin sakallı 

&f~~r~üncü proj~ Peru. dtlege- kı rsaslar dahı!Jnde krndi sınıf- lideri Jomo Kenyatta'nın duruş
) 1.1dır ve Meksı kanınkınc çok larının tr.jmenlığine nasbolunur. ma~ı bugün burada başlaınıştır. 
•ktnd tr 1 ilk celsede sanığın hüviyeti tes

h Şi llldi 'n int hiıklımcti de yeni 
1
_•_•_··----------- bit edildikten sonra ınuhakcme 

't lr teklifte bulunmuştur. Bunun 3 aralığa talik edilmiştir. Yerli-
ptıınen bildiril mesi beklenb·or. Nişan lrr arasında ·Yanan .?.lızrak .. 1A-
S:0Jelerin miktarı bu suretle br· kabıvlr anılan Kenyatta tethişçi 
"'· ~ıkmaktadır. Hiç bir proje Ü· • ~ıau· )lau teşkilatını kurup idare 
"'Cf ~<'rmin Tczel'lt! gazclemız mu 
b lttde anlaşma. olamadığından <!lmektcn sanıktır. 

b:1JJ harnı le rinrlen .;rkari: '1.ımız Sa-tlJ arın bir talı komi yona ve· 
1 

· 
llıesı ve orada projelerdf:"ki dun. Tanjıı'nnn ni ~n türen crı Kenyada fil m ~eviren Ava 

"', ltb telif tekliflf:"rin birle5lirile- diln gece ;:'ı.larmara loktılindc ak· Gardner. hasta landı 
•k b' raba ,.c dos'lJrının huzurlarında , .... tr metin haıırlanması fiti· 

\ti~ulnı ektedir. BO~· ı e bir metin ) apılrnıştır. Gf'nç nı anlılara saı
~tzı rt anması ~ok ~üç bir i <lir: defler diler re kcndılerlni tebrik 
\ ltırJan sa bile bunun umu mı ederiz 
1 t)'t l tarafından kabul edilmesi 
,"'kln sız gibidir. f'akat umumi 
~~et hiç bir şey yapamamış ~iı· 
llıi1'ttıeınek Jtin buna tema~·ul et· 

Londra, 24 (A.P.) - ı\ktör 

Clark Gable ile İngilterenin Ken 
ya müstemlekesinde bir film çe
\'İrlrkl'n rahatsıılanan Ava Gard 

Uir. 

~Uslar, llindlstanın teklifinden 

111 >rt resmi &urettC' n1alU nıat <'· 
tll ltlttJ5ler \'C bunu iyi kar ıla· 
lll !lhı r, Yalnı7. şunu da ila,·e Pt· 
çı1'1trdir: • Bu iş daha ziyade 
~kılmelini alakalandırır. 

nu h'.ikiımrHn mu\ ııf J..ati sari· nC'r dün tedavi için uçakla bu 
tır.• llalhuki Cin hükiımt'tl Jlint ra~; gelmiştir. Şarkıcı Frank 
teklifini h·i bnlm.-mıı;tır. s;inatrJ·nın karı~ı olan Ava, kurt 

( ... ··ı·· r ki J'i•·l••mı· '1iJ. ı VC'Ya böcek cinsinden bir para· 
ıOTII '1\'0 ~ " . ·· · · b' • h • 

lrtl r ıımnmi hr.~•rti ~-erinde ı.;ay. ıittrn muştekıdır. yarın ıı: a ..... 
m::ı~ta \'" hir İ$ gi;diyormrş his· tanrye ,Yatırılıp ~uuşahedc altı!'J 
sini \rrnu•<lr. C'ô!l' :ıJ,;.f 1 (1ır. Top. alınacaktır. Sıhlu <lurumıı val.~ım 
ı:ı tı 1nli•J(1rli uı tılsa Jdlr va. olmayıp nnıhtem~J~n 10 gun.c 
;Ji,·<'tiıı (ır İ(!tlf"'-i iimit ttlilmi· ı kadar ?ılau rıtauların memlckelı-
vor. "" dönecektir. 

liİKJ Al>AATMAN DAİAlLl!Ji 
AIUJTAKİL KONFDALU EVLEIJ 

.l.ÜKJ OTOMOBİLLER 
'CJIRİJ CIJAFT .. IJEHİZ NtJTIJAli 
20.0IJIJ , 1.IJIJ(), flJ_IJ , lftJ.. f()() - • 
ll/JALIK l>AIJA 11<'/JANIYELl°.QI' 

1So Ll~//L/K llEJAP /l.CTIRANLAR!l AflfllfUJ IKP,4)1/Y,[ )f,:{/ıf/ 

SÜMER8ANK 

Necip Hilôli 
Seı·best 

Bırakıklı 
Tıırl.; Hoı:odi• lia. '" 

Kahire 24 - Bir müddetten 
bcrı mevkuf bulunan sabık ~h. 
sır başbakanlarından Necip Hi. 
12.linin sıhhi durumu ağırlaştı
ğından kendisinin serbest bıra
kılması kararlaştırılmıştır. 
Diğer taraftan, sabık İçişleri 

Bakanlarından l\lustafa ~luragi
nin de serbest bırakılacağı sa
nılmaktadır. 
Faruğa alt yii7. otomobil satılıyor 

Sabık kral :Faruk'a ait yüz 
adet otomobilin önümüzdeki 
ayın 6 sıncla müzayede ile satı
şa çıkarılacağı haber verilmek
tedir. Bu otomobillerin her bi. 
rine takdir edilen kıymet, mo
delll'rine ~öre, 15 Ha 40 bin 
Türk lirası arasında tahavvül el· 
mektedir. 

Bunlar meyanında, bilhassa 

fakat hattın önemli bir kısmını!l 
Cinden gec;tiği cihetle ~ebekenin 
müttefik hava taarruzlarından 
masun bulunduğunu söylemişler-
dir. ~ 

Uzmanlara göre Sovyct yapısı 
hu silflhlar \'e malzen1enin Jlin- r. 
dil;'ini'ye akm:ısı bu memlekette 
Fransızlara karşı savaşan komü
nist ordusunu geniş ölçüde kuv
\'<'tlC'ndirdi~ini ve ayni ıamanda 
Birmanya \'C Tayland (Siynn1) 
için yeni ve korkunç bir tehlike 
teşkil ettiğini belirtmişlerdir. 
Geçenlerde Jlindic:ini'de bir ko
münist ikmal merkezine baskın 
şeklinde akın yapan Fransız ve 
Vietminh kuvvetleri bu merkez
de bol miktarda Rus ınalzı:;omesi 
bulmuşlardır. 

Yeni bütçe 
Bakanlar 
Kurulunda 

A ıkıırıı d ııı•t 

Jlitl('r tarafından Faruk'a hedi- Ankara, 24 - ?ttitliyc Baka•1-
ye edi_mliş olan zırhlı bir :\fer. lığt 1953 mali yılı dc\')l"t hiilı;E:':e:i 
cedcs ile çift yataklı bir Cadil- üzerindrki son hazırhklarını <la 
Jac mc\'Cultur. tamamlamış, bütçe projesini Ba-

1\lı "iır, pamuğunu ı; il :i hl a kanlar Kurulunun tasvibine :ır 
d eğiştl rnıl'k istiyor zetmiştir. Bakanlar Kurulunun 

I\Iısır pamuk borsalarını ka- bazı ufak tefrk noktalar hariç 
pat:ın hüküm<'t, pamuk fiatıarı- olmak ii7.err bütçe projesini ol
nt dünya piyasaları fiatları üze- du~u gibi k:ıbııl PUiCi habt"r ve
rine a)·arlıyarak, bizzat satın al. rilmektcdir. 
mağa ve ihraç etmeğe karar . tasraf kısmı 1 mıly:ır 480 mıl-
vermiştir. 1 yon, yatırımlar kısmı ise .~50 

HükUmet, bu tedbiri, ingilte- 1 milyon lira ci\·arında olmak uze
rcnin !!ısır pamuğuna koyduğu ı re 1953 biltçrsinin 2 milyar 130 

bo)'·kol kararı üzerine almıştır. milyon lirayı bulacağına. kal'i 
1 
... _n""e"r'"li"'n•d•e•İ~n"'g"-i•Uz"""'ı"'sı"'a"'ı'"""bö-.. Jgeslnde bulunan Spındau hapishanesinin Hrafma ılltere krall 

JJ ük(ın1 et., ~J ı sır pamuğunu,· olarak bakı l n1 :ıklad ı r. j3 ti hkılm birlikleri tarafından t el ört üler konulmuıtur. Spandau hapl5ba.neslnde Alman Nad 
ınukabilinde silah vercc('k bü- 1 Diğer taraft:•n J!;elirin tahıninc suçlul arı n dan bazıları bulunmakta dır.Sovyetıer son :r.amanlarda bıpishıne clvınndın ı~ Al-
tün memleketlere satmağa ka- .cı:Ore 150 ınilyon lira kadar art- manları hapishane ile temas ku rınak istedikleri iddlasiyle tevkif etm.Jılerdlr. İnrtJWer bu hl. 
rar verrniı.-tir. mış hulıınmasından önümüzdeki ıliseleri önlemek maksadiyle hapishane etrafına bir hudul çizme klçln tel örıfileri koymuflar .. 

Yunan Genel Ku rmay mali ı-ıl içinde bütçede herhangi d ır. Hapishanede sırasiyle dört işgal kuvveti askerleri tarahndan nöbet tutulmaktadır. bir a~ığın olmıyaca.'!ı neticesine 
Başkan lı ğı varılmıştır. Geiır tahminlerinde 

Atina, 24 (A.A ) _ Bugün arazi vergi:"i taınamıy~c Jfığvc~il-ı 
ögleyuı Ba~bakan l\tareşal Papa- ınck suret1y1e 30 nulyon lıra , 
gos'un başkanlığında toplannn nlasra( biilçrsindrn a':alhlma~-ı 
yi.ı.ksek harp dıvanı, General Kil- ta. buna kar.~ılık rı~r~lıse verıl
rikilas'ın tckaütlükten geri alın- n1iş olan gelır V<'l'~ısı kan_~nl~
masına ve istira eden General nun baıı nıadclelerıııın dcgışlı
Grigoropulo'nun 3erine l\lillt S.::.- rilmesınr d~~r .. kanu~ .tasa~ı. ın~n 
,·unma Bakanlığına tayinine ka- kaçakçılık hukuınır:ını~ hır mı.k 
rar vermiştir. tar arttırılınasının ımkan dahı-

A • 1 C d ı · linc alınma~ı temin olunmakta-mıra assa y nın d 
ır. 

beyanatı 19a3 devlet bülço projesi önü-
Atina 24 (A.A.) _ Birleşik müzdeki cun1art~si J!Ünu ?ı-I~.clis 

Amerika hava ataşesi yarbay başk.anlığına ,·crıl<'cek \'~ But~e 
Donald Wilber, Birl{!şik Ameri- k?~_ısyonu tarafından deıhal .. go
ka altıncı filo komutanı amiral ruşulmcA:e başlanaC'aktır .. Butçe 
John Cassady'nin emrindeki en kısa hır ~ama.nda ıırcl·ı·~~ ~.u
deniı: birliklerinde alonı bom- nulnrak genış mıkyast.ı goı uşul
ba!'it bulunduQ:u şrklindc beya- mcsi temin olunacakttr. 
nat verdiğini bugün yalanlıya. Ankaraya gelen Ameri· 
rak •Amiral Ca~sady, hakikatte 
birliklerinin atom bombası ata· 
bıleccklcrini. fakat atom bom
basına malik olmadıklarını' bH
dirmi~tir, de t ıiştir. 

---o
Çak sacuklu analara 

tahsisat 

Ankara, 24 (Anka) - Çok ço. 
cukJu analara yapılmakta olan 
\'ardım İ('in hu sene de biitç<'ye 
GOO bin liralık bir tahsisat kon
muıstur 

Asık teşekkür 
Kızımın evlenmesi dolayısıylc 

gerC'k nikah gerek düğün mera
simine bizzat gelmek, çiçek gOn
dermek ve telgraf Çl!kmek sure
tiyle kullulamak liıtlunda bulu· 
nan muhterem dostlarımın, te
şekkürlerimi bu satırlarla kabul 
buyurmalarını '" bi lhassa rica ede. 
rim. 

Başbakanlık 1'1üstc:;;arı 
Ahnıe t. Salih Korur 

kan t emsilcis i 

Ankara. 24 {ı\.A.) - Amerika 
Temsilciler mecli!ii Adli komite
. i başk<ını temsilci Emanuel 
Celler eşi ile birlikte bugün Öğ
leden ~onra uçakla İstanbuld~n 
~ehrimize gelmi~tir. 

Şarkı ılada iki köy halkı 

kavga e lli 

Sıvaı;, 24 (Anka) - Sarkışla. 
nın Cepni ve lnkışla köylüleri 
arasında sürıip gefmekte olan 
lhli liif nihayet kanlı bir kavga 
halinde patlak vrrmiştir. Cepni
den Fahrettin \'(' arkadaşları. 
ormandan odun kestikten sonr:ı 
dönerlerken ka.rşılnrına İnkışla 
köylüleri ~ıkmışlar ,.e iki taraf
tan 30 dan fazla köylü silah ve 
sopalarla birbirine girm~tir. 

f~e elkoyan jandarma kavg"a~ 
da ölüm olmndığını bildirmekte
dir. Birçok ağır yaralı hastanc
Y<' nakledilmiştir. 

• 

Kore' de 
Eisenhower 
için hazırlık 

.t, a ,,,, A 

Se .. U - Bu sabah buraya 
gelen l\lark Clark ~azetecilere 
verdiği beyanatta general Eisen
howcrin Korcye yapacağı ziya
retle Hgili görüşmelerde bulu
nacağını \'C yeni baskanla gö- , 
rüşmek fırsatını elde edeceğini 
ümit ettiğini bildirmiştir. 
Diğer tarnftan, Tokyoda 

giiiz büyük elçisi Sir Esler 
ning general Eiscnhowerin 
reye gelişini bcklcmiycceiğni ve 
ingiltere milletler topluluğu 
ku\.--V<'tll'rini ziyareti müteakip 2 
gün içinde Tokyoya döneceğini 
söylemiştir. 

Fran .... anın 'fokyo bliyük elçisi 
ise- derhal Fransız birliğini zi
yarete gitmiştir, 
Syngnıan Rhre Seul'c eidiyor 

Pusan 24 (A.ı\) - Güney Ko· 
l'C' Cumhurbaşkanı Cyngman 
Rhec, yarın Seule har<'ket ede
cektir. 

Bigadiste Bostancı sayı 

taştı 

Bigadiç 24 - Akşamdan beri 
fasılasız ya~an yağmurlar neti
cesi Bostancı çayı taşmış ve bu 
~:üzdcn İzmit istikametinden ge
len yo1cular geri dönmek mec
buriyet ;ndc kalmışlardır. Bu 
arada ı:t köyünden gelmekte 
olan ve içinde bir kadınla 4 er
kek bulunan bir araba çaydan 
ge('erken de\Tilmiştir. Arabada
kiler Bigadiçli iki vatandaş ta· 

Komşu memlekellırdtn birinden pasaportla Ankarayı l•lell 
Gt or(e Konatas ıdlbda btrlnin hartkllı fÜpheli ıörüldülfuıden 
tnıniyet teşkililı munurlın tarafından takip allındı bulan4ıı
rulmuştur. Meınurlann taklbinisn•n Georıe, eVYelk:l ıüa is
tasyonda Jııçmak ltttbbüsündo tktn yanma yalılqan blrilll 
polis ıanntdtrtlı cebindtn çıkar dıtı lılrnyevf bir maddeyi alJı. 
na atmak suretiyle intihara teşebbüs etmtıUr. lteıimde, Georıe 
tedavi edilmek üzere kıldınldıJı hastanede ıöriilmekted.ir. 

Mersinde kireç acağı 

söktü 

Mersin 24 (ANKA) - Emir. 
ler köyünde bulunan Dereli Hı
~ı l\tehmede ait kireç ocağında 
çalışan ayni köyden İbrahim E
kiz, ocaktan kireç çıkırırken 
ocak üzerine yıkılmış ve İbrı. 
him altında kalarak derhal öl
müştür, 

rafından boğulmaktan kurtarıl. 
mışlard ı r. 

Yedek subaylarımız 

Tokyo' da 
Ankara 24 (ANKA) - Milll 

Savunma Bakanlığı temsil bli· 
rosuna ıelen mılQmıta ıöre, 
Kore birli#imiıe iltihak etmek 
üzere f iden Kore Türk tugayı 
komutan muavin i Albay Daııiı 
Karabelen ile 15 yedek ıubıyı. 
mu Tokyoya varm ı ılırdır. Tiirlt 
subaylar ı , 28 kısım cuma f'ijnü 
Tokyodan Koreye hareket ed• 
ceklerdir. 
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j SiNEMA. TBNKITLERI f 

SEREf·\ 
LDIZI 

tBecause '\"ou'se '1ine" 
Rejisör: .\lexandtr ıran. 

Oynı~·anlar: :\lario I.an1a, 
Doretta .:uorrow. Jame~ 
Whilmore • ~IG'f. 

Hollywood'da şöyle bir gele. 
nek \'ardır: ~ıuayyen bir 

yıldızın, muayyen ve halk ta· 
rafından tutulmuş ev:safını bil· 
has a gözönünde tutan. bu 
,-a.sıfları halkın hoşuna gi
decek şekillerde ortaya dö
ken filmler yapmaya dikkat 
ederler. Zaman zaman, meselA 
bir Veronica Lake'in dökülen 
saçları. bir Dorothy Lamour'un 
,·ucudy, bir llumphrey Bogar-ı 
tın aksi tavırları beyaz perde 
üzerinde hükümran olur; ba
karsınız. ayni mihver üzerine 
bir çok filmler dizilir. Sesi gü
zel ·ıldrzlar için de ayni şey 

sövlcnebilir. Deanna Durbin'i, 
• -;ıson Eddy'yi, Janette Mc Do. 
naldı ve sıra sıra caz şarkıcıla
rını ('\bette hatırlarsınız. 

•BüyUk Kanızo• filmind('n 
berf Mado Lanza. Afetro.Golrl· c... 
"°·vn • :\taver stüdyolarının işte 
böyle Uze.rindc ısrar ettiği yıl
dızlardan birisi olmuştur. Bu 
filminde. senaryo. yine onun 

Son Gece filminde Gül Gülgün ve Muhip Arcıman 

ah iyetl ye bilhassa sesi üze· 
rinde i$Jeniyor: SCk'iJlcnİyOr; 
adeta. bu sesı bize en müna
sip, en usturuplu tekilde din
letmek için kombinezonlar arı. 
yor. Eserin mıhYcri bu ~estir. 
Filme bir toyun• havası vcrc
bılmck irin lılario Lanza asker 
cdıUyor. Bu, \'e askerde kar· 
~ıla~tığı bir çavuşla araların
daki münasebetin çeşitli sal. 
haları komik un. uru teşkil ('dİ· 
yarlar. Bir de '.\IGlr. bu filmde 
Dorctta l-forrow isminde SC· 
\imli bir kızcağız t:ınıtıyor. 

Onun da berrak bir sesi var. 
Fılmde her hanıi bir !evkaU. 
delik görrmcdik. 

(( SON GECE>> 
Yazan : BURHAN ARPAD 

Eser \·e senaryo: E. l\f . Kara
kurt 

Rejit;ör: Sami Ayanoğlu 

Qp('ratör: Aram llugosyan 
Res mühendisi: L~n1i K.iımil 
Produksiyon: J~ık Film 

Oynıyantar: Tallt Artemel, 
:\tuhip Arcıman, Gül Gülgiin, 
Atıf Kaptan, Şevki}"e May, Aılz 
Basmacı 

g.al etmiş olan O. m:ınh ordu~~ı· 
m.ın bir yüzbaşı F:ıruk'u var ki 
babasını öldürdüğü Rumen kızı 

:\fariola'ya 5.şık olur, aı sonra 
kı:ı. d:ı onu yaralar, o, kızı affi?
dcr. ve oradan ayrılır ve bir miicl 
det sonra Romanyanın İbr:ıil 
şehrini, pardon lbrail şehri ye
rine bizim Ad::ıpazarını işgal 
ederier. 

Parklar, denizler, manzaral:ır, 
Son Gece'yi, tıpkı fi1mi (evi· ba1..an estetik, hazan da ekono

rc~l'!riıı yaprıPı gibi rastgele ele 1 r.ıik ı:ıruretlerle yutturulur :lına, 
nlıyor~·!':'l 1,.•1: :ı P.om.lnyayı j,. i Ltanhula ka!Jı konışu :\dapaza

' rıı.ın Atatürk n:ırkı, n1evdanı ve 
: '~;ı').:t1arı ort;ol:ul•. 1 ııu~ İbran 
! 'otini tem'lilen kar~uıu:r.:ı tıka· 

l 1~;ı1nc:.1, dUnya filn1ciJitc tarihine 

1 ~'!l'Ç•cck bir yutturmadır. 

1 Kı.,ın bir de aitC'heyisi vardır, 
1

11r.1(;1k bir tııyyar"Y~ binip de 

1 ı.:.v:?lnnır ve az sonra İbra ilin 

1
1·ıt:'r 1ne J.:(·ldi.i•i 2nnlan o tıfı>cık 

, r .-yy:ıı·..:.·den yü1lerce ml•rmi ya
\ ~:ır ~vısı malflm o1n1av:ıcak .k"

C1r0 bai.1ry'a dufmadan ~leş eder. 
1 taltrıt biıim sayın prodül;Uir ve 
1 :. ıisör, y:?b:ıncı !'.imlerden ı·~st
' •le m:-ık'.l.s~n.dıl:l:ırı bu harp sah 

"·?·iı1irı !ı!~ olm .. z...;:ı şehir J('in
nlı:"::.ı~ına d:ıhi dll;ko.te lütl!Ill 

"'T:~?l~r. Gösterilen pnrcalar 
•"le r.3hada topcu ınuharL•besi 

! \':? PB\'rim:!:::ıyyE'n tıir yttre yapı. ' . 
ı l·)n hava hl\cumudur, 

Gar)o looııtr 

1 
P.lr h:ışk:ı h3rp ~:ıhnt'~l~dt de 

...,:.,im Osm:ıııh subay ve :::ı!ker-

1 ·rinden birk3ı;'1 kiiçtik bir to. 
;,un ba~ınd:ı ate5 der demez, ge

l::!' yııb:::ıncl film s:ıhnl'lcri k3r~t
ınııa c:ık:ır ve o tt'k top~:-ıltızın 
ortalı~ı bir an içinde n:ısıl ce · 
henne .. me ı:e\•irdi~ini götl\rlz. ŞAH ANE 

iNT i K A M 
e8right Leaf.1 Reji. ör: '.\fi. 
ehael Curtis. Oynıyanlar: 
Gary Cooper. Lauren Ba
can. Patricla Neal. Jack 
Carson. Donald Crisp. 
\Varner Bros. 

Gary Coopcr'i zaman zaman 
alııılmamı~ rollerde deni. 

yorlar. Fakat baı.an •Şahane 
İntikam• da olduğu gibi oynı
yacağı rol ona •büyük• &eli
yor. O, asıl oynaması ıa1ımge· 

leni değil de yine kendi bildi. 
ğini oynuyor. Bu filmde kes
kin çizgili. ölçülü, ayarlı ve 

ayni zamanda atak bir adam 
olmalıydı. Halbuki her zaman
ki tutukı;a. mahcup \'e ayakları 
vücuduna fa!la gelen bir Ga
ry Coopcr gOrdük. Buna mu. 
kabil Lavren Bacal! bu liimde. 
ki oyunuyla kendisinin sadece 
gan ster filmlerindeki tehlike· 
li kötü kadın rolleri için ya
ratılmadıtını, pek!ilB. başka ve 

daha ins:ı.ni ti 1 ri ornayabile. 
ceğini yarı J ,a ispat ediyor. 
Patrici:ı Nea! i, bu mevsim bi
le, daha ustaca oynadığı rol
lerde scrretmişsinizdir. 

M. Ccrtiz, Hollywood'un 
tmühim... rejisörlerindendir. 
Bu eseriyle ayni zamanda iç· 
timai ve beşeri ~abaları kucak. 
Jıyan bir film yapmak istemiş: 
Bir yandıın, tütün ve sigara 
tüccarları arasındaki yıkıcı re-

0kabeti; teknik keşiflerin tica· 
ret sahasındaki tesirlerini, 
trö:-;t ve kartellerin doğuşunu 
kifayetsiz bir şekilde işlerken 

öbür yandan umumiyetle İngf. 
liz romanl3rında rastlanılan 
bir sevda caprazının cesitll te. 
1ahürlerini göstermek istiyor. 
Kanaatimizce filmin en basa. 
rıh tarafı, senaryosunun hari
kulôde denebilecek bir teknik· 
Je tertiplenmiş, montajının u~. 
taca yapılmış olmasıdır. 

ATTİLA İLHAN 

Son Gece'nln en garip tarafla. 
rından biri de, tam film bitti 
sandıfınız sırada, karşınızda 1~· 
gal aitınılakl lstanbulu, Sııltan
ahmetteki tarihi milinııı. Anado· 
iu köv!Ulerini vr itina ile kijtll 
ı;izilm.iş bir Anadolu b3.rltasının 
UstUnde Atatilrklln ba,ını (bu 
esnada bir ses bir gUne' ııibi 
doğmuştu diyor) buluyorsunuz. 
Ne olduiunuzu anlamağa mey
dan kalmadan Yüzbaşı Fanık 
Botaz dalgalarında sevgilisinin 
hayalini seyrediyor ve az sonrn 
Anadoluya iltihak emri alması
n:ı rağmen sevgili~ini almak Uze
re Romanyaya gidiyor. kızın me
zarına kendini atıyor ve ?tfariola 
diye avaz avaz bağırırken Son 
Gece de sonıı eriyor. Filmi ıı:ey. 
reden halk da hissiyatını hep 
bir ağızdan ve tempo tutarak 
şöyle ifade ediyor: 

l.fariola, }ıfariola, ?ılariola. 
Yukarıdaki yazılar, belki ne 

bir tenkid, ne de bir takdim ya. 
tısına benzetilebilir. Ama, bu
nun biltiln gUnahı bana ait de
ğlt. •Son Gece• yl bele bir siz 
de ııörlin de .. 

LA&vedilen Şehir Tiyatrosu arlistlerl yağmur altında bir mitinı yaparak, tly~.tr?~un ltlr i n 
önce tekrar kurulmasını lstemlılerdlr. Resimde İzmlrde miting yapan artistler gorülilyor 

V A T AN -~-- --- 25. 11 . 1952 ---

Filarmoni De,meğinde yayf ı 
' saıılar glJUpu konseri 

1 AH na' M llflr iil1 IUttıf.tk] 
• # f Yazan: FiKRi ÇIÇEKO~LU 

· Yaylı sazlar orkestrası kon- yat. Viyolalar: Jrarutyun Jla
ncsyan. Panayot Abacı. Viyo

Cemal Reşid lonseiler: Hadise Ötügen, Lut-
seri 

Orkestra şefi: 
rey fiye Dölensoy, Solin. Kontrbas: 

Solist: Flüfüt K!inıil Şekeı- Remzi Dölensoy. Solo !Jüt: K:i · 
karan 

FJJ3rmoni Derneği salonunda 

Program 

Anlonio ' 'ival<li: Concerto 
da canıera CRt minör) 

J. S. Bach: F lüt ve yaylı saz
Jar süiti (Si minör) 

M. Reuchse1: Schtrıo 

mil Şekerkaran; piyanoda; Er 
gican Saydam. 

Konserin sonunda şef ve . or
kestrayı alkışlarkPn şöyle dü
şiinüyordum: Sekiz yıl önce 
Cemal Re.51:1i ancak 24 kişiyi 
bulan gönUllü bir yaylı sazlar 
orkcc;tr:ısıylC' kono;;erlcr verir
ken tanımıştım. Bugtin o sen
fonik bir orkestr:: :ı 1 n bac:ında 
bulunuvor: \ 'C Filarmonideki ı 

İstanbul Filarmoni Derneği ., 
bu yıl yeni bir hızl:ı ealışm:ı- bövle bir kon~cr :cin ~ece secC', 

!arına ba,ııyor. Derneğin salon h(' ğen<' b('ğene bir dü7 ine ka- ı 
djr k;ı]!; ;,~ r üslü ~ır.:ıtkılr btı 1 1srında her halta ya .sanatla il· 

gili bir konuşma yahut bir kon- Jup çıkaratiliyor, De~erli mii- ı 
zi1;y('nin gelecekte daha geni') 

~er Ytr :ılacak. On bir kişilik imktınl"r:'t kavuşm:ı.sını temen. ! ,. 
bir yaylı sazlar orkestrası Fi- ni C''Jerim i 
Jlir!lloni kon~erlP'rine katılacftğı , 

d :-.ı.Tof: 18 k:ı~rm I9t;2 t:ırihF ... gibi bu grup solitıerı:- e tslik 

1
. tdecPk. 22 kasım 1952 <'Umar- ~chir Or,:."''<*r:ısının biri~ci ~on- J 

~ror! h:ı~t~l·lı )•:ı.,ım:n ilk sü~n- 1 tesi ~Unü verilen ilk konı:;er. 

1 

nınıtın S0'11~rınrl~ jlri YPrd,..; 

• 

hund:ın böyle dinliyE"<'"~imi1 
musik inin k::ıli'P~İ h~ı:lcıncta fi- ff'ı-•ip hsı.tn~J ohr .. , .. ~l'"'. (Tr..,71 ; 
kir VPrPCl"k m:ı.hiyeHe idi. T'C't <:"rİ) yPrine (TrOr.'l"Pt S'}"i) 

1 \'e (1912 rlt) yı:-rinP (1'112 rl~); 
1 

Antonio Vivaldi'nin Concerlo ol~r>:ı.ktır. Özi.ir dil('yerck dU - ı 
da camera',or;ı, büyiik B:ıch'ın zeltirim. 
l:arr:ınltk cl ~1ydıığu bir bf"•feci- t l'l-
ni~ ve avrıi 11nıan"lrt \'İrliio"J: bir 

1
_ .. __ -;:-- ______ , ;ı'' 

k~;-.1;.:ır;;1:'1 nPfis bir ,.~ • • Sann"' /ırı;: , =':fo ri · 
(Kızıl sarh pap:ı~) adıylC' anı 1 .. ~ - • 

lan Vivaicli. okiına gelen bir 
1 

•• • j 
mlo'iiyi tr,hit rtJT1•'.- ;,.;" dini ON BUYÜK YARAMAZ i 
.lyini yarı yolda hır=ıt.ıo mih· .. .. . . 
r.-ıpt:ın !nro<'Pk: k:ıdar m.u~ikiye 

1 
• Ku<'uk S_ahıı~." .. ~e ;'f'\no;tmın 

•ııktı Bıı h•d·ı;:p r:ı.hin'i1'ten •ı,ındar~erı bı•yu · bıı· haşarı. 
<C ' il 1. - ' I" t ·ı t · ı 1 ~· <h ' 
çık~:·ılm:ın.,n mal olrnıı~tu an1a: 1 c cr_n~ı 0 •ınnn ,. •· ... n . .:~ı:;- i 
o. ÖPırijı~iiı ~onuna k:ıdar ('n 1 pı:ı~r~'ın m~c:~ı;r ~.~.~ ~~ 1 "'"~~r.tz .. · 
derl11 lr:~lılığı ve ruh sükOntı- · :ıd.ı .~~:ı:-cli'in11 n orıumı•z1? :•sa. 1 

nıı R""" mıt~i1ddr buldu. ılı gunu al\samı ~on trm~ılı ya- ı 
pıJ:t('ak l'P 27 ka~Jıtı l)P.l"~f''l"h" 1 

Di!'~f'diı!irri1 r""""rto d3 c:ı- den iHha,.en de mP~l~'Jr ' k:-ıc~·n. I 
mtr:ı'da ko-ı':',. .. f.,o grt•pıı Se i n~ııh:ırri~ ./\.."'•-' 1 Clı':'i ~;tif"":ıit~ ı 
mih ı\ra·~o <: ci '·,..m:ın), ,::171i· va1rlı~ı • On IH'rl.lk \ ' ;rır":,7.• I 
~e .. Erf'l '?: et kPnı:ın), IIadıyE" (Ten Littlı::- N:'!'('"rc;) aıHı piye-\ 
Otu~en (\1 1\·oloıısel) den te~ek- sin tcnı<ı:i!in,.. bcıı:.~:-ın:ıcaktır. 
kül .etmic:'i. Y:ylı s:ııl:ır 0'."

1
:1"1: Bn ph·"c: Londrn \'e Net•yor!: 1 

tra~ıylc bu "'r!J!" ·•er yt'r h11rr- .. ~h·,,,J,..ri,,~c hüvülc mut·~!faki- I 
kelli ''e n-:- "c!i, 'Y"r yer j:'enis 

1 
.. ,.ttı:-r lcı7."ıırrı·~ Ye Amerikada ı 

hat it ve vp:- ''er "C'nlı bir "'"'' ·. r·':ııe dC' :ıı·ııı~Hc:tır. ! 
siki dinl".'~ · ·ıer; h('r il:i : .. ı-:ı' • ,.,. .. · • 1 
başarılı bi,. tr.oıh:tvE"r"" hnFnd" _ ıyıuıo \'frtuorıı. At::ostıno Arfılol 
"dı" nr\·,.··'r· n .. ıır>ııııd·n •ı'- sık J!ehvor ı - ., · .. .. '· " - • . 19-;z Jl . b .. · "k "1<M t 
nvrıt:ın ko~('erfİn() trı!"l11lu~u4 . . usonı u~ u. ~ mı. • a ı : 
·,n n . ..,, ..... · .,.t 1·"ı· b•'ı"•t-r'· nı \\i'znnan tanınmış l~Al\'an san. [ 

nı 'u" · .. " · •· - k. i k "Ik h ft gerek . Viv::ıtcİi'nin konr>erfo . ::ıt ·<ırı ~ra. ı avının ı . 3 a~an-
si:vl"'. lA .ri. 'r'iİ! ?1llı" h::!~ı~~:". rt.:ı ~('hrın;ı11: J!l"l.erek İt."lvan kUl
kl ~o;jk mu ik.i ~"tı'lrli3r!na . öıı- ı:.·r l"levr> .ı~ın hım:-ıye~ı~d'e, Sehtrı 
rülÜk- ti!'.'n bi..tri!lc,.bir besteci- ı !)raın ~·v.:ıtro!\unda bır xonser . 
nin e~eriııi t:ıtiık. t·trecektır. I 

J s B h' el"' t ... 11 Brrnanl Michtlin'nin orkestra . . . ar ın or sııı ara- .
1 

k i 
sında '" ('Ok tanı~',.~ ot,..,, "e 1 e. onııer . . 

' . ·; • rt'm3l Tiı-:·tt R"Y ı~ı .. ,. ·u~ r!c, 
gık sık l":ı.1 : . ~·t.ı Re ton:'.!:. ., . T'.'.

1
• . D. ,. ( , 

d kid "r . Si . "r sü'ti de ııra . • ı ;·rmf'l-:t "rnrt,ı sen t'~ı ~ or-
f" 

1 
• • Millt.ı 1 

• i • ~ :r-ıc\ntn 27 kac:.ım pf'rşembe 
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t:nınnı:ş Fransız vıyolon!'ehsh 
dans p:ıre~ıııdır. Fakat B::ıch B('rn"rd 1'.fichelin soli~t olarak 
:ıv:-ırınctq · r dehi, Bach 3\':l· . . kt' d 
r~nda i:. .• ; :.ratıcı bahis mev. ı~tırak . :rtece ır, program a 
zuu olunca bu dans par(':ıl:ırı- Doel"herını ve Dvorak konçerto
nın, oriji:ınl raks üıılObuna ve !:ırı vardır. 
ritmine v::ırıncayıı k:ı.dar ı:;pkiJ 1'fu!mmt:r Karara'nın tt:mslli 
deği~lirdiklerini göri.iyortı7.. Öy. Cuma :ı.kşamı lielsinki 952 nin 
le ki bu ince ve ıariC raks eser- son temsili verildikten sonra <:U· 
Jerl musiki ve mAna b::ıkımın- ınarte~i nı:ıtineden itibaren (Kom 
dan ağırJtı~ıyor, asıll:ırındaki o s~r ve ötesi) isimli bu senr 
hafif ve Adeta ueucu karakteri P:ıriı;te !evka15.de sükse yapan 
kaybediyorlar. Faknt buna mu- bir komedi muzikal temsil edile
kabil kuvvet ve kudret k:ı1:ını- rektir. 
yarlar. Gilnil geçmiı çekici ın- htanbulda ilk defn snhneve 
riOiklerine karşılık daha zen- konan bu eserde birçok yenilik
gln ve daha göz alıcı renklerle ter yapılmıştır. 
göz kamaştırıyorlar. Sa riye Aylıi Tiind lslana 

ihtişamlı bir girişle önce gidecek 
ağırbaşlı bir Uvertilr ve bunu IIindistanın tanınmış empre-
takip eden Fugue'den sonra ge- saryolarından Cubinski End Co, 
ne baştangıçtakl azametli mu· ses sanntkfirımız Sa(iye Ayli'yı 
!iiki.. Eserin öbür kısımları z:ı- JJindistnnın muhtelif şehirlerin
rif bir Rondo, genı, hatlı bir de 60 ı mütecaviz konser Jçin 
Sarabande, <:ift bir Bourree. angaje etmek istemistir. Sariye
flüt siislemelerle eşlik ederken nin Radyo ile mukavelesi bulun
orkestranın bıraktığı temayı vi- duğundnn bu teklifi ancak 6 ay 
yo!onsolin çaldığı bir Polonalse, sonra kabul edebileceğini bildir· 
bir ?ılenuet ve .cıonda neş'e kay. miştir. 
nağı bir musiki saylası: Badi- Diğer tnra!tan Sn!iye Aylil 
nerie. senarrosunu bizzat hazırladı~ı 
Cach'ın silitıerlnde öbilr ne- çok orijin:ıl mevzulu bir tarihi 

fes sazları ııibl !iilt de bUyük !ilm çevirmeği ve bnş kadın ro
Ust:ıdına kavuşmusturj onun Jünü kendisi oynamağı kararlaş. 
elinde yer yer cıvıldar, yer yer tırmıştır. ?ııfevzu bir ses sanatkıl
derdini paylaşır. Si mınor rının hayatıdır. 
süitte solist, lliitist KAmil Se· Galatas:ıray öğren r ilerl Şehi r 
kerkarandı. Eser boyunca ka- piyes ini temsil ettiler 
tıtdığı kısımlarda bu genç, sa· Cevat Fehmi Başkut'ıın Şehir 
zını ve musikiyi seven bir san· piyesi Galatasaray öğrencileri 
atkAr olduğunu ispat etti. So· tnrafındnn temsil edilmiştir. 
list, Bach'ı çalmanın mes'uli· Temsilde piyas muharriri Cevat 
yetini idrak ederek böyle bir Fehmi'nin oğlu Acar Başkut da 
musikiye yakıı,an ağırbaşlılıkla rol almış ve çok muvaffak ol· 
ve titizlikle eserin solo partisi· muştur. 
ni çaldı. Orkestriıda ve ne!es 
sazları topluluğundaki oda mil-
1iği çalışmalarını takip ettiğim 
genç !iiltht bu tempo ile ilerle
diği takdirde ıeleeekte kendi
sinden sık sık bahsettirecek bir 
seviyeye yükselecektir. 

Üçüncü eser ?ııt. Reuchsel'in 
bir Sc.herbo'su idi. Vivaldi ve 
Bach musikisiyle bağdaşamıyan 
bir musiki.. iki azametli ses 
yapısı yanında unesen yıkılı

vereeek çtrden çöpten bir mu
siki.. Cemal Reşit konsere ye
ni bir renk katmak için bu 
Scherzo'yu koymuş olarak ama, 
eser 1ahmetine değmedi. 

FilArmoni Derneğinde veri

!STANBUL BELEDiYESi 
ŞEIJtıt TiYATROLARI 

Saat 21 d• 

DRAM KISMI 
SON KOZ 

Yazan: 
Miche! Duran 

TürKçesi: Saliihaddin l rdeip 
Tılıfoa: ı2 ı .5 7 

Pazar günler! 15.30 da Matine 
Cumartesi ve Çarşamba günleri 

14.30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler saat 13 de açılır. 

Paurteal akıam.ltn Drarn lr: ıımında 

Salı ık.ıamlan Kom .. I tununda 
temsil roklıır 

trn bu ilk musiki gecesi müna· E M i N Ö N tl 8 Ö L tl ~I t" 
scbetiyle bu konsere katılan 
sanatk3rları tanımak yerinde 
olacaktır sanırım. Kemanlar: 
Semih Argtşo, Emine Erel, Ha.
mit Aiacalıoğlu, Erdoğan Say
dam, Semine Argeşo, Alim Al· 

(Eski Haikevl binasında) 
TEHLİKELi llÖNEMEÇ 

Yazan: Priestley 
Türkeesi: Turıc Yalman 

Perıembe, Cumırteıl , Paıır 
gündU. •e Pazar akıımı. 
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Cumhurba51'.anı Ce!.ll !:.ta) ~rı kaı )ılaıı1~1< L·:.ı. Atiıı:ı st1kaklarında hııırlanan taklar 

i 
-

Cumhurba5kanı Celal Bayarın. Atin h.İ:. kalacağı evin bir ıalonu 

Cumhurbaşkanı Celal Bayarın Atinada kalacalı evden bir kö~e 

Cumhurbaşkan ı nı n Ati nada ka l acağı evin kütüphane salonu 

ı 

~ ff.! 

Cumhurba ıkanı Cell! Bayarın At!nadak! yatak oda11 hazırlanırken 

l 

l 



f 
• - . - - -?• • __. -

- - -- - - -- -- --------- ---------- ~ 

J 

1 

' 

- - ---------------------~----

- -- 25 • 11·19S2 --- -------------------------------- VATAN 

Türk basını, suikasti 
şiddetle tel'in ediror 

Suikastçi Şerif Dursun' un bu sabah 
yakalanması muhakkak görülüyor 

( Başı ı incide) 
r•t göklerinde parlatacak kı· 
vılcımları saç11n hazan kamış, 
bazan tüy, hazan demir ~elt
lindcki bu llet elden ele pe• 
kolay ı:eçer ve aslı yere dil~ 
ınez. 

Eğer bu hakikatleri evvelki 
gece Ahmet Emin Yalmana 
suikast yapan stfil bilseydi bır 
tabanca ile koca söı hürriyeti 
Jnü~ssese~ini yıkmak mtimktin 
olmıyacağını kestirecekti. Fa
kat o tabanca tetiğini çeken 
eli harekete getiren sinirin 
ba~Iandı~ı dimağ bu hakikatı 
düşUnecek kuvvette olmıyacak 
ki bôyle menfur ve mekruh bir 
işe cür'et etmiştir. Kalemi ip
le asmak, fikri tabanca ile da
Aıtmak devrinden uzaklaştığı
lnıza inanmak istedi~imiz şu za. 
ınanda Ahmet Eminin şahsında 
Söz hilrriyeline tevcih oluna!l 
bu silah hamdolsun o kıymetli 
BaŞmuharririn vileudüne mü
him hiç bir zarar vermemiş
tir. Yalnız hUrriyete ancak hür 
riyet ıle payan verilecek devre 
girdiğimize itıana"llar : n bu i
?ıan~larını !arsm3k gibi bir 
zararı olur diye korkıılıır. Fa· 
kat bu korkuya da mahal yok
tur. Söz ve yazı hilrriyetine 
tabanca, ip, sopa, h~pis ve ne
fiy ile hudut çizmPk isti~1enler 
ınuazzam bir nehir (bi akıp 
liden zamana naııran pek kı-
63. .savılacak bir müdrtet hliktim 
Sürse.ter bile neticede daima 
elleri böA:ürlerinde hiı~ran gir
dabına düşmüşlerdir ve düşe
ceklerdir 

111nsanlar pervaneler gibi 
da~ılsa. da~lar pamuklar gıbi 
ıtıı~a. kalerrı bu hPnrAmenin 
tırtaııında gene dimdik dura
Oaktır. 

Rer şey kırılır, kalem kırıl· 
?naz. 

lltılatyıda atılan 
l{ u.rşunlar 

Akşam'da Halkçı, Malatya su
ikasdi milnasebetile diyor ki: 

•Ahmet Emini öldürmek iı
liyen her kimse, herhalde fOh· 
51 bir a:arazla hareket etmemiş. 
tir, Ahmet Emin. siyasl hayat 
dı~ında düımanları olacak in
•an d•~ildir. 

Bu Mdise. ale!Ade bir zabı!a 
\'tka5ı olmadı~ı için gözlerimiıi 
•~malıdır. Bir yandan politika 
kıvı;ılsrında örneklerimiıin 
kanlı meyva vermeğe ba~ladı 
lını, kin ve nifakın nerelere 
kadar ıittiğini ıö!literi~·or_ Di· 
ler taraftan bu muharririn hem 
de (!'Vatan• ba$yaz:ın gibi ta
tafsız görünme 1e dikk3t eden, 
kims•yi kırmak incitmek iste
?tıi)·E"n yumusak bir muharririn 
)'azılarına dahi tahammül!liüzlti
tti cinayete vardıran politika 
?Orbalığı ruhunun memlekette 
l•lticle nrnl hlkim olduğunu 
bcıJirti:vor. Balıkesir ve :a.ralatyJ 
hidi!eleri şuna is.arettir ki ar. 
tık ıu garip demokra!\imiz için· 
deki acayip hürriyete göre kim 
Be toplantılarda serbestçe ko
nhı.ı~arnıyacak, politikacı ve mu. 

11Tir, kellesini koltuRuna al· 
1'•dık~a jı;tedi~ini ~·azıp söy· 

1 Y'nıi:vecek, hattı diledilti ·er
~·' korkusuz gezemi~·ecektir. Git 
1•i Yerde Başbakan ve İçişleri 
llakanı bulun'81ar dahi... Ne 
iUzeı ınemleket! 
l!:urşun 

! liabip Edip • Törehan Yeni 
l.~tanbulda nizam ve intizamını 
~Ybeden ve anar5iye yakl3-
~a? memleketlerde kursunun 
Uıiik bir mlnbı olduğunu , .. 
0Y1Uyor yazısına şöyle devam 

'diyor: • 

•lliı şimdiye kadar matbuat 
•rasında kursunun olmadığına 
~Ukrediyor fakat matbuatla ca
~-ıı bir halk tah;ka~ını zthirle
tı'lllere karşı da kanunen hiç 
t/~ $~y vapıJmadılını JlÖrmekl~ 
/Ultiyorc>uk. Bugün İfünbul
t iıtı sarfınazar Anadolunun bir 
h'k köı•lerinde zavallı cahil 

1 1lkı inkı!Apçı bir ıınıfa kar· 
ı1 

'•hirlem•k için uğraşan bir 
lil'lk: gazete ve dergiler vardır. 
4~ntar inkılAbın en kudsl nolc. 
b· •rınc bile tecavüz ederler, 
ıç bir adli takibatı duçar ol· 

ı~•<lar llillkls maddi himaye
·~' IÖrdUkleri de mUt•madiy•n 
'il.. \'lenır ve r•smen tekzip edil· .... , 
11 ~Dün Ahmet Emin Yalmana 
,.~~n kurşun bu gibi yazılarla 
' ırı•n•n kötü bir müteassı· "'n . 
l•b· ıııe.ııtı bir cinayettir. Bu 
14·; köttı. mUloa'5ıp hain mah
biİ ~tırı yüz binlercesine mu~a 
't1ıı bu memltket Ahmet Emı:ı 
lı.U ?nan gibi bir gazeteciyi he· 
b11.. endrr vctistirmektedir. Biı 
tib~1h1 lı:ü gPnc; nesil ic;inde onun 
tı"' 1 

'ktrk senedenbrri meslr~i· 
.ı,n •adık kalmıs, hür fıkirler 
&ıflrtı·hic; uzaklasmamış, medeni 
•al\1

1 tok yakından tanımış in 
~i)t ar:n coğal~ıasını istiyoruz. 
~"'~ <ıt buııın itin bö)ie bir gı
lr~ t'İyj nıemleX•tin en bilylik 
l'\ı kıv1T'lrı1ı t .. tAkkl etmtk zo 

"rlıı \t .. '"• 
~ 11 '-'·, .h5rlisest 

~~:lıın Rırıp Emte Son Pos 
'li Yazıyor: 

'tt ll!r :.eyden evvel bir hukuk 
''4:n d•vltti kurmak sevda. 

sı ile çırpman Cumhuriyet ba
nileri için, Balkanlı zihniyetin
den uzak kalmak. Batı llemle 
ka}-nışmının en kestirme yolu 
idi . Dün olduğu gibi bugün 
de, bu istikametten inhiraf et
mek i~in ortada hiç bir sebep 
tasavvur edilemez. 

hlalatra h1dise~ini. biz, işt~ 
bu za\·iyeden milta11a ediyor 
ve bir gecenin karanlığında 
Ahmet Emin Yılmana kurşun 
atan adamın kafası ıgibi elinin 
de, bilha'5a bütün bu sebepler
le merhametsizce kırılacağın
dan emin bulunduğumuzu be
lirtiyoruz. 

Hidisenin, demokratik g•liş. 
melerimize kattıJı huzursuzlu 
ğun bilhassa pek gecici kılması 
ümit ve temennisi ile de, ar· 
kadaşımııa lcil şifalar diliy<>-
nız ... 

Demokrasimlıl kan 
fçlnd• boAdunmıyıı 

Falih Rılkı Atay Dünya'dı 
hldiseden tel!s!Ufle bah'.l!t":lerek 
dh·or ki: 

• Biz bu memlekette Klş1nı· 
ler tethiı:~ililine doğru bir gi
dis oldıılundan boşuna yanıp 
yakılmıyorci:ık. Ba~bakın. ittica 
un~url~rının o~·lırı ve propa
gandası ile ikbal \'e iktidArda 
kalacaıtını 5Ö~Jiyen1er yalan 5Öy 
lemişlertiir. Nerede Ustaoı:ıu 
meselesini inc~liyen hıy·~ivet 
divanı" Vatan ba~aıarı aler
hine böyle bir cina •eti açıkca 
tahrık eden gazetenin son ~&)'· 

fası resmi il.\n dolu değil miy
di? 

Daha söyliyeceklerimit vır. 
Fakat suikastcıJarm yakaJın
masıını ve Adli sonısturmanın 
netice vermesini bekliyoruz.> 
1'1alatyıdakl menfur 
Suikast 

Y•ni Sabah Mılatyadak! su!· 
kasdi TUrk umumt efk,r1nın as 
la tasvip etmiyece~ini ~övlüyor. 
meşrutiyet devrinde kale-m er
babına yaJ)ılan suikAstleri an
latıyor, sonra diyor ki: 

•Bu kınlı ve siyah devri. ta
mami"le kapımı$ bulunuyorut. 
A~'nı fa~la tekrar dönmek beve. 
!!İnd~ olanların ırrulınnı kö
kündrın kurutmak demokrasi ve 
fikir hürriyetinin ilk ve zınırt 
şartıdır 

Malatyada bulunan sayın Baş 
balı;anın bu acı ve o nisbett~ 

menfur hidıse ile yakından il· 
ıilenmesi ve acele Ankaradan 
amelivat icin uçakla bir tıp he
veti ~e malzemesi getirtmesi, 
mesele~·p hükOmetçe verilen e. 
hemmiyeti göst•rmektedir. Mu 
tecaviı veva mütecavizlerin. be 
hemaha) ·bulunarak adaletin 
pencesine verilmesl ve kanuni 
ceıalırını cekmeleri, demokra
simizin emniyeti ve t.tisi bakı
mından, ön pltnda yer alması 
gereken bir keyfiyettir.> 

Çirkiıı blr 
Tecal-iiı 

Son Telrraf Malatyıdaki sui
kastın her bakımdan teesıUr ve 
tee~silfe şayan olduğunu ıöylü. 
yor ve diyor ki: 

«HilkOmetin almış oldulu 
pek ciddi tedbirlerin, fikir hür· 
riyetine, demokrasi idealine 
kısdetmek cilr'etinde bulunan
ları kat'l olarak sindireceğini 
ve bu kabil hldiselerin memls
ketimizde bir d.ıha asla teker
rür etmiyec:eğini ümtt etmek is 
teriz. 

!\fakalemiı.i bitirirken. Ahmet 
Emin Yalmana lcil eifılır di
ler ve bir an evvel iyileşerek 
meslek hayatına ıv~tinl te
menni tderiı.• 

Malatya Suikastı 

Mithıt Perin !stanbul Eks· 
pres'de yazıyor: 

«Türk matbuatı dilndenbe!l 
derin bir teessür ve endişe i
çersindedir. Buna sebep olan 
HAdise ~tllatyada bir gaıetec:i
nin mel'un niyetlerle hartket 
eden bir caniye hedef olması· 
dır. 

Ahmet Emin Yalmanın uğra· 
• 

dığı menfur tecaVÜ.ıden teessür Menfur tecaviiJ. 
duymayacak hakiki bir ıuetecl Mümtaz Fa.ık Fenik Zlfeı<le 
tasavvur edilemez. Kırk sene- yazıyor: 

den fazla bu memleketin mat- «Sayın Ahmet Emin Yılmı
buatında kendi fikir istikametin nm fikırlerine veya kanıat1eri
de ısrarla in:ıtla ç'lışmış, bu ne uymayın fikir ve kanaatle
meslegin tilelerini çekmiş btr rimiı olabilir. Ancık bunun mü 
ba~uharririn. tam grrçek de- nakaşasını efendıce yapanı. 
mokra.siye ulıştıtımız bir de- Bu memlekette artık kalem 
virde, bu çeşit bir tecavüze ul kurşunla kırılmıyıcaktır. Bu· 
raması üzüntü:nüıe başlı başı. nun böyle olmasını müsaade e
nı hüvtik bir sebep teıkil et- dilıniyecektir. Çünkü maauU.h 
mektedir. bunun ötesi, KlşAnidir! 
Kaldı ki; Ahmet Emin Yıl· Bir kıç vicdan eıkiyasının 

man, kendi fıkirlerini. doğru vı hürriyet :zannettikleri serserilik 
ya yanlış olsun. her devirde leri için bütiln milletin hürrl-
~iddetle müdafaa etmek gibi yelini, istiklAlini ve istikbalini 
medenl bir cesaret gösterebilen feda edemeyiı. Kim ne derse 
sayılı başmuharrirlerimizden desin, vicdan yolunu kesen bu 
biridir."" bağilere karşı en sıkı tedbirleri 

Bu çeıtt ıenı teuviltlerlıı 
karıısında biriz, beraberiz 

Cihat Baban Son Sıat'de Ma.
Iatyada sık~an lrurıunun körpe 
demokrasimiıi hedef tuttutunu 
söylüyor. diyor ki: 

derhal almak mecburiyetinde-
yiz_ 

( Ba.tı 1 lnelde) 

urun boylu rörüımüştür. HUKÜ"'n 
İçiılerı Bakını Ethem Men- "~"'~cı 

deres. Adalet Bakanı Osman f-1 -----...ı.. ___ _J 

Ş•vki Çiç•kdıt. Sallık ve Sos- tl--------~ 
"aJ Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
·o•tündııt. İıl•tmeler Bakını 
Sıtkı Yırcalı ve Emniyet Genel 
müdür vekili Kemal Aygün de 
Yalmanı hastanede tekrar ziya. 
ret etmişl,rdir. Ayrıca, Dı~işleri 

Bakını Fuat Köprülü Ankara· • 
dan telefonla ve Çalışma Bakanı 
Samet Ağaoğlu, Raik Partisi Ge. 
ne! Başkanı İsmet İnönü, Mil
let ve Köylü Partilerinin lider
l"ri Ve üyeleri, yerli ve yaban
cı mıtbuat mensupları. yUzlerce 
dost ve okuyuculann gönderdik· 
!eri telgrıflarla samimi teessür
lerini bildirmisler, gtcmi$ olsun 
demi~lerdfr. HAien Yılmanın o-
d151nı dolduran buketlerin biri 
Demokrat Parti. biri Halk Parti 
~i. biri de rınııet Pıırti'.ti me'1-
suJ)ları tarafından gönderilmiş. 
tir. Her üç partiye mensup h~· 
yf'tl_.r hıstanevi ıiyaret tttmektt 
ve her Uc partinin drı mPmleke-
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1 r., .. H.N(\ , •Türk milleti Kişini mukaJ. 
litlf"rinin, İhvın·ı 1-lüslimin 
namı altında Bolşevikliğin pro
pı,eanrfasına kurban olan psiko. 
patlann at oynatacakları &aha 
de~ildir. Biz milletçe. d•ftorin 
o sahifesini kapattık, şimdi ya
rına, Garba. medeni dilnyı~a 
bıkıyoruz. Bu memleketi. Şar
kın karanlığına doğru sürük
lemek isti.renler. kareılınnda 
yekpare bir millet bulacaklar 
ve bu mevzuda. hic bir par•i 
mülılhaza.sını, kendilerine mü
zahir görmiyeceklerdir. 

Muhterem Ahmet Emin Yal. 
manın Malatya toprağına dökil 
len kını. bundan sonrı bu ne
vi faciaları önliyebilirse, biç 
şüphe etmiyoruz ki mesleğimi
tin en dPğerli ve en kıdemli 
rüknü dahi bu kanı belli ede
c:ektir. 

Teessürümüz hakikaten de· 
rindir; kıymetli bir me'1ekda· 

tin muhtrlif bölgf'lf'rindeki ma
hallt te~kilAtlan r;11ika'.tti tel'in 
•der mıhivette telgraflar ıön
dermektedirler. 

' 
Bıımuhırrlrtmlze karıı Malı tyada rlrişllen suikastın \'llku b uldufu sahayı gösterir kroki 

Ahmet Emin Yalman ile fi. 
kir beraberliği yürüttiitümüz 
zamanlar oldu kendisinden ay
rıldığımız bir tok mevıular da 
vardır; icap eltili t1man yine 
c:etin mücadeleler için karsı 
karşıya da gelebiliriz. Fakıt 
medeni bir demokra'.tinin kurul 
ması dAvasında $ark usulü 
boğuşmalarla mücadele yolun. 
dı, bugün olduğu gibi yarın 
da beraber olacağız ve memle
ketin bütün vatansever unsur
larivle beraber. bu mUstekreh 
u<ulleri. bu siUhlı mücadelele. 
ri, bir daha hortlatmamak üze· 
re ebediyen gömec:eğiz ... 

Fikre karşı 
Kurşun 

Cavit Yamaç Akında hlir 
Türk dü~üncesine, mtmleketin 
demokrıtik nizamını kar~ı ko
~;an aşa~ıhk lna ite mücadele 
etm'k zarurt olduğunu söylü
yor, diyor ki: 

•Bu inat bir fikre diğer bir 
fikirle karıı koyma değildir. 
Bu inat. lokomotife karşı kağ
nıyı, pulluğa ve traktöre karsı 
kıra sapanı, ilme kar$ı hurafe. 
\•i istiyenlerin inadıdır. Geri
liktir, cehalettir. Bunun kökü 
nü kazımak lAzımdır. Türkiye, 
terörler devrini atlatmıı bir 
memlekettir. 

Türkiye medeni bir demok
rasidir ve burada fikre zor ve 
t•thlş karşı koyamaz. 

Menfur hldise 

Hizmet yazıyor: 
•Fikir hürriyetine, Türk ba

sınına karşı yapılın iğrenç ve 
küstahça tecavüz nefret ve te
e~sür1e karsılanırken demokra
si basınının mümessilleri ola
rak şunu da açıkça üade etmek 
isteriı ki, biz, birbirimizle en 
eiddetli mücadeleyi yaparız. 
Fakat. hürriyetimize böyle il· 
renç, küstahça bir tecavi.lz olur 
sa bu gibi soysuzlar demokrasi. 
fikir hil!Tiv~ti dü~mırılaıı kır
şısınc!a. J:Ö~Ü!~erim!!'i Eır.er ya
parak milcadel!yi de vazife sa· 
yarız. 

Ahmet Emin Yalman. fikir 
hürriyeti. Demokrasi Basını cep 
hesinin bir gazisi olarık ara
mızdadır. Atılan kurşunlar rı
nun için sadece bir şeref vesi
lesi olur. Bu sovsuzun kurşun 
lırı onu aramızdan almadı.ı J. 
çin Allaha hamdederken tek· 
rar tekrar şifalar dileriz.• 
Molıtyadak! 

~ımızın şahsında bir haydut 
utanmadın sıkılmadan hı.un 
hürriyetine kurşun sıkmıştır. 
Bu kurıun muhakkak ki tepip 
onu vuracaktır ve vurmalıdır. 

Ahmet Emin Yılmana, Va. 
tan ailesine ve bütün baııı:ın 
men.suplsrına geçmis ol~un der 
ve Vatan baışmuharririnin '.\tine 
aynı enerji. aynı müc::ıdeleci 
ruhta .sütununa tekrar ka\'u~a
caJlı ıünil ••bırsıtlıkla bekle
riz. 

Ahmet Emin Yılınan bugün 
~·udırdıfı ınıkalede de belirtti. 
fi gibi. ~ahsını kırsı gö~terilen 
bu geni~ ıllkıya ziyıdesile m!.i
teh11'.tsi~ olmakJı b"rabtr, ısıl, 
bütün yurtda muhtPlif ~iya~t ka. 
naatlere '.tahin ırunların ve ~ah
sivetlPrin irticıa kar~ı l!-"Dt te
halilklt cephe ılmıs bulundukla 
rını bPlirtmf"lerinden büyük bir 
mlne\'l haz duymaktadır. 

gün ifadeleri alınmıştır. Her iki
si de Şerif hakkında sorulan su
allere müphem cevaplar vermış. 
terdir. 

Osman, Şerıfle birlikte ayni 
evde oturmaktadır. Hasın ise 
ayrı bır evde ikamet etmekte
dir. Ayrı oturan Hasının evin
de dün araştırma yapılmıştır. 

Bııbakanın reldığı gün ken. 
disiyle zorla görüşmek teşebbü 
sünde bulunan, hem vilJyet hem 
de vali konağında ileri ıt-ri ha
reketler yapan şahıs tı Şerifin 
kardeşi Osman Dursundur. 

Tılıldkat 11flıuı 

Bı~muhırrirlmh: Ahmet Emin 
Yalmanı tevcih olunsn menfur 
~uikı~dın faili nlarak: aranan $P.

Nihıt Erim Ulus'da diyor- rif Dursun hık~ındaki hhkibt 
ki: ve ar.astırma devam etmf"ktf'dir 

Mılatyıdan relen 
Slllh •esleri 

Yine burün M kadır llti~ilk 
Ooğucunun ıfadesi alı~mıştır. 
Bunların hepsinin ifadelerinden 
Şerıfi himaye ettıkleri anlaııl
maktadır. Şerifın hıldiseyi mü
teakip eri renkte bır otomobılle 
Dilek köyünden eeçerek Sıvas 
istikametine gittiği şayı olmuş. 
sa da mahallen yapılan tetkıkat 
netiee.sinde bunun dolru alma
dığı tahakkuk etmiıtir. 

.r.talatyada atılan sillhın se. Poli~. suika~tçının izi Uzerindp. 
&i memleketini seven herke.!ıin dir. Bu ak!am veya yarın mU 
kulaklarını eın çın (:lnlatmıh- tecavizin buhınsra•ınıı. muhık
dır. Fikirlerini ve i$lerini be. k,k nazarile hakılm~lctadır. 
fenmediği insanlara, · medenf Su anda polis. höl""e dahilinde 
mücadele usulleriyle mukabele nıuhtelif ve belirli ~:ıtrl.-rd, bas~ 
edecek yerde. fiili tecavüze kıl kın "ıpmık icin gerekli tedbirle 
kışmak. iptidai kimselerin ve ri almt!tır. Bu , 1baha kadar Se
topJuJuklann vnludur. rifin bulunması çok muhtemel-

Tilrkiyede 1945 de yeniden dir. 
başlıyan çok partili serbest mil Serif Dursunun hadiseyi müte 
naka$"a hayatında. asla rastlan· .1kın ortadan kıvbnlma~ı. fail ol 
maması temenni edilen hasta. dutu volundaki bütUn ~ilnhe ve 
lıklann baıında, bu kanun dııı ihtimıllorin kendi üttrind• top 
tecavüıler gelmekteydi. Ne ya- Jınmssını s~bPn olm•khıd1r. Şe 
ıık ki o kötü cıtın ıçmıyı he- ril Dursun muhitte isbilir ve be 
veslenenler ıörülmeğe bıılın- cerikli bir kim~e olarak tanın-
mııtır. mı'.ttır. Herkes kPnıii..:ini t"nımık 

Malatyada değerli gazetecı tadır. Geçen yıl Nofıac• Meydan 
ve fikir adamı Ahmet Emin rık kÖ)•üntin su iılorinde vo Ma
Yalman'ın uğradığı tecavüzü lıtva .eöcm11n evlerinin in,!:a~tın. 
takbih ederken. siyaset alanın- da~ calıshrılmı~tır. Kendisi h::ır~ 
da tabanca. bıçık, tas. sop<1, retli bir ~ilvük Doiucudur Fes
yUmruk gibi vasıtalarla tecı- hedilen İslim Df"mokrıt Parti 
vüı edenler hic bir zaman ve sinin de ata.sı itil. ~uikaııt gece
hiç bir ıuretle Cl!Zl$lZ kalmama ci hAdi~e mıhıılli C'ivarınri.11 bu
hdırlar. Bu c:eşit tecıvütle.rin lunın bir hiciklrıtin Sf"rif ~r.su 
mutlakı ceı.a göreceli inancı i n2 11it nldulu diln tecbit edılmt$· 
&ağlamca yerleşmelidir.• ti. Kendisinin bfl'kci 0.'.tmanın kn 
Mürteci tethfKtlerin vılamm vtizünd•n bisiklet! U~-
İlk hareketi lıdıtı vorden .ıamımı< oMııt:ı 

11sikArdır. Ayrıra. buıUn Serıf 
Millet'de Dununun evinde yıoılan ır:.ma 

da Yılmana atılın lcıır~unların 
mark~sını tası:van bir ktıtu kur
"Un da bulunmustur. Şerifin ve 
hPr11bf'r ikamrt ettiıli kardesi 
Osmanın f"Vinde ;ıırama vanmala 
eiden bütiin nnliclpr evin kıdın
h.rının tciddf"tli Hira1lar1 ile kar. 
"tlasınıslar ve lo:ıdınlsrl::ı mUca. 
rJele torunda kalmışlardır. 

Nurettin Ardıçoğlu 
dıyor ki: 

elliz, ıerek islim D•mokrat 
Partisi ve hele bilhassa Büyük 
Dolu Cemiyeti hakkında hiç 
bir ıaman hüsnUniyet besleme 
dik. Bilhassa Büyük Doğunun 
menfur neşriyat ve tahrikAtının 
sonunda, memlekette bir mür
teci tethiş cemiyetinin vücut 
bulması tehlikesi bir çok defa. 
tar bizim · içimizden gec:miştlr. 
Bu hldise, bu endiıemizin dol 
ru olduğunu ~österen ilk teza
hür olsa gerektir. 

!randaki cFedaiyan'ı İslim• 
Mısırdaki •l\.lüslUman k;ırdeş
ler. teıekkülleri de böyle ıtıür. 
teci telhis cemiyetleridir. Son 
yıllarda bunların ne cinayet
ler iıledikleri malQmdur. İran 
da ve Mısırda Başbakanları 
öldüren ve daha bir .sürü mel
anetler işliyenler bunlardır. 

Büyük Doğu ve lsllm Demok 
rat da, bitde aynı şekli alma
Ja müstait bulunuyorlardı ... 

ııuıtin şehirde suikast Mdi· 
sesinin mahiyeti hakkında bazı 
ihtimaller ileri silrülmliş, fakat 
neticede, bunların varit olm~
dılı anlaşılmıştır. Bunlardan hı. 
ri şöyledir: Şerıfin karde.ılerin. 
den biri seçen yu arazı sula
ması yüzünden öldilrülmli5. fa
kat katil suikast hidısesinden 
bir ziln evvel atırceza mahke
mesinde pyri mevkuf oları~ 
muhakeme edilmek üzere tahlı
ye edilmiştir. Bu karara mut
ber olan Şerif mahkemede kı. 
rarı protesto etmiş ve •kına 
kanı diye balbrmııtır. Bu hava 
içinde Şerifin ağırceza heyeti 
reisini öldürmeğe karar verdi
ği ve müsait bir fırsat kolladıtı 
söyleniyor. Yine rivayete göre, 
Ahmet Emin Yalmanı ağırceıı 
re.isine benzeten Şeri! böylece 
evvelki akşam menfur hareketi 
yapmıştır. Bu iddia tımamiyle 
Şerif tırsftarlarının ortayı at
tıfı fOıırtıcı bir taktik hareke
tidir. Çünkü, Ahmet Emin Yal
mın ile afırcezı reisi birbirle
rine benzemedikleri ıibi, Şerif 
Malatyalı, ıtırceza reisi de beş 
senedir Malıtyıda bulunduğun. 
dan reisi ııyet iyi tanımakta
dır. Bu bakımdan Şerifin ağır
C'eza re.isini tanımakta yanılabi
leceği mümkün değildir. 

Bu ihtimalin sııkat ve tutar 
tarafı olmadığı anlaşılmııtır. 

Bugünkü şayialardan birine 
&öre Şerif. ~rusa adındaki Bü· 
yük Doğucu bır arkadaıı ile ım. 
za toplıyarık başyazarımızın 
Malatyayı ıelişi aleyhınde te
zahürat yıpmağı da teşebbus 
etmiş, fakat bunda muvaffak 
olamamıştır. 

Bu ıel:!e alınan tedbirler ne
ticesinde suikastc:ının güneş dol 
madan yakalanacağı kuvvetle 
umulmaktadır. 

Yalmanın sallık durumuna 
karşı Malatyalılar 1 ııyuk bir all. 
ka göstermektedirl~r. Dün has
tahanonin önünde toplanın halk 
Yalmanı &örmek istemiş, baş· 
muharririmiz de pencereye ge
lerek halkı S•llmlımıştır. Yur
dun birçok kö5elerinden gelen 
telgraflar binleri aşmalrtıdır. 

Baş.muharririmiz Ahmet Emin 
Yılmanın, bir tayyare yolcµlu· 
tunun sarsıntısına maruz kal
ması ve irtifa değiştirmeısi dok
torlarca mahzurlu giirüldülU 
için, Malatya memleket hasta
hanesinde birkıç gün daha is
tirahat "1mesi ve perı•mbe ııil· 
nU hususi bir ucıkla İstanbula 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Adalet Bakanının hldiseye dair 
beyanatı 

Ankara 24 (ANKA) - , Vı· 
tan. gazetesi .sahiJ) ve başyatarı 
Ahm•t Emin Yalmanın Malatya 
da uğradığı feci tecavüz hAdisesi 
tahkikatı hakkında Malatyada ı. 
ken, tahkikatla bızzat allkadar 
olan Adalet Bakanı Osman Sev
ki Ciçekdağın bil,isine müra
caat ettik. Kendisiyle Jörü~en 
Ankara Ajansı muhabirine A· 
dalet Bakını ıunları söylemiş· 
tir: 

•- ?ı.fütecıvizin hilviyeti tesbit 
edilmiştir. H!rhangi bir yere 
kaçm~sına imkAn yoktur. Bütün 
teıkilltla peşindeyiz. En yakın 
zamand,a yakalanacağına inanı
yorum. Gerektiği zaman efklrı 
umumiyenin aydınlatılması hu
susunda basından ricada buluna
ca:tız.• 

Başbakan Vatmanı tekrar ziya
ret etti 

Malatya 24 (AA.) - Bışba· 
kan Adnan ?\fenderes bue;ün sa
at 10 da ~lilatya devlet hastan• 
sinde yatmakta olan •Vatan• 
başyazarı Ahmet Emin Yalmanı 
Yanında Bıkanlar, nlitletvekilte
ri ve Generaller olduğu halde 
ziyaret etmiştir. 

Uçak Malatyayı gidemedi 
Dün sabah sut 10 30 da Ma 

latyaya gitmek UterfJ sehrimiz
den kalkan 42 numaralı Esi u 
cağı dört buçuk !'aat ucus halin 
de k•larak Elhığ. Malatya ve 
Diyarbakı• hııva ılanlıırı arasın
da mekik dokumuş ve inebile
cek bir meydan bulamamıştır. 
Siddetli bir fırtına ve sis yil
zünden bUyilk bir tehlike içinde 
kalan ucak yolunu kavbrtmiş, ni 
hayet tekrar Ankaraya dönmel,e 
muvaffak olmustur. 

Malatya hadisesinin fahkikafr 
İsfanbula da intikal etti 

Büyük Doğucular ve lslôm Demokratlar hak· 
kında açılan geniş tahkikat sonunda 

ehemmiyetli tevkifler bekleniyor 
B.ışmuharririmiı Ahmet Emin 

Yılmana karşı ~talat ·ada yapı 
lan tecavüz h~disesinin tahki'ka
tı. &ittikçe geni~liyerPk şehrimi· 
ze kadar intikal etmiştir. 

Sanık Şerif Dur.sunun. mürte
c:i zümrenin bir mensubu olduA:u 
anlaşılınca tahkikata. bilhassa 
bu teşekküllerin icytiılerini av
dınlatmala doj!ru giden bir is
tikamet verilmiştir. 

Bilindi~i eibi memh•kıı>timi .. <ie 
irticaı kortikliyen ve Ad,ta cFe
daiyanı İslAm • ın hüvivetinı tı
kınan iki önemli t"sPkktil var
dır. Bunlardan biri!i İsllm DP · 
mokrat parti~i. diğeri de Büyük 
Doıtu cemiyetidir. 

fslJm Demokrat l>arti~i bun 
dan kı~a bir müddet önce. faali · 
~-etlerinin yurt i('in zararlı gö
rülmesi üıerine, mahkf"me tara. 
fından kapatılm"lı. Büyük Do~u 
C'emiyeti de kendi kendini ka
natmış. fakat bu irti~<1 yuva~ının 
tstanbulda alemdar11~ın1 yapan 

mistlr. Bilhassa •Ahmet Eminin 
katli caizdir. Kendisini öldür
mPli, yok etmeli- şeklinde yap
tı~ı tahriktt bu mürteci zümre
nin crıhaleti ve taa!'subu iı;inde 
yeserme imkAnı bulduğu için, 
Başmuharririmize karşı kötü nf .. 
yet taııyan bazı zavallılar belir
mi$tir. 

Büyük Doğu gazetesinin Yll'· 
tı,tı devamlı neşriyat, bilhassa 
l\falatvının mürteci bıııı unsur
ları ~tasında makes bulmuştur. 
Bu unr.urların Büyilk Dolu za .. 
zetesine yolladıkları mektuplar 
ırı!'ında bazı ~talatyahların isim 
ve adre~leri de mevcuttur. 

Cumhuriyet Savcılılı. son sul
ka~d hldi.ı:P.ı:iyle behren durum 
muvaceheır;inde Büyük Doğu ga-
7.ett~inin bu unsurlarla olan irti
bat ve isbirliAinin veehesini ay .. 
dınlatmok lürnmunu duymuı ve 
Büyük Do~u gazete!'inin ne~ri
.vatı, int't"lenme~e bas1anmıştır. 
Ahmrt F.min Yalm~n aleyhinde
ki tahriklere kendi imralarıyle 

Necip F8zı1 Kısakürtk, dem<1k · iştirak etmiş olan şahıslarla, bu 
rıtik nizamın müsam'1hakAr hil- nPşriyatı teırtipleyenler hakkında 
kümlerindPn faydalanmak sure ~ j?eniş bir tahkikat açılmıı bulun
tiyle, •Büyük DoAu• adh bir ıa- maktadır. Önümüzdeki günlerde 
zete eıkarmış, mu11r tPlkinatına bazı ehf"mmiyt"tli tevkiflei"e intf
bir müddet icin daha devam et- zar edilmektedir. 
mek imklnını bulmuştu. isimleri üıPrinde durulan kim 

•Büyük Doğu• gazete.ı:i, Ah !>Pler. şimdilik sıkı bir tarassut 
met Emin Yalmana ve ga:ı:tte· altında tutulmaktadır. İstanbul 
mize kar~ı günlerce d"vam edf'n F:mniyet müdürü ve C. Savcısı 
bir tahrik kampanyası acmış ve 

1 

tahkikatın selAmeti bakımından 
c:ureta i.sI~miyeti müda.fa.ı edf"r ~im_ dilik herhangi bir açıklama. 
bir tavır takınarak. mürteci 1Um da bulunamıyacaklarını söyle. 
reyi devamlı surette tahrik et- mışlerdir. 

Borsada üzerinde ı 
durulan bir hadise 

( Bası 1 fn~lde) ı yanlarına devam ederek, Musta
şısında Dağcılık Klübünde ·Al· fı K•malin heyk•lini kırmak I· 
lah tanımıyan komünizm, mev- için çekici eline ılmığa teneuül 
rulu bir konferans veren Necip etmediğini, hilr basın diye ad
Ffızıl Kısakürek.Btiyük Doğu'nun lındırılın basının nımussut bı
Burc:ı muhabiri olan Şerafettin sın olduğunu, •Vatan• ıaıetesi
Bıykura'nın evinde misafir kal- nin başında bulunan Ahmet E
m15tı Şehrimizde cıkan gaıe- minin siyonist olduıtunu, Ahmet 
teler bu konferans tizerinde Emin ve onun gibilerin pek ya
mü~bet, menfi tek bir satır yazı kında bel.lılarını bulacaklarını 
yatmamak suretile bir reaksi· anlatmış ve İsmet Bozdağa ağza 
yon eöstermişler, sadece. bir alınmaz küfüürlerle hücum et
akşa.m ga:ıetesi olan ·Gece Pos- miştir. Ayni glin Hasan U~aklı
tası• ertesi günkü sayısında ya, Şerafettin Baykilranın ts
Hasan Uşaklı imıasile ·Komu- mail adındaki bir arkadaşı pos
nizm ve Kara Taassup. başlıklı ta.hane binası önünde bu tehdit-
bir yuı neşretmişti. !eri tekrar etmiştir. 

İşte bu yazı üzerine ertesi ıU· Bugün çıkan ıazetelerde bu 
nü yazı sahibi Hasan Uşaklı bir mevzuda yapılan neşriyat üte
çok defalar Şerafettin Baykürı rine savcılık derhal hldiS•Y• •!
tarafından gazete idaresinde •· koymus. Hasan Uşaklı ve tehdit 
ranmış ve nihayet akşam üzeri .tnında hazır bulunan İsmail 
bulununca da Bayküra tarafından Ger~"k'iÖZ, Tahır Köse dinl@n
ıır bir şekilde tehdıt edilmiş. miş \'e yukarıda naklettiğimiz 
tir. Bayküra, Hasan Uşaklıya, hu!oitı'.tlar te5bit edilmiştir. Sanık 
•KomUnizm ve Kara taassup• bütün •"amalara rağmen henüz 
başlıklı yazıyı göstererek •sen bulunamamıştır. 
bu yazıyı ne cesaretle yazıyor- Diğl!r taraftan, Şerafettin 
sun, senin matbaanı başına YI· 
karız. Burada bir tek harf kıl- Bayküranın eskiden •Büyük Do-
maz. TJşaklının •sen kimin na- ~ucular Derneği•, şimdi de 

·Türkiye Milliyetçiler Dern•ği• 
ne mensup oluşu ve kendisi ile 
beraber bu cemiyetin Bursa ku

rucuları arasında KUt.ahyada ko
münist propagandası yapmaktan 
sanık bir kim~enin oluşu üzerin· 
de bilhassa •hemmiyetle durul
maktadır. 

Vak'a mahallinde tetkikat yıpan ııaıb•kan Menderes, İç !ııerı Bakını, Emniyet Genel Mildürü, 
Hılıtıa Valisi ile Emruyel müduründen izahat alıyorlar 

HAdisenin mahiyeti Uıerinde 
varılan kat'J netice şudur: Sui
kast hareketi tamami:vle- bir leş. 
kilit tarafındın p!Anlı bir şe. 
kilde hazırlanmış ve mahsus 
Basbakanın Malatyayı ziyaret 
2Unünd. tatbik edilmiııtir. Bu 
mevzuda ayrıca cok derin tah· 
~ikıt yapılmaktadır. 

Serilin kardeşleri olın Osman 
Dursun ile Rısan Dursunun bu 

Utak yolcuları, gayet soğuk· 
kanlı hareket ederek uçağı sell 
mele ulaştıran Tallt Swbaşıyı 
teşekkür etmişlerdir. 

mına konuşuyorsun• sualine kar 
şılık olarak c1a •St!n bu yazıda 
kime hitap ediyorsan, ben de on
ların namına konuşuyorum, bit 
hiç kimseden korkmayız. Arka
daşlar bunu sana söylemeğe be
ni memur ettiler. Git ister~en 
şlkhet et. lsviçreden, ltalva
dan, bilmem nereden alınan ka 
nunlarlı bu memleket idare e· 
dilmez. Bizim bir tek kitabımız 
vardır. Kur'an. Bir ttık kanunu
muz \'ardır, şeriat• demiştir. 

Bundan sonra BaykUrı beze-

Açılan tahkikat hakikati pek 
kısa bir zamanda ortaya koya
cak \'e muhtemelen Ahmet E
min Yalmana yapılan tecavüzün 
mahiyetini aydınlatacak ipuçla· 
rı meydana çıkarılacaktır. 
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[İKTİSAT VE PİYASA l 
T r --, 

optan eşya fiyatları BORSA 
geçen ay da yükseldi 

Ticaret Odası tarafından tertip edilen ve 94. maddeyi ihli\•a 
tden Toplan r. ... ya Fiyatları İndeksinin ekim ayına ait olanı ha
zırlanmış bulunmaktadır. Yedi gruptan teşekkül eden ,.e 1938 
yılına gOrc fiyat tahavvtil3.tın1 gösteren indeksin bazı grupların
da: yi.ik~cll,., bazılarında ise düşüşler müşahede olunmaktadır. 

İndeksin umumi indeks sayısı eylülde 441,5 iken ekimde 444,5 e 
iikı-elmiş bulunmaktadır. 1951 ekiminde genel indeks sayısı 

448.2 ıdı. 

1952 yılı ckım ayında en (azla yükseklik madenler grupunda 
müşahede edilmiş \:e Cl:lUldc 520,6 iken ekimde 554,7 ye yük· 
5elmi~tir. Bu grupun 951 ekim ayı sayısı 553.8 di. 

952 yılı oylUI ayı 100 olarak alındığı takdirde, ekimde, gıda 
maddeleri 101.9, iptidai maddeler 99.3, madenler 106.6, mensu. 
cat 98. in:,aat malzemesi 99.2, mahrukat ve enerji maddeleri 
99.8. kimye\i maddeler 100.8, dahilde istihsal ve istihllk olunan 
moddelrr 101.5. ihracat maddeleri 99 9, ithaliil maddeleri 100.6, 
um 01 "1i ırıdek .. ıse 100.7 ni!'betini göstermektedir. 

Taksitli satışlar 
Azalıyor 
Aldı.tımız malümata nazaran, 

rı}asada kredi ile iş yapmak hu 
susundaki istek ~ün geçtikçe 
;zalmaktadır. 

Çünkü geçen ~enedcnberi şeh
rimizdeki firmaların kredi ile A· 
nadoluya sattıkları mallar isti'ı· 
Jc\k olunmadı ı için kredilerin 
tak!itleri ödenmen1ektedir. 

Söylcnd~lne göre t;ekrimizde
ki bin:ok buyük firmalar', Ana
<loluda bulunan .. atıcılara tak
~ıtlerinl ödemedikleri için pro· 
testolar çekmc-ktedirler. 

İlgılıler bu sebeple tak:,itle sa. 
tı~ların aıalaca~ını bildirmekte
dirler 

T.\11\"İL rİL\TL.\RI 

24 kasım pazartesi gı.inu Kam· 
bi ·o borsa ında muamele gören 
tahvillerin k<ıpanı.:. fiyatları aşa 
ğıda gösterilmiştir: 

<-;, ~ 1931 istikrazı 108 liradan 
(""'" 6 Kalkınma I. 113.55 liradan, 
il. 113.80 !ıradan. 111. 113.80 lı· 
r•dan. 3 7 M )! 1. 24.25 lira
dan, ili. 25.20 !ıradan, iV. 25.40 
J·-adan. 

Petrol istihsalinde 
Yabancı sermayeye 
Ver verilecek 
~ıemleketin petrol ml!vzuu 

Bakanlar Kurulunca incelene· 
rek petrol kaynaklarımııı en kı
sa bir zamanda tesbit ederek çıı
lışır bir hale getirip kıymetlen· 
dirmek gayesi He, aramalar ya
parak bulunacak memba1an dUn 
yi.t petrol siyasetinin ~rektirdi
ilı çercevo içind• askeri ve ikti
sadi rnen!aatlerimize en uygun 
şartlarla işletmf"Yi taahhüt veya 
hu h•ı.;uıı;fa i!!ibirliği yapmayı ka 
t,ol e-c1"'("f'k crrmaye sabiplerı ha 
kikı veya hükmi yabancı sahıs
Iarı yurd3 l'elbedip talı!'malannı 
mtimkün kılacak ve bunlarla hü
klımet ara~ında mukavele yapıl
masını sa.~.lıyabi1ecek her türlü 
kanuni, idari ve maH tedbirlerin 
alınması ve lüzumlu şartların te.s
bitindP fikirleTinden istifade e
dilmek üzere dünya petrol mev
zuat ve tatbikatına sahip müte
ha5sısların celbi için hPr türlü 
muamelatın yapılma!'ı kararlaş-! 
tırılmıstır 
,\MERIKAYı\ 
YAP.\(;( İllRACı\TI 

Anadolu D. D. ,. ~ 60 hl.sse 
•oncdi 84.50 !ıradan. 

Ticaret Bankaı;;ı 5.50 
muamrle gcirmüştür. 

liradan Aldı~ımız mallımata nazaran, 
Suriyeden "ehrimizc gelen bir 

İ~\'İÇRE IJİZDE' 
f l'DIK .'1.LIYOR 

l ıhracattı Birle ik A~erikaya ih
raç etmek ü1cre pı)·asamızdan 

' SC'rbf'.,t dö,·iılc yapağı mübayal 

İSTANBUL BORSASININ 
24 Kuım 1952 Pazartesi 

A.çılıı Bapo1111 

7' ı"l 7!l1.-

ıoo n.,ıır ~&o.ıo z-.n.:ıo 

ıoo Fl'ını~• Frı.ıı..-ı O.!O o.so 
100 Liret ,i..80 ''·80 

100 İsTiçr• Fraı:ırı 6,.03 6,.03 

ıoo Florın 1a.es.,o 73.8~.40 

100 B.tçika fraı:ırı 5.60 S 60 
100 Drahmi 1.576 1.876 

ıoo C•koatoTak ı.-ur. a . .so a.so 
100 İsTtC Kar. Sf..tZ.50 S.f. t:!.50 

ESHAM VE TAHVİLAT 
% 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

$ıTa• ! Erınrv..m I ::?t.:?>ı 

8°iTıı - En.urum :?·7 :?:?.:?S 
10'1 Dtmlrrohı 1 :?'.t80 
IOC? Dttnln"OIU ll :!l.00 
'.\Jil f ~iııdataa 111 2 i .'il 
ll!llt ~ftidıfaa I :?i.:?,\ 
)l:lıt lliııiafıa 11 -•.~o 

)f'l:f '.\luıtafaa 111 
illi )lıi.ıtafaa l\' 
Ziraat Banka ı 1 

2S:!O 
::- ., ıo 
:!:!.'.'10 

ıO!i2 Ziraat B. U 1 ıa.oo 

•; 6 FAİZLi TAHVİLLER 
1a31 D. Yfllu YI 
Xallunma T 
K•llı:ıama IJ 
Xallı:ıntrıa 11 J 

J 13.10 
J 13. ;:i 
113 ıı.o 
ı ı:ı '0 

!Oill lıhTili 11 lıi'.?0 

ıoı!I htikrazı ! 113.30 
l9H~ fıtikrın 11'.!.10 

~· 5 FAİZLİ TAHViLLER 
ET;anl 

i'krımirtll 1g3q 
lkraml:r•!l )f ~Iıiıtafaa 
Jlo'anıı,,ıı g.tı D.YoJYu V 
10.lı TahTill 
19~2 Ziraıt :B. Itt 

!?S.00 

!?i.'f:') 
:? ı 20 

l 11.13 
ıoıı..oo 

ınl.ao 

l~.1~ Zir••' B. l'\"" ıoı.20 

!'4,5 FAİZLİ TAHVİLLER 
Hlı!.l TııhT ını.oo 

BANKA HİSSELERi 
M•rk•• Ban.k 
4 Saııkaıı ~ 

Yattt Xrtlfi B. 
T. Ticari!! .8. 
Ar lan Cim•nto 
!i;!ark Detirmenlerl 
O&manlı R 
Obli.raıYOn .A.nd 

~. &O hı ,,. .And 

!?.&3.00 

15.00 
13.13 .,. 
a~.oo 

28.50 
fl4'.00 
ll0.00 

i.SO 

PARİS BORSASI 
ALTlN FİATI 

(ll Kilo altın 49:\.000 F"r 
(6) Dölır ı~; TR 

SERBEST PtvASADA 
DÖVİZLi.'R 

~t•rlin l.onoftın 

~·erhı:ı e!•k·ıt 

Dolır cl!\:'11r 
Dôlar d11ktıf 

l~:?O 

11'.?0 

••t '" ... 
ntı111' X T 41'i" .fi)!> 

1ıTu'" F,-. 11n ı ıo 

BORSA HARİCi ALTIN 
f'IATLARI 

Ekim ayı )Çınde İ:>viçre mem· ctmı?k üzere temaslara ba,ıamış 
lcketimızden geçen senenın aynı l I 0

•• 

1 ı ır. Rto•at 
c!evresıne nazaran 6-tO kenta az :.'ıluhtclif cin!<ltrdc yapağı al- Rt~at ı:ııui 

.. "'1 ':0 

4).':0 41.H) 

•ı.'.?O 41.10 

;;Q 10 39.30 
:ı!l.30 att. ıo 

1., iyle 5405 kental fındık ith.ıl mJk i.;tiyf'n Suriyeli firm3nın 
ttmıştir. takriben 200.300 ton mal müba-

ıtalen büyük ölçüdekı muame- ya• edeceği anlaıılmaktadır. 
lrler sadrec memleketimizle ce· ltalrn piya~:ıda TTakya yapa-
reyan etmektedir. ~ılarL 280 kurlıştan, Anadolu ya-

Bununla beraber iki ha[tadan p3 ~ıların 2:JO kuru.tan muamele 
brrı fivatlarda görülen devanılı görmektedir. 
gerLle~f'i<"t dolayı~ilc İs,·içreli- Beyaı tabak yünleri ise 300-
Jcr beklcmf·::i tercih etmektedir ::J'.'!0 kuruı:tur. 
ler DERi Pi\' \S.\Sf 
IS\'İÇRE\'E LZDI VE Dl'RGl'~ 
İ'CIR İllR.\Ç ETTİK Kauçıı~un nıeml•ketimizt fazla 

Hamit 

_.._tiz 
r.u!.,,n rr ... ııantla 
tnsili:s li'ra,ı 
lncirı Vi~torrı 
~JJ'f)l,-tın 

fl. Rol'I"• 
İaTIC" Franrı 

KÜLÇE ALTlN 

'" .·· "'\ 

~•anıtar 1 

't'~: t!Ot\tl mm"I 

:ı•.t7 

sı.9f') .>~.on 

.'H.~ıl o;1.RO 
<tn 'il') ,Q_;;; 
<tl.10 41.~0 

'1.00 4.1.25 

FIATLARI 
~ıu. :5'l'i 

eno 60S 

Ekım a;; ı zarfında ls\'ıçrcye ithal rdilmeıı;i \'e bilhaııı:~a kı$ a\• 
42 ton mıktarında çekirdeksiz ku larında imalatının artma•ı kö.e ALTlN BEŞİBİRLlKLER 
ru üzüm ihraç ettiğimiz bildıl'il· lr. \'e deri fiyatlarının düşmesine Cıunhurı 1ıt 
mektedır. ''f' dolayı,ıle pi)a5:ıda durgunlu- r,.,~,t 

9 numara Uıümler İsvıçrcyc fa ıı;ebebi) rt vermektedir. a,,.t El•ad 

~fil.Ol) :.:ıı.~.00 

310.00 ı ıs.oo 

104. franktan, 10 numara i.ızi.ım· Hilen cinsltrine göre kö' l•le-ı Ram.it 

ter ise 110 franktan ihraç edilmi~ nin kilrı~u 350-450 kuruştan. me- Aıiı 

~90.no ::Dz.oo 
'!A3.ô0 '!9~.00 

::oı.oo '!Os.oo tır. ıinin 10 adedi (Turas1) 35-50 ti- ~ahit 
n H. A. AJanaı 

DıQ:er taraftan 418 ton mikt:\ rad~n "ahtiyanın adedi (Tura 
rında da incir ıhrac ettiğimiz sı) 60-70 lirarl glaıı;enin DPSİ· 
anlaşılmaktadır nıetresi İ"r 250·300 kunı.ştan mu-
İllRAÇ oı.l'•AC,\K 1 amele ~örmektedir .. 
EDl.\1\1' EVS.\rl Hom kauçuğun kilosu 240-250 
TESEİT EDİLDi kurustur 

Ekonomi ve Tıcaret Bakanlı-, Dıs memleketlerden 
ıından bıldırildiğıne göre elm:ı • 

ihracatının deneUenmcsinc a:t Gelen feklı'f ler 
tüıük ~ereğincc, .-Ekstra Stan-i 

----------------~ 
L.1adeni ihraç eden 
mas etmek iıUyor. 

Logabax 

!irmalarla te 

146 av. du Clıııpm.r Elyseu 

146 av d• Cbampı El)'ff•s 
61-%4 
Pırı. 1• - FRANSA 

,,....... .................................................. ,. •.•.•....• ~ 
Umumi teessür ·devam ediyor ~KISA İLANLAR~ • • \'unanistanın C!:ıki Bakanlarından 1 rıyetine karşı ika edilmiş bir 

hi· 
• • - . ( Baıı 1 incide) 

·········'•······~················································4 etmişlerdir. • Bakkalba ının leJ~ra!ı suika.':it tel3kki ve bu iğreç 
Konyadaki tepkiler EMLAK •tt'Ell/f$!fit1 .:\ziz ~\hn1e-t Emin \'almana discyi takbih ediyoruz. 

l 
KiRALIK APARTl~fAN - Be- TAKSiTLE KAR\'OLA TAKl· 

Konya 24 ( Husu>i) - Ahmet 
Emin Yalmana yapıl3n menfur 
tecavüz biitün yurtta geniş bir 
akis uyandırmıştır. Ru büyiik 

karşı yapılan suika~t beni çok * 
müteessir etm:ı;;tir. ,\cil şlf:ıı · e· Günlük · Siyasi Ekonomi 1 

yazıtta l\Iimar Kemalettin MI - Yorgan verilir. İzzet E· mennileri.11.i yollar1:11. gazetesinin mektubu 1 
mahallesi Derinkuyu soka· yüpoğln, Carşıkapı Işıklı Han 7. Bakkalba'ljt \'atan gazetesi yazı işleri 
ğı başında 3 No. lu bah· - 1 - - . . 
Ç
e içind her k tt d . TAKS TLE çorap tamır makıne. suikast, her yerde basın hürri- * müdürlüğüne 

Kı~·metli meslekdaşımız, Ah. 
met Emin \'almana karşı yapı .. 
lan m .. nfur tecavüzden dolayı en 
derin teessürlerimizin, kendisi

e a a enııc le . t 1 B·ı . ı .. , t· 
nazır fevkalade manzara ve kon- . rı sa ı ır.. ı mı~~en ere 05re ı-

\'etine yapılan bir tc-cnvtiz ola- Köni'nJn telgrafı 

forlu 40 odalı apartıman toptan lır .. Selvel1
1
1 Beyoglu Tünelbaşı 

veya kısmen kiralıktır. Daireler/ G~lıpdede 23. 

rak vasıflandırılmaktadır Fikır hürriyetine tahammulsliz 
!'almanın yaral~nma~ı h3dise lü~ün )eni bır te7..ahUrü olarak 

si ~chrimizrle bü) ' k bir reessfir u~radığınız ağır ı ravü;cü oef· 
1 uyandırmışhr. retle kar tla,Yan • Iillct Partisı 4 ve 5 er odalıdır. Şofben, tele· 

fon teşkilatı mevcuttur. ı\yrıca 
150 m. luk eşya deposu, garaj 
mahalli vardır. Hastane, otel ve 
müessesata da elverişlidir. 

~ıüracaat: Yukarıdaki adres· 
te Cevat Yarar. 

İPOTEK nıuKABILI BÜYÜK 
PARAY.t\ ihtiyacımız vardır. 
Taksim Bozkurt Eml&k Telefon 
83532 

HALiÇTE DENiZ KENARI 
3500 metre fabrika arsası. Boz
kurt Emlak Telefon: 83532. 

GÖZTEPEDE SATILIK- konfor. 
lu köşk fevkalade manzara. Mü· 
racaat: lloda Beşbıyık 18. 

SELbıiYE Harem iskelesi so. 
kagında No_ 13/15 17 No. Bah
çelievler satılıktır. Tel: 60644. 

GiYiM E YAS/ 
DAK TERZİ'de ısmarlama elbi
se, palto, trençkotlar 8--10 tak
sitle. Tel: 49267. 

e bıldirilmesini rica ederiz. 
. Konya gazeteleri de h5.dtseyi · f ŞOFÖRLERE '.\tUJDE - A. tel'in eden y:J.zılar neşretmicler- sııe acıl şi alar temenni eder say 

M TEFElfR 'K 
Ekonomi gazetesi, Zeki Cemal 

'k h d" ' gılarımla 
merı an asır oşemelerimiz dir. Bu arada bugün çıkan '\'e- 1 gelmiştir. ni Konya gazete inde. eski Ga· ~fillrt Parti'iii Genrl na~kan Gür S('s gazetrsin~n telgrafı * 

l\l::ırpu•çular Büyük Şişecı· \'rkifi Osman • ·uri Ki)ni Çok müteessiriz. Acil şifalar 
~ zetecilcr Centiyeti başkanl Xa· * dileriz. 

han_._13. ___ ------ mık ,\yaz tarafından suikast hak 1 G .. s · h'bl 

ITı'lAT 'IAGAZASIND,\ lıcr kında bir nıakale çıkmı5tır. ~13- Boyacı~illcrin telgrafı ur e~ gazetesı sa ı 
1• 1T .\lçak<:-n trcavüıdrn dolayı tc· lsmail Hakkı Savkan 

nevi inşaat malzemesi boya, kale su satu·la sona crnH~ktedir: * 
çam bulunur. Valdeçeşme No. d:!eriz. Salom gazetesinin telgrafı 

•\'alman hu millete ıaıık 1•113_ e~~ürümilzli bclır.ir, 3.cil Qi[1larl 

49 Taksim. nısları, davaları, örnek secive Sa" ılarun:ıla '.\lcnfur tecavüzden dolayı tah. 
ve ~uur ku\·\·eti, ikbali hlrc a~ İ'fİ'.'ılAT l\1ı\G.\ZASIND.\N oto yan karakteri ile bu topı·3kl· rı t~1illrl gaz l('•'i adın·ı Zon- rir heyetimiz çok müteessir ol-

sahiplerine müjde n1ikalı kırıl- C'andan ~evenlcrin ktılbinde· gııld2k ıtillrt\ekiH duğunu bildirir ve sayın Yal:na-
maz oto camları takılır. TeL dir. .\b!.!urr .. hn1an B<.ı)aC"ıgillrr na sevgilerimizle Acil şüalar ve 
83561. \yrıca Konya Gazeteciler Ce- * uzun ömürler diler. 

miyeti \'almana şifa \"C ~fıyet Sinop "lil1
1

et\ ck.Hi '\Juhtar '.\lu<.;e\·ice !5alom .gaıetesi sahibi 
lERı\LTI SU ara~tırınaları ar
teziyen kuyu sondaj işleri. Pos
ta Kutusu 3025. 

femcnni eden bır telgraf çckm;ş-j .-\rar 111 tcl"rafı: .\vram Leon 
tir. S:ıyın ba Jar.ı~ ınızın n1aruz .*. . 

nalıkc"irdeh.i ülüntU 1 kaldığı menfu.r teca\·ı.izLı tel'in ,.arl:k l!ergısının telgrafı 

SAT/l.IK ES YA 
50 KİLO pomat veya boya 
rıştıran melanjör satılıktır. 
lefon: 22217. 

1 
Balıkcsır 24 (Ilıısusi) _ \' _ eder, kendısine acıl şıfal_.: dı- F~krı sılahla. s~sturmıra yel~ 

l · · a terim tencn alçak zıhnıyete lanet e-
- a~ ga_zetrsı baş\azarı \hnıet E- • der. ideal ... atisi \'almana icil 

ka- mın \almanın 'l:ılatvada maruz luhtar .\car ·r 1 d'I ~ ' 
Te kaldı • r t -- h - * ıı a ar ı erız. • ,,.ı men ur ecavuz şe rımiz-

de de <terin teessür uyandırmış llür Fikirleri \'a~ ına ('eıni-
Varlık 

* SATILIK mükemmel Oldsmobile 
1949 hususi 33000 kilometre. Ah
met Moda Bejbıyık 18. 

bulunmaktadır. C. H. P. il baş· ~;etinin tel..,nıfı 
kanı Sami Doyuın imzas:te bu- 1faruz kaldı lnrz menfur tc· \'atan gazetesi yazı işleri 
gün ;\f:ılat)aya !iiU telgraf çekil·. cavıı,u tel'in ede~, 8cil ~Hal:ır nıüdürlüğünc 
miı:;lü" ' d:Jcriz Gazelccilik \"C neşriyat haya· 

' • 1 t 1 

Go 
.. MLEK t t tf!I tf /tf:M;%fj'ij%fj 

Ç DAN Ş'le ısmarla- . 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. SEYHAN NAKLİ\'AT Li~ll· 
Beyoğlu Parma~kapı imam 50• TED Galata ambarı: Tel 41641 

Balıkc"irln sül ve konuşma Ccmirrt ikinci bac.J..anı ımızın en can ı ve kıdemli şah .. 
hu"ı·r t· · k b ı 1 J Prof. 1· nıct Alkan siyellerinden muhterem Yatma· 

ıye ının .~~1 , u_,:ı;tır~ nıa· sından doğan uıuntunun zaıl ol· , * nın daha uzun yıllar memlekete 

kak 4. Sirkeci ambarı: Tel: 24180. 

RENK ~rA(;AZASI nı unutma
yınız. Eğer i!"i ve ucuz giyinmek 
isterseniz. 

9 YIL ÖNCE Adanada doğan 
Seyhan Ambarı bugün 9 şube~ 
30 acentası ile memleket nakli
~ at hizmetindedir. 

=I Dünyada neler oluyor? ı= 

biı· 

ınadı~ı şu 5.nl:ı.rdl :\lalatyada ~iz Gazet~riler senilik;ıMnın t<-lgrafı J~ızmct ~tmcsini Tanrıdan diler 
fikil' a<l:unımıza \'(' kalem erba- ı~tanbul alctrcıler sendik!!l kıynlctlı ve yakın arkadaşlarım 
bına haince atılan kurşunlardan gazctemlz baryazarının lfalatya .. j bulu~an v·atan yazı aHesine de 
\'e menfur tec3\ Ü"den dolavı tC'· da 11 radı ı tcca\'tiz dolayı. iylc 

1 
gctmış olsun der, sevgı ve say .. 

essür duı·nı:ıktayız. Sıhhat;nizin e\rvelkı Ziln şu tı·lg.ra{ı tekm~i- gılar~ını. sunarım_. 
iyili!!c doğru "itlil:inc dair .... c. tır: l'\e~rı~at ve lstatlstik ~lüd. 
len haberler tescllin1lı olmakta- ~~"'-"U7. k ı ınız mcn!ur ft'. - Rakım Ziyaoğlu 
dır.• catıiz hA ":se ı dolavuJ\ le tc s- * 

1 Ayrıca k('.'nclisl ile telefonla ko sürlc--·rnızi b"!dL ır. acJ ıfalar .\\"Ukat Burhan 1\pa)·dın'n 
, nuştu um ?ıtillct Partisı il bas- dilerız.ı:ı telgrafı 
kanı ve Bandırm:ıd:ı münt"' ir * l\Iuhtcrrm .-\hmet Emin Yalman 

IGiir ?es gazetesi başyazarı \'c- T. !\J.. T. F. ri ntrtı:rarı :\Iemleket h3stahanesi 

ldat Orüç bundan hır muddet TU.rki,· ?ıl i Tıı.ı'ebc Fcd ras- ltalatya 
OnC'e gPre e\ ıne cldnerk('n ayni yonıı adına a ıdaki telgraf çe- lfaruz kaldığınız tecavüz h3· 
~ekılde tecavuze maruz kalclığı-1 kilnu •·r; di.s~.sinden dolayı derin bir 

Amerikanın Şikago şehrinde ı Bundan e\·vel de bazı Cen.ubi n_ı ifade ve şunları ili ve etmiş l~a 1 ·ınız \hmc_l Eniın üzüntü duymaktayım. En kısa 
tanınmış operatörlerden ~lackler Korelı subaylar Amerikaya gcL tır Yalm::ı 1;·1 .l$:latyada maruı kııl- z::ımanda iyileşmenizi bütün kal. 
şimdiye kadar misline rastlan- ıııişler, muhteli( okullarda ders •-- Rir fıkır ildamına rapıl:ın dığı mlıcs 1f uik:astlen i..ı1.üleı e'i. bimle arzu eder, hürmetlerimi 
mı:ran bir ameliyat yapmıştır. ~örmüşlerdi. Simdi bunun artlı. bıı teta\·üzlc c;ok çırkin bir ('ı- haberdar olduk. Son dakik:lda yollarım. 

t11iilıi11ı 

a11ıeliyat 

Ameliyat yeni doğan bır çocuk rılacaııı anlasılıvor. Bu suretle ğır açılmıştır. Ru suretle !\ta- failin Ilüyük Do u Cemiyeti * 
üzerinde yapılmıştır. Bu çocu- Karede askeri te$kilcitın Koreli- latyadaki tecaviir. sjy si h~r1tı· men-ııplarınd n hi rısi olr!•ı ·1- ~I. P. Kasımpa"a bucagı, başka· 
~un kaburga kPmiklcri jyi te- le-re devrcdılmesi icin mühim mızın. yarını ıçin korkunç bir i- nu ö rend· imil uıkast baş~·a- nı nr. K;imil .\rıcı'nın telgrafı: 
şekkül etmemişti, kalbi dışarıda bir adın1 atılmış olacaktır. fadcdır.• • zar·nızın ·h l' d n <;ok dc\'l'lm· ,.atan gazetr"'i yazı f!'}lerl 
idi. \~·rıca D. P. il ıkinci .ha~kanı •Cİ ve rerulık r\er tıu\ ~etine tr- ailes ine 

Çocu un ya.şıyamıyacağı ka· Hava yolculuğu ~Jık Ocak da :unlnn soylcm j vcrC'i!'ı ettı ne k .1 ır.ı. Teessür i\1. P. Kasımpaşa bu~agı teş-
bul edilmesine ra~mcn opcratür I tır: lcrımı arz d m kıl<itı öteden beri çarpıştı~ı 
ameliyat yapmak istemı~. ailcsı ucuz uyar •-Bu tecavüz bfıdıscsını hiz 1 1'iirki)e- lllli T ·!r1ıe J'rdrraı- fıkır \"e \"icdan hürriyetlerini is-
buna muvafakat etmiştir. Dok- tnRiliı Hava:\"ollan ;::rle<'rk yıl ne~okrat P;ırt.hl de nyn! f('. )onıı genci lı;ı l\il.111 tisrtl:\r" rdcrc-k zorla boğma~a 
tor kalbi kaburga kemiklerinin ~an itibaren Fran~a. İtalya \·e e~sur ve nefrr" t:ı kar.ııl··rn·" b•t ' il t:ı an \rllkkoın !:ılh ~n Bliylik Doğucuların, ba~ 
içerisine ko~·mağa mu\'a(fak ol· ls\"içrc hatlarında turist tari(~- lunuyor, ~ ~ı ır, cd oruz. * a1.trtınızın ş:ihsında millet vic· ıf 
muştur. Fakat ameliyatın nasıl leri tatbik edecektir. Bu batlar:ı Dursa ga11'lec·ilr inin dikkalr Tfirki~·r, 'lilli Talchc l'cdcroıs· danına indirdikleri kara darbe~ 
urtice vereceği henüz. belli dr- konacak ,·iking uçakları, taşı- değer t<'klifi )'onunun tC'l~r:ıfı ) i tel'in eder, başyazarınıza Acil 
ğildir. Uur 3 :24' (.\~K\) --- .\'ntan• Tü K . ."'C ~Iilli T 'rbc l·'cdcras- ş:if:ılar temenni.siyle kedrrlı ai· 

n;ırı yolcu s~yısının hemen hr- ":JZ('lcsı sJhip ve ha yazan .\h· yonu ıneırılckette fıkır ~erhes' lrsinf' ve \'atan yazı işleri top .. 

Cenubi Kareli 

Amerikada 

subaylar 

ders 

görecekler 

,\mcrıkan genelkurnıayı ce
nubi Kore suba)·larından murck. 
kep heyetlerin Amerikada st:ıj 
~örmesini muvafık bulmu$tur. 
llk olarak 50 subaylık bir kafi
le hareket edecek. bunlar istih
kam okulunda ders görecekler
dir. 

n~rcnk~arı yşarıdy~~r~rna'iını sa~la- met F.n1in ''ıtılınan:ı yapılan srni ... ine silfi.hl,ı karı l.ov '11 ~·rıh1z lulıı .una ,E:f'Çmis olsun der. 
y, a. ır .. ım ı ı . ~rifclerdc "Cı 1 tccavliı kar ısında flıırs:ı Gazr- topluluğu bu tıarrkC't ıi nrfretle S· ygılarımııl::ı. 
25 nı~belınde tC'nzılat yapılacak- tecıler Ccın:ycti 1 ~~nbııl ('azc· • ı · tır. ' . '. .' · ' Kar~ı ;.ır YC" JVın \hr.ıet Eının * '! 

ı tccıler _Ccnııyctı Başkanlıgına. l'{alman:ı a("il ıfııl ·r rlıler :\l'kar:ı D. P. te<;kilatından 
_ 1951 - 52 )"ılında hava yoliylc ~ll tekl~fte bulunmıışl·,ı:-dır: Ti1rkiyr • lılli T~l··hr r<'ılrras· İki \'atandaşın telgrafı 

bır n11lyondan fa1Ja yolcu taşın- •- '\alınanın ş~hsllla yapılan y,, 1111 st>krttf'ri Cok kıymetli başmuharririmf 
mıştır. Bu, rvvrlki yıla kıyasen taarruzu fikrr, idralist görü~ ~tiimtaz fonıh :zin llalaf\ ada vatan haini bir al-
ttı 20 bir artı~ teşkil etmekle b~- "~ hür basına ~apılnuş kabul C·, * çak tarafından yaralandı~ını te· 
raber i~lctme c;cne 1.423.600 dıyor~ı.ı:. ;ıut_-car 17~11 1 l~nl ne-: llJaJı.i~c l"akiilt(' inin ınel.tııhu e silrle hııb~r aldık. Elbette hÜ· 
stcrlın _zarar ~tmıştır. Bunun b.il- mokral 1 ar.tıs_ı. "' nıı;uplö:ından .ilfa~ıne Fat.-üıtc i T 1 be Ce- '·Umct bu alç:ık herifin cezasını 
h.assa. ıktıs~ciı bak.ımdan elverı - old~ı~u .. •_RUJllk Do~u· \C e-~~ nu)eti yılltk k 1JO<'ftes.i bı.r · enç- en ;yakın umanda verecektir. 
sız utaklar ıstimalınden ileri gel· ,53 ~ 1 nc~rıyatın ı:nc~~e.ket.te kotu lik lrşrkklilü olar k a ağıdaki 1 \yalmana \llahtan 5.ci1 c;lfalar 
dic;i anlaşılnııştır. ıstıdatları i:f'lıştırdı~ı. meydana ;hususları TJık e k!lrı un1um·\e. teıncnni eder sc\'"llerimi~i yol-

tık~u:;tır. Bu ~<'d~rı karanlık sine açıkla·na,yı b~r \azı!e bıli . IJrız. ' "' 
~eşrıyatı.n, ~~hıyctını ,bır b· ~ı_n 1 Son senelerde dcnıokrasi !ilS-1 SemseUin • .\paydın, Gazi .'\.vras 
aınpln)a .. ı ı e umumı ~fkaıa temimizin şağladıt;ı fıkir ser- * 

duyllf~l!'1_asını lC'kli[ ~dıyonız. bestisinı i~tısınar cd n bpzı kim- Gi;lpınarlının telgrafı 
iş~retınızı bekiemckleyız. Saygı- SC'ler ve gız,ı tf' ekkı.i.!Ycr inki-ı Bay .\hmet Emin Yalman 
laıımızla. . l:iı~larımıza, hakiki ınil\L•;ctc·ligi- :\Ialatya 

Takbıh telgrafları m ıc ı·o bun!. rın lıJni•i olan T.-fik Fikret der ki: 

19;2 de SON ÇEKiLiŞ 1 
Raşnnıharrırimiz .\hmcl Eınin büyük .\tatiirkf' ııncak konliıniz· \'n. amak hem vazi[e heJl\ 

Yalmana k:ır ı .:\Ialaty;ıda )'apı· rılin de tckli;chilece .. ı c;irkın te ~aktır. ' 
lan tecavüz hareketinin bütUn ca\•Uzlcrde bulıınm:ıktadıdar. ı\bdülhaki Gölpınarb 
)"llrlta uyandırdıgı üzüntü ele- Bu mel ün kimseler 'e teşekkül· * 
\·am ctn1ektedir. IJC'l" ı;:ün gerek ler bi':rnel:dirlcr ki her ıam:ın Kar:ıcfe Eyüp l\fenderesJn 

1 
başmunıarrirımıze. gerek ... c mat \'C her )'cı·dc kar ıl<ırın<la 'l'lırk telgrafı 
baaınııa )'iİ7.lcrrc teh;::r;-ıf sel- .. enci ~ :ıi bulacakları.Jır. Ko. ..\h:net Emln Beyin müessif 

29 .\R . .\LIK 1 
! 

BU ~EKiLiŞE. 
dartı, Bırincı nf'vi standart• ve Jan df' Poorttr 
sSıra malı standart• namlariylr Telex l\lr. 32466 Logabax hesap ve istatistik ma 
19~2-9:;3 yılının ıhrac: o.lunacak 1 Rotterdam-BOLL.\NDA 1 kinelerini memleketimizde sat~ 3 Bahçeli Ev 

lmcktedir. ,\yrıca nnıhtelıf şah· ıniiniım \e ırli<' her tiru 1 diıg:i h3dispsinden müteess.irim, merak 
ıı;iyetlerle bırçok tc(ekküllerln yerde t a ·,.., 7 d n t'ZilecPkt la\: 1 rı .sıhh:ı 1 nin iş'arını rica c-
temsilcilcri gazetemize kaclJ Konıore r.:ışkanlık c1cr :n 

elma çe ltlerının en büyük boy- 'fanganeı bioksit ve manganez. mak istiyorlar. 
ıa.rı te bit olunmuştur. 

1

,--...;; ___ ;...;..;.....;;.;;;...;::;.._;_;,_; __ ;;.;..,..;;,,, ______ ., 1 

Tiızük gereğınce Resmi Gaze- ı 
tedekı cetvelde yazılı boylar her 
('Pşıdin 5tandart birincbini te:r 
kıl edecek ve müteakip boylar 
yarım santim kiicülerek, ikinci 
standardı ve ü('üncii standardı 1 
meydana ~elirecektir. 

l{er çe. idin en küçiik boyu 4 
~antim kutrundan aşağı olmıya-1 
caktır. 

lsGİI,TERE'l E 
TİF'TİK İllR.\Ç EDiLECEK 

İngıltercı e tlltık ihraç etmek 
üzere pıya!ada ihracattı firma
lar tarafından mübayaalar yapıl 
maktadır. 

Bu sebeple tiftik piyasasındJ 
canlılık ~örtilmektedir. 

Üç glin içinde 50 ton miit
lar1nda tiftik satışı olmuştur. 

Tiftik fıyatları cinslerine gOre 
4~-480 kuruş arasındadır. 

--o-

ihracat Durumu 
22 Ka!!ım cumarte ... i günü Tica. 

ret Odasından F.0.B. 214.209 
fira degerinde 4 menşe ~ehadetna 
mesi alınmııtır. 
Alınan menşe şehadetnamesi 

ne göre Almanyaya 98 bin lira 
değerinde 50 ton koyun derisi, 
8350 lira değerinde 50 ton siıpür 
,. tohumu: 

lsrail• 10~ bin !ıra de~erin· 
de 500 ton ay çi~e~i kılspe!'li: 

ftalyaya 2a.;9 tıra • de~erınde 
1250 kJ. kuru kayısı ihraç •dıl-' 
mist.ir. 

Ticaı•et ve Zahire Borsası 
24/11 /1952 

SATIŞLAR: 

Buğday ofi~in 
Buğday Kızılca 
Bu~day Sert 
BuMay Yumuıak 
Buğday Lüks 
Bakla 

Dökme Kilosu 28.83 - 29.20 
• • 31,5 - 29.20 
• • 31 - 32.12 
• • 32 - 34.37 
• • 36 

Çuvallı • 24.93 
Arpa • • 25 
Fiğ > • 20.5 

:\lercimek yeşıl 
Fasulye Horoz 
Susam 

• .. 70 
• • 57 
• JI 108 

ııa haş tohumu mavi 
Kendır tohumu 
Keten tohumu 
Ay~içeji tohumu 
CE"viı Ka. 

• • 70.75 
~ JI 118 
• .. 59 

Dökm• • 345 

Fındık iç Tombul 
Un 79/81 rand. 72 Ki. Çuvalı 
Un 65/75 rand. 72 Ki. • 
Razmol 
Kepek 
Pirinç mısır tohumu 
Beyaz peynir yağlı tenekesi 
Kaşar peynir yağlı Anadolu 
Zeytinya~ı E. E. Na. Te 
Zeytinyağı Sabunluk Çıplak 
Zoytinyağı E. Na. Te. 
Sadeyağı Dıyarbakır eritilmiş 
Yapağı yıkanmış 
Yapağı Anadolu kırkım 
Yapağı Tabak Anadolu 
Koyun derisi T. K. Kasap 
Koyun dı!ri•i Yaş 
Porsuk derisi Çifti 

• 50 
• 195.5 
2813 
3250 

• 14.5 
"' 14.5 
• 80 

3000 
• 340 
• 230 
• 180 
• 222 
• 570 
• 410 
• 222 5 
• 350 
• 160 
• 160 
11-2000 • 

• 

' 
-72 
- 119 
-60 

- 3800 
- 3a5-0 
- 18.5 

• 
- 83 
- 3500 
- 380 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kuruı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' • 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ı''. 

TAHSiS EDiLMiŞTiR. 

AJtıCa: 43.SOO lira: ıutarınJo para iltramİ:>rlcri. 

Bıa~uaızdı ll(hraniınıı uı ıı 150 1inlı~ bir l.uamaf 
beubı ile lalihin iz.İ cle.nt}İniı ! 

Tiirkiye 1Ş Bankası 

» 
1 

~ 
\ 
' ' 

Fevkalcide muvaft"a.kiyetinden sonra ve umunıi a ·zu üze ·ine 

SON VEDA SUARESİ 

25 Ka11m Bugünkü Salı 

Büyük Sürprizlerle 

~elmck ve tcessürJeı ıni h!ldir Uhütıı Karacfe Emin !\tenderes 
mf"'k ncz.Uc:etıni de gostcrmckte- * * 
dirler , '1İllct Partisı tıınir il tc kll1tı· 'lalatyada haşügrrtmen Rııa 

Ord. l'l'of. J'. K. GOka) 'ın nın lf'lgrafı Beşer'in telgrafı 
trlgrafı: \leyhır:• 1e ~ f P crlı' u U1· n ,·azarınızın maruz kaldığı 

İ tanbul v,disi ve bcle<lıye h:ış kJ. t h3di e:sın nef r 1 o k::ı ıl menrur suikasdin memleketın1· 
kanı Ordinar)·u:s Profesör Fah- :.lık fr>"S urlc.ı~ızi bıldLJr ~ı. de oiu~u beni ,e butiın )falııt· 

J rettın Kerim, hiıdiscyi duyaı fa)ı İlcıl teın:nnı edcrıı. valıla•ı .avrıca tees..,Uıe boğmuş 
duymaı bliyiik bir teessür itin· )1:lh•t Paı lısi namıncı, ıl icl.n c [tur Geçmi:, obun, şifalar dile• 
de başmuharrlrimııe aşagıdakı li.urulu l.ı.ı~kanı 1n1. 
telgrafı göndC'rıniştir iUıı lııfa ('elcbi . * 

Sa~·ın ,\, Emın '\alınan, * \'andan llyas Kilaptının telgrafı 
-'fenılC"kct ııa..,tanc.si ÇahMna Partisinin tt·lgr3f1 \'alınanın :\lalatyada u~radı~t 

.llalatya S::ısın .Ahmet fmin '':-tlmanın tirkin tecavüzden duydugum ü· 
'.\Iarut kaldı~u11ı rlin1 kaza~ fahsına yapıin1ıı olan ltakç.: tc· züntüyU belirtirken kendisine 

dolayısiylc duyduğum teessürü c~ vıizü partimiz ne!r~t ve tees- \"C \·'alan ailesine büyük geçrniş 
'"~ ?ir an evvel şifa temennile- s~r"C! kar ılamıştır. ,\cılı. ~ihıl;ı.,. olsun dC"r sayın Yalmana Acıl 
rınu arzedrr. saygı ,.e se\gilc- cıılcr z 1 :r1Jar _diler!m. Saygılar. 
rimın kabulünu rica C'deı ınt, ('alı ... ırı:ı Poırlİ""İ UJ kanı * 

Ord. Prof. Or ft\'tL ;\liıuaro:ıu P.olıı muhahirimizin telgrafı 
1 • Kf'rinı (~üka' * ,.u dumıız hesabına hür dli· 

Profe ör Fahrcttin Kerinı GÔk \'r5iliı.\1n iri nıfı 'incen:n önderi olarak tanıdı~' 
1y, S)rıca, lstanbuld.1 Biıyük Do Sarın bay .\h'llet f:.nı n \"alınan mız sayın \'almanın uğradı~ı si· 

1 gucular hakkında başlıyan tah- Memleket hastah~nc ' ıahlı tecavüzü tel'in ediyorum-
kikatı da biı:zat ele almış bulun- .:ı.ıalatya \~atan J\luhabirl 
maktadır. Uziıııtıi ile h:thcr <ı ldığınııı !\tehmet Gerçek * nıenıur ~uika t dolayı~iyle nıcnl· * 
l'ııtrik .\thrnagora~ın ııı('sajı.. leketın nadir rrtiştircll i ve Ye. İna 1\jan!iiı, İstanbul ba~muha· 
t~tanbuldakı Fener P:ıtriği ~Hayın <'Ski fi.zal;:ırıııdaıı bil 1i i· hiıliğinin ntrktubu 

1,\tlıcna"'orasııı VC'kilı de P;.ılrık miz siz ıniit,~fekk~ inıızf' Yr ııay Vatan Gazetesi Yan ic:Jcri 
l ııan11na başınuharririnıııe aşa- kurumu adına acıl şıfo.ılar dile. müdürlü'ü .. 
ğ'ıclaki ıncsajı yollamtc:t::·. rim İstanbul 

Sayın .\hmrt F.nıin \'alınan Saygılarımızla. Sa,·ın başyaı.arınızın u~radı~ı. 
'\"atan gazetesi Hasyazarı '\'e ilay gen 1 back-::11 kendı!erinin sahsında fikir hüt-

:Ualatya adına ikitıt'; ba kan ıi\elıne yapılan, tecavüzden dO-
Patrik hazretleri. kemali İees- \"erihi Uhitçi layı aiansımız adına tees~ülrle· 

sürle si~ karşı katle teşebbıis . . . * rimlzı bildirir Acil şifalar temeıı· 
Hilini i~tıhbar eder etmez had- lfakıml\·et. Df"mokrat Dn,,u, Ye· ni edcrız . 

1 

siz spmpati inin ve kıymetli sıh ni Erzurum. no. u ve Şarkını .\. İlhan Aktll'' 
hatiniıin eski haline ircaı itin Sec.i gazetrl('rinin müıı;trrl"k . .\}"nca müttaddit telefon ~6-
~c~~arının arzını h:ına tevdi ey- trlgrJfJ ıJ•meJerinde, yurdun bir ('Clıc 

:\tasalarınızı temin ediniz. Tel: 86652 Sayın \hme• Emın )•aın1 anın kö~elf'rinden ''e şehrimizdrn prk 
iı••••ııiıimiiıiiİİİıiilİııİİİİİİİİİmİİİİliİİiııİılİillmİııı•••• i Patrik \"ekili m~rtız k3ldı.,ı me.nr• tet"ıVüt. 1 ok okuyul'ıtmuz Uzüntü ,., 

KORDON Blö SALONLARINDA 

- Emilianos memleket basınına ve fikır hlır- elemlerini ifade etmişlerdir. 
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VATAN 7 

~-------

Bugünün en büyük 
IBagdat'ta yeniden büyi" k 

nümayi~ler oldu 

BAŞMAKALEDEN DEVAM: 

Hürriyet yolunda 
( Başı 1 incide) 

için yaptığı Pcrihton adh iJiiç nümune olarak gelmi~. Doktor 
derhal bunu bana tatbik etti. Bundan sonra sıra yaraları tetkike 
geldi. Bunlardan biri karnımda idi. Cmumiyetle karın yaraları
nın feci bir mahi.):eti vardır. Çünkü barsakları, neritonu drl
mek ihtimali kuvı-·etlidir. Karnına blr kuf!un giri!' de böyle 
bir netire rermemesine anrak binde bir ihtimal ,·ar. Aln1an 
ordusunda bu tarzda nadir lıJdiseler (Talih kurc-;unu) dive 
a(llandınhrnuş. ('ok <iıkur benim karnıma ~İren Kur:un binde 
999 ihtimali drtil, binde bir ihtimali tal.in etmi-. ,.e Talih 
kurşunu nel''inden oldu!'u meydana rıkmı~. İki buruk -.aat 
kadar ameliyat ma!liası üzerindf' yattım. Türlü türıtl ~erom· 
Jar ve Haçlar tatbik edildi. Kur_unun iı:-eride kaldıtı his!oini 
veren mtnninin mtrrası ba~tanba<a aı;ıldı. 1'alnız deri ,.e ya!t 
tabaka!i=ını sıyırıp gC'çtigi belli oldu. Sat elimdeki yaralar da 
avuc-umun deJinmesi ,.e orta parına.«ımın hrna..:ı:ının sökiilmesi 
gibi neticeler }'aratmı"tı. Bacaklarıma i~abPt eden kur~unlr1r 
kenıik ve mühim adalryi zedelemeden gecmi~ti. Bilylere beii 
kurşundan her biri aneak sathi yaralar yaratmakla kalmıs. 

tehlike yalo11 kan kaybetmek, Trauma t:oku ı:eklinde kenrtini 
göstermişti. 

Prag'da 
Halinde 

• sen 
itiraflar 

( Başı 1 incide> 
!arından Çekoslovakyanın ihtiyacı 

Basl"luharririmizin ulradığı menfur suikasd yurdun her ta-
rafında büyük teessür ve infial uyandırdı. Bir fikir adamı

na hu suretle teca\"lİZ edilmesi hakikaten ~ok acı btrşeydir. 
Fa.kat hundan acı olan ve üzerinde bUyi.ik hassasiyetle dunıl
rtıası l.111m gelen bir nokta vardır ki o da bir tıkım geri fl
ltirJilerin memleketi tekrar Ortaçığın kannlıklınna ıötür-
111•k istediklerinin ve bunun için planlı bir surette çılııtılda
rııun sabit olmasıdır. 

lrak'da geniş bir memnuniyetsizlik var. Siyasi partilerle 
gazeteler kapatıldı. 1850 kişi tevkif edildi 

Sabık Dış Ticaret Bakan 
vekılı ~lar.:olis de duruş
mada, dıeer sanıklarla bir
lıkte Klement Gottwald re
jimini devırmek i('in bir fe
sat hareketi kurduğunu ve 
Batı hesabına casusluk et
. I.gıni ıt..raf• etmiştir. 39 
l aS]nda olan ~larJolis ya

hudidir. Prag radyosuna gö . 
re gertk bu ~ahıs gerekse 
sanıklardan ıabık Dış Ti
carı;:t mlıste-şarı E\·zen Lo· 
bel Kapitalist• memleket
lerle ticaret muahedeleri 
a kdetmcık icin •fesat• kur
du idarını söylemi~Jerdir. 

Turk Bo.cadı• ~Jo.nn 

Bağdat, 24 - Örfi idarenin ili 
nına ve Bağdatta alınan blitı.in 
Asayiş tertibatına rağmen, Irak 
başkentinde bugün yeniden 
kanlı nümayişler vuku bulmuş

tur. 

sı 18.50 kiıiı·ı bulmuıtur. 

Saraya bombalar atıldı 
Bu akşam saat 17 ye doğru 

mechul şahıslar tarafından kra
lın sarayına 3 el bombası atıl
mıştır. 

Sarayın duvarlarından bir kıs. 
mı tahrip edilmişse de, nüfus. 
ca zayiat olmamıştır. 

Suikast failleri şiddetle aran-

maktadır. 

Gazetect~r te"\·kif ~dildi 

Bağdat 2~ (T H.A.) - ırakta. 

ki muhalif iazetelerin başyazar
ları ile sahip ve muharrirleri 
askerl savcının emriyle bu ak· 
şam tevkif edilmişlerdir. 

Bu suretle tevkif edilen :aze. 
tecilerın miktarı 45 kişiyi bul. 
muştur. 

Malatyadan gelen haberler sulkasdın bir klılnln eseri ol· 
btadı~ını bildiriyor. Gerek Cumhurba,kanının, gerek Başba
kanın sözleri bunu teyit ediyor. Ba~muharrlrimlzin, suikısd 
lllünasebetiyle: •Bu hadise memlek.tte pusuda bekeleyen bir 
ıı.ınırenin mevcut oldu):unu meydana çıkarmı~ ve bir bakımı 
!l"i olmustur.• söztine karşı Bal5bakanın: •Evet artık bu ın
a~ıldı .• demesi ('Ok manidardır. 

h Diğer tarartan Burı;ada çıkan HUlmlyet ıazetesl bu ıe
lrde ıeri fikirlilik ılelhinde ne5riyatta bulunan bir gaıete

•.in idarehane•ine me~hul birinin giderek tehdltUr sözler 
~Y.ledl~int yaı:ıyor. Bu suretle Malatyadakl hldhenln mün
btrıt olmadıtı. ba!!ka yerlerde de ayni tarzda düıilnen1erln 
Ulunduğu anlaı;1hyor. 

Başta talebeler olmak üzere 
binlerce nümayişci sokaklarda 
ordu aleyhine tezahürat yap. 
mı~lar ve ordunun siyasete ka
rışmamasını talep etmişlerdir. 

Btl esnada. ordu birlikleriyle 
yapılan carpışmalarda bir çok 
kimselerin öldüğü ve yüzlerce 
ki~inin yaralandığı haber veril
mektedir. 

B·ir tüccarın yazıhanesinde Pakistan Büyük 
Elçisinin beyanatı 

h \'urdun ıurasında burasında irtica temaytılil besll'.\•en1er 
tılundutunu anlamak itin ~talatyadaki menfur sulkısd, Bur· 

'•daki tehdit vak'ası gibi hldiselere lıiıum yoktur. Ban top
b.ntııardan yakit vakit akseden ve perde perde yük.aelmele 
haşıa:"an sadalar memleketi asırlırta ıeıiye götürmek isteyen 
lrı~anıarın var kuvvetleriyle c:alıetıklannı &ö5termektedir. 1\lü
tlt\.'\rerJer ·İrtica vardır, yoktur• münıkaşasıyle me~gul olur
ken bunlar ('lh$malarını herglin bir parça daha arttırmışlar
dır. Evet, memleketimizde irtica yoktur, fakat pusuda bekle
Yt!tıler vardır. Bunlara müsamaha gösterilirse, müsait çalı~ma 
••ıııinl bırakılırsa blr ıun çok acı hldlselerle kırşılaıablllrlı. 
b'· .l\lalatya sulkasdı bütün münevverlerin ıözilnil ac:mah, en 
•Yuk tehlike karşısında birleımde ve tedbir almağa sevket

ltıc-lirıır. Bu yanıhna Ahmet Emin Yalmanın kını bo~ yere 
•kıııamıı olacaktır. 

Eniı Tahıln Til 

Ordu hayiıi güçlükle temın 
etmege muvaffak olmusken, 
ölenlerin cenaıe töreni müna
sebetiyle nümayişler bir müd
det sonra tekrar başlamıştır. 
Nümayişciler bu defa kral 

naibi aleyhine tezahüratta bu· 
lunarak, kendisini \'itan hiya
neti ile itham etmişlerdir. 

Bu nümayişler ordunun yeni. 
den müdahalesini icap ettirmiş 
ve emniyet kuvvetleri göz ya. 
iartıcı ıaz bombaları kullanmak 
suretiyle, sükı1neti temin etmiş
tir. 
HükAmet darbesinin asıl sebebi 

Iraktaki hükOmet darbesinin 
kral naibine ve iktidar partisi· 
ne karşı yapıldığını zanneden 
halk, hadiseler inkiıaf ettikçe 
işin iç ~·üzünü bütün çıplaklı· 
Q:iyle anlamışlardır. Filhakika, 
anlaşıldığına göre, darbei hil
kOmet kral naibi ile ordu erka
nı arasında vuku bulan a:örüş
meler neticesinde hazırlanmıt
tır. 

4 muhalif partinin kral Naibi 
ve ona taraftar bulunan hükıl
metle tekriki mesaiye yanaşma
ması dolayısıyle başlıyan kanlı 
nünıayişleri Kral Naibi sarayın 
Atisi iCin tehlikeli gördüğünden 
ordunun yardımını istemiştir. 

Ordu erk3nı, kral naibinin bu 
teklifini bazı ıartlarla kabul et
miş ve iktidarı eline almıştır. 

arama yapıldı 
Sabetay Bencuya adındaki şahsın yazıhanesin

de binlerce liralık efektif döviz bulundu 
Sabatay Bencuya adında sabı· 

kah bir doviz kacakçısının ya
kalandığını dün bildirmııtik. 

Saba.tayın, Sırkeci 1\luhzırbaşı 
sokağı Gilzel Handaki yazıha
nesınde, emniyet kaçakçılık b'Li. 
rosundan komiser muavini Fa· 
rukt Bakşl idaresinde Saip Gü
zel, Cemal Yüksel, ve Tevfik Öz. 
becerikli isimlerindeki memur
lar tarafından anl bir arama 
yapılmıştır. 

Arama neticesinde, dolar. ster
lin, liret, drahmi, peceta, Fran- lirl't '.ctl.2'" 
sıı ve Belçika frangı olmak üze. 
re binlerce lira kıymetinde efek. 
lif döviz ile Sabctaya ciro edil
miş, Amerika Hazine Bakanlı
ğının ve muhtelif bankaların 
çekleri ele geçirilmiştir. 

Ayrıca. yazıhanede merkezle. 
ri Amerika, İn2iltere \"e İsviç· 
rede buJunan bazı bankaların, 

Sabetay Bencuyaya ait dekont
larını gösterir mektııplar mey. 
dana çıkarılmıştır. Bu mektup
ların suç delili olabilf'cek adres 
kısımları, yırtılmış olarak ı;öp 
sepetinde bulunmuştur. 

Sabata~·ın yazıhanrc;inde bulu. 
nan evra'-< arasındaki günlük 
alış veri! hesapları ihti~as mcr· 
ciine tetkik t>Hirilmektedir. Ka. --- ---

. , 1 
Sabatay Bencuya ı 

çakçılığın bir milyon Türk lira.
1 

sını tecavüz edeceği tahmin ı 
edilmektedir. 1 

Sabetay, yazıhanesinde ara. I 
ma j·apan memurlara 100 lira 
rüşvet tekli.f etmiştir. Sabetay 
hakkında, bu suç yüzUnden de 
zabıt tutulmuş.tur. ı 

Sabetay dün ak,am adliyeye · 
!'e,·kPdılmi!Ştir. _____ j 

İki buçuk saat nıii:ldet ameliyat masasında yattığım sırada 
ha~·afla hesıpl3~tım. ''akit ,·aL.it tehdit mektunlan almı'i

tım. Jlıirri)·rt ve ttrakki :\"Olunda mücadeleden yılma~·an bir 
gazeteci sıfatı.\·Je cebri bir öliim tehlikeih·Je karı;ı ka~ıya bı

rakılmı~, fakat sürgün, harıis ctıatan gibi bunu da normal 
di~e karşılamıtohm. llatta mf"mlf'ketin mukadderatı hakkında 
bir aralık hayal ıroukutuna uQ;rayınca sinsi bir ku~unla htirrf. 
yet ~ehidi olarak ölmegi e-ayrt eazip bir gaye diye kanıladı
ğım 1amanlar olmu~tur. Ru~ün çok "ükür memlektt icin bö~-

le zamanlar t'!tmitotir. AJJahın btni suikasd ku~unlann1 kar~ 
sı murize seklinde korumasından ve hana mrmlekPtin b·l 
günlerini ~örmek \'e bu u"urd:ı rah~mak fırsatını vermeı;in

den dola)'J fükür \"e ham:tetmekle mf'~gulüm. 

oe'11et Rt-İ!>İ Sayın CeJJl Ba:var "\'e Jlükltmet Rt"isi Savın Ad-

nan l\lenderes tarafından fikir hiirrlyPtinr cebir yoli} l(' 
t;1hakküm ifade edrn bir harrktt kar~ısında gö~ttrilen aJ.lka 
,.e hassatolvf"tttn dola,·ı derin bir minnet hissi duyu"·orum. 
Gerek doktor Saljb:1Uin Bac- \'C arkada~larına Ye gerek bü,'ük 
fedakilrlıklnra katlar1arak fena havada feft1ı;>Yİn Ankarad:tn 
tayyare ile 'lalaty:ıya :yeti~en ,.e !l:ıhhi vazivPtime al~k:ı J?Ö!iii

tcrf'n mrmlPketin tanınnns ,.e Sf'\·ilınito opPratörlerindPn Pro
fesör KiimiJ Sokullu \'e .Recai Ergüder'e can:lan teşekkiirlrri
mi burada ifadt' etmek isterim. 

Suikasd netire~indr narti ,.c fikir f:trkı olmadan m"mlf·· 
krtln her tarafından ~ördii~üm atikaYa m•ıte-~tkkirim. Fakat 
beni asıl se"indiren fihet Türk U!1:um1 efk:lrının irticaa. gerl
Ji~e ve cebri hükiimler1e !'İvaıroi ve irtlmai gavelere \'Irmak 
i«.teyf'n1ere ka~ı nefret ,.c isyanını belirten hararetli tesa
nüttiir. 

PAkı$lanın Türkiye yeni bli
yük c-lçısi Gazanfer A.li Han dün 
saat 15.30 da Parkotelde hır ba. 
sın toplantısı l·apmış, Ttirkiye 
ıle P.lkıstan arasındakı dostluk
tan bahis.le demiştir kı: 

• - Türkiyeyi ikinci bir \'a. 
tan tibi tel.lkki etmekteyim, 
Türkıyede P~ki stanı temsil et. 
.ıt tk beniın i('in bir şereftir. 

'fı..irkıye ile PJkıstan arasın. 
daki do..,tluğun kOklerini asırla

rın derinliğinde aramak lazım. 

Bu doJtluğun en mühim tarafı 
iki memleketin halkı arasında 
nlevcut oluşudur, Biz, hiır bir 
millet olarak beş yıllık bir ma. 
?Jye sahip olmamıza raAmen, 
menfi bas kılar altında dahı Türk 
:ııılleline dostluk gO..:;tE>rmışizdır. 

Ün1id1mız; bu dostlu~un daha 
da derinlecmesldir. Bunun iı;ın 
de ıklısadi, sı )' asi \'e kültürel iS 
ılırhğımiıin daha da arttırıl
ınası lizımdır. fnh·er~itemizde 
Turk dilı ve edebıyatını bir 

J kUrsu ıhdas et:ık. Ordu dili ve 
edebıya•ına Ankara universite
sinde de bir kürsU ihdas edil· 
mesı en büyuk dıleğımizdir .. 

Pa.kif;tan kültür 
heyetinin tiyareti 

Ş~hrim~z:de buJunan dost P.1-
kıstanın be$ ünil·etsitesine men· 
sup profl!sör ve öğreneilerden 
miUeı::C'kkil kültür he ·eti üyele. 

Bitaraf müşahitler, ordunun 
halk tarafından istenen bazı ıs
lahatı yapmadığı takdirde, Irak
ta ademi memnuniyetin artaca
ğı ve nüm~,ıcrin diğer şehir
lere de ya~ ııacağı kanaatini iz
har etmrktedirler. 

Ihsan Aydın' ın duruşmasına 

Kl"ndi me~lcık hayatıma ge1inre. bu hidise C'ah~ma t:1r-
11mda hif' hir nevi fark Yar:Jfmayafaktır. :ruücadele ha!inde bir 
!(azeteci df" bir asker fibl her ukııheti intirladan gii1e almı~ 

hir adamdır. Avni rtsaretle i~rh·e i~ri, do~ruva doğru rsa"'ı 
ll~crinr çalı~mağa de,·am ederc-iiin1. Allahın bir muri:re ıroek. 

linde beni korumak suretiyle gö5terdi~i nimetin hakkırıı bö~·
Jece ödeme~e ~alı~:ı.cağım. 

Ahmet Emin YALMAN 

1 

rı dJn saat 9.30 da Taksim Cum 
hurıyet abides.ıne ~elf"nk kOy. 
muşlar \'e 10.15 te \."il.iyete gi
derek \'ili) i mı kamında ziyaret 
ı?tmiclerdir. 

~1~•tı Almanya büyük elçisi Suat Haryl Crgüplil (soldan birin
ltıt,~onn'da Almanya Cumhurbaşkanı Dr. Van Husfa ltimatna· 
~ltl( ''•rmiştlr. Resimde sağd akl Batı Almanya cunıhurbaı-

1 Van Heuss, ortada da Protokol ıenel müdürü Varon Van 
'----. Jlernorth görülüyor. 

devam 
Iraktaki siyasi durumun hA- Bir müddet evvel Bakırköy 

len çok nazik olduğu ve her ta- Bez Fabrika!l,ı mühendislerinden 
rafta hakiki bir ihtilAI havası ı Fethi Ader'i tabanca ile öldüren 
estiği i!Ave olunmaktadır. nlUhendis İhsan Aydın·ın muha-

GazeteJer kapandı, kemesine dün de üci.incü Ağır-
te,·kifler oldu ceza mahkemesinde devam edil· 

B b k it 1 b'I' d d' Iraktaki iktidarı ele alan as· mişlir. 
aş a an , a ın aza a 1 ır r e 1 kerl hükiımel, adetleri 5 i bU· Bund~~ evvelki duruşmada ol· 

lan bütün siyasi parlileri Jlğ· duğu gıbı, salonu hıncahınç dol
~~lu ( Bııı 1 incide) si•idir. Bizim iktisadi ve mail 1 vetmiştir. duran büyük bir meraklı kütlesi, 
'~•kl halde bugün saat 14.25 de görüşümüz onlardan tanıamiyle Ayrıca. Irakta intişar etmek· gene davayı alaka ile takip edi
~!nrn~ Malatyadan ıehriınize ayrıdır. Ayrı meml•k.et, ayrı dün I tP olan 17 g•zete ile bütün mec. yordu. 

&a ilür. ya görU~ümUz var. Oyle olma· ır.ualar bil.i müddet kapatılmıı· EvvelA, şahit olarak dinleni· 
~ıı,:hakan Adnan Menderes, sard.ı 1950 ile 1952 ar:sında b" / tır. len, ayni fabrika teknisyenlerin-
lıı,f;ıa D. P. kongresınde mu- ~uyuk. farkbr ortay, çıkar mıy ı Siyasi parlilerin feshi üzerine den Abdullah . Uzman ezcümle 
•ltırı ın devalüasyon, enfllsyon, oı? Bız hır taraftan açık mıkta .. ı l muhalif partinin liderleri de şunları soylemıştır; 
t., tj~Oldarı ıi.~i mevzula~ı~ı 1 .rın~ ~il?d'? ·. ı bc~ten ; ü ... 1c al.!:ya ~:du tarafından tevkif edilerek, •- Ben fabrika lokalinin me-
~ 1S ve ezcum.le demışır ındırıyor, dığer taraftan mıllet j askeri ceza evine sevkedilmişler- murlar kısmında yemek yerken 

t}llJ. hiımetine tah~i~ ettiğimiz parayı dir. silah sesi işittim. Şeflerin yemek 
~l'ıda altı stoku dedikleri, 1939 ;ı·üıde :,irmi nisbetinde art~ırıyo-ı HAien tevkif edilenlerin sayı- yediği tarafa gecince Fethi Aderi 

("t Y•lnıı 20 tondu ve mttm ruz. Bu, komşu eatlatan hır va- yaralı olarak buldum. 
11.ı."-1~ ıarnan bu yüzden batma. ziyettir. Be:ı mintarafillAh b:ı D , 1 , t k'I" d Bu arada gayet heyecanlı olan 
~ "'·~ ·~labilir, gidebilir. BU- meml•keti idare icin nazil oldum IŞIŞ erı eş 1 atın a İhsan Aydın da, 
~'?. ı~ abıl ambarlarımız dolu- diyen insanlann, kendiltri gittik - Beni mah\'ettiler alçaklar, 
Iıı~,0 •llarımızı, bir iki dolar •· ten sonra bu memleketi başka· Degv' 'klı'k 1 k diyordu. 
:~do, ~· satsak bu altınlar bir lannın idare edebileceklerine 1- iŞi yapı aca Kcndi•inl tutarak ateı ettiği 
tı.·,. g 

1
1r .n:ıuamele sonunda ge- nı:nmıyanların ne kadar çatlasa Bu41.lat &fuhabınmıtd•n tabancayı sakladık.• 

~a 11' ~~ı~ır. Altın stokunun Iar hakları vardır. . Şahit, Ağırceza reisinin, 
1•ıı,rn a ıkınci dUnya harbinin Mmr ehramları gibi Meclls Ankara 24 - Emın kaynak· ·- Gerek maktlil Fethi Ader 
lı ı; . ••ıle beraber yükseldiği· binası yapmak, beı yüz bin lira· lardan aldığım habere göre Dıı· gerekse İhsan Aydının ahlak ve 
[•n<~ön.unde tutrııak icap eder. ya meydanlar kurup, heykelle! ı iıeri Bakanlığı teıkilat kanunu karakterleri hakkında malumat 
11\l'rı tıcaret imktnlırı ortadın dikmek. buıün kimi naklından t:mamen değışmekte ve bugü- verebilir mi~iniz?• sualini şöyle 
.\1t ıstı . geçer:ı Ayı~ında çarığı yokken nün ihtiyaçlarına göre hazırlan· cevaplandırdı: 

.:'iıiın. bir ihtiyat hazinesidir. bunları düşünen ve yapan ada· ma~tadır. Tasarıy~ g~:e Dışiş- •- İhsan Aydın, Amerikadan 
~lı~e &tire, ithalAtın çok, ih· ma bugün deli derler. O zaman lerı Bakanlığına bır musteşarhk döndükten sonra biraz durgun 

._lır .. aı olduğu zamanlarda a- da hepimiz böyle dü~ünür, fakat kadrosu ~klenecek ve bu maka- ve düşünceliydi. 
~lıtulthaıatın az ihraratın ço!c söyliyemezdik. ~a da dort. yar.dın:ıcı ye.rilecek- Fethi Ader ise şakacı bir adam 

ıı~a l.ttn:.nlarda çoğalır. Cez- Bu memltket yetmiş bin ton tır. N~TO. ışlerı~ sıyas.ı ışler •. e· dı.• 
t'b.tı.t ~t derece5inde bulundu- ~~ker istihl.\k eder. Bu sene 170, konomı.k ısı.er, ıdarI 1 :~er g~.bf •- l\lilstehcen şakalar yapar 
~~at b.r and:ı, bugiln yaygara hin ton vermistir. Elbette verem muhtelıf daıreler bu dort mus- mıydı. Siz hiç böyle bir hldiseye 
~"'tll'taktadırlar. Bunları Büyük Iıler azalacaktır. Önümüzdeki se· teşa~ yardımcılığını~ ~sasını maruz kaldınız mı?• 

"•1er·'1ecJisinde, bütçe milıa- nelerde 250 ill 300 bin ton şe- teşkıl edecek ve .. Dışışlerı Ba· •- Böyle şaka yaptığına hiç 
1\i ırı<:ie konusacaAtz. ker )·J:!:ecektir. Türk köylüsü, bir k~nlığının en. ~u~sek makamı tesadüf etmedim.• 

it 1-a~a~arti araı;ındaki fark i~e kefen btıi, bir pamuklu hula bil- yıne ~mumi katıplık olacaktır. Bundan sonra dinlenilen fab
l 'ııı.tk ır. Bu~d.ıyı Uç kuruşa mek için et ve 11üt yemez, gıda- Dışışleri Bakanlığı meslektr.'1 rika lokantasının garsonu .Pıfus
~~la' .bunun için ayrıca ka· sından kesmek suretile en basit memurların durumuna gelince, lafa Yıldız da şunları söylemiş· 
~t1tr &ıtrrıek istiyorsanız eski ihtiyaçlarını asgart miktarda te· hilen mevcut ol~n ve hariciye- tir: 
.,,'.' hu~ug~.ri getirebilirsiniz. E- mine çalışırdı. Her sahada acaba ~in. ilk kad~m.esıni teşkil eden •- H.ft.dise günil saat 12 sıra
,·~ lltı rıu d:tha ileri ıötilrmek mtmleket şu veya bu miktar is· ucüncU kiitıplık. kadrosundan larında Ihsan Aydın yemeğe gel-

ıı, :• lsoniz, Demokrat Par. tihllk edebilir mi~ Sualine da- evvel bir ataşelık kadrosu ih· miıti. Sonradan Fethi Ader de 
t, b..\I lltabtıır vUrUyecek~iniı. vanan hesaplar. dünkU dır zih- das edılecek, masl~hatgUzarlık gelerek karşısına oturdu. 
\ >1i, ~ . bütç,~in.i bir milyar ~iyete aittir Türkün hesapları, kad.roları kaldırıla~ak, bunların Çorbalarını içtıler. Ben ikinci 

~t ~ıl~·onr:ıa aldık. Bugünler dünya ölçüsünde hesaplar ola- vazı!eleri ve ba.remı sefar~~ mUs ycımeği gctirme1' icin gitmiştim. 
-. l'tıiJ ııe tflvdi ediltC'ek bilt~e cak ve Türk köylü5il bu suretle teş~rl.arına verı~ecektir. Boylece Tam o sırada bir ses duydum. 
b..~~~~r Yüz kü~ur milyon ci- ortac:ağ sefaletinden kurtula· harıcıye .baremınde otomatik· İhsan Aydın, Fethi Aderi vur-
~ !1\ r. Gtlecek sene, tam caktır. man. terfı saj?lanmış ~laca~tır. mu~tu. • 
~1- tı\"' sonra iki buc:uk mil· Başbakan Adnan ?ı.fenderes ko Dığer taraftan, Dışışlerı B~- •- ?.Iühendis Fethi Ader i('in 
~~~tatc~Cak, y~ni bir mif;Ji faz nuşmasını şiddetli alkışlar ve le· kanlı,lınd~ ç~lış~: ~emurla~ _ı· şakacı, müstehzi ve herkesle alay 
~tı ır , Bunlar imk~nlıırdır. zahürler arasında şöyle bitirmh· sdek!ıkı bır ımtfı ant ~~rt~cırıl· eder bir adamdı diyorlar. Bu bu-

l ~ -:~nra da sUr'atle ilerle- tir. 1 ten sonra ~e are . 1 1 ola- susta ne biliyorsun?• 
lı~~ ltı;ı >dolunaraktır .. Cıkardı ıı:Geten sefer reylerin yüzde rak kullanılabılecektır. •-Bu hususta hiç bir şey bil-
~ ~ilı,\' ~ı:ıuı miktarları ih•. na- 43 tinli almışlardı. Acaba bu se- miyorum. Şakacılığına tesadUf 

.,l<ti,~ • bir iktisadi haysi· fer bu kadarını da alabilirler mi? Beykozda bir prevantar- etmedim.• 
·~ttıi) ll etrne~e • basladıksa. Hic zannetmem. Türk milleti ha 1 Bu şahidin ifadesi karşısında 

ı; >01~ Ô• •ı-nı haysiyeti al- kikali ve farkları görmektedir yum açı ıyor söı isteyen İhsan Aydın ıunları 
ıı,,,ıı bndadır. Farzedelim ki kazanını$ olsun· Ankara, 24 (Anka) - Mevcut •öyledi: 
~~ • t.ıı, ~~t"ı::indfl' btit('e acı~ı"ı tar. Bizim itin e!4as millet irade l'\.faarif prevantoryom ve sana- •- Aleyhimdeki tahrikler ha 

.~~~~ ~"'S olari:lk kabul etmi$ sioir: Ka~b.etsek d~ kazansak da toryomtarının ihtiyacı karşılama l~ devan: ~diyo~. Bu da bazı şa
~'1:ı ın~~"' bu a('ık yüzde ona bu yıne hızım zaferımlz olacaktır . dılı nazarı itibara alınarak, has. hıtlcr gıbı yerınden korkuyor. 

'tı ~. h'.· de yüzrlft altı olacak Biz, senelerce milleti hacir al· ta öJı:enci ve ö~retmenlere yeni 1\!Uessesenin 4 - 5 senelik gar
.".t1.,,.,,ut;"'Yi denk nlaralc: ta'k: tına almış. anaya~ayı filiyatta tedavi müesseseleri hazırlamak sonu olur da, Fethi Aderin §a
~"itıd,. ~17 · Araba Ammp biz- \iirürlükten tamamiyle kaldır- maksadıyle Sağlık ve Sosyal Yar kacılığını bilmez. Bu vaziyet

~ ~/'Jı"~ k1~1ntı \'atıar~k mı ;,, 1ş, bu arada cin~yf't mahiyetin dım Bakanlığı harekete geçmiş te hakikatin tecellisine imkin 
)tcr. 1 tı j, 1 _tt"!li" PrHvonı1' B:.ı de işler yapmıs ve bütün bu ıe- bulunmaktadır. yoktur. Şahidin ifadesini kabul 
~~ tı"lı ~ı1ır f PmloııkPtin ihti beplerle iktidarı kavhedPr!=em Haber aldı~ımıza göre. fstan · etmiyorum.• 
(J~ l.lt,_,."tnak. ithal~tı rtar~it başıma acaba neler gelir korku- bulda Beykoz kasrının prevan · . Bundan sonra dinlenilen mak
'• t~, ıvı. rnuv~.,PJ'IP kolay- ~u icinde tHreyen bir iktidar de toryom ve sanatoryom olarak tiıl Fethi Aderin babası hfustafa 
~ 'tiı,tı •r1ilir Fakat acıl ma til. bütün icraatı milletin ,ö1U lcullanılması icin gerekli hatır Ader de, h1dise hakkında !azla 

t~l}'it ~lı ~,.u,r.,~.,\c ,.e ibra önünde CPrpvıtn eden. ilk rlef~ 'ıklar tamamlanmış bulunmakta malılmatı olmadığını söyledikten 
tderek muvazene te- en meşru bit iktidira mensubuz,., dır. sonra, 

edildi 
Cumhurbaşkanı Yunanistana gidiyor •- Oğlum Fethi, cok ciddi ve 

şakayı se\'miyen bir adamdı.· di-
ye ilAve etmiştir. ( Baı;ı 1 incide) Bu bal,:ımdan, Yunan ve bunu 

Fabrikanın yardımcı işletme- 1.'unan çe\'relerinde )apılan takiben de Türk askeri heYetle. 
Ier §efi ırayri YücetUrk de şun- tefsirler rinin BeJgratta yapacaklar; te-
ları söylemiştir: Atina, 24 (T.II.A.) - Türkiye mastara bUytik bir ehemmiyet at-

•- H:idisenin nasıl cereyan Cumhurbaşkanı Ccl5.l Bayar'ın iedilmcktcdir. 
rlti~ini görmedim. hnanıstan seyahati mıinasebc - Gene bu munasebetle. Mareşal 

İhsan Aydını dört seneden beri tıyle .yapılan hazırlıklar ıkmal j Papagos'un, Uç memleıkPt arasın 
tanırım. Ağırbaslı, ciddi bir ar- edılmış bulunm~ktadır. da yapılarak askeri ışbirli~ine 
kadaştır. 1 Yunan . resmı çevrelerinden 1 şahsan bu~ tik bir Onem \erdı~ı 

Kongreler 
1 1 Y.ltlı:t- k hkii.ltıotl -raı""b"" 

cPm ıoo i nllılc konnt~I :! ~ Katım 
eu~.s tıınü ıaat 17 d11 Göınuuurun· 

tlıkı konrf' rıı. ~ı ıaı ı un.ta l·•rııa~aktır. 

* Beyoğlu Erkek Lisesini bili· 
rtnl""r d"fl"""indtn: 

2A 11 9 ~ 2 ,. :ııa run•I aıo:ı t tA 
d"' 9f' ofh ı f:rJc •lı (, uı hln ı,ıı:ııia , .... 
flı l 11.,.ak el an nn \. '1!1 •tu.nım~r.a 
fit lı r & totlf ri 

?\-füstehzi bir ahJAk sahibi O· belır~ıldıgıne gore, bu ~e)ahat belırtılmekte ve Belı;:rada gıden 
lan Fethi Ader vak'adan bir haf- resmı bt~ ~ıyaret çerçe\esını asa~ Yunan askeri heyetini yeni baş 
ta kadar evvel bana telefon ede- cak ve ıkı memleket arasındJkı tan tertip etmesinin de bunun 
rek, dostane münascbatın tam bir it- bir delili oldu~u ilave olunmJk-

- İhsana bir şaka yaptım. Ha- tifaka müncer olmasına yardım tadır. Konserler 
na fena halde kızdı, dedı·.. edecektir. T k' ür ·ıye Cumhurbaşkanının . 1\.flrı~ıın ıh1ar orke~tra konseri 

Reis, sanık avukatı Sadi Rıza. Bu münasebetle, Türkiye, Yu- A . h j " 
Ya. 

nanistan ve Yugoslavya arasındl tına seya ati esnasında, Genr - -m• " • r ı)m r R, f 11: Yaıt 
ral Papagos'un bu me\-zua da tc an t n ak t ra\: M t- r-tt 

•- Bu 5ahide soracağınız bir yapılacak askeri bir anlaşma, ye-' mas edeceline. bu bakımdan ffi'I kf"n 11"ııı uar <:1rkeı ı ra konu rl ön.u-

sual var mı~· diye sorunca, ayı. niden günün mevzuu halini al- hakkak nazarıyle bakılmaktadır ın ı<i .. k ı ao taaım Pa •r -•b•hı •••t 
ğa kalkan Sadi Rıza şunları söy- mıstır. ı ı ti• Tab Mı"'rı ,. ırıı inot un<ta 
ledi: Askeri ve siyasi çevrelere ge . Kent Düsesi mPrasimde •Uu ~ rıf"<'l;-rı ı ı a wr ı"'r•k tı r 

•- Soracak bir ıeyim yok. len haberlere göre, geçen hafta bulunacak K"'tı lfnı 11 a • I • r l.., ıı •n·a•u· 

b d 1 ar ı areıı nıt ın • n 11i.!m.Pkttiır. 
Yalnız rica ediyorum, şu arkam- j ~şın a Be gratta Amerikan, ln- Atina, 24 (A.P.) - fngili.t 
daki pencereyi kapatsınlar. Yok- g.ılız, Fransız ve Yugoslav ten1 · Kral aile~i mensuplarından Kent Toplantılar 
sa gene hasta olacağım.• s~.lcileri arasında vuku bulan gö. Düşesin:n, Türkiye Cumhurbaş- Am,.r kın Kollt ıfor <ttrıı,.tı ,.. .. ııı nı 
Avukatın arzusu yerine getiril- ruşmelerde, Yugoslavyaya yapı- kanı Crtaı Bayarın 27 kasımrfa fAali •t ı n ı ıu• bae amı,tır !lu makRırıa 

dikten sonra dinlenilen diğer şa- lacak askeri yardım meselesin- ba11:layacak ziyareti mUnas('hC' · lk cıııırak ~~ .ır.asnu •aaı li d11 raı!ı 
hitler de bu hususta bildiklerini den başka bilhassa Güney • Do- tiyle tertipl<'nen bütün resmi f:ı . tı r k ' 

1 
"

11
" P "ıt •c•kl ir. 

• A n~ nflt ı iı: :ı l e • : ır a "knnftranı-
anlatmışlardır. ıı;.U vrupanın savunması mesc aliyetler proj!ramına İ$tic.ak ede . lıt r dıı. '"" hı k·ır. 
Duruşma bazı hususların an- lesi gö~~~-n ge('irilmiştir. ceği bugün İntJiliz el('ili~indcıı ----

laşılması icin başka güne bıra- Bu goruşmelerde, Yugoslavya- hildiril:niştir. Bir müddettir hıı 
kılmıştır. nın, kat'i bir teminat altına gir- rada bulunan Düses ı aralı' 

memekle beraber, Türkiye ve u('akla İngiltereye. h;.areket P 

Yunanistanla sıkı askeri işbirli · cektır . Kt'nt Düsesi oğlu ile t 
ğine her zamankinden daha mü- likte Uzakdo!!uda yaptığı ı 
temayil bulunduğu gelen haber. tetkik gezisini müteakıp Yı 
lerden anlaşılmaktadır. _ nistana FPlmiş bulunmaktaydı 

NATO devletleri 
Arasında pasaport 
Kaldırılacak 

Uu•ıul Mııhabınnıl:dın 

Ankara 24 - NATO')'a dahil 
devletlerin resmi memurları ara
sında pasaport muamelclerınin 
kaldırılması hususunda 14 dev
let arasında bir anlaşmaya va
rılmış ve b_y husustaki karar 
Bakanlar Kurulunca kabul edi
lerek al.lkah makamlara bildi
rilmiştir. 

Nato devletlerinin resmi me
murları seyahat zamanlarında 
al~kalı devletin vereceği resmi 
bir kartla 14 devlet dahilinde 
gittiği memleketin vatandaşı 
2ibi serbestçe ıirip çıkabilecek. 
tir. 
Diğer taraftan, Nato devlet· 

lerinin vatandaşları arasında vi. 
ıe muameleleri de peyderpey 
kaldırılmaktadır. Bu arada Ame. 
rika ile memleketimiz arasında
ki vize muamelelerinin kaldırıl· 
ması hususunda çalışmalara baş. 
lanmıştır. 

Eisenhower Birleşmiş l\Jilletler 

Trafik tasarısı Mecliste görüşüldü 
lltı~ı.ıt .1/ulıobiriıtıızd~n 

Ankara 24 - ~ıeclisin bugün 1 Fahri İşeri. trenlerin dahi sü 
kü celsesinde karayolları trafık ratlerinin tahdit edildi~ini, fa . 
tasarısının n1üzakeresine ba~lan- kat taşıt vasıtalarının süratleri· 
mıştır. • nin tahdit edilmediğini, yolcu 

Fahri A~aojlu, her sene m('m otobüslerinin bağa]larına fazla 
leketimizde 4545 kaza olduğunu, yük almaması gerektiğini. şoför 
Bayındırlık Bakanlığının bu ta- !erin ahl.lk \'e yaş durumlarının 
sarıyı kazaları azaltmak it;in ha- sıkı kontrola t3bi tutulması icap 
zırladığını, halbuki hükiimetin ettiğini belirtti. Başka söz alanı 
kazaları ildnci, üçüncü plAnda olmadıJ:;ından maddelere i:eçil
ele aldıg'.ını anlattı. me!i kabul edildi. Kanunun baş 

Kusurlu otomobil kazalarının lığının de#ı:iştirilmesi ve arac, 
sebebinin şoförlerin mesleki ter- taşıt mel·zıılarında uzun mütıa· 
b~y~l~ri ol.madığınd:ın ileri gel· kaşalar oldu. 1 
dığını, ehhyet veren kimselerin .. . . 
de ehliyetsiz olduklarını, ceza Omer Bıl~n, ~~r~tan gelsın . 
kanunund ku 1 k 1 · · garptan gel5ın en ıyı olanını cıle 

a sur u aza ar ıçın alal m ded· 
Yerilen cezaların çok hafif ol· 1 ı. 
duğunu belirtti. Senihi \'ürliten Selim Ra~ıp Emeç, trafik ka· 
Cemişgezekte verilecek ehliyetle nunu yerine umumt nakil va3J· 
trafik komisyonunun verece~i taları kanunu denmesini i~t~di. 
ehliyet arasınrla fark olaca~ını, Komisyon sözcüsü trafik kelime 
ehliyetler trafik kon1isyonları ıroinin istenilen m3'1ayı kavrıya
tarafından verildiği takdirde C3k türkçe b:lşka bir kelimenin 
her gün 4 - 5 vatandaşın hayatı .. olup olmadı~ını Dil Kurumıın
nın kurtarılacat;ını söyledi. ı\li dan ve Dil, Tarih ('"~raf\'a Fa· 

teşkilAtında sında Trygve Lie ve aenel ku· 
kültesinciPn soruldıı~ıınıı. ~ (3'k1t 

bu iki miiPt:"ee.enin bıına r 0 •-a"ı 
vermek kudretinde olm11ık1Jrı 
nı anlattı. ret'coııde k:'inurııın 

Nevyork 24 (AP.) - Cum· rul ba•kanı Kanada dele•esi 
hurbaşkanıı:ına seçilen .Eisen· j Lester ~ Pearson ile !!O dakika 
hower bugün Birleşmiş Milletler 

1 

~onu•muıtur. 

genel. mer~ez!n~ ıiya'._et e~miş v.e General lferkezden a)Tıhrken 
tahmın edıldığın.e .:ore ıdarecı- 1 ~erek Trygve Lie ve gerek Pe· 
lerle Kore harbıne son ve:rme- "'r~ona teşek}c:ür etrnıı: 

dı •lr>!ik kanunu o!Jrak kabul 
edildi. 

Diter maddeler bir ·dil• mr
selesi halinde uzun münak 
lara sebep oldu ve- komisy~n b· 
maddeltri ızeri almak m:'cbur 

NEVROZiN 
iinde 3 adet al'ınabilir. ' 

.. . 

,'\f' ısterseniı 

l \Vh:.ıı You \Vıll) 

Komtdı 2 Rölüm 
ıaı:r. : \Y. 

ıtt!&re Ce•ıreo: Of' 

e lı".lflD: 611\lll\D 

r.rtufr1ll Franııı t"rn• 

• lert m dd•llı:r.ea Car-

.f 111 haeka ?ı•r akıam 
ye matuf bazı tekli! ve pl~nları 1 "Buradaki hava ilham verici. 
husu~i mahıyettp görü~müştür ı •:r.,pimi1 hürriyet ve istikbalin 
Eisenho\\·er. Birlefmis :\!illetler 

1 
'"'mni\"efi ;;in çahşmaktayız.• 

genel sekreterinin çalışma oda- demijtir. 
vetinı'lr 'ktlrlı , ... "'ii .. tlemin baş- ı 21 ~ de Cııma, raıar ma· 

ka -ma'Clde!ine ~eçHdi. 1 tın• aaıt tam ıt,30 da Teıdoo •0271 
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: •AYF~:' 

SAÇ SABUNU 

TRAŞ PURC' 
Lnaode 

DEFNE KÜÇÜK 

BALSAMIK 
5 çı çek Kompoıe 

ON 1'\E.DICt>.MEITTEUX 
·~.: ... - . ·-·' 

SUPERLUX 
Yuemio 

BATH SOAI' 
Lavande, --

İLAÇLI SABUNLAR 
• 

- --- - ~ ___.;:·· . ' 

/ 

ZAMBAK 

HERG1JN 

OLYMPIA 
Lavande Fantazı 

~ Gül, Limon, Çam, Akaaya 

Mecidiyeköyündekl 

PURO ' 
Kompoze Fantazi 

....___ 
- --------=:;:. 

• 
enıpuao 

SABUN FABRİKASI 
iMALATA BAŞLADI 

• Halen. AHupada dahi erusali bulunmayan 
t'n son sistem makine 'e tesisat il!' mücehhez 
YE l PURO SABUN FABRİKASI, uzun lıir 
ıecrübe <le ıresiı,ıdeu soura tam raudıoıaula 
faaliyete başlamıştır. 

Yeni fabrikamızda, Almanya, Fransa, ve 
Amerikadau getirttiğimiz makine 'e ~ahun mü· 
tehass ısları, imalata nezaret etmekte, he r hakıııı· 

dan mükemmel bir sabun iıııal etııı ek için lıütiiıı 
bilgi 'e tecrübelerini kullanmaktadırlar . 

Bugün Mecidiyeköyünde yapılaıı PUHU 
SABUNLARI, gerek koku, gerek köpük, gerek 
kalite, gerek cildi yumuşatma ve güzelleştirnw 
bakımıııdau en müşkülpesentleri ılahi ıatnıiu 
edecek bir mükemmeliyete erişmiştir. 

Bu sahifede, yeni fabrikauın imalat progra: 
nıına dahil olan belliba~lı Tuvalet Sabunu çc· 
§İtleri görülmektedir. 

Yeni formülle imal edilen Puro Tuval;ı 
Sabunlarının, memleketimizin her tarafına tev· 
ziine başlanmıştır. 

Her türlü izahat, lı.atalog ' 'e eair hususlar 
için Fabrikamız emrinize amadedir. 

• 

PURO 
SABUN FABRİKASI 

KOLONYAL! 
Limon Çiçeği 

(MECİDİYEKÖY) 

NECİP AKAR ve Şsı. 

Bol Köpüklü • Nefis Kokulu 

TUVALET ve TRAŞ SABUNLARI 
100 DE 100 SAFTIR 

rn K A s ı }I ı n:;ıı 

OE LUXE 
Lavanta Çi çeğ i 

DEFNE BÜYÜ~ 

STAR 
İnci Çiçeği 

BANYO 
Gül, Lımon , Çam, Al..a sy• 

BEBE 
Gül 

ENFES 
Fuı »r 

ıaıl 


