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J\tenrur bir suikasde uğrayan Ba~muhaıTirimiı Ahmet Emin 
1·aıman !\talatya l'ıfemJeket hastane. inde 

erif Dursun'un bu sabah 
muhakkak görülüyor 
~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-===--~~~~~-

Geniş ölçüde deliller ele geçirildi. 50 den fazla 
"Büyük Doğu,, cunun ifadesi alındı 

Sıhhi 'durumu diizelen Başyazaı•ımız, Perşembe 
günü hususi bir ueakla İstanb ul'a getiriliyor 

• 

Hadise nakkınaa yapılan 
Malatya, 24 - Ahmet Emin 

Yalmanın sıhhi durumu terakki 
etmektedir. Bu ak~am tansiyonu 
tiormalleşmiş \·e ateşi 37.2 ye 
dlişmüştür. Bugün bir makale 
yozdırmış olmasına rağmen dok 
tor1ar tam bir istirahat tavsiye J 
etn1cktedırler. 

Bu <abalı ~!alatyadan hareket lt llJ 
C'tmcdcn ev\·eı Başbakan Adnan il 
~Icndercs Başmuharririmiıi tek. 11 
ıar ziyaret etmiş ,.e kendisilc f 

Devamı Sa: 5 Sil: 5 del • 

tahkikat lstanbula da intikal etti 

r 
1 

- - -

Hürriyet yolunda 

·--~--·~ .. ~~~-~-~'~~~~~-""'~----~ 

tesanüttür. 

'ı~~: 

ısyanını 
lukarıdaki po!tlanetien rc~imdt, na'"muharririmlıe kartı r.ıatatyada girişilen suikasdın l"uku buldulu ıahı ıörillmektedir. Yalman, ı nunıara ile gosterilen 

çıkan1k 3 numarıclı ıö~ttrJltn ııaıat)apalas oteline fiderken, :? numaralı noktada müteca\·lıi_n .tı>iliiıhına hedef ~h~u~tur. 

Türk basını suikasfi ....... Pr-ag-'da--
,.. ___ _ 

Yazan: 

Alıı11et E11ıiıı l7al111aıı 
M alatya, 21 - Uünya'.\~a _'.'cniden gchniş olmanın rc~a~• .. İçi_~l· 

dr,·im. Karanlıklar ı('ıncle atılan b('Ş kur-;un benı olumun 
kenanna tf'tirdi. Halil:ıneye ta~ınıncaya kadar ' <'Ok kan La'.''
hflttinı. H:idi ... t'nin bünyede ~·arattığı ~admclrt· kan kaybı~ le 
birle~inrr btni kon1a haline :vakla'5hrdı. Hastanede ilk teda
' İleri :;:Ordugtiın sırada kulağ1ma gelen sözler arasında koma 
hali J;i.fı da ge('ti. 

fiddetle tel'in ediyor Serihalinde 
l 

Muhtelif fikir ve kanaatlerd eki gazeteler1 kalem ve fikir 

l\teğf'r f'Celim gelmemiş. 'imdile kadar tuttuıunı '.\Olda 
n1t'mlrktte hi11net i('in \ilah bana }eni bir mühltt \'trmiş. 
Bir mucize mahiyetini gO!<.eteren hayırh bir ta.kım tesadüfler 
birbirini tal.in rtti. Bir defa :Malatya hastanesi Ba5doktoru 
operatör Salahattin Ba'< mtmleketin sayılı, dikkatli \C bilgili 
opcratorlrrinden biri. Jf;ıılimi görünce derhal sok tedavisi 
)"apmak \e 1'ayhctti&in1 kanı tel:iıfi etmek ihtiyacını duydu. 
Digcr bir tc~adüf rstri olarak Bayer firmasının bu maksat 

Devamı Sa: 7 Sil: 6 da) 

Bursa' da üzerinde 
durulan bir hadise 
Komünizm ve irtica aleyhinde yazı yazan bir 

muharrir, Şerafettin Bayküra adlı bir şahıs \ 
tarafından tehdit edildi 

llu,nuf Jl•ı1ıııluri ıı r------

ı. 

Suikast~ı Şerifin, başmuharririmizi vurdulu yer (resimde 1 
numara ile ıösterilmlştir) \C aldığı yaralara rağmen Ah· 
met Emjn l'almanın (resimde 2 numara i1e gösterilmiştir) 

bir müddet yürüdükten sonra düştü!il yer 

hürriyetine silôhla tecavüz edilmesi karşısında duydukla
rı nefreti izharda birleştiler 

•• 1 

Umumi teessür 
Devam ediyor 1 

Başn1uharririmiz Ahmet Emin ı 
\'almanın_ !\talatyada m~ruı kal-
dığı suıkast dolayısıyle ır. 

P. Başkanı Enis Akaygcn. 
Gcnc-1 Sekreteri Fuat Arna v~ 
genel idare kurulıJndan Suphi 
Batur ile C.H.P. İstanbul il baş· 
kanı İlhami Sancar, Köylü Par· 
tisi idare heyeti üyeleri. eski 

Dünkü gazetelerin hepsi 
)f.ılatya hadisesinden tee~sür· 
le bahsedıyor 'e bunun delilet 
ettiği minadan bahisle tedbir 
alınmasını istiyor. Cumhuri· 
yet'dc A. Adnan Adıvar 11Her 
~ey kırılır, kalem kırılmaz11 baş 
lığı ıle pzdı~ı makalede diyor 
ki: 

Bu fiini dünyada her ~ey kı· 
rılır, bacaklar. eller, kollar, 
hatta kafalar ve kalpler kırılır, 

f.akat bir şey Yardır ki o kırıt. 
maz: Kalem. Kavi \'e müstah
kem kaleler. dağ gibi \'Ücutlar, 
~-ıkılıp gider, htikümetler de\'· 
rilir, partiler ezilirken. insa:ı. 
insan olduğunu idrak elliği ıa
mandanberi kalem denilen o 
incecik mübarek ve mübeccel 
varlık sapasağlam durmuş, dur
muş değil yazmış, yazmıştır. 
Akıl ve fikir ışıklarını beşeri-

( Devamı' Sa: 5 Sü: ı de) 

Başbakan, 

azalabilir. 
altın 

dedi i...:tanbul Valisi LU.tfi Kırdar. 
Üni\·ersite Genel Sekreteri Ha
san Refik Ertuğ, llilli Güresc:i-
ıniı Yaşar Doğu, ~ruallimler Bir. Adnan Menderes, kaybetsek de kazansak da bu 
liği Baskanı Nurettin Ergin, M. 1 yine bizim zaferimiz olacaktır d·yor 
P Genel Kurul Azası Sadık Al- , ' I 

\' llursa, 24 - Ahmet Emin 
ııı'lnıanın ~!alatyada uğradığı 1 
<leenrur __ teca~üz üzerine şeh!imı~ 1 

g·· _bugun içın pek ehcmmıyeth 
b 0l'ıllen bir hadiseye parmak 
~'!•lnııştır. Hadise tesbit edil· 

1
" 1ne göre şudur· 

Cıııııhurbaşkanı · bugüıı 
Yunanistan'a gidiyor 

doğan, Teksif Federasyonu Ba~ .t. ıatfoıu .ife1,.,. 
1 kanı B.ihir Ersoy, İdare beye- Ankara, 24 - Başbakan Ad- tündağ, iııetmeler Bakanı Sılkı 

1 

tinden B. Sabri dün matbaamı. nan 1\fenderes, beraberinde Ada Yırcalı, seyahate iştirak eden 
ıa . .gelerek üzüntülerini bildir· let B.a~anı. Osman Şevki Çiı;ek· milletvekilleri, Ankara Valisi ve 
mışler \"e menhır tecavüzü tak· dağ, Içı:şlerı Bakanı Ethem Men Emniyet Genel Mildüril Kemal 

1 

bih ettiklerini söylemişlerdir. dercs, Sağlık ve Sosyal Yardım Aygün ve basın mensupları ol· 
ı\nkarada teessür Bakanı Dr. Ekrem Hayri -o~. (Devamı Sa: '1 Sil: 1 de) 

Ankara 24 <Husllsi) - :\talat· il' Dır hafta e'ı·vcl şehrimize ~e· 
an~ ve nereden çıktıı;ı bir türlü 
tl'} aşıl!fl~van kara sakallı \"e be· 

i buyucck bir kalabalık kar· 
--- cn~\ıamı ~a: ~ "'ii•.,. J(') 1 

Yunanistanda bu ziyaret için geniş ölçüde 
tamamlandı. Ziyarete büyük ehemmiyet 

hazırlıklar \'ada başmuharririmiz Ahmet E
min Yalmana sıkılan kur~unla

nn doğurduğu nefret ,.e heye
veriliyor can devam etmektedir. .\nkara 

sirasi mahfillerini i~~al eden 

-

CumhıJrbaşkanı Celili Bayar tek hildi~e budur. Parti farkı oJ. 
Yunan Kral 'C Kraliçesinin ha- maksızın herkes hadiseyi nef· 
zıran ayında memleketimize yap- retle karşılamıstır. Katilin bir 
ttkları ziyareti iade etınek üzere an cv1•el yakalanması hususun. 
bugün saat 16 da ·Savarona • ya~ daki sabırsızlık umumidir. Çün 

1 tı il~ ~·unanistana müte\•eccihen kil, onun yakalanışı bütün haki
~ehrımızdcn ayrılacaktır. katleri meydana çıkaracaktır. 

Bu münasebet~e s~at 15.30 da 

1 

İk!idar ve n1uhalefetin G:azete· 
Dolma bahçede bır toren yapıla- lerı olan • Zafer ve Ulus da 
caktır. makalelerini bu hSdiseyc tahsis 

1 D;~;;~;~ ,.,teş~~~;ı~~: j 
değişiklik yapılacak 
Bir müsteşarlık ihdas edilerek bu makamu da ı 

dört yardımcı verilecek .... . 
Cunıhurba~b.anı Celal Ba)arın ı.\tinada i.kar!etinc l\ hsıı, edilen saray <Yazısı 7 nci sayfamızda) 

. . ...... 

• 

GİDİŞAT ... 

Heey .. Nereye? .. 

• 

{{ tiratlar>> 
\'ıy·ana 24 - PraJ:"da cere· 

yan eden muhakemede dlin 
gece şahit olarak söz alan 
Çekoslovak' komünist partisi 
eski 'enel sekreteri ?ıfarie 
Sverova çocuk ıibi aA:lıya
rak kendisinin de partiye 
ihanet etmiş olduğunu citi· 
raf-. etmiştir. 
Prag radyosunun yayınla· 

rından anlaşıldığına göre bu 
kadın da h.f!len hapsedilmiş 
bulunmaktadır. ?ılaric Sve. 
rova yakında diğer parti ar. 
kadaşlarile birlikte yargıla
nacaktır. 

l\farie Svcro,·a Eavcının s~ 
rularını cevaplandırırken 
yüksek sesle ağlıyarak §un

ları söylemiştir; • 
cEvet, partiye ve millete 

ihanet ettim. Ben de !uçlu· 
yum. 

Mahkeme celseleri radyo 
ile ya~nlanırken .spikerler ... 
den biri dinleyicilere hitap 
ederek: :tBu kadının göz
yaşlarına kapılıp kendisini 
mazur görmeye ~alışmayın 
O da suçludur> demiştir. 
tSlansky• duruşması sanık· 
CDcvamı Sa: 7 Sü: 8 del 
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Yalman' a sıkılan kurşun ~elediye Sarayının inşası 

1 
HAVAc:::4 
VA%IY•~ 

C.H.P Beyoğlu 

İlçesinden 12 
Kişi istila etti 

Yeğenimin 
Mektubu 
~ alatasaray lisesi Ortaköy 

Tur· umu- { YAZAN : ' 

mi c!kin 

1 
1 

sup ve irtica 
z i h n i y e ti· 
nin bert.ara[ e
dilmesi lüzu. 
munu gösteren 
bir tehlıke iş•· 

• • 
ıcın nıüsahak.a acılacak: Ye~ilköy l\leteorolojl lstas· 

yonunun tahminlerine gOre 
bugün srhrimlı ve civarın· 

da haya ıabahleyin tok bu· 
lutlu \e muhtrmelen hafif 
mrvzii ya~ı lı, !iiOnraları bu· 
lutlu gerecektir. 

ş:ubesi öğrencilerinden 
Tanju Başeğmeı.'den aldığım 
se\ ımli bir mektubu aşağı

)a geçiriyorum: J ~· mcrnıeteı Bıırlıaıı Apaydııı 
n1..ınene• lerı 

J 

iki gundenbc. L----------A:.:.:,V,::C:,::K:;,.\:.;T;.... ________ _, 
ri derin bı.. 

Saraçhaneba~ında inşa edilecek yeni belediye sarayının 
projelerini tetkik etmek üzere cuma ı:ünü toplanan jüri heyeti 
profe.,lôr Bon:.ırtz tarafından ~ J nlan keşlf ve pl.lnları kabul et
memiştir. Jüri heyeti a~"'ari ) edi milyon lir.aya malolacak bir 
inı:aatın prof.:ıo ôr de olsa bir ki .inin yaptığı projenin derhal 
k:.ıbu1 edilmesin( doğru "Ôrmem şferdir. 

Bir müddet evvel Beyo~lu C. 
H. P. ilçe kongresinde delege 
seçimind'"n tiyeler ara.r.ında ('l· ı 
kan ihtilaf henüz halledılmemiş. 
tiT. 

•Sadun amcacığım; 
Siz dt> vaktiyle Galatasa· 

rayda okumu~unuz. Bundan 
ce~aret alarak bir ricada bu
lunacağım. Lisemtzin Orta. 
kOy şubesi }·ardım .derneği, 
5 aralık 1952 gunü saat 21 
de başlamak üzere, Tak im 
Beledi~·e gazinosunda biz 
o: "Yavru Galatasaraylılar.o ın 
ilk balosunu tertip etmiş. 
tir. BJlomuzun güzel \'e par 
lak olaca.~ını biliyorum. ra
kat ne olursunuz, duyulma
sına birkaç satırla ~:ardım 
ed~niz M bu ilk balomuz 
daha züzeı ve daha parlak 
olsun. Bunu esirgemez.siniz 
de~il mi? 

heyecı.ın içerisinde bulun· 
maktadırl:ır. Bu heyecan. dun. 
ı a efkarında da kendısını gu -
termış ve ) abancı gazete ve 
radyoların dilınd~ iladcsinı 
bulmu;tur. Memleket ve diın· 
}I efk:Arırun al.1ka ve heye
canına mC\""ZU olan me ele. 
dert ve 1htıyaçlııını ... .nlemek 
,.e gazete ine yarn:..k üzere 
gitt l Malatya ıchrındc, Ah
met Emin ·yalmanın vurulmuş 
olmasıdır. 

11.ldlso. Yalmanın ıahsı ve 
tahsiycti cephesınden gcn.i.ş 
akislrr ~aratm1 tır. in·an ol:ı.. 
rak. hepimizin k· lbı bu:kul
muş ve .Ahmet Eminden akan 
kanlar, bizim de içimizi ka· 
natmıştır. Çunk i, Yalman in
ıan olarak \e ,·.:ıt.ınd. ş olJ:-ak 
muhterem, tıymelli ve sevim· 
li bir pb.ıstır. Iliç bir kimse
nin fenalığını dü~Unmeme i 
,.e daha doğrusu alicenap la· 
biati icabı, dlitüncmcm i ve 
daima iyıliğe dogru ko~ması, 
şahsı etrafında geniş bir scv
g,i h~le.si meydana getirmiştır. 
Gösterilen alaka ve tezahüra
tın birinc-i sebebi budur. 
Ahmet F.min, bu memleketin 

!edaklr, fcragalkAr ve n•
muslu bir vatandaşıdır. Çalış
ma lla}atında kendisine reh-

ber olan yegane şey, Vatan 
SC\.ghi ve muhabbetidir. Gaze
tcsınin ismi ahi, bunun bir 
i,j3rctidir. o·nun kalbi, şah::,i 
menfaat temini hırsiylc değıl, 
daınıa Turk vatanının yük3el
mesi \:e ılerlrmc.si düşüncesile 
ı;arpmıştır, tammaktadır ve 
~arpacaktır. ıt.ıyatı memle
ketine hizmet ile getmış olan 
'\'aiman'a, iOSterilen \'atandaş 
muhabbetinin ikinci sebebi, iş. 
tc budur. 

Ahmet Emin Yalman'ın sah
sıyeti ve temsil et ıli fıkirler 
cephesinden, hAdise ayrı bır 
chemmıyet arıetmcktedir. :re
belh.ır eden duruma ı:öre; le· . 
ra10üz hldi~csi, irtical zıhniye. 
t;n harPket halinde kendisini 
gd terme i ıeklinrle mütal.ia 
edilmek llzım ~elır. Ahmet 
Emin Yalman, irtica fikirleri
ne ce aretle karşı koymuş, ta-
3S3UP \'e gerilik tema) Ullerıle 
dalma mücadele etmiş olması 
dolayısi}·Ic. onun şahsına vaki 
taaıTUZ -hakikat halde. hür 
fikir ve fikir ve kanaat hürrı. 

)·etine ıaldırı,tır. Bu bakım· 
dan, ı-\hmet Emin Yalman'a 
s!kılan kurşunları, fikir ve 
matbuat hllrriyetinin ve mem. 
ll"ketin selameti namına, taas-

Tilrk Filmciliğinin en muvaffak e.~eri 

KANUN NAMINA 
Samusunu kurşunla temizllyen bir gencin macera dolu 
hayatı'"" hazin akibet. 
ne1 ecan, Takdir ve göz yaşlariyle takip edilecek bir h~ri· 
kalar filml 

Reji 
8rnaryo 
Opera tor 

LCTl'I O. AK.\D 
OS,l.\S F. SF.DEN 
E!'\\'ER Bl:RÇKIS 

Gülistan Deniz CGilz.ey) - ~luı.ılfer Tema - Pota l\lorelli 
Talat ,\rtemet l!e \~eni 1·11dızımız A \'11:\S IŞIK. 

27 Kasım Per~embeden itibaren 

iPEK ve iNCi 
Sinemalarında 

Bu film bucilnıl•n it ~aren 

lı-•••· lz='de BÜYÜK - TAYYARE t. el --nemalarında güı!erilmektedir.lıiiİıl•ııiiiiıi• , SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA 

PENİ C İLLİN Crist G. SODiUM 

<<RAFA>> 
100.000 u.I 
200.000 u.i 
5'!0.MO u.i 

!.() o.c 10 .i 

Toptan Perakende 
25 Krş. 35 Krş. 

.................. 23 40 • 

.................. 47 65 • 

•·············••·· 79 110 • 

SATIŞA ARZEDILMIŞTIR. 
PEDRELLİ TIC>.RET T A. O. P. K. 1352 

Telefon• 40887 

31 Ara~ık 195~ Keşideslnde 

Türkiye Kredi Bankası .o. 
:-ıres'ut talihlinin tercihine göre 

!STANBUL - in!IR \eya ADANA'da 

BAHÇELi BiR EV 
veya k rşılııtında evin bedel ni veriyor. 

Bu eşldele iştırlk için 

lstanbul 
Beyoğlu 

İzmir 
Adana 

Rüyllk Post"hane kar$tSı 
l·tıklll caddesı No. 339 
Büyuk Kardiçalı Han 
Özler caddesi 

ıso Liralık bir hesap asınız. 

He ahınız varı;a arttırınız. 

BESTELENECEK SllR iSTENiYOR 
Neşredilmiş \efa neşredilmemiş şiirinizi bize gönderi· 

niz. Zahmetinize kar;ılık 100 lira teşekkür mükA!atı. 

Cep mecmuası yarın çıkıyor. 

r 
Eksik memleket ilavelerinizi 

fa mi vı ız 
Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

reli sayarız. . 

Ileyet bu euma günü tekrar toplanarak belediye .sarayının 
projeterlnin mü abaka u.,uıu ile yapılmasını kararlaştıracaktır. 
~limar Ye miihendl ter arasınJa açılacak bu müsabakaya ecnebi 
mimarların da glrme3ine milc:aade edilecektir. )lilsabaka şart· 
ları on aralıkta ilcin cdılecektır. 

Muhterem "Yalman, son hır 
iki yıldan beri memleket· 

te taassup ve irtica taraftar
larının me\cudıyeUerine \'C 

bunların memleket için arzet· 
tıgi tehlıkeyc daima dıkkati 
çekmiş ve irticai zihnıyetin 
ortadan kaldırılması yolunda 
alınması ıfzım ~elen tedbiı·lcr. 
den bahsotmistır. Kendbi bu Saygısızlarla Beledı'ye 
ı üzden ı:crilık ve Jaas.;up cep. 

Rüıg.irlar l..uzpy l önlerden 
kuvvf'tlice esrrl'k, hava sı· 

caJ..lığı bira7. artaraklır. 
• tarmara ve Karadeniıdeki 

fırtına aYnl şiddetle devam 
l"decektir. 
Dun ~ehrimiıde en yüksek 

sıcaklık 12, en düır:ük sı· 

cakhk da 8 derece idi. 

~~~~:rı~.°0s:r~İ;o~;;,~~r~~: Savaş Derneği Tahsildarları icin ·· ·· 
Fakat Ahmet I.min"in tesırlı ' KUÇUK HABERLER 
)aıtları memleket münevver-, Feshedildi Tek tip elbise -~-~~ 

Kon ede İnünakaşa edPn Sü· 
kııti Sevsal ve on iki arkadaşı C. 
H. P. den ı~tif::\ ettiklPrini dün 
kendilerile ~öriişrn bir ark;ıda· 

şımıza söy1cmişlcrdir. 

ll~edeki ihtilaf halledilmediği 
takdirde daha başka ii'·clE>rin de• 
isti.fa edecekleri bildirilmt"kte- ı 
dır 

Diğer tar.artan Kartal ilçesinin 

Kurtdo~mus köyü muhtarı Av· 
ni Öıyurt ve birinci AJa Şekip'in 
de on altı arkadaşı ile C. H, P lerınin bu me clcdcki alôka ve 1 TEK:\IK l~,l\TRSITEDE 

has:>ası)ctlerinin u)•anması ne. l9t.> yılında i t·nbul halkına Son zamanlarda bazı kimsele-
tice;;ıni h1sıl etmiş ve taas· h..zn1eı maksadile kurulmuş olan 1 rin k~ndilerine tahsildar su ü, T.\LF.BE l.OK.\ST.\SI den ayrıldılı ve Pemokrat Par-
sup cephesi gerilenıek zorunda Saygısı:lıkla Savaş Derneği• ,·ererek muhtelif müesseselere 1 Teknik Ünh·er itede Burslu tiye kaydolduklan bildirilmekte. 
k:11m!ştır. Bununla. ber.ıber, di.ln yaptığı umumı he) et top· nıiir.,caat ederek Belediye namı öğrenciler aralarında birleterek dır. 
_ıyası hayatıınızda ırUca leh. ıantı ında gerek hli.kômet ma~ na tahsil.itta bulundukları bir ,·ıırt binasınd:l bir talebe lokan -----------
lıkcsi hır bakıma cevham ~la:, kamları. gerrk j,tanbul halkının «:ok oık3yctlere vesile olmakta tcısı açmı~lardır. Lokantanın 
rak vasıflandırılmış ve cıddı \'e g"reksc j 'lnbııl matbuatının ı idi. !ervı. i \'e diger işleri taleb~ler 
bir tehlikenin bulunmadığı be. kendisinrı yeter f'ereccrle yar· Belediye bu gibi yoLuzlukları tar;ıfından münavebe ile görü· 
)in olunmu:-tur. Ne kadar dımcı olmama ından dolayı ma· iddetle takip etmekle brrabcr !erektir. 

BiR OLÜM 

garip ve acı bir le adüCtür ki, ruz kaldı~ı kudretsizlik ve kifa- bunun önüne geçmek için tah~·il· 
k 1 · ·ı ·r 1 1 k · t d" . RİR SARllOŞt;N a emı ı e ı ac e e mr ıs e t· yetsizlik k~r ısında inHsaha ka· ılarlara tek tıp resmi elbı:,e yap. 
ti hakikati .;\hmet Emin \Tal. rar vermiştir. tırmagı kararlaştırmıı::tır. Tahsil. REZ. \l~ETİ 

• 

man. nıhayet kanı ile &öster- Bu inh. ah sebeplrri yakında darlar r-;ene bao:ından itibaren Nuri Dürlist isminde bir şa-
miş bulunmaktadır. Lir bPyanname ile matbuata bil· yeni re~mt elbiseleri ile vazi[e hıs evrclki tt're sarh".lş olarak 
Di!:er taraftan, fıkir ve ka. dirilecektir. göreceklerdir. BE"yo~lunda kapı zillerini çalar· 

naaUerınden dolayı haya- Silivride D.P. lise Başka- iki yaralama hadisesi ken yakal3nmıılır. 
tına kastedıeı bır harekete. ~a. nının cenazesı" K' aldırıld 1 Tahtak;ıle Tomruk sokak 513 Sarhoş olarak rezalet ('tkaran 
rw; kalma:ı Ahmet Emın ın ·· ·· '"uçlu hakk d t k.b t b 1 n '. . · . numarada ac:çılık yapan Potur· ın a 3 ı a a. aş a · 
şah.:ıı~da fi.kır _hurrıyetının ve SilhTi..:!-t (Ifu·u·i) - Bir kalp eli Şukrll Erşahin. dün sabah mı tır. 
sıyası emnıyetın sarsılma ~eh· krizi netıce.sinde \'rfat erlen Sı ' :ı:ı.t 8.30 da Ta.hmi::; sokağında, 
lık~sın? maruz ~al~ığı netıce~ J "ri D. P. ilre Ba kanı ıustar1. Durmuş i"mindekı hem~eri:;i ta· .\TIJE .. \GOR.\S'IN 
sı~ı. ha31~ e)lemışt~r .. Hu .1:ıbı Fahri. Anıl'tn crnaıe ı huı;lPl ! rarından bıçaklanmıştır. TEBI:RRCO 
h~dı.s_elerın \:ukuu ıhtımalı da. nıerasımh• k::ıldırılmı tır Cenaze 1 Durmuşun, bir kan da\'ası yU lılli Tlirk Tal!!be Birli~inin 
hı, bır memlekette huzur ve rr.eras1mine t tanbul . Tillet\'f'ktl ııinden Silkrüyü yaraladığı an- {Tnıvers~·e bahçe·ıne diktireceği 
emnı)e~ten ~ser bırakmaz. De. terinden ::'lhikrrrem Sarol, il Bas 1 ıaşılmıstır. Ataturk heykeli için yardımlar 
mok-:ası, . h_urrı)'et~e b.~rab~r kanı N;cmi Ateş vP diğrr p~:· \"aralı hastaneye kaldırılmı;ş devam etmektedir. 
rmnı_)et ı tı)'en bır. reJımdır. tılilrr I~anhıılda~ grl€'rrk i1;tt· ve ı;uçlu yakalanmıştır. 
:=;mn.ıl·et ~lr1.1ıyan bır yerde rak etmic.lr.rdır. ı .. tanhul<kın p;C'· Bund;ın b:ışka, Tepebaşı Kal· 
asayış ve ıstıkrar olamaz. Ilür· lrn heyet il namına n1erhıımurı J:ıvi sokrıl!'ında oturan Saliha is
riyet.siz bir rmniyet havasının mezarına bir r;elcnk ko~·muştur. ıninde bir kadın da evvelce met· 
nasıl hapishane havasından B 1 d" .. k 1 reı; )'"iŞ ıdığı Kenan tarafından 
f k l · . 1 e e ıye mura ıp arının • • • 
ar ı o amaz ıse. aynı suret c bıt:ıkla yaralanınıştır. 

emniyetsiz bir hilrrlyelin elı yaFl;kları teft'şler Ken'ın yakalanm"· hakkında 
bıçıaklı ve beli tabancJh in. . N takibata ba,l.ınmıştır. 
ı;anların dola~tı~ı ş!ıkiler diya. Ill·lrdıyp murakı~l~rı ta:a~~n ı 1 E T T b"" - h 

Bu arada Patrik Athenagoras 
hrykrl İ«:in !lOO, ayrıca birliğe 
yardım olarak da 500 Ura yar
dımda bulunmuştur 

SERGi KO"ITESİ 
AZAi. \RI TESBİT 
EDİLhOR 

d f k 1 dan son bir hafla ıçınıle gunun • • • • utçesı az.ır 
rın an ar ı o amaz. i Belediye Daimi Enc"meni d .. 

B. bilk · r b t ı \'e gecenin gayri mua)-•yen sant·, Q:lJ biıtçesi 5-1 milyon lira er . . • u . _un 
ır ume ın aş a ır en . k t ll d 1 

• • ! G beş kasımdan ıtı•>aren l':lerıne 
\'azifesi; ,·:ı.tandaş hak "e hür- lı•rıncle ya.rılan. . 0~1 ro er e tarak tesbıt e<lılen .E.T.T.. ~ .1 • . . .~ . 
riyetlerini korumak her hal 1710 )Cr teftış pd;lmıctır. nel nlüdiırlü~ü büt('rsi tetkık e· s~n \erı en sergı k~rnıtes~ne ~e· 
ve \'azi):ette tah3kkukuna ça. \'apılcın hu kontroltrrde 175 dilmek uzere neıe.diy.e ~aimi En ~ıde~1 yapıl.acak ta)ınler ilzerın· 
lışmak ve ayni zamanda va. yer hakkında C"Za zaptı . tutul·' cilınenıne ı:ündcrılmıstır. e C -~$ma)a başl3mıştır. 
t;ında~ın emnhnt ,.e hu

7
ur muş, fırınlardan ve ba)ıl~rde? Uütce tetkik edildıkten sonra .Encuı_ııen ay b~şına kadar ye. 

fçinıle 1a$amasını ve a1· de noksan VP7inli !!076 ckmPı< Aralık a)ı içinde Şehir l\lecltsı· 1 nı ı;ergı komıtesınde calışacak 
masını tenıin etmekt.r. B~ ~:. rni.I ·~ere ediler~k beG ·t.~ ol~n r.in j"ap~ca~ı fe\'kal.1_~e toplantı_ olanları te.\ıbit edecektir. 
)"e hJsıl oldıı 11 glin, Yalman"a G0.2 hra Darü}acezeye gonderıl· ı• gelırılecek ve muzakere edı· 
sıkılan hJin kurşunun int ka· m. tır. leeektır. 

----~---~-~ mı alınmıır: ol.ıırrıktır, Kunuri için tören 

GECMl$TE 
BUC.ÜN r 

Edirne'nin 
kurtuluşu 

""\ 

30 yıl ev\.·eı bugün, 25 ka-

2-l • 27 k;ısım günlerine ra!;l· 
lıı}·:ın Kunuri sataşlarının yıldö
nümU. münao;cbetıle ~lilli Türk 
TJlehe Birliği 25 krnm salı gü· 
nr\ 1 t;ınbul Kız I.be~i konfe. 
rans salonunda bir kahram:ınlık 
günü tertiplemlştir. 

Bu törende Sadi Tek tarafın· 
elan •Kore den Geliyorum• adlı 
bir ten1sil \·erilecek, Kareden ge 
len az.i er ve sub.:ıylardan iki 
kişi hitıralarını anlatacak. genç 
ler şiir ,.e hitabelerle glinün e· 
henimiyetini belirh•cektir. 

A\•rıc;ı, İstanbul Kız Liscst 6~· 
rcnCileri arasın(l:ı açılan CKunu· 
rl) meı•zulu bir kompozisyon 
mü ab.:ıkasının birinci i de proı 
ramda yer alacaktır. 

MESUT BiR DO~UM 

iRTiHAL 

lLıfıze Aksunun zevci. Sami 
.\ksu, Rasih Aksu, l\lehh Ak· 
ı;u \"e Burcin Ursavaşın babala· 
rı, en1ekli deniz albayı Osman 
Ak unun, Rıza Se;,;öriln, Gönül 
Sesgörün ağabeyleri ve Y. Zı· 
raat n1ilhendısi Demir Ursa\'a• 
şın kayınpederi, Gülhane hasta~ ı 
ne i teşrih. n1:.ırazl hoc:ılı~ından 
emekli ,\ksu Tıbbi ~lüstahzarat 
Laboratuvarı sahibi 

Pro!. Dr. M. LÜTf"I AKSU 
2.ı ıı ·1952 tarihinde rahmeti 
r;ıhmana kavuşmuştur. 

Ncişi p5kı :!6 kasım çarı.an1b.:ı 
günü Cerrahpaşa hastanesinden 
kaldırılarak Beyazıt camiinde 
ö le namazını müteakip Karaca
ahmel kabristanındaki :ıile mak. 
berine dernedilecektir. 

- DAVETiYE 

Çocukl:ırımız 

BEKi ile VIKTOR'un 

e\'\'elce ve rahat.azlıktan 

otürü tehir edilmiş düğün· 
lerlnin bu kere, 28 Kasın1 
1952 tarihıne ıluşen CUMA 
günü .saat l:; de Galata Bü· 
yük Her.dekleki !llEVE Ş.\. 
LO~I sinağoğunda yapıla

cağını biitün akraba ve 
dostlara bildirnıekle sevinç 
duyar, merasimi §ererıen

dirmelerini riea ederiz. 
Ray Şimon Benardete ve Eşi 

Bay !\isim BALI ve EŞİ 
İstanbul Ka•ım 195:? 
Tebrikler SlnagoA:da. 
Tel~. adresi: MIZBE!ll Js. 
tan bul. 

ACI 

Gani .Arbak'ın 

'terhum • lül 
kiye Müfetti· 
şi G::ıni Öz· 
bay'ın kn:ı İs 
tanbul Cum· 
huriyet S;ıv

cı yardımcı. 

larından Sev. 
kl'f Arbak'ın 
ıevgili esi. 

biricik annesi 

(ALiYE ARB..\K) 

~eride çok sevdiği yavrusu Ga-
niyi, sevgili eşini acılara i:arke· 
derek pek genç yatında veCat 
etmiştir. Cenaze i 25 11/9.S:? salı ' 
ttünü öğle namazını müteakip ' 
Sişli camiinden alınarak Asri 
mczarlıga defnedilecektir. Tan
radan m1ğfiret dileriz. 

TEŞEKKÜR 
''akit~i7. ölünıü ile bizleri .;on

suz kedere garkeden avukat 

Dr. CEBB.\R TAŞDE)IİR"in 

cenazesine iştirak rden, şahsen, 
telgraf. mektup, telefon ve çe. 
lenk göndermek suretile taziyet 
te bulunnan akraba, dost \·e 
hemşehrilerimize, merhun1un 
meslekdaşlarına, ayrı ayrı teşek

küre teessürümiiz ml.ni olduğun 
dan gazeteniz vasıtasile tefek· 
kürlerimizin iblağını rica ede-

riz. 

Taşdemir ailesi adına kara 
tüccarlarından babası 
Haeı Kerim Taşdemir 

(-TAKVIM-1 
25 KASnt 19SZ 1 

SALI 
AY 11-GÜN 30-K.\Snl ·8 1 
Rnı! 1368 - K.\SDI 12 
HiCRi 1371 - Rebiülenel 7 

Vasati Ezani 
S.\B~H 06.5 02.13 
ÖGLE 12.01 07.17 
İKİN"DI 14.30 09.45 
AKŞ.\M 16.44 12.00 
YATSI 18.20 01.36 
i~ISAK 05.16 12.31 

Gnutr .. ıfı• 11c(ndrritnı ~au " r"lmltr k.rıl.tın, ba11lm11.ı1n 

-ItllJN İ R AKIL - SİNİR ~, ___ _ 
Naıı•eıldiıı 

Hastaları. Alkolikler Toksikomanlar. felçliler. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 

Se\ zi \'e saygı ile elleri. 
nizden öperim amcactğım.• 

Bu tanımadığım Galatasa. 
ra'h kii(: 1rk )·r~eonim mrktu 
bunu me\.'ZUa Ö)le bajlana. 
rak ve amcasına öJlt gu,·e. 
nerek l annış ki hatırını 
kırm:ık elimden gelmedi. İs· 
tediği birkaç satırdln faz· 
las•nı yaınıış oldum. Eğrr 
bunun, ı•mtluğıı gibi h:ılo. 

larının daha giizel ''e daha 
parlak olmasına ,.i!rdımı d"J. 
kunursa kendimi bahti;yar 
sayarım. 

TES.\DCF 
Esl.i bir ;yazımı bulmak i('ln 

gaz,,temizin kol~ksh·onuııu 
lt"arı'itırı3 ordum. 'Yazıyı C'n 

iki !liene ''"·el 26 kaı:;ıma 1 
ras!Jl\·an nüshada buldum. 
O !lia,·ıfla, o Yamanki ba~ mii. 
rrttibimir. \·ahya Sa~·'ın bir 
ıiin e'"'·et \·f"fat ettiti df'rin 
bir teesslirle bildiriliyordu. 
Bülı.in Ilabı,ili piya :uanın 

1.-;-alı~kan, miıte\·aıi le ses· 
c;iz, dürüst bir sanatkar ar
kadaş olarak tanıdığı Vah
.Ya u:,ta o erendi ta\"rile göı· 
lrriınin önünde canlanıver· 

di. 
Tesadüfe bakınız, \'ah1a 

ustanın ruhu bizden rahmet 
dileği istemiş olacak ki 
onun öhim haberi, aradığım 
ya7ının çıkmış olduğu nüs. 
haya ıirmiş. Allah ona ga. 
ni gani rahmet p~Jesin. 

il \'E 2/3 
Rusya, ,leni bir teklifinde, 

Kore esirleri mühadele!<ıİ me· 
sele. inin 11 milletin tem· 
silcllrrindrn müte~ekkil bir 
koınis~·ona ha\"alesini, ko. 
ınisyonda 4 komünist mu. 
messil bulunmasını. karar
ların üçte iki ekseriyetle 
\"l'rilmPı,iııi iıı;tiyonnuş. • 

11 in 1',.-ıe iki.-;i tam sayı 

çıkmaz, 7 ve kiisur olur. 4 
komüni1;t müme~siJ dalma 
riklr ve a~ız birliğisle h:ıre
ket edf'cPklerine !!Öre geri 
kalan 7 ti~·e ht'-r ıaman bir 
:trava relstl('r 7 ve küsuru 
dolduramazlar. 
.\cab:?, Snvı:rtlerin ieabın. 

da mı11J.;;çılık etn1ek lrfn 
htı 1 ,hıkları bir forın~l müdUr 
bu? ... 

Sadun G. SAVCI 

0'1 KEl.b!EYLE 
Eski kral Faruk oesrar• kul 

lanırmı1 ... 
Kullandığı hiitün orı:;rar ın 

çöziilmesinden hPlB' ... 
T.\Tt,JSF:RT 

Fôzıl Ahmet Ayta§'ın 

gündeliği 

sım 1922 de Eclirne du}· 
man istili\ından kurtulmu~
tu. O manlı irnparatorlutu· 
nun Yliz yıla '.':akın payitaht
Jığını yapan Edirnemb:, bir· 
ı:ok acı ve tatlı hatıraları 
koynunda saklamaktadır. 
Tatlı hitıralar devam ede· 
cek, fakat kiyanıele kadar 
payidar olacak Türk ıııille· 
tinin Türk Edirnesi acı çek· 
miyecektir. l\linareleri gök· 
lere yük!ielen Selimiye ca
mii, buradan Türk ııı;anatının 
eşsiz ~eserlrrini olduğu ka· 
dar kudretini de do~ta \"e 
dü!j:mana daima hatırlata· 
eaktır. 

TCLBE:\T('i 

Gazeteci arkadaşımız ve Tür· 
kiye Ajansı mürlürü ~ecml F.rk. 
men ile Beykoz Orta okulu Ellş. 
Ieri oğretmeni )Jüsret ErkmPnin 
evvelki gün bir kızı dünyaya gel 
miştir. 

Pırlanta adı verilen yavruya 
uzun ömür diltr ana ve babayı 

tebrik ederiz. 

KONSERİ 

SARAY 
Sinemaıında 

Yeni usul ve cihazlarla teda\"İ edilmekterlir 
Bakırköy incirli Asfaltı No. 51. Telef. 16 -

:'11ua)·enehane: Fatıh Fevzipaşa CadJ 25011. 
184. 

Belediye Şehir Tiyatroları c;e. 
r."l ;;ekreterli~ine tayin edıJen 

'ı fazıl Ahmet Ay kaça BelediY• 
Daimi Encümeni tarafından 20 
liı'a gündelik verilmesi kararlaş 
t:rılmıştır. 

Köyde o iün pazar kurul. bunlardan ''az geçmel:e gönlü 
muştu. Köylüler getirdikleri hır türlü razı değildı. 

~i;f~:;~;f:1~f~~~~:~f ::~f ][nıızas ızMe'AI> ....-•pLnı~ - ~1~~fi~~~~fr~~;:;11lpj~ 
te olan Delphıne'ın koy mey. 1'1Ll;\/ \;\! ---....:. . uzattı. Delphine elinin titre· 
danındaki pastahaneye gırip · / \'.." 1 \ me;;ini gizlen1cğe çalışıyordu. 
çıktığını bıç kimse farketme· A E ~ Acaba bu mektupta ne var· 
di Herkes işiıle. gücüyle ıneı· A ı. ~ /) ,, _,t.,1 ··- t'fVİREN~ Vn9YJl,A.u. n. . dı? Ne olmasını istıyor.du' BU 
guldü. Fakat mektubu posta YAZAN~~ ~· ~' ,...,._,i!J'Q-·- mektupta yazılı olanı bılmedi. 
kutusuna atarken Delphine'in 22 ği gibi, ne istedığini de bilmi· 
kalbi öyle ('arptı, dizleri öyle verdi. vordu. Delphine yorulmuştu. Eve döndUeü zaman Domi- idi ki, Delphine'e hır takım ;ordu. Zarfın i.ızerinde: J.Jll 
t ·t d" k" k k k"l' " d'ı\rlene "\•azılı idı. Bu Del· ı re ı ı çı ar çı maz ı ıse. Artık mektuba hır an evvel Fakat oturac:ık olsa, içindeki nique bır ~ey sorma':lı, sadece sualler sormağa kalkıştı. Del· " 
nin önllndekl bir tahta sıraya cevap ,·erilıncsinı \e ne ola. huzur gıdecck, yıne birbirine }uzı.ine baktı. DcJphine de ba. phine ağabeyinın sözünü kese· phine'ın soyadı idı. A)'nı kf'" 
Ot • b I' rek: limeı·i ~Beatrıce'in odasındaki 

urrna5a mec ur o •ıu. cak ise olmasını iıtı.>ordu. zıt hislerin çarpışmasını du- şını sallıyarak ses.sizce eevap 
Bu birkaç gündenberi kar. E\·e döndüğü zaman Domi. yacaktı. flalbukı )·ürürken ne. verdi. - Itani bundan bahsetmi. atesli mektupları yazan el yaz. 

de~ınin te~\iki \"e kendi rız..ı. nique kız kardeşıne şöyle de· reye gittiğini ,.e ne )apacağı. Çok yorgun olmasına rağ. yecektik. di)•e cevap verdi. mıştı. • 

'l·ı·Ie kork nç b. · · · d \ k b · t d ü ·· d A-d t b""t"" · k o··mru··nde ı"lk defa olarak bü. Delphine koşa koşa ormanın ne u ır ışe gırı:r i: •~· rtı yeni ır vazı)e mey- nı ş nmuyor u. e a gez- men u un geceyı uy ·usuz ge. ı. 

1 
·· yolunu tuttu. Çan1ların en şıa 

mi erdi. Oyle anlar oluyordu dana çıkıncaya karlar bu me. meğe ('ıkn11ş Eibi neşeli ve ta· çirdi. Hatta saatlerce odada yü~üne karşı geliyor, kendi 
ki b pl •ı 1 d d 1 1 . k ı 1 b"I" ı· 0 1 h" ,.·u·ru""du"·. ı·kr· · ·· 1 • a· olduğu bir noktaya vardı. u )'a ı6 e}· en o ayı se e1ı onu.,,mtya ım.. sasr o a ı Jf'{ ı. e p ıne yaz. ~ ı ını soy eme&e cesaret e I· ·rerde sürünen dalların zöl· 
kendi kendinden itrFniyordu. Ve bir daha bunrian b;ıh et. mış olduğu yalancı bir mek- Suyuna ye~il lekeler basmış yordu. 
F k ıb . , gesine sığındı. l\lektubu ara· 

a at A ın )lonnıer ye karşı mcdiler. üç gün sonra Del- tuba değil, sanki hakiki bir olan bü~·Uk aynada kendi ak· Dominique bunu farketli ve !arından sızan bır glineş ışı· 
hissettiği kın o kadar derjndi phine poatahaneye gıdecr~ini a~k mektubuna gelecek olan ı;ini görü:rordu. Sırtında mor s:nirlendi. Gayet ak5i \'e sert tının altına doğru tuttu ,.e ş_u 
ki, bunu yaptığına pişnıan o!a- ağabeyine süylemcdi. Bü~le· hakiki bır cevaba kavuşacak· bir sabahlık, sac:ları Orgülü bir Se_!:le: satırları o sayede okuyabildi: 
mıyordu. Bu birbirine zıt his. tikle de adeta g •. .li bir $<'Y ya. mış gibi heyecanlı ~di. dolaşan bu zayıf kadın ı..endi- - Kırk yıl beklivecek de· o:Sevdiğim, 
ler insanı harap ediyordu. pıyormuş gıbi bundan dolayı Kim bilir 0 satırların arasın- .ı::ine ne kadar genç görünü. ğiliz ya .• Bir çare!ine bakmak . 'lektup bo··yıe baılıı·ordU· 

Nüshası tiikenmis ol:ın }~rt 113\'elerimizJ Y€'niden d .. , Delphine'in hayatı dümdüz heyecan duydu. \'olun bir da ne sıcak ir.ıalar. ne tatlı yor u. 13.zım. I:;im _,·oktu Bu mektubun Br· 
bashrma.ea lı3~J:ıdı_tım111 haber \'f'rmi tik. 1 num:-ırah k. ı k · t ıı· , k · d ~ · k · ve sa ın o ara ietmı ı. ıç .,umı yo uştu. Bt.r mü det )-ti. sOzlcr bulunacaktı. Bir an bu r.rtesı gi.ınu yi1'e öy posta. Delphine yine her zamankı atrice'e hitabtn ı·aZJldı0ıtını be· 

r.ursa, 2 numaralı İunir, 3 num:ırah Antah.·a ve 6 numa b" b"" ı k t .. d .. kt d ı · ı d ld A- d h · ·t • k d" ı b. t • ır ıaman O) e a.sırg.:ıya u. ru u en sonra a ur çam ar. hay:ı c a ı. ela gev~edi. anesıne gı me&e arar ver ı. gibi ürkek \"e itaati ır a. Iirtecek bir iz bulamadı. Sa· 
ralı lfatay il3\·elerimiıi.n ikin<'i tııbı haıırlanmıl}tır. t ı b" • "bl • ı d B • b. d bi F k t d d h ı umuş ır a!ioaç gı sat;a so- manına van ı~or u. u orrna· .'."'IOnra ır rn re içini bir hid. a a orman a a a uzun vıra: dece ese\'diğima diyordu. 
Kollek İ\'onlarında bu di)rt il· \"f" rksik olan okuyucuıa. la doğru sarsılabileceğini ta- nın yolları taşlıktı. Bu yol çok rlct bürüdü. Ke~ki cevap gelse uman dinlenebilmf"k için bir - İki gün daha bekliyelim. Dallardan sızan ko)'U gc>Jge 
nn111 hunları matbaamızdan l€'darik edt>hilirleır. Uaric:- şav\'ur eden1ezdi. Sarsıntıla. tenha idi. Xe in ana, ne de de bu gece o ne~eli ve küstah saat e\'vel yola cıktı. dedi. ıer arasında parlıyan küçürUk. 
ttn h' ıra,·e itin on brs kuru'i iiırrindf'n poc;:ta pulu rın en kuv\'etlisini tahta sıra. hay\·ana rastlanıyordu, Ti delikanlı cezasını bulsa, a~a- Akıama f'Ve döndilğtl za· Delphine ormanda oturup yu\'arlak günPŞ ı~ıjını varatan 
g-Onrlerenlf'rin adre tne i13ıvtlrr )o11:ınır. ~lf'vrudu kal ya yıkıldığı zaman hıssetti. uzakta tek ttlk evlrr vardı. Bir beyi onu bir hırsız gibi tQfeğı man bir sey sorm:ıma~a az. içini yakan düşüocelere dal. ıanki bu kt>limelcrdi. \'a on· 
mayaa ('an 3 kkalr İl. ('anakkale 7..:ıfrr. Ankara ti ve .Adeta çarpılmı$ &ibi iki bük· az öledrn dt> bir çağlayanın sc i ile gebertse dıye düşündü. melmış olduğunu unutan Do. ma~a. müphem hayaller kur· dan sonrakiler ... Onlardaki ı:e· 
T ki 

~ • 
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1 
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b t 1 dk k itim oldu. Fakat bu hal uzun geliyordu. Çam ağaçl.ırı nk gi. Fakat istedi.2i olmadı. Po!Oöt miniquc: mağa. eıı· ava•ı tı"lrı·)·erek pos- kı"n•en ,.e u··rkek m'na,·ı se1e· r ru:ı;ıı; .a\·e E'.flm ı n ı ıncı a ı amam an ı ('a, o u J 5 ır. d 
vur-ulanmı11 h 1ıtrdar €'tmrktt" ""\·am rdf'fti!iz. slirmedi. Çünkıl lc:inden kab3· bi gok yüııine doğru )tiksrli. restantta ?\Jile D'Arlene na. - HAIA gelmedi mi? derli. tahaneye girip mektup sorma. bilmek için Delnhine'i~ tecrü· 

~~ .............................. ~ ............................. ..- ._.r•_n __ h_i,_l•-r ... o_n_•_ı_·e_n_i_b_i· ... k.ı-vı_·•-t ... >_o_rd_ı_ı_ı_ı_aı.·• ... ç_a_m ... v_e_o_t..,k,.o.ku_·..,_m ... •n_a ... m_•_k_ı,_ın ... ı_·o_k_tı_ı ................ E-.r•ır_<_i_•_i_ın_r_ı _o __ k_•.n•.r ... •.ln•i•rı.' ... ;~a .... o..;.k.•d~.a~r..;.a~lı~•m;;,;,;•';tı..;.k~i..h~u~·ı;u~n.h~•-•~i~k~a;f~i~ri~e;~~il~tlı~· ~(~\~rk;•~·~1 .,_·•.r_.~ 
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Belgrad askeri 
görüşmeleri başladı 

Yazan: E. T. 
* Cuınlıurba .. k:ını C'rl;il na- n~ı~rad :?t _ Dün akşam C'<küp yoluyla ~\tinadan bur_aya 

)·ar re"mi ti)arelte bu- "elmiş bulunan 8 kişilik Yunan askeri heyetine ~eneral ~rı~~o 
1 

hınmak uzc-re bu~ün Yu- İoan:ıu başkani·k etmektedir. General toannu, .\tina askerı bol-
nanistana gidecektir. ı:.c i komutanıdır 

Birleşmiş ~lillctler umumi he· 
yeti 20 ekimde toplandı. 

* Kt'n~:llia yeniden karsa- \"edi gün de\·am cdr<'ek ola.'1 bu 7.•.)aıel, e~liıt sonunda Yu-
c;;ıhklar (•ıknıı~stır. ı.:o~ı:ı,· askerı hc)etının Yunanistanı zıra'·Ptıni JıHle rtınektedıl'. Toplantı muddeti üç ay olarak, 

Yani 20 aralıkta 1iona ('rt·ı·('kti. 
limumi heyet bir ay ka 1 • .\. 
Dterikan seçiminin netiee~ini bek 
ledi, ehemmiyetli ınesrleleri ele 
alamadı •. Amtrikan !l!eçimi yapıl· 
dıktan, neti<'e belli oldtıktan 

* Jrakt;ı nıunayı ler dc\anı 1 \'ugo.;;ld\' lıaşkt'ntındekı dıplomJtık nı.Jhfıllcrde s::ı.nıldıgına 

* ("in llindiıule iddrtlt sa- ıkı ntemleket arasıncLıh.i aı:kC'rı işb:rln::i h3kkıncla ba~JJmış ol-
etmi)tir. 1 ghre \"unaıı orclı.ı,:,u tcın ik:h.•ı·i, :;rccn f;Onhaharda \t.ınada hrr 

' aşlar olacağı bildiri!~ dukl;ıı ı gôı·uşmeleı e de\·;ı m ede ccklerdır. 
mektcdir. Trenden ın:şın(le basına kt~;ı bır bflyanat veren General 

'----------- ınanuu, h~r ıkı nıC'mlckctın askeri <.ın'ane\'i dostlugunu belırl-
llionra da )"eni Cumhurba$kanı 1 y d k b 1 
El'<nhowerln işe boşlomasını e e SU ay arın 

miş \e ~öyic dcnlİ'-1İr~ . . . 
• nu;ün Yunan . Yugoslav dostlu,Cı:ıına "aınımı~·etle ınanı-

beklemeğe başladı. 

rı.·evvorktan geıen haberJere ı' Durumu 
bakılı~<• umumi heyet toplantı 

·oru:ı. ı-:c_"r btt"Bn nJrlu~unıuz gibi rlaima birleşmış_ kalaca~ ~
Itır ak her iki n1illetlmizin barı ~ını hiç bir şey tchlıkcye duşu
tcmıyecektir.• 

1Diiddetinl uıatacaktıı·. ll•Ytt 20 ... ... ... ... l(eııya'da 
ıralıkta Xoel ve \"Jlbao;;ı tatili }3· 

Paeak, 20 oeokt;tekrar toplana· Ankora, 2·! 'lılll Sa'11nma Kfll"IStkf tk 
eaktır. Bilindiği gibi Ei rnhowPr Bakanı Sl'yfı Kurtbek yedek su- ~ 
o tarihte idareyi rline alac;ı.k ,., baylık. yedek suba.) larırı muvaı~ Cıktı 
Anıerikan drlegelerine 13zım ge. uıf kadro}a get;irHme~i ve terfi- -> 

len talimatı \:erecektir. Ieriyl(' astsuba\'lar ve asker alnıa A.ıdora A.a n Tirk Uoı:od•• A.1an•1 
Kore işinde ileriye doinı he· isleri hakkında şunları ı;öylcnıiş· ~airobi, 24 _ FPvkalfldc \a Kahıre 24 - Bir müddetten 

Necip Hilali 
Seı·best 

Bıı·akıldı 

niiı hiç bir adım atılaman11ı;tır. tir: zij!ct iliı.n ('dildiğindcnbcrı en beri mc\·kuf bulunan sabık :\lı-
lJnıumi heyete ba~lıca d{iı-t pro· ı •- Yeni C'"ıtiın metodlartn:l ciddi karışıklık dün patlak ver~ sır başbakanlarından Necip lli
Je tek~if ~dilmiştir. R~ri.nei~i 21 gtire yetiştırilmrklc ola_n )('d('~ mi!ilİr. Kikuyıı kabilesine nlen- talinin sıhhi durumu ağırlaştı
devletın ımzasını havıdır \1t r- suha\'larımııııı okuld.ıkı tah~ıı sup bir kalabalık tehditkar vazi- ğından kendisinin serbest bıra
s~rlerin ic:tedikleri yere gfind('· müdcİeti kcili trir[ilınrktr.dir. BHn yette ilerlerken polis evvela ih- kılnıası kanırlaştırılmıştır. 
rıırneterini teklif etmrktedir. !arın kıtalarda ameli olarak YP- tar mahiyetinde havaya ateş et- Diğer taraftan. sabık İçişleri 

.. l~incisi Rus projr~idir. Ru~ya tiştirilmelerıni sağlan1ak, te<·rü- miı;se de halk buna aldırı~ etnH'- Bakanlarından A-Iustafa .aruragib~tun esirlerin memlrkrtlerıne helerini artlırmak ve mtta!-iır or vip ilrrlenıesine de\'am edince nin de ı:;erbest bırakılacağı sa
gonderilmelerini, bu hususta mu dularda olduğu gibi yiıksclmclc- iizerlerıne ateş açmak 1orunda nılmaktadır. 
~:takatıarı olup olmam~sına ba- rini temin etmek, ihlıs..,lmno kalmıştır. J5 Kıkuyu ölmüş "~ Faruga ait ıuı otomobil s:ıtılıyor 

. ~amasını lstt'mrktedır. . uygun yerlerde kull<ınılmal:ıtını 27 fiİ de yaraJanmıstır. Ayrıca ., Sabık kral Faruk'a ait ~·üz 
Uçüntü proje !Urksika delege. 1 miımkiin kılmak rota!; prensılıi- i ,\(rikalı Kikuyu öldürülmij~tür. adel otoınobilin önümüzdeki 

ılnlndir. Bun.a göre ~t;i!lerdpn mizdir llalen ylirl1rliıkte bulu-1 Hunlardan ikbınin kafası ~:ok- ayın 6 .sında n1üzayede ile satı-
)~~larına. donm~k. ı~t~~·pnJ~r, nan 1076 sayılı yedek subay ka tur. şa çıkarılacağı haber verilmek-
ınutarekenın akdını ml!teakı_p j nununa gôre. ihtiyaç halinde ''r, . tcdir. Uu otomobillerin her bi-
derbal sevkediltcekler, ı temı. Uek suba\lar mu\'aızaf sınıfa Kl'n)alta nıuhakrıne e~ili~or rine takdir edilen kıvmet, mo
Yenıer, Kore i~in~n hall.i_nden 

1
. nakledilebilirler. 5802 sayılı ast- ~aıro~ı. 24 (.\.~.) - lng.ıltc- del1crine gOre, 15 il3. 40 bin 

ıonra a\1dtt edebılmf'k uzere, subay kanununda tesbit cdilmi) ı rrnın Kenya mustemJ~kesınde Türk lirası arasında tahavvül el
tnuhacir .~ıfatile ba~ka .menılc· ı olan şartları haiz bulunan :tstsu- i f~a_liye~te .bulun~n ~·~frıka Bır- mektrdir. 
ketı~rr .. go~derlleceklrrdır. baylar, ast3ııbay ·iınetmeliğind"- Iı~ı sıyası c~mıyctı~ın sakallı Bunlar mc)·anında, bilhassa 
~or~uncu proje Peru .dtlf'ge· ı ki CS<lo:lar dahilindf' kendi sınıf-! Jidcrı Jo~o Kenyatta nın duruş- Jlitl('r tarafından Faruk'a hedi

slııındır ve :'\tekslkanınkıne ı;ok !arının teğmenliğinc nasholunur~ ~na~ı bu~un burada ?a~ıan:ııştır . .) e edimliş olan zırhlı bir rıter-
Yakındı~. .. ~ . lar_. llk celsrde sanığın huvıyelı tcs- CPdes ile çlfl yataklı bir Cadil-lmdı Hint hukumrti de yrnı bit edildiktf'n sonra ınuhakenıe lac mevcuttur. 
bir teklifte bulunmuştur. Hunun 3 aralı.f:a tfı.lik edilmiştir. \'erli- Mısır, panıugunu sil:!hla 
tesınen bildirilmesi bekleniyor. Nişan lcr arasında •Yanan ?ı-Jızrak• ıa~ değt..,tirmck istiyor 
ProJ,Ierin miktarı bu suretle bt· kabı\'lC anılan Kl'.'nyatta tl'.'thi~('İ :\lısır pamuk borsalarını ka-
le ~ıkmaktadır. llie bir proje U· '.'ıfau· ;'\Jau te:;;kılfı.tını kurup idare patan hüklımct, pamıık fiatları-ıe · ;\·ermin TezcJ'le ga.zctemıı: mu • 
b rınde anlaşma olamadığından barrirlerınden ark;nllşımız Sa· etn1cktcn ı;anıklır, nı dünya piya.saları fiatları ü:re. 
~nJarın bir tiıli komi~lona ,.e. 1 · nne a.\"arlı ·arak, bizzat satın al-tı! ı l 1 d k' dun Tan;u'nun nışan tOren crı K ... ıı.,·acla filn1 "<''·irrn ,\\a 

tnes ve orada pro c er e ı k ~ ' maga ve ihraç etme&e karar ltıuhtelit teklirıerin birle~liril('· dun gece lfarnıara lokalındc a · Gardnrr hastalandı 
t' raba \l' do Uarının huzurlarında \:ermiştir. 
ek bir metin ha11rlanma .. ı dti· \kl" Jliıklımet, bu tedbiri, İn0'"'ilte-filnülmektedir. B<h-Jr bir rnPtin ~apılmı Cr Genç ııi<ı:anlıJ:lra saa~ Londra, :!4 (.\.P.) - • · or 

lı detlcr diler \C kendilcrını lC'brik Clark Gable ile inı,:iltcrenin Ke:ı ıcnın .:\1ı~ır pamu~una koydu~u lıırtanması (Ok güç bir işdir, k k ı 
lt ederız. 'J. ınustcmlekcsınde hır fıln1 ~r boy ·ot ·aran üzrrinc a mıştır. a.zırtansa biJe bunun umumi • \ Gnnl 

1 

ırukümct. i\Iı:sır pamur;-:unu, lı'Yet t;rafından kabul rdilml""iİ .. . . . ı \ıı·ırk('n rahatsızlanan - '" 
1 trnkinsu: li(İhirlir. ı;oakat umumi 1 Ru bnkunıe~ın .. ınu\o_ıır~katı. 1101.rt· ncr. dün tcrl:nl iciıı u~-.ıkla bu ; nıııkabilindc sil:ıh \·erecek bü

lıtYet hiç bir -.ey yapamamı. ~Ö· tır.•. ~la.ıh.ukı C ın hukunı~·lı llınt nı~a ~l'lmiştir. Şarkıcı l"ran!{ tün memleketlere satmaga ka· 
tUnrnemek için buna temayül rt· teklilını ı)I bulmaınıştu. Sinatr:fnın kara;ı olan Ava, kurt rar \·ermiştir. 
ı.ıişUr. G(jriJIÜ)'OI' kl IlirlC'~miı; !\Jil· ıeya böcek cinsinden bir para- Yunan Genel Kurmay 
" · ı ıittrn ınüştckidir. Yarın bir ha~-«Uslar Ilindistanın teklifinden lelkr uınumı heyr. ti .yrrını r ••Y· Ba•kanlıg" ı 

' 1 ı tancı c yatırılıp ıntisalıccle altına ., &ayrj resmi surette malUnıat ('· makta \'C bir İ'j goriıyorınu · ııs- h 
dinnıişler ve bunu iyi kar~ıla- ini \"('rRH"Re e;llı~nı~ktaclı~·· Toıı- <ılınacaktır Sıhhı durumu va ın1 Atına. 24 (A.A.) - Bugün 
b\~'!lar, yalnı7. şunu da ilive et· Jantı müddeti u 7atıl ~ bıle. ,.~- olınayıp muhtemelen 10 ~un_~ Öf.:leyJıı Başbakan ]\Jareşal Papa
tnı~terdir: ·Bu iş daha r.iyadc ziyrtiıı degi:jmrsi ümıt cdılını· ı kadrt~ l\lau l\lauların mcnücketı gos'uıı başkoınlığında toplanan 
Çin bükOmetini alıikalandırır. l .)·or. n~ donrcektır. yuk .. ek harp divanı, General Kit-
- ---- rikila.s'ın tckaüllüktcn geri alın. 

LÜKS APAATMAN bAİAlLf/Jİ 
AIUJTAKİL KONFO/JLU EVLEIJ 

.LÜKJ OTOMOBİLLER . 
'ClllJİJ CIJAFT •• IJEHIZ NIJllJl<U' 
20.000 • 1.1100. )ll_IJ I Zf O, • f()IJ - • 
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SÜMER8ANK 

masına ve Jstifa eden .General 
Grigoropulo'nun yerine Alilli Su.
,·unma Bakan1ığına tayinine k.ı
rar Yt'rmiştir. 

Amiral Cassady'nin 
beyanatı 

.\tina 24 (.A.,\.) - Birleşik 
Amerika hava ataşesi ;·arbay 
Donald \\'ilbcr, Uirleş:ik Amcri. 
ka altıncı filo komutanı anliral 
John Cassady'nin emrindeki 
deniz birliklerinde ::ıtoın bom
bo'1 bulunduğu şcklındc beya
nat verdiğini bugün yalahlıya. 
rak •Amiral Cassady, hakikatte 
birliklerinin atom bombası ata
bilecC'klerini, fakat atom bom
bas~na malik olmadıklarını• hil
ciirmiştir, de iliştir. 

-ıı--

Çok çocuklu analara 
tahsisat 

Ankaro. 24 (Anka) - Çok çn. 
ruklu analara yapılmakta olan 
\ rırdım ic:in bu sene de bütçeye 
!00 hın liralık bir tahsisat koıı
rıınştur. 

Açık teşekkür 
Kızımın evlcnmC'si dola.)·ısıylc 

ı:::erck nikı:i.h gerek düğün mcrJ
siıninc biızat gelmek, çiçek ı;:On
clermek ve telgraf çekmek surc
li~·le kutlulamak l(ıtfunda bulu
nan muhtcrem dostlarınıın, te
"ekkiırlerim~ bu satırlarla kabul 
buyurmalarını bilhas:sa rica ede-
rim. 

lla~bakanlık ~lüste"arı 
Ahmet Salih Korur 

A.111uforu AJ1t11u 

Nasaın, 24 - Kuzey Çin !!in
dindeki Pn nıühim Fransız mils
tahkcın ınevkii olan Nasam icin 
şıddetli çarpışmaların ba~Layaca
ğı bildirilmektedir. 

Fransız hava ku\•\·elferi bu / 
bölgede stı:niıs (apta faaliyet~ı 
gec:miş lıulunmaktadırl.ar. 

Re.ı;;nıı şalısıyellC'r en az 15.000 
kişilik Victminhli bir kuvvetin 
Xaı-am'a hucuın icin hazırlandı
t;ını bıldirmektcdirler. 

Fakat bu hücuınun püskürtü
Jcce.k!i ınulı<ıkkaktır. 

:-ıo\·}'rtlrr ('in llindine askeri 
ınabenıe s;:Ondrriyor 

\·a~ıngton, 2-l (A.P.) - Dış 
İşleri \'C Sa\'unnıa Bakanlıkları 
ııznıanları bugiin Rus )'apısı as
kerı n1alırınenin ,\sJ.~ kıta:-.ını 

bo\'dan boya kaledenı bir kızıl 
dc~ir,·olu ~cbekesi kanalı He 
JlindiÇinı'yc akmakta olduğunu 
fakat hnUın önemli bir kısmının 
Çindcn geçligi cihetle ~cbckenin 
müttefik ha,·a taarru1larından 
ınasun bulunduğunu söylemişler-
dir 

--
Uzmanlara göre Sovyet yapısı 

bu silahlar ve malzemenin Hin
diı;ini'~:e akması bu memlekette 
Franı-ızlara karşı savaşan komü
nist ordusunu geniş ölçüde kuv
' etlenciirdiğini ve ayni zamanda 
Birn1an;·a ve T;ıyland (Siyaın) 
için J.'Cni ve korkunç bir tehlike 
teşkil ettiğini belirtmişlerdir. 
Gcccnlcrdc Hindiçi.ni'de bir ko
münisl ikmal merkezine baskın 
şeklinde akın yapan Fransız ve 
Viclminh kuvvetleri bu ıncrkez-. 
de bol miktarda Rus malzemesi 

Yukarıdaki resimde paıartesi sabahı Yunanistan krali)"et Donanmasına ba!flı •Alpiıio~•. ~!· 
karma gemisi.)·le istanbula gelen NATO kervanının Diesel motôrlü kam)'onlarından hırı go. 
rülmcktedir. Kmey Atlantik Pakh te ~kilatına dahil üye memleketlere N,\.TO'nun faaliyetle· 
l'ini izah etmek mako;;ad.:,. le sey.' ar bir cösteri tertip edilmiştir. Türkt;ı-e dahil Nafo memle .. 
ketlerinin bayrakları arabanın gerek ön kısmında rerekse arka kısmında yer almaktadır. 

bulmuşlardır . 

Yeni bütçe 
Bakanlar 
Kurulunda 

Ankara Aia·•ı 

Ankara, 24 - Maliye Baka"
lıgı 1053 mali yılı devlet bütçe~i 
üıcrindeki son hazırlıklarını da 
tamamlaınış. hlilçc projesini Ba
kanlar Kurulunun tas\·ibine ar
zctrni§tir. Bakanlar Kurulunun 
b<ı71 ufak tcfrk noktalar hariç 
olınak i.ııere bütçc projesini ol
duğu gıbi kabul elliği haber ve. 
rilmcktC'dir. 

'lasraf kısnH 1 mılyar 480 nliJ
yon. ~ atırımlar kısmı ise 650 
mil\'on lira civarında olmak üze
re iosa büh;esinin 2 nıilyar 130 
nlilyon !ırayı bıılitca~ına karı 
olarak bakılmaktadır. 

DiAer taraftan gelirin tahmine 
,::öre 150 milyon lira kadar art
n11ş bulunmasından önümüzdeki 
mali yıl içinde bütçede herhangi 
bir a~ığın olmıyacağı neticesine 
varılmıştır. Gelir tı:ıhminlerinde 
arnzi vergisi tan1annyle Jfı.ğvedil 
mck surcliylc 30 milyon lira, 
masraf bütçesinden azaltılmak-ı 
ta, buna karşılık f\Jeclisc veril
miş olan gelir vcrgü;i kanunu
nun baıı nıaddeleri nin değişti
riln1esinc dair kanun tasarısın1n 
kaçakçılık hükümlerinin bir mik 
tar arttırılma"ının imkan dahi
line alınması temin olunmakta
dır. 

19~3 dr\·lrt blıtçe projesi önii 
müıdeki cumarlr!->İ ~ünü ?\1eelis 
başkanlı~ına verilecek ve Büt('e 
komisvonu tarafından derhal ızö
rüşiil~c~e başlanacaktır. Büt('e 
en kı11:a bir zamanda !\.feclise su· 
nularak gC'ni~ mikyasta görüşül
mesi temin olunacaktır. 

Ankaraya gelen Ameri-

kan temsilcisi 

Ankora. 24 (A.A.) - Amerika 
Tem!ilciler meclisi Adli komite
si başkanı temsilci Emanuet 
Celler eşi ile birlikte bugün öğ
lrdt"n sonra uçakla istanbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

Şarkışlada iki köy halkı 

kavga etti 
Sıvas. 24 (Anka) - Şarkışla

nın Crpni ve lnkışta köylüleri 
ara~ında sürüp Selmckte olan 
lhtiliıf nih~~·C't kanlı bir kavga 
halinde patluk vermiştir. Ccpni
den Fahrettin Ye arkadaşları. 
orınandan odun kestikten sonr.ı 
dönerlC'rken karşılarına İnkışla 
köylülerı çıkmışlar ve iki taraf
tan 30 dan fazla köylU silah \•e 
~opalarla birbirine girmiştir. 

İ~e elkoyan j:lndarma kavga
da ölüm olınadığını bildirmekte
dir. Birçok a~ır )·aralı hastane
re nuklcdilıniştir. 

Derlinde Jngiliz i~.(al bölgesinrle bulunan S!'andau haplı.han .... inin etrarın~ tnıiltere kral~ 
istihJdiım birlikleri ıarafından tel ör!'üler konıılınu5tur. Spandau ha!Ji!<olıanesınde Alman Nat1 
suçlularından bar.ıları bulunmaktadır.SovyeOer son zamanlarda haı>hhane channdan ıeçen Al· 
manian hapishane ile temas kurmak lstediklrri iddiasiyle te,·k if etnıi~lerdir İngilizler bu hl
diseleri önlemek makı;;adlyle haııish ~ne etrafına bir hurlul riınıe kiçin tel örglileri koynıuştar. 
dır. Hapishanede sırasiı le dört işgal kuv\eti askerleri tarafın tlaıı nöbet tutulmaktodır, 

Korerde 
Eisenhower 
için hazırlık 

.&. •dofu A"' ıı 

Scul 24 - Bu sabah buraya 
gelen :\fark Clark gaıeteCilcre 
verdiği beyanatta general Eiscn
hay,•erin Kareye .}·apacağı ziya
retle ilgili görüşmelerde bulu
nacağını ve yeni başkanla gö
rüşmek fırsatını elde edeceğini 
ümit ettiğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan, Tokyoda in. 
giliz büyük elçisi Sir Esler Dc
ning general Eiscnhowerin Ko· 
reye gelişini beklemiyeceiğni ve 
İngiltere miJletler topluluğu 
kuvvetlerini ziyareti müteakip 2 
gün içinde Tokyoya döneceğini 
söylemiştir. 

1''ransanın Tokyo büyük elçisi 
ise derhal 1'ransız birliğini zi. 
yarete J:itmiştir. 
Syn~man Rhee Seul'e cldiyor 

Pusan 24 ( A.A) - Güney Ko· 
re Cumhurbaşkanı Cyngman 
Rhee, )·arın Seule hareket edr
cektir. 

Bigadiçte Bostancı sayı 
taştı 

Bigadiç 24 - Akıamdan beri 
fasılasız yağan yağmurlar neti
cesi Bostancı çayı taşmış ve bu 
yüzden İzmil istikametinden ge. 
len : .. olcular geri dönmek mec
buriyetinde kalmışlardır. Bu 
arada Et köyünden gelmekte 
olan ve içinde bir kadınla 4 er
kek bulunan bir araba çaydan 
geçerken delriJmişlir_ Arabada. 
kiler Bigadiçli iki vatandaş ta-

Komşu menılrketlerden birinden pasaportla Ankaraya &elen 
Georıe Konatas adında birinin harrkih şüpheli görüldfiğbnden 
emniyet te kilitı memurları tarafından takip altındı bulundu· 
rulmuştur. l\lemurların takibinisezen Georce, evvelki &ün is· 
taç~onda kaçmak teşebbüsünde iken yanına yaklaşan birini 
polis zannederek cebinden çıkardığı kinı)'e\'İ bir maddryJ ağzı
na atmak suretirle intihara tr t'bbiis etmiştir. Resimde, Georce 
tedavi edilmek üzere kaldırıldı g ı hastanede görülmektedlr. 

Mersinde kireç ocağı 

çöktü 
Mersin 24 (ANKA) - Emir. 

ler köyünde bulunan Dereli lJa. 
cı ~fehmede ait kireç ocağında 
çalışan ayni köyden ibrahim E
kiz. ocaktan kireç çıkarırken 
ocak üzerine yıkılm1 ve İbra
him altında kalarak derhal öl
müştür. 

ra(ından boğulmaktan kurtarıl
mışlardır. 

Yedek subaylarımız 
Tokyo' da 

Ankaro 24 (ANKA) - Milli 
Savunma Bakanhgı temsil bü
ro.suna ıeten malümata göre, 
Kore birliğimize iltihak etmek 
üzere giden Kore Türk tugayı 
komutan muavini Albay Danis 
K~rabelen ile 15 yedek subayı. 
mız Tak}·o~.:a varmışlardır. Türk 
11:ubaylan, 28 kasım cum~ günü. 
Tokyodan Kareye hareket ede
ceklerdir. 
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SEREF 
YILDIZI 

tBecause \'ou'se 1\tine• 
RtjlsOr: ~\Irxandtr IJall. 
Oynı)·anlar: :\lario I.anza, 
Dorrtta !UorrO\\'. Jamcs 
Whltmoro • MG~I. 

Hollywood"da şöyle bir gele. 
nek vardır: ?lluayyen bır 

yıldızın, muayyen ve halk ta
rafından tuLulmus cvsarını bil
hassa aözönünde tutan, bu 
vasıfları halkın hoşuna gi
decek şekillerde ortaya dU
ken fılmler yapmaya dikkat 
ederler. Zaman zaman, mesela 
bir Veronica Lake'in dökülen 
saçları, bir Dorothy L:ımour'un 
vücudu, bir Jiumphrey Bogar
tın ak~ ta\'ırları beyaz perde 
Uıerincfe hükümran olur; ba
karsınız, ayni mihver üzerine 
bir çok filmler dizilir. Sesi gü
zel yıldızlar i<:in de ayni §CY 
söylenebilir. Deanna Durbin'i, 
;>;el. on Eddy'yi. Janette Mc Do. 
naldı ve sıra sıra caz şarkıcıla
rını elbette hatırlarsınız. 

Son Gece filnıinde Gül Gülgiin ve J\lulıiı> Arcıman 

ı Bü\'ük Karuzo• filminden 
beri ~ftı.rio Lanza, ~retro.Gold
\\ ·n _ '-layer stüdyolarının işle 

bôyle lizerinde ısrar ettiği yıl
dızlardan biri.si olmuştur. Bu 
filmindl', senaryo. yine onun 
,ahliyetl \"e bilhassa ses1 üze· 
rinde ı,ıeniyor: şekilleniyor; 
Adeta. bu sesi bize en mi.lna
sip, en u turuplu şekilde din. 

(( SON GECE» 
Yozon : BURHAN ARPAD 

ıetmek için kombinez.onlar arı. Eser ve senaryo: E. l\I. Kara-
yor. Eserin mihveri bu sestir.

1 
kurt 

Filme bir ıoyun-. havası vere- Rejisiir: Sami Ayanoğlu 
bilmek için )fario Lanza asker Operalür: Aram llugosyan 
edilf\·or Bu ve askerde kar- Ses mühendisi: f.3mi Kiimil 
şılaşiıAı. bir

0 

çavuşla araların- Prodüksiyon: I51k Film 
daki münasebetin çeşitli saf. Oynıyanlar: Talat Arlenu~l, 
haları komik unsuru teşkil edi
yorlar. Bir de .!\fG'L bu filmde 
Doretta ~ıorrow isminde se
vimli bir kızcağız tanıtıyor. 

Onun da berrak bir sesi v:ar. 
Filmde her hangi bir Ce\'kall
delik göremedik. 

gal etmiş olan Osmanlı ordusu
nun bir yüzbaşı Faruk'u var ki 
babasını öldürdüğü Rumen kızı 
?.fariola'ya Aşık olur, az sonra 
kız da onu yaralar, o, kızı a(fc
c!er ve oradan ayrılır ve bir. mü~I 
det sonra Romanyanın Ibraıl 
şC'hrini. pardon İbrail şehri ye. 

l\llıhip .ı\rcıman, Giıl f.ülgiin, rinc bizim Adap:ı1arını işgal 
Atıf Kaptan, şe,·ki_ye 'fay, Aıiz I edrrler. 
Basmacı 

Parklar, denizler, manzaralar, 
Son Gece'yi, tıpkı filmi ı:evi- hazan estetik, hazan da ekono

rcnlcrin yaptıııı:ı &ibi rastgele ele mik zaruı-cllerlc yutturulur ama, 
alıyorum. 1916 da Romanyayı iı· lstanbuia kapı komşu Adapaıa

ŞAHANE 
iNTiKAM 

oBrlghl Leaft Rejisör: ~ti. 
tha•I Curtls. Oynıyanlar: 
Gary Cooper. Lauren Ba
cıll. Patrlcla Neal. Jaek 
Cınon. Donald Crisp. 
l\~ırner Bros. 

G•ry Cooper'i zaman zaman 
alışılmamış rollerde deni. 

varlar. Fakat hazan ıŞahane 
İntikam" da olduğu ~ibi oynı. 
yacaaı rol ona ı bü)· ük• ıeJı, 

yor, O, asıl oynaması lilzım~e· 

leni d•Ril de yine kendi bildi. 
ğıni o.)·nuyor. Bu filmde kes
kin çizgili, ölı;ülü. ayarlı \'e 
aynı zamanda atak bir adam 
olmalıydı. Halbuki her zaman· 
ki tutukea. mahcup ve ayakları 
\-tlcuduna fazla gelen bir Ga· 
ry Coopcr &ördük. Buna mu. 
kabil Lavren Bacall bu filmde
ki oyunuyla kendisinin sadece 
gangstrr filmlerlnd•ki trhlik .. 
li kötil kadın rolleri i('in ya
ratılmodı~ını. pekala başka ve 

daha insani tipi oynayabile. 
ce~ini yarı yar a ıspat ediyor. 
Patricia :\eal'i. bu mevsim bi. 
le, dah3 ustac:ı. oynadığı rol
lerde seyretmişsinizdir. 

M. Curtiz, llollywood'un 
omühim,, rejisörlerindendir. 
Hu eseriyle ayni zamanda iç
timai ve beşeri sahaları kucak~ 
lıyan bir film yapmak istemiş: 
Bir yandan, tütün ve Sİinra 
tliccarları :ıra"ınd::ıki yıkırı re
kabeti; teknik kcşülerin tica· 
ret sahasındaki trsirlerini, 
tröst ve k:ırtell<'rin do;tuşunu 
kifayetsiz bir şekilde işlerk<'n 
öbür y:ından umumiyetle İngi
liz romanlar nda ra"tlanılan 
bir ~evd:a ç.:ı.prazının ('eşitli te. 
zahürlrrini göstermek istiyor. 
Kanaatimizce filmin en baş3. 
rılı tara[ı, senaryosunun hari
kul3df' drne>bilf'CC'k bir teknik· 
le tertiplenmiı:;, montajının us. 
taca yapılmış olma~ıdır. 

ATTiLA JUi.\ 'I 

rının Atatürk parkı, m<'ydanı \"e 
Adap:aı.arı ortaokulunun İbrail 
şehrini trm ilen karşımıza çıka~ 
rılması, dünya filmcilik tarihine 
ge('tcek bir yutturmadır. 

Kızın bir de aj?abeyisi vardır, 
ufacık bir tayyareye binip de 
havalanır ve az "onra ibrailin 
üzerine geldiği zaman o ufaC'ık 
ta)-yareden yü1.1erce mt'rmi ya
ğar, ~ayıı;;ı mal(ım olma~·~cak ka. 
d:ır batarya durmadan ateş eder. 
Fakat bizim sayın prodüktör ve 
rejisör, yabancı filml('rdcn rast
gele mak3~lnclıkları bu harp ~mh 
nt"lerinin hiç olmaZ!=3 şehir tc:in
d• olmn<ına dahi dikkate lüzum 
görme1ler. Göslt'rilen par('nl:ır 
a('ık sahada topc:u muhnrC'be11i 
ve gayrimuayyen bir yere yapı
lan hava hiicumudur, 

Bir başka harp sahnf'!;indt' dt 
bizim Osmnnh subay ve asker
lerinden birkaçı küc:ük bir to
pun başında :ıteş der demez, $!.<'· 
ne yabancı film ~ahntleri karşı
mıza ('ıkar ve o tek top('ai::ııın 
ortalı~ı bir an i('inde nasıl ce
hennpme c:cvirdiğini görürüz. 

Son Gece'nin en garip t:ıraft3-
rından biri de, tam film bitti 
~andı~ınız ~ırada, knr~ınızda iş
gal altındaki lstanbulu, Sultan
ahmetteki tarihi mitingi, Anndo
lu köylülerini ve itina ite kötil 
('izilmi~ bir Anadolu haritn!;tnın 
U:-.tilnde Ata.türkün b.:ışını (bu 
esn3dn bir "'" bir güneş gibi 
do~mu!5tn diyor) buhıyorsunuz. 
~e olduğunuzu anlamn~a mey
dan kalmadnn YUzb:ışı Faruk 
Bojln1 dalgal.1rında r.;evgili"lnin 
hayalini ~eyrediyor ve nz sonra 
Anadoluyn iltihak emri almn~ı· 
na raılmen ~f'vgiliı;;ini almak UZC'· 
re Romanyaya gidiyor. kı11n me-
1arına krndini atıyor vr ~tnriola 
rliv(' avaz avaz bn "1 1rırkt'n Son 
GCce- de !<Ona t"riyor. Filmi "<'Y
reden halk da hi!.c;iy:ıtını ht'p 
bir ağızdan ve tempo tutarnk 
şöyle if:ıdr rdiyor: 

~fariola. 'fariola, 'f:ıriola. 
Yuknrıdaki v:ızılnr, briki ne 

bir tenkid. nr ·de bir t:-ıkrlim ya. 
11"ına b<'nzelilt'bilir. Ama. bu
nun hUtiin eün3hı ban:a ait dP
fil . , son Gece• yi hele bir siz 
de giirün de .. 

Laıt"·edilen Sf'hlr Tlyatrno;:u ;ırıhıtı,•ri yaıtınur allınl'ta bir ıniting yaparak, tiyatronun blr in 
önce tekrar kurulmasını istenti)lcı dir. ıtl'~iındc •ıınirde ınitiııg yapan artistler görülüyor 

'~"'~;;~.ilMldl 1 Alina'da Bayar için h~~~lık 1 
Fı~larmoni Derneğinde yaylı 

sazlar grupu konseri I 

Yazan : FiKRi ÇIÇEKO~LU 
\':.ı~ lı saılar orkestrası kon

seri 
Orkestra şefi: Cemal Reşid 

rey 
Solist: Flüti.st Kıimil Şekcı-

karan 
Filarmoni Derneği salonunda 

Program 

Antonio Vivaldi: Concerlo 
da can1era (Re minör) 

J. S. Bach: Flüt ve yaylı saz
lar süiti (Si minör) 

l\f. Reuchsel: Scherıo 

İ stanbul Fi15rmoni Derneğ i 
bu yıl yeni bir hızla ('ahşma

l:ırına başlıyor. Derneğin salon 
larınd::ı her hafta ya sanatla il
gili bir konuşma yahut bir kon
ser yer alacak. On bir kişilik 

bir yaylı snzlar orkestrası Fi
liirınoııi konserlerine katılacn~ı 
ı;:ibi bu grup solitlere de eşlik 
C'dC'cek. 22 kasım 1952 cumar
tC':>1İ günü \"erilen ilk konser, 
bund3n böyle dinliyecegimiz 
nıusikinin kalitesi hakkında fi .. 
kir verecek m::ı.hiycttc idi. 

Antonio Vivaldi'nin Concerto 
da camera'sı, büyük Bach'ın 
hayranlık duyduğu bir besteci
nin ve ayni zamanda virtüoz bir 
ktmancının nefis bir rseriydi. 
(Kızıl saçlı papas) adıyle anı

lan Vivaldi, aklın:ı gelen bir 
nırlodiyi tcsbit etmek İ('in dini 
tıyini yarı yolda bırakıp mih
raptan inec<'k kadar musikiye 
5sıktı . Bu h5dise rahiplikten 
çıkarılma~•;ına mal olmustu anıa 
o, ömrünün sonunn kadar en 
drrin b:ı~lılığı ve ruh sükOnu
nu gene mu"ikide buldu. 

yot. Viyolalar: llHrutyun Ha
nesyan. Panayot Abacı. Viyo
lonseller: IIAdi"e Ötü~en, Lüt
fiye Dölensoy, Solin. Kontrbas: 
R('mzi Dölensoy. Solo flüt: K3w 
mil Şrkerkaran; piyanoda; Er
gican Saydam. 

Konserin sonunda ŞC'f ve or
kestrayı alkışlarken şöyle dü
şünüyordum: Sekiz ;yıl önce 
Cemal Re~:idi ancak 24 ki$İYİ 
bulan gönüllü bir yaylı sazlar 
orkes tra~ıyle konserler verir
ken tanımıştım. Bu~ün o sen
fonik bir orkestranın başında 
bulunuyor: ve Filiirmonideki 
bö\"lt' bir konser icin sere se('l'. 
beğene be~ene bir dii7.İne ka
dar kalbur i.istü sanatkar bu. 
lup ı;ıkarabiliyor. Dt'~t'rli mü
zisyt'nin gelecekte daha genis 
imkfınlara kavuşmasını temen
ni ederim. 

Not: 18 ka~ın1 1952 tarihli 
Şehir Orkrstrasının birinci kon
seri başlıklı yazımın ilk sütn
nuntın sonlarında iki yerde 
tertip hatası olmu~tur: (Tram
pet !'iesi) yerine (Tromoet sesi) 
vo (1912 dr) yerine (1812 de\ 
olacaktır, Özür dileyerek dü
zeltirim. 

-0--

Sanat haberleri: 

ON BOYOK YARAMAZ 
KüçUk Sahne • de me\·simin 

ba.şındanberi büyük bir başarı 

ile temsil olunan W. Shakes
pcare'in meşhur •NC' isterseniz• 
adlı komedisinin önümüzdeki sa
lı günü akşamı son temsili ya
pılacak ve 27 kasım perşembr

den itih:ıren de meşhur kadın 
muharrir A&atha Christie'nin 
yazdı~ı •On Büyük Yaramaz .. 
(Ten Little Niggers) adlı piye
sin temsiline başlanacaktır. 

Bu piyes Londra ve Nevyork 
sahnelerinde büyük mtıl'affaki

yctler kazanmış \'C Amcrikada 
filme de alınmıştır. 

Pi,yano \·lrtüoru Agostino Ariılo · 
grliyor 

J. 

Cumhurbaşkanı Celal Bayarı karşılamak için Atina sokaklarında hazırlanan tıklar 

Cumhurbaşkanı Celal Bayarın Atinada kalacağı evin bir salonu 

Dinlediğimiz Conccrto da ca .. 
mera'da konçertino grupu Se· 
mih Aree50 (l ci krman). F.mi · 
nr Erel (2 el keman). niidiye 
Ötiigen (Viyolonsel) elen tcırk
kOl etmişti. Yaylı ı::::ızlar orkes· 
trac:iyle bu ıı:rup yer yer harr · 
kelli ve neş'eli, y('r )-'er geniş 

hatlı ve yer yer canlı bir mu · 
siki dinlrttiler; hl'r iki taraf 
hasarılı bir muha\'ere halinde 
idi. Orkestra grupuncl:ın sık sık 
ayrılan koncertino topluluğu
nun mu\·affakiyetini ht'lirtmrk 
gerek.. Vivatrli'nin kon(,'erto. 
siyle, 1n ci yüz yılın başında 

kHt,.ik muslkl i.istadl;ırına örı

rüHik eden büyük bir besteci
nin eserini tattık. 

J. S. Baeh'ın dört süiti ara
sında en çok tanınmış olanı ve 
sık sık ('alınanı Re ton:ılitesin
clrkidir. Si minör siiili de ara
ı.ııra kons('r progr.:ı.mlarınd:ı )'C'r 

... alır. Süiti kuran kısımlar birer 

1952 Busoni büyü~ mükifatı
nı kazanan tanınmış JtaJyan san
atkarı aralık ayının ilk hartasın
lla şehriıniıe gPlC'rek 1.t.al~an klil· 
tür heyetinin himnyesinde Şehir/ 
Dr.am Tiyatrosunda bir konser 
verecektir. 
Bernnrd l\firhrlin'nin orkestra , ----BU 1 

ile konseri 
Cemal Re$it Rey idaresinde . 

drıns p:ır('asıdır. Fok:ıt B:ıch 
ay:ırıncla bir cleh:l, B:ıch aya
rında bir yaratı<'.'ı bahis mev
zuu olunc:ı bu dans p:ır(,'aları
nın, orijinal raks Usllibuna ve 
ritmine \':ırıncaya kadar Ş<'kil 
degi5tirdikltrini görüyoruz. Öy. 
le ki bu ince \'e zari( r:ıks eser
leri musiki ve m5nrı bnkımın
d:ın aı1:ırlasıyor, asıllarındaki o 
h;ırif \'e adet:ı uçucu karakteri 
k:ıybtdiyorl:ır. F:ık:ıt buna. mu
kabil kuvvet ve kudret knz:ını
yorlar. Günli ge('miş ('rkici za. 
rirliklerinf:' karsılık dah3 zen
gin ve dahil g(iz alıcı renklerle 
göz kam:ıştırıyorlnr. 

fhtiş:ımlı bir girişle ön<'.'f' 
o~ırb:ıslı bir UvcrtUr ve bunu 
t:ıkip ed!'n Fugue'den sonr:ı ge
ne b:ısl:ıngı('lnki azametli mu
siki .. F.srrin öbür kı"ım1arı 1:ı
rir bir Rondo. geniş hatlı bir 
Sarnhancle, (,'İft bir Bourrl•e, 
flüt süslemelerle rslik rdrrkE'n 
ork<'.'stranın bıraktı~ı temayı \'l
yolonselin (':tldıj!:ı bir Po1on:ıi"e, 
bir 1ıJenut't ve soncla ncş'e kay
n;ıJlı bir musiki sayfası: Badi
nt'rie . 
C:ıch'ın sliitlerinde öbUr ne

f<'.'s sazları gibi fli.lt de bi.iyük 
ü"tadına k3Vtı$mııştur; onun 
elinde yer yer cı\•ıldar, yer yer 
derdini pnylaşır. Si mınor 
sUitte solist. flütist I\Jmil Sc
kerkarandı. Eser boyunca ka
tıldığı kısımlntda bu gene:, sa
zını ve musikiyi seven bir san 
ntkar olduj!unu isp;ıt etti. So
list, B:ırh'ı ('illm.:ı.nın mes'uli · 
)'etini idrak ederek böyle bir 
musikiye y:ıkış:ın aj!"ırbaşlılıklJ 
ve titi1likl<' esrrin ı:::olo partisi . 
nl ~aldı. Orkestrada \'e nt'[ro; 
sa7.ları topltıhı~und:ıkl oda mil· 
zif!i çalısmalarını takip ettiAim 
gt'nç fliitist bu tempo ile ilerle
di,w:i takdirde gelerekte kencti
sinden sık sık bah"rttirecck bir 
"eviyeyt' yükselec!'ktir. 

t'"('üncü eser ~I. Rf'uch-.cl'in 
bir Sch!'rbo'"u idi. Vivaldi \'(' 
B:ıch mu~iki~ivle b:ı,ı!daşamıyan 
bir mu"iki.. İki azametli "es 
yapısı yanında iifle~en yıkılı 

vrrrc<'k çerden çöpten bir mu
siki .. Cemal Reşit kon"cre ye
ni bir renk kalmak ıçın bu 
Scherzo'yu koymuş olacak ama, 
csrr zahmrtine cle~medi. 

Filfırmoni Dcrne~inde veri
len bu ilk musiki J:('CC'sl mün~w 
sC"betiylı'.! bu kon<;rrc katıl:1n 
~rnnatkltrları tanımak yerinde 
olacaktır sanırım. Krmanlır· 

Semih \r.[!~c:o , Emin,.. F.rt'l. H~ 
mit AlaC'alıo~lu. Erdoı2an Sav 
dam, Semine Argeşo 1 Alim Al-

Fi15rmoni Derneği senfonik or
kestr:ısının 27 kasım perşembe 
günil Saray'dn Vl'receği konser<' 
tanınmış Fransız viyolonselisti 
Bcrn.:ı.rd ~ficht'lin solist olarak 
i~tir:ık edecektir, pro~ramcla 
Uoccherini ve Dvorak konçerto
l:ırı vardır. 

IUu:ınıınf'r K:ıraca'nın trınııili 

Cuma ak~:ımı llrl"inkr 952 nin 
son temsili verildikten sonra cu
nı:ırtC'si matinrclen itibarrn (Koın 
ser ve Ölt'Sİ) isimli bu sene 
Pariste fevkalfıde sükse yap:ın 
bir komedi n1uzikal temsil edile
cektir. 

İst:ınbulcla ilk defa sahneye 
konan bu csrrde birçok yenilik
ler yapılmıştır. 

Sariye Ayl:i llindistana 
gidecek 

llindist:ının tanınmış emprr
saryolarından Cubinski End Co, 
ses sanatk5rımız $3fiye A~l.1i'yı 
ıımdi"t:ının mubt<'lif şehirlerin
de 60 ı mütı:ıcaviz konser için 
angaje etmek istı:ımiştir . Safiye. 
nin Radyo ile mukavelt'~I bulun
chığundan bu teklifi ancak 6 ay 
ı:;onra kabul edcbilecef(ini bildir
n1iştir. 
Diğrr tara!tan Sa!iye Ayltl 

aennrrosunu biızat hazırladıe:ı 
c;ok ~rijinnl me\'zulu bir tarihi 
[ilm ('C'virmr)!i ve baş kadın ro
lünü kf'ndisi oynama~ı kararlaş
tırmı!'ltr. 'f('rzu bir ses sanatka~ 
rının hayatıdır. 

Galatasaray ö~renrilrri Şehir 
ph·rsını temsil ettiler 

Ce·;at Fehmi Başkut'un Şehir 

piyrsi Galatasaray ö4rcncileri 
tarafından tem.si] <'dilmiştir. 
Temsilde piyas muharriri Cevat 
Fehıni'nin o~lu Acar Başkut da 
rol almış ve çok muvaffak ol· 
ınuştur. 

!STANBUL BELEDiYESi 
sımhı TIVATROl.ARI 

Bıat '21 d• 

DRAM KISMl 
SON KOZ 

Yazan: 
~lichel Duran 

Salihaddin lrdelp 
Teh•fC'n r 621 ~7 

Pazar gün1erl 15.30 da l\1atine 
Cumarf('"ii ,.e Çarşamba glinlerJ 

14.30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gi!=eler saat 13 de açı l ır . 

raıartrtl al.-<ıam!ırı Draıtı lı:ıtmınıta, 

Sah alı.'"mlan KtımMI lı.umında 

temıl1 J'Oktnr 

F '1 1 N Ö 'ı 0 il Ö L Ü M tl 
( F'.ski il a lkrvl binasında) 

TElll iKEL! flÖNF.MEÇ 
V u~n· Prıestlev 

filrkrPSI rurıc Yalman 
PPr'Jembe Cumıtrte'll , Pııar 

gündüz ve Pazar akşamı. 

Cumhurbaşkanı Celal Rayarın Atinad:a kalacağı evden bir köşe 

Cunıhurba~kanının Atinadı kalacağı evin kütüphane salonu 

Cumhurbaş:;aııı Celili Hıyarın Atiııadaki yatak odası haz.ırlanırktn 

-
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Türk basını, suikasti 
Jiddetle tel'in ediyor 

Suikastçi Şerif Dursun' un bu sabah 
yakalanması muhakkak görülüyor 

( Baıı 1 incide) 
:ret göklorinde parlatacak kı· 
vılcımlart saç:ın bazan kamış, 
bazan tüy, baıan demir sek
lindeki bu llet elden ele pek 
kolay geçer ve asla yere düş
ıneı. 

Ecer bu hakikatleri en·elki 
&ece Ahmet Emin \"almana 
•uikast yapan ıe!il bilseydi hır 
la.banca ile koca söz hürriyeti 
lrıüessesesini yıkmak mümkiin 
olrnıraca~ını kestirecekti. Fa
kat o tabanca tctiııini c;cken 
eli harekete getiren sinirin 
batlandı~ı dimağ bu hakikatı 
dü$ünecek kuvvette olmıyacak 
ki böyle menCur ve mekruh bir 
işe cür'et etmiştir. Kalemi ip
le asmak, fikri tabanca ile da
tıtınak devrinden ıızaklaştığı
tnıza inanmak istMi~imlz :şu ıa. 
tnanda Ahmrt Eminin şahsında 
'6ı hürrivetine te\·cih oluna:ı 
bu sil~h h:ımdo15un o kıymetli 
Başmuharririn \'ilcudünr mü
hırn. hiç bir zarar vermemiş
hr. Yalnız hiirriyete ancak hür 
tiyet ile payan verilecek devre 
&irdi~imıze inananların bu i
tıançlarını sar!>mak gibi bir 
tararı olur diye korkulur. Fa· 
kat bu korkuva da mahal vok
tur. Söz Ye )·azı hürriy~tine 
tahanr;'I, 111. ı;opa, hapis ve ne
fiy- il~ hu<Iııt çiımt"k Hıtiycnler 
l'tı.u~zzam bir nehir gibi akıp 
iidrn 2amana naıaran pf'k kı
ta sa~ ılacak bir müddet hüküm 
Sür~ı:ılcr bile neticede daima 
elleri bö~ürlerinde hüsran gir
dabına düşmüelerdir ve düşe
tekJerdir. 
•İnsanlar pervaneler gibi 

da~ılsa. da~lar pamuklar gıbi 
atılsa,. kaltm bu hen'!3menin 
0rtasında gene dimdjk dura
.. ktır. 

l!er şey kırılır, kalem kırıl· 
ııı ••. 
~•latnda atılan 
ll:ıırşunlır 

Aks•m'da Halkcı. Malatya su· 
ika l miina~ebetilt diyor ki: 

U •Ahmet Emini öldürmek is-
.Yen her kimse, herhalde ,ah

g~ bir garaıla hareket etmemiş
tır_ Ahmet Emin, siya~i ha:'•at 
dı~ınd;ı düşmanları olacak in
ıan değildir. 

lıu hldise, alellde bi: ıabı\a 
\ıakaı;ı olmadıtı ic;in göılerimizı 
k~ınaiıdır. Bir y~ndan p~li~i~a 
a.v:ralarında ornrklfl'nmızın 

l.
1 

nlı meyva verme:e başladı 
1nı, kin ve nifıkın nerelere 

;adar gittıtini göst,.rivor. Di 
d ~r taraftan bu muharririn hem 

I! •Vatani) ba şyaz:-ırı gibi ta· 
r~f:iıı görünm~_ve dikkat eden. 
~ 1tnı;eyi kırmak incitmek iste· 
l'rıi~'en yumusak bir muharririn 
~~tılarına dahi tahammül~iizlti
ii cinayete vardıran politika 

~l'baJıgı ruhunun memlekette 
~~t~icie naııııl hAkim oldut!unu 
h lı~tı}or. Balıkesir ve ~falat\·.ı 
t idıseleri şuna işarettir ki ar
dık ıu earip demokrasimiz için
~ki acayip hürriyete göre kim 
~ toplantılarda serbestçe ko
~ıa_rnıyacak, politıkacı \'e mu
?tı trır, kelle~ini koltuğuna al· 

1. ldıkça istediğini ''ıtlıp söy
~~ernivı;ıcek. hattA diledi~i yert·; korkusuz $!ezemiyecek!ir. Gıt 
~ 1 Yerde Baı;;hakan ve Içi$1erı 
t •kını bulun'3lar dahi... Ne 
~o::eı memleket! 

ltu 'lun 

ı,~•hıp Edip . Törehan Yeni 
k anbıtlda nizam ve intizamını 
•tbed"n ve anarşi ·e )'akl3.· lan · 

bu ... ın•mlek•tlerde kurşunun 
lö luk bir mlnbı olduğunu 
~d~ lı.ıyor, yazısına şöyle devam 

IYor: 

a/1hz &imdiye kadar matbuat 
ıuk. 10da kursunun olmadığına 
hıı r~di~or fakat matbuatta ca
)erııbır halk tahakasını zehirle
hır ere karşı da kanunen hiç 
Utııı';Y rapılmadı~ını j!ÖrmPk1P 
d,

11 
ÜYor,;...ık. Bugün 1stanbul

tok ~~.rfınazar Anadolunun bir 
baık k?Sf'lerinde zavallı cahıl 
~1 ı .ınkı1Ap('ı bir sınıfa kar· 
~r:ıkehırJemek icin u~raşan bir 
liııl'ltgaz~te ve dergiler vardır. 
l1.1;:ı ar ınkıl~bın en kud<:t nok
h1~ '~na bile tecavüz ederler, 
ıı, 111 ır •dl! takibata duçar ol· 
l~r ~r Bit~kis madrli himare
lilı·ıiö'.düklerl de mül•madiyen 
ltı,.ı.'nır ve resmen tekzip edil-

llıı·· 
tttJ;ı Un Ahmet Emin Yalmana 
ı.hir~ kur;un bu ~ibl yazılarla 
hl!ı . "nen kötiı bir miiteas•a. 
fıb1 ~ş~~i~i bir cinayettir, Bu 
l6~ı otu, mütta'"&ıp hain mah· 
biJ ~tın Yüz binlercesine muka 
~.•lıı, u "'•.m.lek_et Ahmet. ~mi" 
?:ıu~ an gıbı hır ~azetecıyı he
hıı"u'l'lrfer yetistirmPktedir, Biz 
tih~ ~kü grnc ne~il içinde onun 
lıf! ı ırk ıt-nPrlenhf'ri mPslr~i
~~ ~~ık kalmış. hür fikirler
•ı~l'tıi ıı; uzakJaı;m::ımıs. medeni 
•• ı Cok yakından tanımıs in 
t,.~:;ın co~almasınt isth·oruz. 
l:ı"rı ~UJi:iın için bö)·le bir ga
bır \cYı rnemJpl<etin en büvük 
~d 'Yın•ti telAkki etmek · zo 

"•ı.:~· ' 
g • hAdlsp,I 
~ı· 

~~. ıın Ragıp Emeç Son Pos 
•lf Ya.ıı:vor· 

~ er . 
' lliıa evden evvel bır hukuk 

ın devleti kurmak sevda 

sı ile çırpınan Cumhuriyet ba
nileri için, Balkanlı zihniyetin
den uzak kalmak, Batı ilemle 
ka:rnaşmanın en kestirme yolıı 
idi. Dün oldugu gibi bugün 
de, bu istikametten inhiraf et· 
mek ic;in ortada hiç bir sebep 
tasa\·\-ur edilemez. 

l\Jalatya h.ldiscı ini, biz, işl" 
bu zaviyeden mütal.1.a ediyor 
ve bir a:ecenin karanlı~ında 
Ahmet Emin ''almana kurşun 
atan adamın kafası ıgibi elinin 
de, bilhassa bütün bu sebepler
le merhampt~izce kırılacağın
dan emin bulunduğumuzu be
lirti,·oruz. 

H3disenin, demokratik Jt;eliş. 
melPrimiıeı kattığı huzursuzlu 
~un bilhas5a pek ge('ici kalma!'iı 
ümit ve temennisi ile de. ar
kadaşımıza Acil şifalar diliyo
ruz .• 

Demokra\liiimlzi kan 
İçinde bogduramayıı 

Falıh Rıfkı Atay Dünya'da 
hiidisedpn teessüfle bahsederek 
diyor ki: 

Biz bu mE"mlekette K1ş3.ni· 
ter tethişçili~ine doğru bir ~i · 
dis oldut:undan boşuna yanıp 
~;akılmıyorduk. Başbakan, irtica 
unsurlarının oyları ve propa
gandası ile ikbı:ıl ,.e iktidar<l:ı. 
kal.ıcaı:::ını sö.,·Jiyrnler yalan söy 
!emişlerdir. Nerede UstaoAlu 
meselesini inceliyt-n haysiyet 
divanı" Vatan başyazarı af P •• 
hine böyle bir cinayeti acıkça 
tahrik eden p;aıetenin !-On ~ay

lası resmi 'lln dolu clel\İl miy
di? 

Daha ~ôyliyeceklerimiz yar. 
Fakat suikastc1ların yakalan
masıını ,.e Adil sorusturmanın 
netice \'ermesini bekliyoruz.• 
•lalatyadakl menfur 
Suikast 

\~eni Sabah :\falatvadaki sul
kasdi Türk umumi efkf4rın1n as 
la tas\'ip etmiyecetini söylüyor. 
meşrutiyet devrinde kalem er· 
babına yapılan suika~tteri an· 
!atıyor. sonra diyor ki: 

cBu kanlı ve siyah de\'rf. ta· 
mamiyle kapamı~ bulunuyoruz. 
Avnı fa~la tekrar dönmek ht-vf'. 
~inde olanların arıularını kö
kiinden kurutmak dPmokrasi ve 
fikir hürriyetinin ilk \'e zaruri 
§artıdır. 

~falatyada bulunan sa ·ın Ba11 
bakanın bu acı ve o nisbette 
menfur hadise ile yakından İl· 
gilenme i \'e acele Ankaradan 
ameliyat için ucakla bir tıp he· 
veti ve malzemesi gttirtme&i, 
meseleye hüklımetçe verilen e. 
hemmiyeti gôstf"rmektedir. l\IJ 
teca\·İz veva mütecaviılerin. he 
hcm•h•I · bulunarak adaletin 
pen('esine \·erilmesi \'e kanuni 
cf"ıalarını çekmeleri, demokra
simizin emniveti ve ltisi bakı
mından, ön İ>l.inda yer alması 
gereken bir keyfiyettir.• 

Çirkin blr 
Teca,·üı 

Son Telgraf Malatyadaki sul· 
kastın her bakımdan teessilr ve 
teessüfe ~ayan olduğunu söylü. 
yor ve diyor ki: 

tHükQmetin almış oldu~11 
pek ciddi tedbirlerin, fikir hür
riyetine, demokrasi iclPaline 
kasdetmck cür'etinde bulunan· 
ları kat'I olarak 5İndireeeğini 
ve bu kabil hAdlselerin meml .. 
ketimizde bir daha asla teker
rür etmiyeceğini limit etmek is 
teriz. 

l\Iakalemizi bitirirken, Ahmet 
Emin Yalmana Acil şifalar di
ler ve bir an eı-vel iyile~erek 
meslek hayatına aYdıelini te· 
menni ederiz.> 

!\lalatya Suikastı 

Mıthat Perin İstanbul Eks· 
pres'de yazıyor: 

cTürk matbuatı dtindenberi 
derin bir teessür ve endişe i
çersindedir_ Buna sebep olan 
Hadise ~lalatyada bir gazeteci 
nin mel'un niyetlerle hareket 
edeıı bir caniye hedef olması· 
dır. 

Ahmet Emin Yalmanın uğra· 

dıiı menfur tecavüzden teessür 
du.rmayacak hakiki bir gazetecl 
tasavvur edilemez. Kırk sene
den fazla bu memleketin mat
buatında kendi fikir istikametin 
de ı!>rarla inatla çalışmıs. bu 
meslegin çilelerıni çekmiş bır 

başmuharririn, tam gerçek de· 
mokrasiye uJaştıgımıı bir de
\'irde, bu ('eşit bir tecavüze uğ 
raması Uzilntü:ntize başlı başı. 
na biiyük bir sebep teşkil et
mektedir. 

Kaldı ki; Ahmet Emin Yal· 
man, kendi fikirlerini, doğru ve 
ra yanlış olı;un, her devirde 
ıiddetle müdafaa etmek ~ibl 
medent bir cesaret göı:.terebilen 
sarılı başmuharrirlerimizden 
biridir,l) 

Bu çeşit şeni tecavüzlerin 
karşısında biriz, beraberiz: 

Cih•t Baban Son Saat'de Ma· 
latyada ~ıkılan kurşunun körpe 
demokrasimizi hedef tuttuğunu 
söylüyor, diyor ki: 

• Türk millrti Klş.lni mukal
litlerinin, İhvan-ı ~füslimin 
namı altında Bo1şevikli~in pro
JliHi!anda~ına kurban olan psiko 
patl:lrın at oynatacakları saha 
de~ildir. Biz milletçe, dr(terin 
o sahifesini kapattık, şimdl ya
rına. Garba, medent dilnya~J 
bakıyoruz. Bu memleketi, Sar· 
kın karanlıt:ına. do~ru siirük· 
temek istiyenler. karşılarında 
)'ekpare bir rnitlrt bulacaklar 
le bu mevzuda. hic bir parti 
miil.1h~1:lı;ını, kendilerine mü
zahir gtirmiyeceklerdir. 

Ahmet Emin Yalman ile fi. 
kir beraberlhd yürüttiiQ'ümüz: 
zamanlar oldu kendisinden ay· 
rıldığımız bir çok mevzular dil 
vardır; icap etti~i z.aman yin.:? 
çetin mücadeleler için karsı 
karşıya da gelebiliriz. Fakat 
medeni bir demokrasinin kurul 
m<ısı d.lvasın<la şark usulU 
boj!'uşm:ı.larla mücadrlc yolun. 
da, bugün oldu~u gibi yarın 
da beraber olacağız: ve memle
ketin bütün vatansever unsur
larivle beraber. bu müstekreh 
usulleri, bu silAhlı mücadelele. 
ri. bir daha hortlatmamak Uza.
re ebediren gömeceğiz.> 

Fikre karıı 
Kurşun 

Cavit Yamaç Akında hUr 
Türk düşünce.sine, memleketin 
demokratik nizamına karsı ko· 
yan asa~ılık inat ile milcadPh" 
etmC'k zaruri olduğunu söylü
yor. diyor ki: 

•Bu inat bir fikre di~er bir 
!ıkirle karsı koyma değildir. 

Bu inat. lokomoti!r karşı k•I\· 
nıyı, pulluğa ve traktöre karsı 
kara sapanı. ilme karsı hurafe 
\'i istivenlerin inadıdır. Geri
İiktir. ·cehalettir. Bunun kökil· 
nü kazımak lazımdır. Türkive. 
terörler de\Tini atlatmıs bir 
memlekettir. 

Türkiye medeni bir clemok· 
rasidir \'e burada fikre zor ve 
tethiş karşı koyamaz. 

Menfur hadise 

Hizmet yazıyor: 
Fikir hürriyetine, Türk ha· 

sınına karşı yapılan iğrenç ve 
küstahça tecavüz nefrrt \'e te· 
f"ssiirle karşJlanırken demokra
si basınının mümessilleri ola
rak şunu da açıkça üade etmek 
isteriz ki, biz, birbirimizle en 
şiddetli mücadeleyi yaparız. 
Fakat. hürriyetimize böyle iğ
rene;, küstahça bir tecavüz olur 
1oa bu gibi soysuzlar demokrasi. 
fikir hürriYeti dü~manları kar· 
şısında ~ö~üc;Jerimizi siper )'B· 

parak mücadeleyi de vazife sa
yarız. 

Ahmet Emin Yalman, fikir 
hürriyeti. Demokrasi Basını cep 
hesinin bir gazisi olarak ar J· 

mızdachr. Atılan kurşunlar <>· 
nun ic;in sadece bir şeref vesi· 
ltsi olur. Bu soysuzun kurşun 
tarı onu aramızdan almadı~ı i
çin Allaha hamdederkcn tek· 
rar tekrar ~ifalar dileriz.t 
Malatyaılakl 

ntenlur tecavüz 
Mümtaz Faik Fenik Zaferde 

yazıyor: 

aSavın Ahmet Emin Yalına· 
nın fi

0

kirlerine veya kanaatleri
ne uymayan fıkir ve kanaatle
rimiz ola bilir_ Ancak bunun mü 
nakaşaMnı eftr.diee yaparız. 

Bu memlekette artık kalem 
kurşunla kırılmıyacaktır. Bu
nun böylt olmasına müsaade e
dilmiyecektir. Çünkü maazallah 
bunun ötesi. KAşAnidir! 

Bir kaç vicdan eşkiyasının 
hürriyet zannettikleri ser~erilik 
leri i~in bütün mi11etin hürri
yetini, istiklalini ve istikbalini 
feda edemeyiz. Kim ne derse 
desin, \'İCdan yolunu kesen bu 
ba#ilere karsı en sıkı tedbirleri 
derhal almak mecburiyetinde
yiz. 

?ıtuhtercm Ahmet Emin Yal. 
manın ?l.talatya toprağına dökil 
len kaaı. bundan sonra bu ne
,; faciaları önlirebilirse. hiç 
~üphe etmiyoruz ki me~le~imi
zin en dej:erli ve en kıdemli 

rüknü dahi bu kanı helal ede· 
cektir. 

1'resstirümüz hakikaten de· 
rindir: kı~metli bir meslekda-
~ımııın :şahsında bir haydut 
utanmadan sıkılmadan basın 
hürriyetine kurşun sıkmıştır. 
Bu kurşun muhakkak ki tepip 
onu vuracaktır ve vurmalıdır. 

Ahmet Emin Yalmana, Va
tan ailesine ve bütün basın 
men.1;uplarına geçmİ$ olsun der 
ve Vatan başnıuharririnin yine 
aynı enerji , ayn1 mücadeleci 
ruhla ~ütununa tekrar kavuşa. 
eagı günü s•bırsııhkla bekle
riz. 

( Baıı 1 incide) 

uzun boylu görilşmilştUr. 
İçiıleri Bakanı Ethem Men

deres, Adalet Bakanı Osman 
Şnki Çiçekdağ, Sağlık ve Sos
~ al Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Ostünda~. lıletmeler Bakanı 
Sıtkı Yırcalı ve Emniyet Genel 
müılilr vekili Kemal Aygün de 
Yalmanı hastanede tekrar 2iya
ret etmişlerdir. Ayrıca, Dışisleri 

Bakanı Fuat Köprülü Ankara· 
dan telefonla ye Çalı~nıa Bakanı 

Samet A~aoglu, Halk Partisi Ge. 
net Başkanı İ~met İnönü, ~!il
let ve Kö~·IU Partilerinin lider
leri ve üyeleri, yerli ve yaban· 
cı matbuat mensupları, yüzlerce 
dost ve okuyucuların gönderdik· 
lcri telgraflarla samimt teessilr
lerini bildirmi~ler, geçmiş olsun 
demişlerdir. HAien Yalmanın o
dasını dolduran huketlprin biri 
D•mokrat Parti. biri Halk Parti 
ı;j, biri de ~tillet Parti.si meıı
supları tarafından ~önderilmiş
tir. Her üç partiye mensup hP.:· 
vtıer hasfanPyj zİ\·arPt etmekti! 
ve her üç partinin dt- memleke· 
tin muhtelif bô1.llt1erindeki ma
halli teşkilitları ıııııikaoı;ti tel'in 
eder mahiYette telgrallar gön
dermektC'dirler. 

Ahmet Emin Yalman bugü;ı 
·'·azdırdı~ı makalede de- belirtti. 
~i gibi. şahsına karsı gö~teriten 
bu geni!} alJ.kaya ziyadesile mU
tehassis olmakla beraber, asıl, 
bütün .Yurtrla muhtelif ~i~·ast ka
naatlereı sahin şcrunların ve ıs;ah
siyttlerin irticaa karsı aynı te
halük!• c•Ph• almış bulundukla 
rını belirtmelerindPn bliyük bir 
manev: haı duymaktad1r. 
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Başmuharririmlıe karDI l\tala tyada Ciri~ilen suikastın vuku b ulduJu sahayı gösterir kroki 

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

Osman, Şerifle birlikte ıyni 
evde oturmaktadır. Hasan ise 
ayrı bir evde ikamet etmekte
dir_ Ayrı oturan Hasanın evin
de dün araştırma yapılmıştır. 

Malatya hadisesinin tahkikatı 

istanbula-da intikal etti 
Büyük Doğucular ve lslôm Demokratlar hak

Başbakanın geldigi gün ken. 
disiyle zorla göri.ı§mek teşebbü
sünde bulunan, hem ,·ilayet hem 
de vali konağında ileri geri ha-

Tahkikat safhası reketler j'apan şahıs ta Şerifin 
tahkikat kında açılan geniş 

ehemmiyetli tevkifler 
sonunda 

bekleniyor Ba~muharririmiz Ahmet Emin kardeşi Osman Dursundur. 1\fılat~·ıdan gelen 
Silah r;esleri 

Nihat Erim Ulus'da 
ki: 

Yalmana tevcih olunan menfur Yine buiün 50 kadar Büyük 
suika5>dın faili olarak aranan SP· Doğucunun ifadesi alır.mı~tır .. 

diyor· ril Dur~un hakkınrlaki tahkik:lt Bunların hepsinin ifadelerinden 
ve araştırma devam etmektedir. Şerifi himaye ·ettikleri anlaşıl· 

•l\1alatyada atılan silAhın se- Polis. suika.c;tçının izi Uzerindt-· maktadır. Şerifin h4dıseyi mil
.ıııi memleketini seven herkesin dir. Bu ak~am vp~-a yarın mil- teakip gri renkte bir otomobille 
kulaklarını çın çın çınlatmalı- tecaviıin hulunaC'a~ına muhak. Dilek köyünden geçerek Sıvas 
dır. Fikirlerini ve İşlerini be- kak nazarile hakılrnaktadır. istikametine iitti~i şayi olmuş. 
Renmediği in5>anlara, medeni Şu anda poli!t böl.sı:e dahilinde sa da mahallen yapılan tetkikat 
mücadele usulleriyle mukabele muhtelif Ye belirli yerlerde bas· neticesinde bunun doQ:ru olma . 
edecek yerde, fiili tecavilze kal kın vapmak için "PrPkli tedbirle dıi;ı tahakkuk etmistir. 

Ba;muharririmız Ahmet Emin mistir Bilha~~a Ahmet Eminin 
''almana karşı l\Jalatyada yanı. katli caizdir. Kendisini öldür· 
lan tecavüz hAdir.;esinin tahkika· mrli, yok etmeli• seklinde yap. 
tı, gittikçe ~enişliyerek şehrimi- tı~ı tahrikAt bu mürteci zümre
ze kadar intikal etmiştir. nin cehaleti vt taa!isubu içinde 

:rşerme imkAnı buldu~u ıçın, 
Basmuharririmiıe karsı kötü ni
yet taşıyan bazı zavallılar belir
miştir. 

Sanık Şerif Dursunun, mürte
ci zümrenin bir mensubu oldu~u 
anlaşılınca tahkikata. bilhas,!:a 
bu tec::-tkküllerin ic~·ü1lerini av
dınlatmağa doıtru giden bir is

kışmak, iptidat kimselerin ve h h k ı1 5 
ri almıetır. Bu ~a a a a ar e. Bugünkü şayialardan birine 

toplulukların voludur. rlfin bulunması çok muhtemel- göre Şerif, rııuça adındaki Bü- Bilindiı?i l?ibi mPmlekPtimi;ıie 
tikamet verilmiştir. 

Büyük Dolu gazetesinin yap. 
tıtı devamlı neşriyat, bilhassa 
l\lalatyanın mürteci bazı unsur
ları arasında makcs bulmuştur. 
Bu unsurların Büyiik Do~u ga. 
zete~ine yolladıkları mektuplar 
ar:ısını:la bazı ııaıatyalıların isim 
ve adre!!tlrri de mt,·r11Hur. 

Türkjyede 1945 de yeniden dir. yük Doğucu bir arkadaeı ile im, I irticaı k~rükliyen ve Adeta ,Fe-
başhyan çok partili serbest mü Şerif Dıırsunun hAdise)-·i mUtP za toplıyarak bac::yararımızın daiyanı l3]3m • ın hüvivetini ta
nakaşa hayatında. aı;la rastlan- akıo ortadan kavhnlması. fail ol )lalatyaya geJi~i ale}"hinde te.. kınan iki önemli. !e.c::tlc:kül \·ar
maması temenni edilen hasta- duı?u Yolundaki bühln r.llrıhe ,.e zahürat yanmağa da teşebbüs dır. Bunlardan bırısı tı::ıam De 
lıkların 'başında, bu kanun dışı ihtimallerin kendi titPrinde top etmiş. fakat bunda mu\•affak mokrat partisi. rli~eri de BilyUk 
tecavüzler .eelmekterdi. Ne ya. Janma!'iına sebro olmalct:.dır, Şe- olamamıştır_ Dot:ıı <:,tmiyetidir. 
zık ki o kötü cı.ı?ın açmaya he- bili b ı 

Cumhurİ) et Savcılığı. !llon !1:Uİ· 
kasd hArtl ~ irJe hrllren durum rif Dıırı;un muhlttt I!: r ,-a e Bu gece alınan tedbirler ne- :;J.Am Demokrat partiı;i bun veslenenler görülmeğe baslan- k 1 mııvıı<"ehec;inde Bü,·ük Do~u .ı:ı:a-

ct-rikli bir klmı;e olara anın- ticesinde suikast"ının güneş doA dan kısa bir müddet önce-, faali -mışlır. ..J' • t k " I!> • z~tesinin bu unsurlarla olan irti-mıc;tır Herke~ kf'nflıı::ınl ~nıma madan .vakalanacağı kuv\•etle yetıerinin yurt ıçin zararlı JtÖ · 
bat \'e i birli~inin \'ethesini ay-1\Jalatyada deferH gazeteci tadır. Gf'c;Pn yıl N"afıaca ~reydan umulmaktadır. rülmesi üzerine, mahkeme tar:ı-
dınlatmak lüzumunu duymuş ve ,.e fikir adamı Ahmet Emin ('lk kö,·Unün su i~lPrinrle Ye ~r:ı - Yalmanın sağlık durum fından ı·apatılmıştı. Büylik no:.u 

Yalmnn'ın u~radıAı tecavüıU latya -'!Öcmrn evlerinin insaahn- karşı l\Ialatyalılar ltiyük bir ~~a~ cemi~·eti de ken~i. kendini ka. ~~t~~~n~r~;~mgr~z;tc~~~~an;~;~~~~ 
takbih ederken, siyaset alanın- rJa ('alıstırılmıstır. Kendisi h:1r;ı ka göstermektedirler. Dün ha~- ~atmış. fakat bu ırtıca yu,·a~ının \hmet F.min ,~alm:ln aleyhinde. 
da tabanca. bıçak, taş, sopa, ı~tli bir Riivi.ik no~ırcurlur Fes- tahanenin önünde toplanan halk l~tanbulda alemdarlığını yapan ki tahriklC'rc kendi imzaları) le 
yumruk p:ibi vasıtalarla teca· he<lilen İslAm DrmoKrat Parti Yalmanı &örmek istemiş, baş.. ~eei-p F3ııt Kısakürek. demak i~tirak etmiş olan şahı5>larla. bu 
vtiz edenler hic bir zaman ve sinin dr. aza'lı idi. Suika~t gece- muharririmiz de pencere)"e ge- ratik ni7.amın mii!';amahakAr hU ne~ri:ratı trrtiıılı> ·cnlPr hakkmda 
hiç bir suretle cezasız kalmama c::j h~diı;;e mah~tli civarında hu- lerek halkı se15mlamı$hr. Yur- kümlerinden faydalanmak sur<'· geni~ bir tahkikat a('tlmıs hul11n
lıdırlar. Bu çeşit tecavüzlerin lunan bir hiı;;iklf'tin SPl'İf nur~u dun birı;ok köşelerinden ielen tiyle. ·Büyük Doğu· adlı bir ga. mRkladır. Önlimüzdeki stünleorrJe 
mutlaka ceı.a göreceği inancı i n.ı ait olrlu~u dün tt~bit edilmiş ~ telgrallar binleri aşmaktadır. zete çıkarmış. mu,;ır telkınatına ba,;ı ehrmmiyetli te\-·külere inti-
sa~lamca yerlesmelidir.• ti. Kendi~inin hf'kC'i Oc;manın kn Başmuharririmiz Ahmet Emin bir müddet i('in daha de\•am el· zar edilmektedir. 
l\lürterl tetbişçilerin v2laması vüıUndf'n bisikleti ~ak. Yalmanın, bir tayyare yolculu- mek imkanını bulmuştu. fc;imleri ii1f'rinrle durulan kim 
İlk: hareketi ladı~ı YPrden alnmamı" olrhıa:;ı ğı.:nun sarsıntısına maruz kal. •Büyük Do~u· ~azettsi. Ah 1;eler. şimdilik sıkı bir tara~~ut 

Nurettin Ardıcoğlu Millet"de 
diyor ki: 

•Biz, gerek İslam Demokrat 
Partisi ve hele bilhassa Büyilk 
Dogu Cemiyeti hakkında hiç 
bir zaman hUsni.lrıiyet besleme 
dik. Bilhas'" Büyük Doğunun 
menfur neşriyat ve tahrik~tının 
ronunda. memlekette bir mür
teci trthiş cemiyetinin vücut 
bulması tehlike~i bir çok defa
lar bizim içimizden geçmiştir. 
Bu h~dise, bu endişemizin do~ 
ru oldu~unu 2österen ilk teza
hür olsa gerektir. 

İrandaki •Fedaiyan'ı İs13m• 
1\Iısırdaki .~tüslUman kardeş· 
ter• teşekkülleri de böyle mür
teci tethiş cemiyetleridir. Son 
yıllarda bunların ne cinavet
ler işledikleri malfımdur. İran 
da ve l\lısırda Başbakanları 
öldüren ve daha bir süril mel
anetler isliyenler bunlardır. 

Büyük Doğu vo lslam Demok 
rat da, bizde aynı sekli alma
ğa müstait bulunuyorlardı.• 

a~iklrdır. Ayrıra, buıziln Seorif ması ve irtifa de~iştirme~i dok. met Emin Yalmana ve gazete- altında tutulmalrtadır. İ!iitanbul 
Dur~nnıın P\'inrtP -anılan ar:tm:"I tor1arca mahzurlu görüldü~ü mize karşı J:;ünlerce dPvam edrn Emniyet miidiirii ve C. Savcısı 
d11 Yalmana. atılan kurı:unların İ('in, ~Ialatya memlpket hasta- bir tahrik kampanya~ı afmış ve tahkikatın selAmtti bakımından 
mark~c;ırıı ta~ıvan bir kutıı kıı"'· hanesı·nde bı'rkaç gu··n daha 1· •• •ıı t · ı• · ı · ··d 1 • 1 · d ·ı k h h · h" ki 'fl , . re a ıs ttlTIJVE" ı nw a aa e11er ıı:ım ı i er an.c-ı ır açı - ama-
"'nn da b11l11nmııştıır St-rı '1 VP tirahat etmPsi \'e ııerşrmbe .'!Ü · bır ta,·ır takınarak, mürteci züm da bıılıınamıyacaklarını söyle. 
hf'raber ikamet pftiı:ti karde·.;i nü husust bir ucakla fstanbula t'eyi devamlı surette tahrik et- mişlerdir. 
Oc;manın PVindf' arama vanmalta ıtetirilme!ii kararlac:tırılmıştır. 
eiden biitiin nn1ic;lpr P\'İn kadın
lfrının .. irldetli itir~1ları il~ kar* .\datet Bakanının hAdiseye dair 
ıı::ıla .. mı!1:1ar vP k~rlınlarl:ı müca- beyanatı 
rlele ıorıında kalmı 111 lardır. Ankara 24 (ANKA) - •Va-

Bugün şehirde suikast h.Adi- tan. gazetesi sahip ve basyazarı 
sesinin mahiyeti hakkında bazı A.hmet Emin Yalmanın ~lalatya 
ihtimaller ileri sürülnli.ı.~. fakat da UğradıJ?ı feci tecavüz hAdisesi 
neticede, bunların varit olm~- tahkikatı hakkında ~talatvada 1-
dıgı anlaşılmıştır. Bunlardan bı. ken, tahkikatla b:uat aJAkadar 
ri şöyledir: Şerifin kardeşlerin- olan Adalet Bakanı o~man $ev
den biri iecen yaz arazi sula- ki Çiçekda~ın bil(Yi$ine mUra
ması yüzünden OldUrUlmüş, fa- caat ettik. Kendisi:ıle s::örüşen 
kat katil suikast h3disesinden Ankara Ajan~ı muhabirine A· 

b . · 1 1ı a mahke dalet Bakanı şunları .söylemiş* 
ır iUn e\."·e a6 ırcez • tir: 

mesinde gayri mevkuf olarak; .. . . . . _ . 
muhakeme edilmek üıcre tahli-1 •-:- ~tu~eca,·ızın hti~ıyetı tesbıt 
ye edilmiştir. Bu karara muğ- i edılmıştır .. ııerhan"ı hır yere 
her olan Şerif mahkemede ka. kaçn:ıa$ına ım~An Y.oktur. Bütün 
rarı protesto etmiş ve ckana teşkı!Atla pe.$ındeyız. En yakın 
kan11 diye ba~rmıştır. Bu hava zamanda yaka~a~aca~ına inanı
i~inde Şerifin ağırceza heyeti yorum: C~rektı~ı 7aman efk~rı 
reisini öldürmeğe karar verdi- umumıyenın aydın~atılması hu-
1'' müsait b' f t kolladı"'ı ~usunda basından rıcada buluna-
&~. ve . . ır ~rsa .. & cağız.• 
soylenıyor. Yıne rıvayete iore, 
Ahmet Emin Yalmanı a~ırceza Başbakan Yalmanı tekrar ıiya-
reisine benzeten Şerif böylece ret etti 

evvelki akşam ?J•nfur hareketi Malatya 24 CA.A.) _ Başba-
yapmıştır. Bu ıddıa tamamıyle kan Adnan 'tenderes bu,ün sa
Şerıf taraftarlarının ortaya at· at 10 da ::\.lalat ·a devlet hastane 
lığı şaşırtıcı bir taktik hareke- sinde yatmakta olan •Vatan• 
lidir. Çilnkü, Ahmet Emin Yal- basyazarı Ahmet Emin Yalmanı 
man ile ağırceza reisi birbirle- \"anında Bakanlar, milletvekille
rine benzemedıkleri &ibi, Şerif ri ve Generaller olduğu halde 
r.ıalatyalı, aıtırceza reisi de bes ziyaret etmiştir. 
senedır l\talatyada bulundu~un
dan reisi gayet iyi tanımakta- U~ak ~talatyaya gidemedi 
dır_ Bu bakımdan Şerifin aeır- Diln sabah ~aat 10.30 da l\ta 
ceza reisini tanımakta yanılabi- latyaya gitmek üzere şehrimiz· 
lece~i mümkün değildir. den kalkan 42 numaralı Esi u 

Bu ihtimal' k t 1 t cağı dört buçuk saat uçuş halin 

Bm·saıla iizerinde 
durulan bir hadise 

( Ba$ı 1 incide) ı\·anlarına devam ederek, .Iusta
şısında Da~cılık Klübünde ·-~.I· fa Kemalin heykelini kırmak i· 
lah tanımıyan koınünizm• mev- ı. .. in çekici eline alma~a tenezzül 
zulu bir konferans veren f\.Teci-p etmedi~ini, hür basın diye ad· 
Fiııl Kısakürek.BüyUk Do_~u'nun l:ındırılan baranın namussuz ba
Bursa muhabiri olan Şerafettin sın olduğunu, , Vatın• gaıete5i
Baykura'run. e~·inde mısafir kal- nin başında bulunan Ahmet E· 
mıştı, ehrımızde çıkan gaze- minin siyonist olduıtunu, Ahmet 
telPr bu konferans üzerinde Emin ve onun gibilerin pek ya
rnüsbet, menfi tek bir satır yazı kında beJAlarını bulacaklarını 
yazmamak suretile bir reaksi- anlatmış ,.e İsmet Bozdağa ağza 
yon göstermişler. sadece, bir alınmaz küfüürlerle hücum et
akşam gazetesi olan •Gect Pos- miştir. Ayni gün Ha5an Uşaklı· 
tası• ertesi günkü sayısında ya, Şerafet tin Bayküranın ts
~asan Uşaklı imzasile •Komü- mail adındaki bir arkadaşı pos
nızm ve Kara Taa~sup. başlıklı tahane binası önünde bu tehdit-
bır yazı neşretmişti. leri tekrar etmiştir. 

İşte bu yazı üzerine ertesi giJ. Bu~ün çıkan ga2etelerde bıı 
nü yazı sahibi Hasan. U;aklı .?ir mevzuda yapılan neşriyat üze
~ok defalar $!rafettın Baykura rine savcılık derhal h3diseYe el
tarafından gazete idaresinde a · ko,ymuş, ııasan L'saklı \'e tehdit 
ranmış ve nihayet ak~lm üzeri ~nında hazır bulunan İsmail 
bulununca da Bayküra tar:ırınd~n Gerçeksöz. Tahır Kö~e dinlen
ğır bir sekilde tehdıt edilmiş· miş ve yukarıda nakletti~imiı: 
tir. Bayküra, Hasan Uşaklıya, hıırıustar teshil !:dilmiştir_ Sanık 
•Komünizm ve Kara taassup• bütün aram!İara ra!men henüz 
başlıklı yazıyı göstererek ·s~n bulunamamıştır. 
bu yazıyı ne cesaretle yazıyor· f\iğer taraftan, $!raf~ttin 
sun, senin mathaanı başına yı-
karız. Burada bir tek harf k;:ı!- Bayküranın e~kidtn •Büyük Do-

maz. Uşaklının •sen kimin na- ~ucular Derneği•, şimdi de 
mına konuşuyorsun• .:;ualine kar •Türkiye ~Iilliyetçiler Dernt.ti• 
şılık olarak da <sen bu yazıda ne mensup oluşu ve kendisi ile 

ın sa a ve u ar de kalarak El3zıl!:. ~1alatya ve 
tarafı _olm_adııltı a~las.ılmıştı!-. Diyarbakır hava alanları arasın kime hitap ediyorsan, ben de on-

Hidısenı~. ma~ıyetı Uzerınde da mekik dokumus ve inebile ların namına konuşuyorum. biz 
varılan katı netıce şudur: Sul- cek bir meydan bulamamıştır hiç kimc;;eden korkmayıı. Arka
k~~t hareketi tamamivle ~ir teş. Sirldetli bir fırtına ve sis YÜ· d.ışl r bunu sana söylemefe be· 
k!lAt tarafından pllnlı bır ~e- zünden büyük bir tehlikf' tçinde ni memur ettiler. Git istersen 
kılde hazırlanmış ve m.ahı;;u~ kalan uçak yolunu ka ·hı>tıııiş, ni ~ikAyet et. İsviçreden, İtalya. 
Başbakanın "!ITalatyayı ııyarPt hayet tekrar Ankaraya Jönmete da-n, bilmem nererlrn alınan ka
qiJnDnd"' tatbik ec1ilmistir Bu muvaffak olmu~tur. nunlaıla bu memleket id3re e-

beraber bu cemiyetin Bur~a ku· 

ruculart arasında KUtahyada ko
münist propa~andası yapmaktan 

~Pvzuda avrı<'a cok derin tah- Uçak yolcula· .. gayet so~uk· rlilmez. Bizim bir tek kitabımız 

sanık bir kimsenin oluşu üzerin
de bilhassa ehemmiyetle durul
maktadır. 

\'ak'a mahallinde telklkat yapan Ra1;h::tkan l'ılendPres, it i şleri Rakanı, Fın"i.•fl Gr:ıe l ,\J Liıliiııı 
~lalalya \'alisi ile Em.ni)ct miıd urlıııden izahat alı)oılar 

rıkat ~·:Jrtıl'llaktadır. kanlt harPkPt edrrt>k UÇ;'lA°I selA vardır, Kur'an. Bir tek kanunu· 
Serifin karde~leri olan Osman mete ıılastırarı TılAt Subaşıya muz \'ardır. şeriat• demiştir. 

Dursun ile Hasan Dursunun bu tei;ekkür etmişlerdir. Bundan sonra Bayküra beze -

Açılan tahkikat hakikati pek 
kıı;;a bir 2amanda nrtaya krıya· 
cak ve mııhtemelE'n ..\hmeot E
min "Yalmana yapılan teca\ th;ı" 
mahi)·etini aydınlatacak ipu,.ı 
rı meydana çıkarılacaktır. 

• 



( 

~ 
1 

• 

--s------·---------- VATAN--- --------------------------·--- 25. 11. 1952 -

[I• JllTI• S • 1T vE pı··-Y_A_S_A_l .r·····-isA···ıi·iNiARl Umumi teessür devam ediyoı 
n ıt. : : ( Başt 1 incide) 

•••••••••••••••••..,••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• etmi
11
lerdir. 

r -Toptan eşya fiyatları BORS 
1 

Konyadaki tepkiler 
Konya 24 (Hususi) - Ahmet 

IKIR \LIK ,\P.\RTDl.\'i - Bo- T,\KSITLE KARYOLA TAKI· Emin Yalmana yapılan menfur 
razıtl;ı :ılimar Kemalettin 1\11 - Yorgan verilir. İzzet E- teca\'lİZ bütün )·urtta geniş bir 

1 

mahalle ~ Derinkuyu soka- yüpoğJu, C__arşıkapı ]şıklı ilan 7.: akis uyandırmıştır. Bu büyük 

geçen ay da yükseldi 
Ticaret Oda ı t.,afından tertip edil , \t 9~ maddeyi ihtiva 

tden Toplan r:şra Fi}· atları İndeksinin ekim a) ına ait olanı h.:ı
zırlaam;ş bulunmaktadır. Yedi gruptan teşekkül eden ,.e 1938 
yıİına gOre Ciyat tahav\ Ulatını gösteren indeksin ban ı:;rupların
da \'i.ık.<-elıc, batılannda ise du~U,şl('r muşahede olunmaktadır. 

İnd;ksin umumi indeks ,:3~ ısı C.) lüldr -lil,5 iken ekimde! 444,:> e 
'.\Ükı;.elmiq bulunmaktadır. 19:il ekımindc ccnel indrks sayır,ı 

448 2 ıdL 
19"'2 yılı ekım a~·.ında en fazla } ükficklik madenler grupuııda 

müşahede tdılmiş '° oyliılde 520.6 ıken ekimde ,55~.7 ye yük· 
~clmiştir. Bu s;:rupun fl:)l ekim ayı sayı!'il 553.8 di. 

932 ~ıh C')lül ayı 100 olarak alındığı takclirde. E-kimde. gıda 
maddeleri 101.9, iptidai maddeler n9.3, madenler 106.6, nıcnsu
t'at 98, in~aaL malzemesi 99.2, mahrukat \C enerjı ınaddrlerı 

99.8. kimyc\·ı maddelrr 100.8. dahilde istıhsal \e j~tüılak olunan 
m;.ddrler ıoı.; ıhracat maddeleri 99.9, ithalat maddclerı 100.6, 
umumi ındf'k ı~r 100.7 nısbctini ~O-.termektrdir. 

Taksitli satışlar Petrol istihsalinde 
Azalıyor Yabancı sermayeye 
Aldı ımız maıı.imata nazaran. Yer verı'lecek 

rin>ada kredi ile it yapmak hu I 
su

0

sundaki istek glin ı;eçllkı;e ).leml('ketin p trol m1 rıu 
ozalmaktadıı - Baka..'llar Kurulunca ıncclrne· 

Çünkü ~eten senedenh~r~ ~eh- rek petrol kaynaklarımızı t'"n kı
rimizdeki firmaların kredı ıle A· 5'a bır za,manda tcsbıt ederek r:~· 
nadoluya &attıkları mallar _ısti~· IJşır bir hale gellrip kıymetlen· 
ilk olunm.:ıdığı için k:cdılerın dirmck gaycı-.i ile, aramalar ya-
tak.sitlC'ri ödenmenıektcdır. . parak bulunac:ak mrmbaları dün 

S ' 1 ı·-- nJire ıekrımııdc- kt'rd' oy en< ıgıne. ~ . ) :t petrol siyasetinin gere· ı 1· 
kı birçok buyuk Iırmalar, ,\n~-ı ğı çerçeve içinde askeri ,.e ikti
doluda bulunan .satıc~la_ra tak- -.adı men!aatlcrimııe en u)gun 
sitlerini bdemcdıkl~rı ıçın pro· sartlarla ı,\etmc\'i taahhüt ,·eya 
te~tolar çekmektedırler . 1 bu hıı uli.ta işbirlığı yarmayı ka 

İlgililer hu sebt'ple .tak ıtle sa-ı: uı rdrrck ı;.r.rn1a~e ~bipleri ha 
tı•ların azalacağını bıldırmekte-

1 
inkı \c~a hi.ikmi_ yabanrı sahıs· 

dirler. . I:ırt yurcb t·elb('dtp ~alısmalannı 
T \Jl\"lL fİ\".\TL.\RI reUmkün kılaf'ak vr bunlarla hii 

ku:nct nroı:..,ında mukavelr. )apıl-
24 kasım pazartf:si gunu Kam· n1a. ını sal!lıyabilcc{'k her türliJ 

biyo borsasında muamele gOreıl kanuni idari ve mali trdbirlrrin 
tah\'ıll~rın .ka~a~ı~ fıyatları aşa alınma~ı \"l! liiıumlu şartların tes

lı<!: ~o:~~~ıım11:5~ır. 108 liradan: bitinrle fikirlerinden istifade c-
0 ıs ı '?azı . . dilmek ü1crr dünva pr.trol me\'· 

.... 6 Kalkınma I. 113.55 lırada~. i zuat ve tatbikatına Eahip mi.ite 
11. 113.80 !ıradan. 111· 113·80. Jı. ha<Sısların crlbi itin htr turlıi 
rı:.dan, '""" ? :'lt.r:\1.dI. 2i~5 2~~aÔ muan1rlcitın ;apılmac.ı 1 kararlaş· 
dan, III. 2.1.20 ıra an, . · tırılmıstır 
hadan. , 

0 
,HrERİK.\\'\ 

.~~dolı~ n. D. '· o 60 hisse \ .\P\(;1 lllR.\C\T! 
ı"nedi B4.aO lı~ada~. 

50 
Iııaı\an ~\ldıı.?ıınız nıal\ımala nazaran, 

Tıcarct Ban a~ı J. Surıycdcıı f<'hrimite ~elen bir 
mua.mele g~rmu$t~ır. ihracatçı Bırlcşık .\n1crıka)a ii1-
tc;;\-l(.°RE 817.~E:\ raç rlntC'k i.iıerc piya~amızdan 
fl'.\DIK .\1.1\0R ıscrbc l diıvııle )aııafı müba)al 

Ekim arı ıçındc ls\ıcrc mcm- etmek üzere trma~lara haşlaınış 
lck.euı:wtrlen cen enenın a) ı ıır l 
<!evre ınt- naz -an 610 kental faı lıı'!ıtrlif <" n lcrdc )tıJln~ı al· 
l :ısiyle 5.W.; krntal iın~i:k ıth~l n1 ·1 ~ :~ti,\Cn ~urhrli fırnınnın 
etmi tır. f knbcn 200-300 ton nıal müba-

llalen buyıık Olçüdrkı ınuaıne- )'aa crlrcc~i anla~ılınaktadır. 
lrler sa.dece m<-mleketim1zle ce- llalen pırasada Trakya ) aııa· 
rrvan ct.mcklcdır. ~ıl rı :?RO kuruştan. ,\nadolu ya· 

Bununla beraber iki haftadan. p:ı "ların :!!iO kuru.lan muaınelc 
beri fı)·atlarda gorülen _de~·am1_ı: gormektedir 
~C'l'İlemrler dola)ı ılc ]S\"lÇt'C'lı· 1 nr\a7. lab;:ık )Ünleri j~e 300-
lor boklcmeıi tercıh elınoktcdirl 320 kuru tur. 
lor. DERi PIL\S.\SI 
IS\İÇRHF: LZl '1 ,.E DlRGU •• 
l:\CİR İllR.\Ç f.TTİK J Kaucıı~un mrmlrkelınıizr fazla 

Ekim a)·ı ·ıarfında j,,,\içrerc ith:ı.l rdilmc~i ve bilhassa kı~_.av 
42 ton miktarında çekirdrksız ku, larında. ıma.IAtının artın~ ı k_~sc 
ru üzllm ıhraç cttiğimu bıldirll· ı lc \(! deri rıyatlarının duşınc. ın-ı 
mektedır. . \<' dola)~ılc piyasada dur-;:unlu-

9 numara üziımlcr lsviçre)c ~a Jiebebıyet vcrmektedır. 
104 franktan, 10 numara üzüm·l . Halen cinslerine göre k~ı 1e
l<'r ise 110 franktan ıhraç edilmiş 1 nın kilosu 350450 kunıştan, m~· 
tir şinin 10 adedi (Turası) 35-50 lt-
Diğer taraftan 418 ton mıkfa radan sahlı)an n 10 adedi (Tur~ 

rında da incir ihraç ettiğimiz sı > 60-70 li an glasrnın Dcsı-
• anlaşılmaktadır. nıctre i ise 50-300 kuru,tan mu• 

• • r aml'lc gürmektcdir 
iHRAÇ _O~l."':~C.\_K I!•nı kauçuğun kılosıı 240 250 
EL~l.\:ı.l:>; E\. Ali kuruıtıır. 

TESBIT EDiLDi Dıc memleketlerden Ekonomi ve Tıcarel Bakanlı- 'f 
.ıı::ından bildirıldigıne göre elm.l 

ıhracatının d•netlenme•lne a:t Gelen teklifler 

İST.\:\BLL BORS.\Sl:\l'i ğı haş:nda 3 • 'o. lu bah- TAKSİTLE çorap tamir makine. suikast, her yerde basın hürri· 
24 Kasım 19.32 Pazartesi çe içınde her k~ıtta deniıe lcri satılır Bilmiycn1ere öğreti· yetine yapılan bir tecavüz ·oıa-

.t .:.., Ka,..ıuı nazı .. · fe\kalidc manı.ara ve kon. Jir. Sel\·clli Beyoğlu Tünelbaşı rak vasıflandırılmaktadır. 
s 1 o ı"'ı - !orlu 40 odalı ~partım.:ın t?ptan Galipdcdc 23. Yalmanın yaralanması hadise 
, rı D ar ... ) o J 1) \"C\'a k~snıen kıralıktır. Daıreler ~ - si şehrimizde büyük bir teessür 
ıoo Frı sı:ı Frı ıı O.!O oso .ı ~·e 5 er odalıdır. So!ben. tele· ~ uyandırmıştır. 
ı o LI! t tı ııo 4

i.SO fon te~ki!Atı nH?vcuttur .• \yrıca Konya gazeteleri de hiidiscyi 
• o u,. =- Fra =ı 6

6 ı;ıo:ı 150 m. hık eşya drposu, !::;araj ŞOFÖRLERE l\l(JDE - A· tel'in eden yazılar neşretmişler-
1"'1 f1or n 

1 X1 De 

O D 

' a fr.anın 

1 

ıo mahalli Yardır. JI.:ıstanc, otel ve,. nıcrikan haıo;ır clöşemelerimiz dir. Bu arada bugün çıkan Ye· 
5 60 mürssesata dJ elYcrişlidir. gelmi~lir. ni Kon.Ya gazetesinde, eski Ga· 

•O 7 

" • :ı.t\lracnat: uk.:ırıdaki adres·· ~Iarpuççular BUyük Şişeci zetcciler Cemiyeti başkanı Na· 
ı o C'ık ' ,..ır kur. 5 O '"' .. 'l te Cevat Ya•ar han. 13.___ mık • .\yal tarafından suikast hak 
ı ot,,.' Ku .eı ı ? SLı !) i I ,,., kında bir makale çıkmıştır. :\Ia· 

A l'rOT','K 'tt·~.\ıılı.ı· B'l"'K T 'l.\T ~l,\u.\Z.\SINDA her E>ıı.nı VE T.\.IIVİL T • ' n • ~ ' kale şu satırla sona ermektedir: 
0 ~ 7 l' \İZLİ T.\llViLLER P \fl.\ Y \ ıhtiyacımıı vardır. nevi inşaat malzemesi boya, •)'alman bu millete layık ina· 

r urum 2 1 
ı, 1 

n~mırr u 1 t 
lludafaa l l 
~I da(6a l 
~I 4'11ha 1T 

fuiafaa lll 

l ·ı·,k·ı·ın Bozkurt l'.mla'k 1·eıefon çam bulunur. \'aldcçeşme No. 1 d 1 .. 
i "8 .• nış arı, ava arı, ornck seciye 

~-.':'i 8.JSJJ 49 'l'aksint. \"e suur kuvveti, ikbali hiç-e sa.. 
2 0 ı IThl.\T MAG \Zı\Sl'iDı\N oto yan karakteri ile bu toprakları 

H \UÇTE IJE:-<lz KE!li.\Rl sahiplerine müjde mikalı kırıl· candan sevenlerin kalbinde-"! "'5 3.JOO ınetr~ fabrika ar~ası. Boz- maz oto camları takılır. Tel: dir. • 
1 0 kurt Eınliık Teıcron: 83532. 83564. ,<\yrıcn Konya Gazeteciler Ce· 

r t miyeti Yalmana ~ifa ve :ifiyet 
' 10 

at a lı.a 30 

f,ÜJ.TJ.PEDE S.\Tll,JK. konfor- \'ER.'\.LTI SU araştırınaları ar· temenni eden bir tel&raf çekmiş· 
trziycn kuyu sondaj i~leri. Pos- tir. Ju kc:i!k feYkalıide manr.ara. I\Jü.

racaat: :\loda Brşbıyık 18. z aııt B. ı ı ı rıo 

•; 6 f'.\İZLİ TAH\ILLER 
l J• }. Q, '1 l ı "O 

'I 

• ı • 11 o 
• 1ır " o 

ta Kutusu 3025. Balıkesirdeki üzüntü 

SFl.İ!\Iİ\"E llar('nl İ.,krlcsi so. Balıkc~ir 24 (Jiususi) - Va· 
tan gazetesi başyazarı • .\hmet E· ka~ında ·'o. J3/l5 17 !\o. Bah- 50 KlLO pomat veya boya ka· min Yalmanın ~taJatyada maruz 

Ç('lic\'lcr s;.ıtılıktır Tel: 606-l.J. • rıştıran melanjör satılıktır. Te. kaldığı menfur tecavüz şehrimiz. 
, !('fon: 22217. de de derin teessür uyandırmış 

ıoı~ Aıhnl 1" ıı 0 
- bulunmaktadıı·. C. }[, P. il baş· 

19 " f ı ı S.\TILIK mükemmel Oldsmpbile kanı Sami Doyum imzasile bu· 
fJIYIM E 'IA$1 

ık ı 1 D.\K TERzı·ctc ı:-.marlcıma clbi- 1949 hususi 33000 kilometre, Ah. gün l\lalatyaya şu telgraf çekil· 
•. :; F.\İZ!.İ T.Ul\İLI,ER sc. palto. trrnçko!lar 8-10 tak- ınet 'loda B"bıvık 18 

. ·
1 

"'.,. • • miştir: r.rıuıl 2 ... 10 sı:Ic. TeL 49267. 
1 Balıkcsirin söz ve konuşma kra ~· ı :ı" --' .s [.r:ı ı'l~ı·m.rtr.t'ljtt• 
h. ı 11 llu.dat.ııa .a "O GÖ:\ILEK('I D.\~Jş·te ısmarla.· --·· - --- hürriyetinin kana bulaştırılma-

ı ıı 9.&ı n.T4ltu ' ı t m<ı ,gc.imlck. pijama 6 taksitte . SE\'ll.\N N.\KLiYı\T LİMİ· sından doğan üzüntünün zail ol· 
ıını TahT l•l~ 00 Beyoglu Parmakkapı İmam SO· TED Galata ambarı: Tel: 41641 madığı ŞU anlarda l\.1alatyada siz 
ı - Zı aa\ R 111 "1 o kak 4 • Sirkeci ambarı: Tel: 24180. fikir adamımıza \"e kalem erba· 
ıı> .: 7.ıraıı n ıv ,,'.\ 'J •• bın.:ı haince atılan kurşunlardan 
0
04,5 F.\IZLİ T.\HVİLLf.R 9 YIL ONCE Adauada doı;tan ,.c menfur tecHüzden dolayı te-

ı9~,1 • '" l(lt oo REXK 'L\(f,\Z,\SI nı unutma. Seyhan Am~arı bugün 9 şuh~, ıessür duymaktayız. Sıhhatinizin 
8.\NK.\ ııl(.\SELERİ ı )ınız. F.ğeı ı!·i ve ucuz gııiamck 30 ac~ntası_ ıle ı:ıcmleket naklı. iyiliğe doğru ~ittijtine dair ge . 

t:l OO i tcrscnıı ~at hızmetınded1r. len haberler tesellimiz olmakta· 
15.00 dır.• 

"" j Dünyada neler oluyor ? j= .\ı-rıca kendisi ile te1eronıa ko 
! ~ 00 = ~ nuştuğum llillet Partisi il baş· 

"'5 :;o kanı ve Bandırmada münteşir 
o .. ıı n •• oo Aıneı•ika'da 11ıiilıi11ı Gür ses gazetesi baş.yazar; Ve-
obıı ııs70n A .-ı 110001 ldat Oruç bundan bır muddct 

ıo h \ d ı o L • • ı• t Once gece evine dönerken ayni 
PARİS JJORS.\Sl j ull ffllle l!JU . şekilde tecavüze maı:u_z. kaldığ.ı-

.\.LTIN FJ.o\TI .Amerıkanın Şıka;::o tchrindel Bu~dan e\·vel de ba_ı:ı Cenubı 1.n,ı .ıfade \:e ~unları ıla"e etmış 
<Jl J: aıı 1n 49l"J 'r tınınmıı operatOrlerdcn :\Iack1C'r Korelı subaylar Amerıkaya gel., tır. . . , 
( lJ!ı •· 17 FR. ıımdıye kadar misline rastlan. .nişler, muhtelif okullarda ders r ,_ Bı_~. fıkır ada1!1ı~a ya_pılan 
SERBE~T Pİ\ ... ,\S.\D.\ n1ı}an hır aıneii\'at ~apnuştır. görmüşlcrdı. Şimdi bunun arttı-:~" teea\uzle çok çırkın bır,,jı· 

DÖVİZLl:;P. \mcn··at \"Pfli do~an bu· r·ocuk rılaea,:tı anlaşılıyor. Bu suretle 1l
1 

ıtr adçıkıı:nışttır .. ~u .sur~tlhe "ta-
~ UJ' • "" ,. • · • • • · a ya a ı ecavuz sıyası aya ı· 

1: ~ n Le d t":.:.0 ı o uıcJ"indP. )·apılmıştır, Rıı c;ocıı· Korcdc askrrı teşkilatın Kore1ı- . . k k b' . 
r t ı ... o . . . 1 rl d·ı · . · .. h. mılın yarını ıçın or unç ır ı· ~.eı.ı.r, ,: .. 

1 ı· ı1.e.. ğun _kaburga k('tnıklerı ıyı tr. ~re f'\'re ı nıe;.,ı ıçın mu ım !adedir.• 1 1 ıokkul otmrmııt·, kalbı dııarıda bır adım atılmış olacaklır \ D P .
1 

.k. . b k 
fl'lla rfrk t ı " Hll • yrıca . . ı ı ıneı aş anı 

n " • .,. ' • "' ,eli. Hava yolculuğu Foık Ocak da şunları söylemiı-
ı,. ·r• r ı•ı 110 t•ocu un ) J\amı~aca ı ka- lir 

BORS.\ HARiCİ J\LTIS bul <'dılnır ıne ragmcn opeıator ucuzluyor ·-Bu tecavüz hAdisesini biz 
11.\TL.\Rl anırlnat yapmak ı lenılş, aılcı;ı Demokrat Partililer de ayni te· 

1 tu .. t bun'" mııva!akat f't"lli tır nok. lıı~iliı IL·· :ıvolları grlcrck yıl- es~ür \C nefretla karşılamış bu· 
.,~ nr kalbi kahurıı::a kt'n11kl4"rının ılan ltıh;ıfrn }·ransa. Jtal ·a ,.(' ıunu ·or, tel"in ediyoruz. 
ı o ı;rıı ıne kJvnıaJ: ı muviilifak of. f ırrr hatlcırında hıri .... t tarıfc. Bursa gazetrcilerinin dikkate 
u o ınu fur. 1-ak • an1r 'alın nasıl lcıri tatbik rdrteklir. Bu hatlara değer teklifi 
't() ncfıcc \Creceğı henuz belli de. konacak \"ıkin~ uçakları, taşı- nursa 24 (.\NKA} - .vatan• 

r. ' • 1 
Hıı ıt 

\ ab 1 
1 1 

lO gıldır nJn yolcu sayı~ının hemen he.: gazetesi sahip ve başyazarı .ı\h· 
ı.uttlıı:n nou.uııt• 8 ~ J n1en yarı yarıya aı·tmasını sa~la- ~met Emin Yalmana yapılan şeni 
inrı 1 lnıı t.UO s ... oo Cenubi Koreli subaylar ~acaktır. Şımc1iki hırıfelcrdc r• 'teca\"ÜZ karşısındn Burıı;a Gaze. 
tııiılb 'ıktooa ı o 1.60 1 
apnı ""' 4 11 .:. 411., Amerikoda ders 2.) nblıctinde tcnzıllıt yapılacak· tccilcı· Ceıniycti, stanbul Gaıe· 

n. ııo ı 1110 41 > tır lt'ciJer Cemiyeti Başkanlığına 
1n o; .. • Pran•ı ·tı.oo 41.~.'5 görecekler 1051 • 52 )•ılıncla hava yoliylc> şu tcklıfle bulunmuşlardır: 

KLl.('E ALTIN Fl.\TL,\RI \n1erıkan ı;rnelkurma 1 re- hir ntilyondan fl1la yolcu tac;ın- •- \'alınanın şah~ına yapılan 
5rıı s nubı Kore suhaylarındaıı mürek~ n11ştır. Bıı. r\'rclkı yıla kıyasen taarruzu fikrr, idealist görüşe 
f; n 150; krn h('.vrtlerin \mcrikada ataı· N. ·ıo b t t ki t ki h ve hür ba!\ına yapılmış kabul e· 
""l ~'lt '' "" - ır ar ı5 eş ·ı <' me · c t"'· diı·oruz. 'tütearrızın İslam De· 6 auıfart ı:ormesinı ınu\·afılt hıılmu~tur. rahrr işlrtınc ı:;rne 1.423.600 

Ytı ı <tô"IO m"fl l s ·ıı · k n1okrat Partisi mensuplarından ilk olaril:k 50 2iuba)lı · bir kafi. ~l<"l'lın ıar;ır etmiştir. Dunun bil-
.\LTL~ BEŞİBİRl.İKI.ER le harekrt C'dccek, bunlar L.,tih- .has ... a, iklısadi bakımdan cl\'eri~- olduğu, •Büyük Doğu' ve cm 

Cucıh11r11r\ 

""" 
193

·
00 

::!Oo.oo kam okulunda ders görecekler· siz u~aklar islima1ınden ileri gC'l· ı:;ali neşriyatın memlekette kötü 
3 oo 53 oo dir digi anlaşılnlıştır. istidatları geliştirdiği meydana 

aıo.oo aıs.no · çıkmıştır. Bu hedefi karanlık 
Pam 1 

\ ' 
\"ahit 

•• 00 
2'l .00 2"15.00 
2'.J .00 2'.J5.00 

n n .. \. Ajansı 1 -
r.ıadcni ihraç eden firmalarla tc 
mas etmek istiyor. 

Lo~aba' 
116 a'"·· dr-; Chapms E1ysee!t 

116 av des Cbamps Elysee• 
61-2J 
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ım de SON ÇEKIUŞ : 

1, 29 .\R.\LIK 

B U ÇEK l L J Ş E. 

nP,riyatın, mahiyetini bir basın 
kampanyası ile umumi efkara 
duyurulmasını teklif ediyoruz. 
İşaretinizi beklemekteyiz. Saygı. 
larımızla. 

Takbih telgrafları 

tllzük gereğince, .Ekstra Stan
dart•, ıBırinci ne\ i standart., ve 
,sıra malı standart• nan1lariylr 
1952·9.>3 vılının ihrae olunacak 
elma çeııtlerlııın en bu)uk boy
ları tesbit olunmuştur. 

Paris 8e - FRANSA 
Jan de I'oorler Logabax hesap ve istatistık ma 
Telex ntr. 32~66 . . . 

3 Bahçeli Ev 

Başmuharririmiı Ahmet Emin 
Yalnıana karşı l\Ialatyada yapı

lan tecavüz hareketinin bütün 
yurtta uyandırdığı üzüntü de· 
\·an1 etmektedir. Her gün gerek 
başmumarririmize, gerekse mat
baamıza yüzlerce telgraf gel· 
mekledir. Ayrıca muhtelif şah
si;•etlerle birçok teşekküllerin 

temsilcilrri gazetemize kadar 
~elnlek ve t<"essürlerini bildir· 
meok nezaketini de göstermekte· 
dirter. 

Rotterdam-HOl.L.\NDA 1 kınelerıni mt'mlekctımızde sat. 
:\fanganel bıok.5it \"f'! manganez: mak isfıyorlar. 

Ticaret ve Zulıiı·e Boı•sası 

S\TIŞL\R: 
...... -. 

TAHSiS EDiLMiŞTiR. 

A)rıctt 13.SOO lira fular111da para iltrtımİ)eleri 

Orıl. Prof. F. K, Gökay'ın 
trlgralı: 

Ti.ızuk grrcğınce Resmi Gaze. 
tedekı cetvelde }atılı bo:ı-:lar her 
çe ıdın standart bırincı:tıni tci
kıl edecek \"C miıteakip bn>lar 
'·arım santim küçü1€'rek, ikınci 
ıtandardı 'e üçunrü standardı 
meydana ~etireccktir 

Her çeşidın en küçuk boyu 4
1 ~antim kutrundan aşağı olmıya· 

1 tanbııl \·alisi ,.e belediye baş 
kanı Ordinar) üs ProfesOr Fah· 
rettın Kerin1. h.1diseyi duyar 
du) maz bllyük bir teessür için-

Bugday o{ısin Dokme Kılosu 28.83 - 2!l20 ı de ba .. muharririmizc aşağıdaki 
d K 1 31 5 29':\f) • Bınkamuda .-çhrını"ınıı tn ıı 1!>0 liralık biı ı"ır"'! ' .Bu~ ay ızı ca » ,, - · .. tel.'"'rarı göndermi..:tir. -

3 1 32 12 > buabı ıle talılıiaiıi cleaeymiı ! " 
Bu day Sert • ,. - · Sayın ı\. Emin Yalman, 

Kuruş 

caktır. 

1SGİl.TERF.\ il 
TİFTiK IllR.'\Ç EDİLECEK 

Ingiltereye tiftik ihra~ rl mek 
üzere piyasada ihracatçı fırına· 
tar tarafından mübayaalar yapıl 
maktadır. 

Bu scbrple tıllık pııasasında 
canlılık gön.ılmektedir. 

t"ç gun lı;ıncle 50 ton nurl:
tarında tiftik satışı olmu1tur. 

Tiftık fiyatları cinslerine ,öre 
4'I0-480 kunı arasındadır. 

--o--

İhracat Durumu 
22 Ka ım c:umartesi gunil Tiı:

ret Odasından F.O.B. 214.209 
Jira de.Rerinde 4 menşe şehadetna 
mesi alınmııtır. 

ı\lına11 men~c şehadetnamesi 
ne gOre Almanyaya 98 bin lira 
dderinde 50 lJn koyun deri l, 
8350 lira de:erinde 50 ton süpür 
ı:• tohumu; 

fsraile 105 bın lıra rleğerin· 
de- 500 ton ay çiçeği kli~pesi; 

ltal}aı-a 2859 .!ıra do erındo 
1250 kg. kuru ka)ısı ihraç edıl-1 
miştir, 

lluğday Yumuşak • • 32 - 34.37 > Momloke\ Ha.tanesi 
Buğday Lliks • • 36 • y•• k• J.Ş B k )lalatya 
Bakla Çu,·allı • U93 > Hl" ıye UJl 3SJ \!anız kaldığınız elim kaıa 

"" • 1125 ~ > 
• .,.rpa dola~·ısiyle duydu~um tcessüri.ı 
l'j.C, • Jt 20.S • ~.ı..,.( ~~" \·e bir an evvel şifa tcmennile-
.. Iercımek ·cşıl • • 

70 
., ::; riml arzcder, saygı ve scvgile-

Faı:ıul}"e Horoz • • 
57 .:;..,;;,.~ .. rimin kabullıniı rica ederim. 

Susam • • lOR • _.,,•••••liıı•••••••••••••••••a Ord. Pror. Dr. liaşhaş tohumu ma\'I • • 70.75 72 • ..-·• ' l'. Kerim Gökay 
Kendir tohumu ~ » 118 ~ 1 l!) • ı Profesör Fahrcttin Kerim Gök 
Keten tohumu • 5!l - 6() • "IY, ayrıca. 1stailbulda Büyük Do 
Ayçiço~i tohumu Dokme • 3U ' • Wa R ~ ğueular hakkında başlıyan \ah-
co,•.ı: Ka. D 50 ,, • • ~ o 'l 1 kıkalı da bizzat ole almıı b•ılun-Fındık ıç Tombul • ıo:;.5 • \,, lj1aktadır. 
Un 79/81 rand, 72 Ki. Çuvalı 261.> 3800 • * 
Un 6!5/75 r;-.nd. 7!? KI. • 32.50 33Sn D Patrik .\thena.c;:orasın mesajı .• 
Raımol a 1-t 5 -- 18.5 .,, İ tanbuldaki Fener Patrigi 
Kepek n ı-ı 5 • Athcnagorasın vekili de Patrik 
PJı·ınç mısır tohumu • AO 8.1 " namına başmuharririmizc aşJ· 
Beyaı pC'ynır yatlı teneke.si 3000 - 3:JOO ,, Fev aldde nllt, fal ·yetinden onra ve uınunü arzu üzerine ı?ıdakı me5<'jı yollannştır. 
.Kapr peynir }ağlı Anadolu 340 - 380 Sa)·ın .\hmci Emin \'alman 
Zov\i.ıya~ı h. ::;, Na. Te. • 2:ıo • • S Q N V f D A S U A R f S j Vatan gazetesi Başyazarı 
ze;tınya~ı Sabunluk Çıplak • 180 • • ~lalalla 
Zcytinyagı E • .!\a. Te. ,. 222 • • Patrik haıretieri, kemali tees-
Sadcya~ı Dıyarbakır critılm~ • 570 ,. sürte size karşı katle teşebbüs 
Yapa•ı yıkanmış • 410 • • 25 Kasım Bugünkü Salı fiilini istihbar eder etmez bad-
Yapa•.ı .Anadolu kırkım • 222 5 • ._ 1 siz sempatisinin ve kıymetli sıh Biiyük Sürprizler ~ Yapağı Tabak .\nadolu 350 • ~ !'ıatinizin eski haline ircaı icin 
Koyun derı<i T. K. Kasap '160 • • KORDON BLÖ SALQNLARINOA dualarının arzını bana tevdi ey-
Koyun derısf \';ı:ş • 160 • • ı ledi. 
Poı uk d<"risi Çifti ı.2000 ,, 'las ıa ·ınızı temin ediniz. T('J: 86652 Patrik Vekili -------------------------- ım•U•••••••••••••••••••••- Emilianos 

bir Yunanistanın eski Bakanlanndan ri.)·etine karşı ika edilmiş h'· 
Bakkalba5ının telgrafı suikast tel8.kki ve bu iğreç ... 

Aziz Ahmet Emin Yalmana disoyi takbih ediyoruz. 
J 

l 
karşı yapılan suikast beni çok * 
müteessir etmiıtir. Acil şifa te- Günlük · Siyasi Ekonomi 
mennilerimi yollarım. gazetesinin mektubu 

Bakka.lbaşı Vatan gazetesi yazı işleri * müdürlüQüne 
Köııi'nin telgrafı Kıymetli meslekdaşımız, Ah-

Fikir hürriyetine tahammülsüz met Emin Yalmana karşı yapı~ 
lüğün yeni bir tezahürü olarak lan menfur tecavüzden dolayı eıı 
uğradığınız ağır tecavüzü nef· derin teessürlerimiıin, kendisi· 
retle karşılayan ?\!illet Partisi ne bildirilmesini rica ederiz. 
size .lcil şifalar temenni eder say Ekonomi gazetesi, Zeki Ceınal 
gılarımla * 

illiJlet Partisi Genel Başkan Gür Ses gazetesinin telgrafı 
Vekili Osman Nuri Könl Çok müteessiriz. Acil şifalar 

* !dileriz. 
Boyacıgillerin telgrafı Gür Ses gazetesi sahibi 

Alçakça tecavüzden dolayı te· Jsmail Hakkı Savkan 
essürümüzü belirtir. acil şifalar * al 
d'lcriz !)alom gazetesinin teJgr ı 
' · ' ı ·· d d ı tah Saygılarımızla . .Lıien ur_ t~cavuz en .. o a>:ı l· 

~lillet~ gazetesi adına zon· rır heyetı~ı~ _çok muteessır o 
guldak ~Iil!etvekllt duğunu _bildır~r vı'. •.ayın Yalın•; 

ı\bdurrahman Boyacıgiller na scvgılerımızle acıl şiialar Y * uzun ömürler diler. 
Sinop 1\Ulletvekili l\luhtar 1\lusevice Şalom gazetesi sahibi 

Acar'ın telgrafı: Al·ram Leon 
Sayın başyazarınızın maruz • ı't: . 

kaldığı menfur tecavüzü tel'in ~ ar!ık .J?ergisının telg~afı ·el· 
eder kendisine 3.cil şifalar di· Fıkrı sılahla susturmı)la l 
ı · • tenen alçak zihniyete lAnet .. 
erım. der, ideal gazisi Yalmana, Acil 1'1uhtar Acar * şifalar dileriz. 

Varlık llür Fikirleri Ya)·ma Cemi. 
yetinin telgrafJ 

llaruz kaldığınız menfur te
cavüzü tel'in eder, Acil ~ifalar 
dileriz. 

Cemiyet ikinci başkanı 
Prof. ismet Alkan 

* Gazeteciler sendikasının telgrafı 
İstanbul gazeteciler sendikası 

gazetemiz başyazarının ?\.Ialatya. 
da u~radığı tecavüz dolayısiyle 
e\·velki gün şu telgrafı çekmi~· 
tir: 

•~laruz kaldı~ınız menfur te. 
caviiz h.idisesi dolayısiyle tPE'~· 
slirlcrimizi bildirir, acil şifalar 
dileriz.• 

* T. ~[. T. F. ni ntelgralı 
Türkiye Milli Talebe Federas

yonu adına aşağıdaki telgraf çe. 
kilmiştir: 

Başya 11rınız Ahmet Emin 
Yalmanın :\lalatyada maruz kal
dılh müessif suikastten üzülerek 
haberdar olduk. Son dakikada 
failin Büyük Doğu Cemiyeti 
mensuplarından birisi oldu~U· 
nu öğrendiğimiz suikast başya. 
zarınızın şahsından çok devrint· 
ci ve ycnilikse,·er hüviyetine te 
veccüh ettiğine kaniin:ı. Teessür 
Jerimi arzederim. 

Türkiye Milli Talebe Federas
yonu genel başkanı 

.\ti İh!\an Çelikkan 

* Türkiye, 11illı Taltbe Federas-
yonunun telgrafı 

Türkiye ~tilli Talebe Federas
yonu memlekette fikir serbesti· 
sine silihia karşı koy;:ın yobaz 
topluluğu bu hareketini nefretle 
karşılar ve sa)·ın Ahmet Emin 
Yalmana 31'.'il ,ifalar diler 
Türkiye l\lilli Talebe l"ecleras· 

:ronu <.;ckreteri 
l\lümtaz Çoruh 

* l\Jakine Fakültesinin mektubu 
Makine Fakültesi Talebe Ce

miyeti yıllık kongresi bir genç· 
lik teşokkülil olarak aşağıdaki 
hususları Türk efkarı umumiye. 
sine açıklamayı bir vazife bilir. 

Son senelerde demokrasi sis
temimizin sağladığı Cikir ser
bestisini istismar eden bazı kim· 
seler ve gizli teşekküller inki· ı 
13plarımıza, hakiki milliyetçiliği
mize ve bunların binisi olan 
büyük Atatürke ancak komüniz
min destekliy~bilece~i tirkin te 
cavüzlerde bulunmaktadırlar. 
Bu n1elün kimseler ve teşekkül· 
ter bi1mclidir1cr ki her zaınan 
ve her yerde kar~ılarında Türk 
genc1i4ini bulacaklardır. Ko
münizm ve irtica her ~örüldügü 
yerde tarafımı1dan ezilecektir. 

Kongre Başkanlık 
Divanı 

* ~lillet Partisi lr.mir il teşkilitı· 
nın telgrafı 

Aleyhinizde tertip edilen sui
kast h3.di~esini nefretli! karşıla· 
dık. Teesslirlerimizi bildirir, şi. 
fayı acil temenni ederiz. 

Millet Parti~i namına, il idare 
Kurulu başkanı 
ntııstara Çelebi 

* Çahşnıa Partisinin telgrafı 
Sayın Ahmet Emin Yaln1anın 

şahsına yapılmış olan alçakça te· 
c;ıvüzü partimiz nefret ve tees . 
sürte karşılamıştır. Acil şifalar 
dileriz. 

Çalışma Partisi Ba'ikanı 
Cevat !Uiınaroğlu 

* \'eşiliiyın telgrafı 
Sayın ba)' Ahmet Emin Yalman 

rtlemleket hastahanesi 
Malatya 

·tıuntü ile haber aldıgımız 
menfur suikast dolayıstyle mem. 
leketin nadir yetiştirdiği ve Yc
şila,>·ın e!iki azalarından bildiği· 
miz siz mütefekkirimize Yeşilay 
kurumu adına Acil şifalar dile. 
rim. 

Saygılarımızla . 
Ye:;ilay gene] başkanı 
adına ikinci başkan 

Vecihi Divitçi 

* Hikimi)·et, Demokrat Doğu, 1'e· 
ni Erzuruır., Doğu ve Şarkın 

Sesi gazetelerinin müşterek 
telgrafı 

Sayın Ahmet Emin Yalmanın 
maruz kaldırı menfur tecavüzü 
memleket basınına ve fikir hür. 

* Vatan gazetesi yazı işleri 
müdürlüğüne 

Gazetecilik ve neşriyat hayı· 
tımızın en canlı ve kıdemli şah
siyetlerinden muhterem Yaıma· 
nın daha uzun yıllar memleke1' 
hizmet etmesini Tanrıdan dilet 
kıymetli ve yakın arkadaşlarını 
bulunan Vatan yazı ailesine de 
geçnliş obun der, seva:i ve saY• 
gılarımı sunarım. 

Neşriyat '• İstatistik )!üd. 
Rakım Zıyaoğlu 

* Avukat Burhan Apaydın'n 
telgrafı 

Muhterem Ahmet Emin Yalman 
Memleket hastahanesi 

Malatya 
Maruz kaldığınız tecavüz bi· 

disesinden dolayı derin bit 
üzüntü duymaktayım. En kıS.1 
zamanda iyile,şmenizi bütün kal· 
bimle arzu eder, bUrmetleriıııl 
yollarım. 

* ~r. P. Kasımpasa bueağı, başk•• 
nı Dr. K3mil Arıcı'nın telgrafJ! 

''atan G"az.etesi yazı işleri 
ailesine 

l\J. P. Kasımpaşa bucağı tef· 
kilıitı öteden beri çarpıştığı 
fikir ve vıcdan hürriyetlerini j.S
tismar <'derek zorla bot:ma.#11 

çalışan Biiyük DoğucuJarın, bzf 
yazarınızın ~ah.'iında millet "iC" 
danına indirdikleri kara darbt"• 
Yİ tel'in rdcr, başyazarınıza ıcıl 
şifalar temennisiyle kederli al· 
lesine ve ·vatan yazı işleri tol"' 
lulu~una recmis olsun der. 

Saygılarımızla. 

* Arkara D. P. teşkil;ltındad 
İki vatandaşın telgrafı 

Çok kıymetli başmuharririrrıl 
zin rıialat,·ada \'atan haini bir al· 
çak tarafından yaralandığını t,~· 
essürlr haber aldık. Elbette b•" 
kOmet bu alçak herifin cezası~' 
en yakın zamanda verecclct1r· 
Yalmana Allahtan ~oil şifal~ 
temenni eder, sevgilerimizi Y 
!arız. 

Şemsettin Apaydın, Gazi ,ı\1'f11 

* Gölpınarlının telgrafı 
Bay Ahmet Emin Yalman 

Malatya 
Tevfik Fikret der ki: 
Yaşamak hem vazife, 

haklır. 
Abdülbaki Gö!pınarfl 

* Karaefe Eyüp l\lendereslıJ 
telgralı ~ 

Ahmet Emin Beyin müeS5 ~ 
h3disesinden müteessirim, mer•,. 
tayım sıhhatinin iş'arını rica 
derim. 

Karaefe Emin Mendett5 

* Malatyada başöğretmen Rıı:t 
Beşer'in telgrafı J1 

Başyazarınızın maruz kal~~. 
menfur suika~din memleket~,t
de oluşu beni ve bütün J\fS tıf 
yalıları ayrıca teessüre boRd~lt' 
tur. Geçmiş olsun, ~ifalar 1 

rim. 

* ,rı 
Vandan llyas Kitapçının ttl~ıl' 
Yalmanın Malatyada uğra it 

çirkin tecavüzden duyduğu~ iJl' 
zilntüyil belirtirken kendı5rni~ 
ve Va lan ailesine büyUk geç A'J 
olsun der sayın Yalman• 
~Halar dilerim. Saygılar. 

-Bolu muhabi:,nlzin teıır•1~ı· 
\'urdumuz hesabına hilr dl ı 

şüncenin önderi olarak tang
1 
~~ 

mız sayın Yalmanın uğradı ıtı· 
Iilhlı tecavüzü tel'in ediyorubırl 

Vatan Muh• • 
Mehmet Gtrr• 

* b'' İna Ajansı, İstanbul başnt11 

birliğinin mektubu 
Vatan Gazetesi Yazı iŞierl 

müdürlü~il 
İstanbul f" 

Sa'"ın başyaı.arınızın .u~rı~~ı"' 
kendilerinin şahsında fıkır d"' 
riyetine yapılan, tecavUıde~·rlt' 
la;·ı ajansımız adına teess~eıt 
rimızi bildirir Acil şifalar te 
ni ederiz. Jıe•·~· 

A. ilhan !> / 
Ayrıca müteaddit teI~foJ1 ,o• 

üşn1rlcrinde, yurdun bır ptJ 
köc:eJerinden ve şehrimizde!'! ,.· 
çok okuyucumuz üzüntü 
elemlerini ifade etmişlerdll• 
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Bııgüııüıı en büyük 

ihtiyacı 

l~agdat'ta yeniden büyi" k 
nömayi~ler oldu 

BAŞMAKALEDEN DEVAM: 

Biirriyet yolmıda 
. . ( Başı l incide) 
ıçın yaptığı Perihton :ıdh ilJç niimunr olarak gelnıi,, Doktor 
derhal bunu b3na tatbik etli. Bundan ı;;onra sıra yaraları tetkike 
geldi. Bunlardan biri k:ırnın1da idi. l.'ınumiyetle karın yaraları
nın feci bir ınahiyeti \·ardır. Çünkü barsa!darı, neritonu del
n1ek ihtlm:-ıli kuv,·etlitlir. Karnına bir ku~un girip de bö ·lr 
bir netire \trmtmec:ine ancak hinde bir ihtimal var. Alman 
orduı;;unda bu tarzda nadir lı rllstlt"r (Talih kur.ounu) dh·e 
ad1anrhrı1ırmış. ('ok üki.ir benim karnıma giren ku~un binde 
999 ihtimali dP il, l·inde bir ihtimali takio etmi-. ,.e Talih 
kurşunu nev'inden olduf:u rnt',·dana rıkmı;. İld bııruk saat 
kadar amt-li~ at mau ı üıerindt" yattım. Türlü türlü ~Prom
lar ,.e iloi('lar tatbik edildi. Kurc:uııun ireride kaldıgı bi51oini 
\ ·eren mC'rminin me<'ra ı ba•danb3ı;.a a('ıldı . \'alnız deri ve ~:ağ 
tahaka!<iını ·ı~·ınp gpç-tiı.i brHi oldu. Sat elimdeki yaralllr da 
avuruınun delinmesi ve orta pannatımın tırn3qının s.ökülmesi 
ı;ribi neticeler yaratn11 ... tı. nacaklarıma isabrt t"den kursunlar 
kenıik ,.e nıühiın adalcı\i 7.f'delf'mrdPn gt"rmio:ti. Bo,·lece bej 
lurıound:ın her biri ancak ~athi }'aralar )·arahnakla kalmı ... 
tehlike :\'aln11 kan ka.)'bt>tmek, Trauma foku ~eklinde kenrlini 
göstermişti. 

Prag' da 
Halinde 

' 
serı 

itiraflar 
C Başı 1 incide) 

Jarından Çeı\oslovakyanın 

B::ı~rluha rririmizin uğradığı nı('n rur suikasd yurdun her ta-
rafında hüyük teessür ve in rial uyandırdı . Bir fikir adamı

na hu suretlt" teca,-üz edilmesi hakikaten çok acı blr!;tydir. 
Falı.at bundan acı olan , ., üzerinde bUliık hac;sa-ıivrtte durul
ına~ı l!11m gelen bir nokta \'ardır ki o da bir takım ıert fl 
klrlilerin nıemlPketi tekrar Ortac;a ~ın karilnhklanna ıötür
lıı<'k i tedikltrinin ve bunun itin pl3.nh bir surette tıh$hkl a
tıınn !ahit olmac;ıdır. 

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

Sabık D;ş Tıcaret Bakan 
vekılı ?ılargolis de duruş. 
n1ada, dJ 0 er sanıklarla bir
lıkte Klcrnent Gottwald re
Jıını ıi de\ ırmek iç;n bir fe
iat hareheti kurduğunu ve 
Batı hesabına casusluk et
tıt:ını r.iLrai• etmiştir. 39 
)'asında olan f\laryolis ya

hudidir. Prag rad)·osuna gô
re ıerek bu şahıs gerekse 

:rurt Ho.ı:a.dil A;cınn ~ı 1850 kish:l bulmuştur. maktadır. 

Bağdat, 24 - Örfi idarenin ilA Sarıya bombalar atıldı Gazeteciler te' kif ~dildi 
nına ve Bagdatta alınan bütün Bu akşam saat 17 ye do"ru ı 

1 
• Baedat 24 CT H.A.) - rakta. 

i!ayış tertibatına ragmen, rak me,.hul c:ahıslar tarafından kra- k \' " ı muhalif ıazetelerin başyazar-

I\Jalatyadan gelen habtrler suikasdın bir kiıc;inin e!ilrrl ol
tnadı.ı?ını bilrlirilor. Gtrf'k Cumhurba~kanının, gerek B.'.l$ba
lı:ırıın sözleri bunu teyit edh·or. Basmuharririmi7in, suikasrl 
nutnasrheti~·te: •Bu h iidise memlekette pusuda bekele ·en hlr 
ı:unırE'nin me\·cut oldu .. unu mt~·dana ('tkarmıllil , .e bir bakıma 
lyj olmu tur.• sör.üne karıoı Ra!-bakanın: •Evet artık bu an
la51Jch .• dE'mtc-.i <'Ok manidardır. 

başkentinde bugün yeniden lın sarayına 3 el bombası aW- lan ile sahip ve muharrirleri 
kanlı nümayişler vuku bulmuş- mıştır. askeri savcının emriyle bu ak-
tur. .. J Sara,·ın duvarlarından bir kıs. ~am te\'kif edılmişlerdir. 

Başta ta_~ebel~r . olmak uzere mı tahrip edilmişse de, nüfus- Bu suretle te\·kif ediltn gaze. 
binlerce numayışcı sokaklarda 1 ca zayiat olmamı~tır tecilerin miktarı 45 kişiyi bul. 

anıtlardan sabık Dış Ti
caret mli3teşarı Evzen Lo
bel •Kapitalist• memleket
lerle tıcaret muahedeleri 
akdı:ıtmrk jçin tfesat• kur
duklarını .' n~ IPmi ~ıerdir 

ordu aleybıne teıah~rat yap. Sui.kast failleri ~iddetle aran- muştur. 
mıstar ,.e ordunun .sıya.sete ka- -------"~·-____ __::;.::::.:;;:::. ___ -------

Diğer tarartan Bursarla çıkan H3kimivet J(azetesl bu ı;e

hirde geri fikirlilik ate~·hinrlE' neşriyatta bulunan bir gazete
ilin idarehanesine mt>t,:hul hlrlnin tiderek tehditkAr söıler 
hi}'JediC:ini )'aın·or. Bu suretıe ~falat)'adakl h&dic-.enln mün
r"rlt olm:ıdığı, bac:ka yt"rlerde de a) nl tarıda düşünenlerin 
butunrtıı~u anl:ııc:ılt~·or. 

rıı:ua~:~~n;.,t•~:fu e~~~~~~:~i~İe B;r tu" ccarın yaz hanes"ınde yapılan çarpışmalarda bir çok 'j 1 
kimselerin öldüğü Ye yüzlerce ı Pakistan Büyük 

Elçisinin beyanatı 
kişinin yaralandığı haber veril- ld 
m'::ı~~~irAsayi~i güçlükle temin arama yapı 1 İki buçuk saat mii:ldtt amtU:rat ma!liasında yattığım sırada 

'\'urdun fura .. ında buraıc:ında irtica ttm::tyulü besll ·tnlt'r 
h!ıJ 1ındut::11nu an1:ımak icin l\lalat~·adaki menfur suikısd . Bor
~adaki tehdit , ak'a.,ı gibi hJdi'.'tel('re lu1um )·oktur. Batı top
lınıııardan ,·aldt \akit akı;;pdrn ,.e perde nf'rde yükselmeğe 
h.;.,·ıa"·an sadalar memlt"k('li asırlarca geriye- ıötıir~rok istp~·"n 
irı #n1:trın \ar ku,,·etıeriyle ('ah~tıl.tarını r;Ostermektedir. I\lil
tte,,t'rll'r ·İrtica \·arrtır. Yoktıır· nlunaka,.asıyle mt",gul olur
kl'n hunlar çalı malarını hrrJ:ün bir parç-a daha arttırmı~Jar
dır. r.,·pt, mtmlt'kflimi11IP irtica )·oktur, fakat pu,.uda brkle
)l'nl"r vardır. nıınl:ıra n1ü ·amaha gö ... trriHrse, mlisalt ('a1ı'liına 
1t"ttıini hırakılır :l hir .Ciin rok arı hirlise1erlr karşıla~abiliriz. 

J'lla1:ıt,·a suikasrtı hutün münl'v,erlerln griıünü a('malı, tn 
hu,·uı.. tehlik~ k r ıı;;tnfl.ı. birtcc:mr.te ,.e tedbir almai!:ı sel·ket 
ıtırı·dir. nu )Bnılır.:ı .\hmet Emin Yalmanın kanı bos yere 
a~ınamış olacaktır. 

Enis Tahsin Til 

, 
f8cıtı .\ lman:ı·a bü~ük el(,'bi Suat llaryi l~rgiiphı C oldan birin
~) ~onn'da ,\ lman)a Cuınhurbl k:ını Dr. \'an ][u :;'a itimatna
' tlıni ,·ernıişlir. Resiınde 5ağd akı llah Alınanya <'Umhurhııl' 
an ı Van Heu~, ortada da Prololı.ol ırne l mudtirü \ "aron Van 

Jler\\arth g",;rülüyor. 

Başbakan. altın azalabilir, dedi 
duı ( Başı 1 incide) 

1 

•isidir. Bizim iktisadi ve mail 
h~ halde buı•ün saat 14,25 de göruşLimüz onlardan tamamiyle 

~iin 1 ~. l\lalatyadan şehrimize ayrıdır. Ayrı memlek.~t. ayrı dün 

8rtıuştür. ya görüşümüı var. Oyle olma-
1ıf11ı aıbakan Adnan ~ıcnderes, sa)dı 1950 ite 1052 arasında bu 
JQı,~t)·~ D. P. kongresinde mu· Luyük farklar ortaya çıkar mıy~ 
llt~ etın devalüasyon, enn.isyon, ciı? Biz bır taraftan acık mikta
! I! n stokları &ibi me\·zularını rını yüzde on beşten yüzde altıya 
~: alınış ve ezcümle demi;sir indiri)·or, diğer taraftan millet 

•8 . • h.i.zmet~e tahs.is et.tiğimiz parayı 
hlııı,~ altı atoku dedıklerı, 1939 )Uzde yırmi nısbetınde arttırıyo
~kl!t a yalnız :?O tondu ve mem ruz. Bu, komşu çatlatan bir va· 
d.t 0 zaman bu yilzden batma- ziyettir. Ben mintarafillih b:ı 
ta A..ıtın azalabilir, gidebilir. Bu- memleketi idare için na1il oldum 
~ıır ~llkabil amba:la~ı~ıı dolu- diyen in!anların, kendileri gittik 

etmeğe muvaffak olmuşken, 
olenlerin cenaıe töreni müna
sebetiyle nümayişler bir müd
det sonra tekrar başlamıştır. 

Nümayişçiler bu defa kral 
naibi aleyhine tezahüratta bu
lunarak, kendisini vatan hiya
neti ile itham etmişlerdir. 

Bu nümayişler ordunun yeni
den müdahalesini icap ettirmiş 
'e emniyet kuvvetleri göı ya
fartıcı caı bombaları kullanmak 

1 

~uretiyle, sükfrneti temin etmi~
tlr. 
Hukıimet darbesinin asıl sebebi 

Iraktaki hükO.met darbesinin 
kral naibine ve iktidar partisi· 
ne karşı yapıldı~ını zanneden 
halk. Mfüeler inkişaf ettikçe 
, in iç yüzünü bütün çıplaklı

J.iyle anlamışlardır. Filhakika, 
anlaşıldığına göre, darbei hü. 
kQmet kral naibi ile ordu erka
nı arasında \o"Uku bulan &"örüş. 
meler neticesinde hazırlanmış
tır. 

4 muhalif partinin kral Naibi 
,.e ona taraftar bulunan hUkQ
metle tckriki me5aiye yanaşma
ması dolayısıyle başlıyan kanlı 

nümayişleri Kral Naibi sarayın 

htisi iCin tehlikeli gördüğünden 
ordunun yardımını istemiştir. 

Ordu erkfını, kral naibinin bu 
lcklifini bazı şartlarla kabul el
miş ve ikt~darı eline almıştır. 

Bitaraf müşahitler, ordunun 
halk tarafından istenen bazı ıs

lilhatı yapmadığı takdirde, Irak
ta ademi memnuniyetin artaca
ğı ve nüm~~lcrin diğer şehir· 
lere de ya)·ılacağı kanaatini iz
har ctmrktcdirler. 

Iraktaki siyasi durumun hA
len çok nazik olduğu ve her ta
rafta hakiki bir ihtil.il havası 
estiği i!Ave olunmaktadır. 

Gazcte1cr kaıJandı, 

te,·kifler oldu 
Iraktaki iktidarı ele alan as

keri hükGmet, adetleri 5 i bu
lan bütün siyasi partileri !Ağ
vetmiştir. 

A:ıTıca, Irakta intişar etmek· 
le olan 17 gazete ile bütün mec_ 
mualar bila müddet kapatılmış. 
tır. 

Siyasi partilerin feshi üzerine 
4 muhalif partinin liderleri de 
ordu tarafından tevkif edilerek 
askeri cezaevine se,·kedilmişler: 
dir. 

H5.len te,·kif edilenlerin sayı-

Dışişleri teşkilatında 
Değişiklik yapılacak 

Ht.ı•ıui &Iuh"bırfml:duı 

t~ lallarımızı, bır ıkı dolar a· ten sonra bu memleketi batka
·~da 1na sat.~ak bu altınlar bir !arının idare edebileceklerine i
t~e · bir muamele sonunda ge- n:-..nmıyanların ne kadar çatlasa 
1~9 gelebilir. Altın stokunun lar hakları vardır. 
lııı, da ikinci dünya harbinin 1 Mısır ehramları gibi Meclis Ankara 24 - Emin kaynak
bı idt~.a~.~le beraber yükseldıği· binası yapmak. beş yilz bin lira· !ardan aldığım habere göre Dış
tu11k , 0 rı.unde tutmak icap eder. : ya meydanlar kurup, heykelle--: işeri Bakanlığı teşkil.1..t kanunu 
~ltn:ıı.ı tıcaret jmk.lnları ortadan dıknıC"k. bui;un kimi naklından t:mamen değişmekte ve buı:;:il4 

ı\it 1 itı. 1 geçer., Aya ında çarığı yokken nün ihtiyaçlarına göre hazırlan 
~ttı 111 bir ihtiyat haılnesidlr. bunları düşunen ve yapan ada· maktadır. Tasarıya göre Dışiş· 
~ tatırne gore. ithalatın c;ok, ih- ma bugün deli derler. O uman leri Bakanlığına bir müsle~arlık 
"'tır 111. az olduğu zamanlarda a· : da hrpimiı böyle düşünür, fakat kadrosu eklenecek ve bu maka
~tı' ithalatın az ihracatın ı;o'.< .br1iyemezdik. ma da dört yardımcı verilecek
liıı 

1
u zamanlarda ('o~alır. Cez- Bu memleket )·etmiş bin ton tir. N.~TO işleri: siyasi işler, e· 

f~ı.ı za~i derecesinde bulundu·, .lker istıhl.\k eder. Bu sene 179 konomık işler, ıdari i 11ler gibi 
~•t'l. hır anda, bugün )ayg. ar.a bın ton \·ermistir ... Elbette \'t"rem muhtelif daireler bu dört müs-

"'•kı d 1 1 ·"•wı 1 1 k teşar yardımcılığının esasını 
l Zet · a ır ar. Bun arı BUyurı. Jı er aza aca tır. ünümüzdeki se· 
0r-,ı.,, .~reclısinde, bütce müza·, nelerde 250 il3 300 bin ton se- teşkil edecek ve Dışişleri Ba-

lti rınde konuşaca~ız. i ker y:.secek.tir. Türk köylüsü, bir kanlı!lının en yüksek makamı 
h~ta.d llaru arasın[kıki fark j~te l.efen bezi, bir pamuklu bulabil- yine umumi katiplik olacaktır. 
~ tııa:dır, Bu~ddyı ile kuruşa' mek için et ve sCıt yemez, gıda- Dışisleri Bakanlı~ı meslektrtı 
l.kr.ııa' .bunun lcin ayrıca ka.. sından kesmek suretile en basit memurların durumuna gclinc'"e, 
~1olr aıtm~k i ~iyo~s~n~z. e~!d ihtiyaçlarını ass;!'ari miktarda te· hô.len mevcut olan ve hariciye
::. ~ı.ı 1 .e~_rı grtırebılırsınız. E· ınine çalışırdı. ller sahad::t acaba nin ilk kademesini teşkil eden 
J;~11 iUnu daha ileri ti>lürmek · mt>mleket su _vey::t bu miktar is·, üçüncü k3tiplik kadrosundan 

~. "bd.a iseniz, Demokrat Par· tih\tık edı:ıbilır rtıi? Sualine da· evvel bir ataşelik kadroslı ih· 
\.. bt,

1 
eraher yürii ·eceksiniz. vanan hesaplar. dnnkü dar zih· das edilecek. masl5hatgüzarlık 

.; )ijz et büttesini bir milyar nlyPte aittir. TürkUn he.sapbırı. kadroları kaldırılacak, bunların 
t, lrnııyonrla aldık. Bugünler dünya öl('üsünde hes;)plar ola· vazifeleri ve baremi sefaret müs 

tn·ıc ise trvrli edilC'('E'k bütc~ cak '"" Türk kO,:IÜ!>Ü bu suretle le arlarına verilecektir. Böylece 
fi..'lidi"Y;ır ·ur, kU:sur milyon cı· ortacağ sefaletınden kurtula· h:ıriciye bareminde otomatik-
:"t ,~dır. Gelertk sene. tam C<?ktır. m;ın terfi sa~lanmış olacaktır. 

t ,.,1.rı! sonra iki bucuk mll· Bacbakan ,\dnan 'fentlere~ ko Diğer taraftan, Dışişltri Ba-
a~ ... ıı:a:cak, ' · ı · · ı· c ''d ti kanlı~ında çalJ'l•an memurlar i-l~._.. , 1• \'tını ur mıs ı at nu~ma:;ını Sı.11 e i alkıclar ve te· 

~~il: ... l\tır. Bunlar imk~nlırdır. zahürler arasın:la şöyle bitirmis- ~e sıkı bir imtihand;ın geçiril-
i ·• ı dikten sonra sefaret kltibi ola-
~ ,._ orır dtt sür'atle iler e- tir. . 

"" d rak kullanılabilecektır. "1 ıt lt'I " olun:ı<'akhr rıkardı •Geçen sefer reylerin yilzde 
~lttı <ıhsuı miktarları ile, na~ 43 Unıi almışlardı. Acaba bu se

~t ı\ti~~il:da bir iktisadi hJySİ· !er bu kadarını da alabilirler mi? 
'~•rıı.· ap etmr~e b;ıc:ladıksa. Hiç zannetmem. Türk milleti ha 

1~ )f);z dP aynı haysiyeti at kikati ,.e farkları görmektedir 
>L~'ı u.~r'ladır. Farzedelim ki kazanını$ olsun· 
t~~ rı butç~ inde bilt('e aÇ"ı~ıııı tar. B'.7.im icin esas millet irade 
~U 195~ bPş ol1r1:ık kabul etmiş siciır. Kaybetsek de kazansak da 
~Q Hı~ rle bu açık yüıde ona bu yine bizim zaferimiz olacaktır 

~ .. b ~ rle yüzrk> altı ol;ıcak. Biz. seneler<'e milleti hacir al· 
"i,. lltre-yı df'nk ol:ırak t;ık tına almış, anaya.sayı fi1iyatta 
"rı~"~i7 ı\<':ıb;ı 5mmp hi.,.· yürürlükten tamamiyle kaldır-

, ,"l,.,tı "'n kıcırıV. yarıtır,k mı mış. bu arada cinaytt mahiyetin 
)-.~"'ıı ~~· .t"ııi,. rrli\·orıız"' B:ı de i$leT yapmıs ve bütiin bu ı;e-

~ın rlır. ~tE'mlrKPtin ihti henlerJe iktidarı kavhedrrsem 
lı~ ı,,,' ~tcm~k ithal.itı rlar:ıi! lı::t•ıma acaba neler gelir korktJ· 
• ' "•ı··ı tl't,· ' n ıııu,·n,.rnP. knl"" il 1cinrJ,. '!rfl\·en bir iktidardı> 

• ." "1ilir F:ı\:,t 'l ,ı ,,.. ;ı ~lltün ir,.~atı rnillPii., ";; .. ı; 
~, '1) ,.,.1'1,..,_ı_.. •·P :•1,... ...-to r •• ..,,.,.., ('4o., iJ 1• ıi_.t, 

11• ı ., 
ederek mU\azenl" te· en m ~ru l°'ır ik~ırıara mensubuz.• 

Beykozda bir prevantor

yum açılıyor 
Ankara, 24 (Anka) - rıtevcnt 

:\Jaarif prevantoryom ve sana. 
toryomlarının ihtiyacı karşılama 
rlı~ı nazarı itibara alın;ırak, h;ıs 
ta öğrenci ve öğretmenlere yeni 
tedavi müe~~ese1eri hazırlamak 
maksadıyle Sağlık ve Sosyal Yar 
dım Bakanlı~ı harekete geçmiı 
bulunmakt<.dır. 

Haber aldığımıza göre. lstan 
buJda Beykoz kasrının prevan 
ınn·om ve sanatoryom otaraL: 
• u11'ıınılııı~sı için gE'rekli hazı~· 

'·'- lır tamamlanmış bulunmakta 
dır. 

Sabetay Bencuya adındaki şahsın yazıhanesin
de binlerce liralık efektif döviz bulundu 

Sabatay Bencuya adında sabı· 
kalı bir dôviz kaçakçısının ya
kalandıgını dün bıldırmııtık. 

Sabatayın, Sirkeci l\luhzırbaşı 
sokağı Gıizel Handaki yazıha
nesinde, emniyet kac:akçılık bü
rosundan komiser muavini Fa
ruki Bakşi idaresinde Saip Gü
zel, Cemal Yüksel, ve Tevfik Öz. 
becerikli isimlerindeki memur. 
lar tarafından ani bir arama 
yapılmıştır. 

Al-ama neticesinde, dolar, ster- 1 

lin, liret, drahmi, pcçeta, Fran
sız ve Belçıka frangı olmak üze. 
re binlerce lira kıymetinde efek
tif döviı ile Sab~taya ciro edil· 
miş, Amerika J{azine Bakanlı
tının ve muhtelif bankaların 
çekleri ele geçirilmiştir. 

A)Tıca. yazıhanede merkezle. 
ri Amerika, İngiltere ve isviç· 
rtde bulunan bazı bankaların, 
Sıbotay Benouyaya ait dekont· 
lırını gö5terir mtktuplar mey
dana çıkarılmııtır. Bu mektup
ların suç delili olabilecek adres 
kısın1Iarı, yırtılmış olarak çöp 
sepetinde bulunmuştur. 

Sabatayın yazıhanesinde bulu
nan evrak araıı;ındaki günlük 
alış vcris he~apları ihtisas rncr
ciine tetkik ettirilmektedir. Ka. 

Sabatay Bencul·a ı 

çakçılığın bir milyon Türk lira. 
sını tecavüz edeceğı tahmin 
edilmektedir. 

Sabetay, yazıhanesinde ara-
ma yapan memurlara 100 lira 
rüşvet tekli( etmiştir. Sabetav 
hakkında, bu suc yüzünden d~ 
zabıt tutulmuştur. 

SabeJay dün akşam adliyeye 
ı;cvkediln1il'jtir. 

hayatla hrsapla~tını. \'akit ,·akit trhdit meli.turtan almı•

tım. Hürri\'tt \'e tcraUi ·olunda mllrıdelt"den yılma,·an bir 
gazt"te<'i lilf:ıtı~IC' rthrl bir (iJtim tPhlikesb·Je kal"'ı kar!'n·a bı· 
rakılmı,., fakat sürsUn, hani!li cr-zalan gihl hunu da ııorm:.l 

dbe kar.ılarnı~tım. llatti mtmlPkttin mukadderatı hakl\ındı 

bir ar;lhk h•n·al "t•kutuna ul'::rayınca &inlti bir kurwunla hürrl· 
yet ehirH olarak ölml'ği gavrt razip bir ıa:rP diYe kartılarlı· 

ğım 1amanlar olmu .. tur. Ru~iin rok ~ükür MPmleke-t irin höy
Je zam:tnhır gpçmi lir. Allahın bPnl sııikaı;d ku~unlanna kar~ 
ıoı muci1r !'rklinde lı:nruma!iındJn ,.e bana mtmJPkf'tin i'.'-·i 
günltrini gOrmtk ve bu u urda ralı,.mak fırsatını \·ermesin
den dola}'ı fükiir ,.e ham:letmf"kle me•ı;ulüm. 

oe\lrt Reisi Savın Cttil R:ı:yar \'e Hükıimet Reid Savın Ad-
n<ın 'lt"ndrrr!li tarafınıt.;)n fH ir hürrh·t"tinr cebir ~:olh it> 

tah<lkkiinı ifaile tr1en bir hart"kt"t kar~ısınrla ıösterilt"n ı1~k:-ı 

\'l' haı;.~3.,jyC'ttE'n dol:l·rı derin bir minnet hi~si d11)',l''rır11m. 

GerPk do\tor Saljhattin R:ıc ,.e arkada~l1rına \·e tertk bii,·ilk 
frtl3k5rlı!.:.lara katlanar:ık fena ha\·ad:ı "ecf'levin A~kara'1:1n 
tJ~'.\·are ile 1:'11afyaya ~eti~en ve Mhhi ''a?i:vrlim'" al1ka gti~

teren mt"mlP~:etin tanınmı le St\·ilnıi oper:"ıtörlerirıd.,n Pro
fesür Kfın1il Solnılln \e Rr<'ai Ergüder'e <'<'n;lan teşrkkiirleri

mi burada ifildt" etmek iı;terim. 

Suik:ısd nt'tİ<'PsindP narti \'e fildr far)\ı olm:ttl!ttt m"Mlt
ketin her tır:ıfınd:ln yiirdu,,..iim a13k:a a m;ıttttld .. irim. F:ık t 
heni asıl se\indirtn cihet Tiirk nın•ırıt rfk.irının irfir33, ~pri

li"P. ve <'ehri ltükiimlerlr. sivasi \"P i ... timai 1tavtlrrP ,·armak 
i"t('yPnlere ka~ı nefret \'C byanını belirten hararetli ttsa
nlittiir. 

P.lkistanın Türkiye ~·eni bil
)'lİk clc:ı·ı Gaıanitr Ali Han dün 
saat l.>.30 da Parkotelde hır ba. 
aın toplıntı,,ı ) apmış. Ttirkiye 
ıle Plkıstan ırasındakı dostluk
tan bahi le d~rni~tir ki: 
•- Turkiye)i ikınci bir va-

1 
tan ıibi tellkki etmekleyim, 
Turkıyede Plkı.ıtanı temsil et. 
ıt ek benım jçjn bır şereftir, 

1 

Tilrkıye ıle PAkıstan arasın. 
daki dostlutun koklerini asırla
rın derınlı~ınde aramak lizım. 
Bu do::.llutun en mühim tarafı 
iki mcm!ek.etin halkı arasında 

n1evcut olutudur. Biz, hür bir 
millet olarak beş yıllık bir ma. 
ııye sahip olmamıza rağmen, 

menfi baskılar altında dahi Türk 
mılletine dostluk gOO.termişizdir. 

trnudımız bu dostluğun daha 
da dt'rinlc me .. idir. Bunun ic:in 
df" ıktıSadi, sıyasi ve kültürel iş 
oırlığımı ın daha da arttırıl
ınası J zımdır. Unh·ersitemizde 
Ti.ırk dıli \·e edebi)atına bir 
ktır u ıhdıs ettıf... Ordu dili ve 
edebıyatına ı\nkara universite
ıinde de bir kürsü ihdas edil
mesi en bu)ük dılegımizdır.• 

Paki"tan ktilhir 
he)·rtinin ıiyareti 

Şehrımııde bulunan dost Pi. 
kıstanın beş ünivecsitesine men· 
sup profesör ve öğrencilerden 
mül<'ştkkil kültür heyeti üyele. 

Ihsan 

li:t'ndl me~lck ha,·ahma gf'lince, bu ba:dic;(> ralıo:ma tar-
11Jnfl:ıı lılf' bir nrvi fark varalnı:ı,·aratlır. lUücarlele haHndr bir 
J!:l7('trri df" bir asker eihi her ııkut-eti inticlr1dan (.ib:e almı, 

bir arf:ını.ılır. •'""İ cesaretle i ri,·t i ri. dotrıı,·a fh~i':ru l'Sa ı 

iiıerint' C"ahcmatı;a dr,·am ettl'Ct'"İm .. \Hahın bir mucize ıoek

llnde hrni lt:nruınık ınrcti)'le &österdi~i nimetin hakkını böy
lece üdrme"e c:aJıcat;ığım. Aydın'ın duruşmasına 

devam edildi ""-!o---.----A-·h-m-eı_E_m_in_Y_A-LM-A~ 

1 

rı dün saat 9,30 da Taksim Cum 
hurı)et .lbidesine çelenk koy. 
muşlar ve 10.15 te \'İllvete gi
derek \'ali ·i makamında ziyaret 
•mı-lerdir. 

Bir milddet evvel Bakırköy 
BC'ı Fabrikası mühendislerinden 
Fethi Acler'ı tabanca ile öldüren 
nıilhendis İhsan Aydın'ın muha
kemesine diln de Üçüncü Ağır
ccza mahkemesinde devam edil
miştir. 

Bundan evvelki duruşmada ol
dugu gibi, snlonu hıncahınç dol
duran büyük bir meraklı kütlesi, 
gene davayı alaka ile takip edi
yordu. 

EvvelA, şahit olarak dinleni
len, ayni fabrika teknisyenlerin
den Abdullah Uzman ezcümle 
şunları söylemittir: 

•- Ben fabrika lokalinin me
murlar kısmında yemek yerken 
siliih sesi işittim. Şeflerin yemek 
yediği tarafa geçince Fethi Aderi 
) aralı olarak buldum. 

Bu arada gayet he)·ecanlı olan 
İhsan Aydın da, 

- Beni mahvettiler alçaklar, 
diyordu. 

Kendisini tutarak ateı ettiği 
tabancayı sakladık.• 

Şahit, Ağırceza reiı;inin, 
•- Gerek maktül Fethi Ader 

ıerekse İh'1n Aydının ahl~k ve 
karakterleri hakkında rnalı"inıat 
verebilir misiniı?• sualıni ıöyle 
cevaplandırdı: 

•- İhsan Aydın, Amerikadan 
ddndükten so11ra biraı durgun 

·-Oğlum Fethi, çok ciddi ve Cumhurbaskanı Yunanistana gidiyor 
şakayı sevmi~·en bir adamdı.• di- ' 
ye iJ.\\·e etmi~tır. ( Ba~ı 1 incide) 

Fabrikanın yardımcı işletme· '\:'unan fC\rrlerinde )apıl.1n 
lcr ~en Hayri Yücetürk de şun- tcl~irler 
ları söylemiştir: Atina, ::?.\ ('f.ILA.) - Türkıye 
•- HAdiı;;eniu J)asıl cereyan 1 Cuınhuı baikanı Ct:ıaı Hayar'ın 

ettigini görmedim. \ unanıstan seyahatı munasebe. 
İh,an Aydını dört senedrnberi tıyle yapılan hazırlıklar ikmal 

tanırım. Ağırbaılı. ciddi bir ar- edilmiş bulunmaktadır. 
kadaştır. Yunan resn1l çe\'rclerindcn 

?ı1üstehzi bir ahlAk sahibi 0 • bclirtıldiğine görC", bu se)ahat 
lan Fethi Ader vak'adan bir haf- resnü bir ziyaret c;erçe\'eslni aş:t.· 
ta kadar evvel bana telefon ede- cak ve iki memleket arasındaki 
rek, dostane münasebatın tam bir it

- İhsana bir şaka yaptım. Ba· tifaka müncer olmasına yardıın 
na fena halde kızdı, dedi.• edecektir. 

Reis, sanık avukatı Sadi Rıza. Bu münasebetle, Türkiye, Yu. 
ya, naıtistan \'e \'uı:;o!ılavya araıtındJ 

•- Bu şahide soracağınız bir yapılacak askeri bir anlaşma, y~ 
sual var mı?. diye sorunca, a)''1· niden günün me\·zuu halini at. 
~a kalkan Sadi Rıza şunları söy~ mıştır. 
Iedi: Askeri ve siyasi çevrelere ge 

•- Soracak bir şeyim yok. len haberlere göre, geten ha~t:ı 
Yalnız rica ediyorum, şu arkam-1 b~şında Bele-ratta ı~merikan, In
daki pencereyi kapatsınlar. Yok- ~ılız, Fransız ,.e \ ugoslav ten1 
sa gene hasta olacağım.• s~~cileri arasında vuku bulan gii 
Avukatın arzusu yrrine getiril. ruşmelerde, Yugo lavyaya yapı 

dikten sonra dinlenilen diğer şa. lacak askeri yardıın nıesclesin 
hltler de bu hususta bildiklerini den başka bilhassa Giıney - Do· 

ğu A\'rupanın savunması mesc 
lesi gözden geçirilmiştir. 

anlatmıslardır. 
Duruşma bazı hususların an

laşılması için başka güne bıra
kılmı~tır. 

Kongreler Bu bakımdan, \'unan ve bunu 
takilıcn de Türk a keri heyetle· 
rinin Belgraıta yapacakları te- t T " F. lc•r1c taı..:uıı..,.ı Ta!t'l:ı11 
nı:ı lıra bı..iyUk bir ehemmiyet at eı ' nın ,,, le le ::ınnı 1:=; Kııım 
edılmektedir. • •ün 11 111 ~ 1 7 -rl~ G miıuuruıı· 

dakl k nf!:?A! ı ıı nıınrtı T•ı:oılata'ktrr. 

* B•roğlu Erk•k Lbesini bltf. 
rf'nlflr rrn,.rnnflen: 

~- • 11 • 95;,ı tumı •llnu ıaat 18 
dl' "" u r. rlı: Llı,.aı binııuntfı T&· 

ı!ırık -:ılın l'rn 1 k f1ll otur'lm~na 
, f a 'iıırln. 

Gene Lu münasebetle, !tfareial 
Papa~os'un, üç memleket ar3sın 
da ~:apılacak askt'ri l5hirliğine 

ıahsan büyük bir önem verdilı 
belirtilmekte Ye BC"lgrada giden 
Yunan askeri heyetini yeni bas 
tan tertip etme jnin de bunun 
bir delili olduğu ililYe olunmak· 
tadır. Konserler 

Tilrklre Cumhurtıaşkanının. Knrısrr ~hı:rır orkr~tra kanseri 
\tina seyahati esnasında, Genr ı K meuı P a 11 ~rn .. r R•f k ııı•. 
ral Papa_cos'un bu mevzua da te ka •nı ao ı t o arık tt n\.. M,.,.eJi 
ma ~<lecefine, hu bakımdan mıı k .. ıı .. ,..atqa,. .,,tNtrı kı:ırıı,,rı on«· 
hakkak nazarıyle bakılmakt3dır r::ı :fıokı ao taıım rı:ır ubah.ı •••l 

1 ı de a m lı•1Mı ,. rıılrıotu.nda 

Krnt Dü~ptj mtrasimde ı ııol I" prn,.ramla Tl'rılfıl'ektir 
bulunacak R n .. r 11 ı t ıi•Tf' eı .. r kı:ını .. n-ıtu• 

At
. O• (, p) j .

1
. ır 1 ır .. nlden tıımlıı edılmf'io:ıedir. 

ına, ... , • .,,. . - ngı ıt 1 
Kral aile.~i men uplarından Kent Toplantılar 
Dü .. esin;n. Türkiye Cumhurhtı$ .. ' kAn k1tll' lil'r ıt .. nı .. ıı yeni ~ 
kanı Ccl.11 Bayarın 27 kasımrt3 rı~· .. JH· "" b1!\amıa11r Bu mdııatl& 
ha•layacak ıiyareti münaseb~· ık .,ıarak 2'.I kaıı:n ~••t ı; dıı t•ılı 
tirle tertinlrnen bi.Hün resmi fa ~" 1rtıkı, 1 rır ı ,,.,ı;ro ,1.ı ... ,. .. ktir. 

. · • , . nern .. k Jt1k•l nd' &1?J'"a k1tnftranı· 
rılıyetlf'r pro:ıraıııına ıştırak erle ıla .... r hıc,ktir. 
cc i bugün in~iliz el~iliğinri""I"' -----------

ve düşünceliydi. NATO d 1 ti , 
Fethi Ader ise ıakacı bir adam ev e erı 

Bu görüşnıelerde, Yu;;oslavya
nın, kat'i bir teminat altına gir
memekle beraber, Türkiye ve 
Yunanistanla sıkı askeri işbirlı· 
ğine her zamankinden daha mü
temayil bulunduğu .gelen haber
~erden anlaşılmaktadır. 

r-ildirilmiştir. Bir müddettir hıı 

rada bulunan Düşes 1 aralı 

uçakla in~iıtereye hareket f' 

erktir Kent Düşt"iiİ oğlu ile l' 
lıkte Uz1kdo~uda yaptığı ı 
tC'tkik gezisini müteakıp '1 
nist a gelmiş bulunmak.taycı 

dı.. 

·- ~rustehcen şakalar yapar Arasında pasaport 
mıydı. Siz hiç böyle bir Mdiseye Trafik tasarısı Mecliste görüşüldü maruz kaldınız mı?• ld k 
·- Böyle şaka yaptığına hiç Ka ı rı laca 

tesadüf etmedim.• • nuı111ı !fııhebir uı • 
Bundan sonra dinlenilen fab- llu•u•• "'""111" 1 '1 "' 1•"~"' A.nkara 24 - :.'\Ieclis.in bugun !Fahri 1,eri. trenlerin dahi sô 

rıka lokantasının garsonu :Alus- Ankara 24 -. N . .\TO'ya dahıl 1kü celsesinde karajo~Jarı trafık ratlerının tahdıt edıld ğını. fa 
tara Yıldız da şunları söylemiş- devlctlerın rcsmı memurları ara- 1 tasarısının muLakeresıne baslan- kat taşıt Yasıt~larının suratleri 
tir: 51nda pasaport n1uamclelerın1n mıştır. nin tahdıt edılmedıt;ını, yolcu 

•- I-lcidise gilnU saat 12 sıra- kaldırılması hususunda 1'1 dev- Fahri .. {ğaoglıı, her sene mem otobu lerının ba~a1larına !azla 
Jarında 1h11::an Aydın yemeğe get-ı let arasında bır anlaş~a)a \a- leketımlzde 45-15 kaza oldutunu, ytık almaması gerektiğıni, şofOr 
mi şti. Sonradan Fethi Ader de rılmış \e b_IJ husustakı karar Bayındırlık Bakanlığının bu ta· lerın ahl3k \e yaş durumlarının 
gelerek karşısına oturdu. Bakanlar Kurulunca kabul edi- sarıyı k~zaları azJltmak ırın ha· sıkı kontrola t.1.bi tutulma!-ı icap 

Çorbalarını içtiler. Ben ikinci 
1 
l~re~ ~13kalı makamlara bildi. zırladı~ııı.ı._. ha.lb~,ki. t.1_Ukıimetin 1 ettiğıni belirtti. Başka söz al~n 1 

)'emeği gctirme}c için gitmiştim. rılmıştır. kazaları tkıncı, uçuncu pl~nda olmadığından maddelere &eçıl· 
Tam o sırada bir ses duydum. , Nato de\'letlerinin resmi me-1 ele aldığını anlatt~. me i kabul erlildi. Kanunun baş 
İhsan Aydın, Fethi Aderi \'Ur- ~ murları seyahat zamanlarında 

1 

Ku~.uı:lu ot_?mohıl kazala:ının lı ının deği,.tirilmesi ve araç, 
muştu.• alakalı devletin vereceği resmi s~~ebının şoforler.n mc. le~ı ter ta ıt me\·zularında uzun müna-
•- blühendis Fethi Ader ic in bir kartla 14: devlet dahilınde i bııelerl olmJdığından ılerı gel· t>a llar oldu. 

~akacı. müstehzi ve herkeste alay g!tt.iği men1lek~t,in \"at~ndaşı ~iğini .. ~hliyet \·er~n k m·clerin bmer Bilen, "arktan ge15in. 
eder bir adamdı diyorlar. Bu hu- g.ıbı serbestçe &ırıp çıkabılecek. k e ehlı)etsiz_ olrlııkla.nnı, ~e~l 11:.rptan ı;elsin en il·i olanını ele 
susta ne bili)'Orsun?• tır. , .an_ununda ku urlu kazala~ ıçın al2lım dedi. 

•- Bu hususta hic; bir şey bil- DiJ:er taraftan, Nato de\·lcl· 
1 

'e~len cezala~ın co.k. h~fıf ol· ı . . 
miyoruın. Şakacılığına tesadüf ]erinin vatandaşları ara~ında vi. ! du ..,u_nu belırt tı. ·~en ıhı ' ll_ruten Selım Ra~ıp Eme_c. tra.f ık ka· 
etmedim.• ze muameleleri de peyderpey Ce~ı. ezek.te venlec~k ehlıyetl~ nunu )·erıne umumı n_a~ıl. vas~· 

Bu şahidin ifadesi karşısında kaldırılnıaktadır. Bu arada ,\me. tra~ık komısyonunun verecc,~:ı t~lar~ kanu~u .~~nmesı.nı ıst~dı. 
söz isteyen İhsan Aydın şunları rika ile memleketimi?. arasında- ehl~yet aro:::sın~a fark o.ıacağını, ~o~ı~on ;ozcusil. trafık kPlı;nr 
söyledi: ki \'İze muamelelerinin kaldırıl- ethlıJC·etıder trafı~ıd·"'~omı5yk·odn.ıadrı 5ınkınt .. ısktenıl~n kmabn.ayık kl~vrıy.a· 

Al h" d k' 
1 

h "kl hi ması hu d 1 1 b 

1 

ara ın an verı • 6ı ta ır e ca ur ce ,,3ı;. ·a n· e ımenın 

l
• •d- eydı.rn e Bı adrıber -

1 
t susun aça ışına ara aş. her gün 4 - 5 vatandaşın h.:ı)alt· olup olınarlıı!!'ını Dil Kurumun· 

d evam e ıyor u a azı şa- anmış ır. .. · · d · .,. · 
h ti 

·hı · ·d k k Ei•enho . 
8

• 1 1 , 1.11 ti nın kurtarılacağını soyledı. Alı ı' an ve Dıl, .arıh ('n~rafya F .. 
' .. er gı . yerın t!n o~ uyor. wer 1.r .eşm ş '' ı e er - · - killt<'sind" 1 1Jruld•ı~unu, f~lt~t 

atuessesenın 4 - 5 .senelı~ gar- t eşkı latınd 'l sında Trygve Lie ve &enel ku- bu iki müe e·enin buna 1 
sonu olur da. Fethı Aderın şa- Nevyork 24 (AP.) -. Cum- rul başkanı Kanada dele..,esı •ernıe'k kudretinde nlmatiı\ı.ı, 
kacıJı4ını bilmez. Bu vaziyet hurbaşkanlığına seçilen Eisen- r.ester Pearson He 20 d.1kik:1 l 'lı anı~ttı. •,.t•('ede kan•ıı ...... 
le hakikatin tecellisine im'kA'l hower bugün Birleşmiş ~1ılletler onuşmuştur. ı dı trafik kanunu• o1arak k L 

yok!ur. Şahidin ifadesini kabul genel mPrkezini ziyaret etmiş ve General l\lerkezden a)-Tıiırken 'edi1rll. 
etmıyorum. • . tahmin edildiğine &öre idareci- "'erek Trygve Lie ve ıerek Pc-'. Di!er maddeler bir rdil• r" 

Bundan sonra dinlenılen malı: lerle Kore harbine !'iOn vermE'- nna tp,ekkilr eııniş: ! ele~i ha 1inde uzun mlina' 
ti.ıl Fethi Aderin babası ~1u~taf1 ,.e matuf bazı teklıf VP pl3nları R•ır ·1 t·j h:n:ı ilham veric~ · 11r1 ıebrn oldu ve kr.nı;•V"" 
AıiPr de. hAdise hakkınrla fa 7 l:t hıısıı~i m1hiyPltp göı tl~miiştiir • "''"':., hii ·i··et ve istikbalin nı1-J-ip}el"İ "eri aını~k m r~·· 
malı1mıtı olmadığını söyledikten f,i"Pnho•ı·er. R:r• ... ~Mi!; '1ıllf''le ... .,i•·p'ı . ~n c:alışmaktayıı. \•e•:,..<'lp \c" 1 "' ... -"'~min ba 

sonra. genel sekreterinin çalı~ma oda· demisttr. 
1 
ka m~ddcsine ~eçildi. 

itEVROZiN 
ünde 3 adet' a ebilir. 
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YAVRUYA KARŞI OLAN BORÇ, ONU İVİ 

IJAK!MLA SIHHATLİ VETİSTİRMEKT/R 

Bilu mum Bak ır Alıcıl a r ı na 

( 

T. C. 
ZİRAAT BANKASİ 

Vadeli, Tasarruf hesapları 

15 Kasım ikramiye çekilişinde: 

Ankara Kavakl ıde re'de 
Bir tarafı mesken, 

Diğer larafı akar ~eklinde 

Kullanmağa müsait 60.000 lira değerindeki 

lkız Ev. 
lımir'de So. 7426 heıı;aı> liahibi 8a)·ana çıkmı~tır. 

Gelecek çekilişlere katıla bilmek için ' İm· 

diden Şube ve Ajanslarım ı zda hesa p açtır· 

makta acele ediniz. 

Uçaksavar Atı ş ları Hakkında 
Deniz Eğitim Komutanlığından: 

ı - \·assıada Topçu Okulundan aşa~ıda arz \'e tul!eri yazılı 
~aha içinde 2:'l-31 Kasım/1952 tarihle:·i a ·asında uçaksa\•ar a
tışları yapılacaktır. 

2 - .\tışlar öıtledcn t'\'\'el 09.00 · 12.00 \e öğleden sonra 13.30 . 16.30 arasında yapılacaktır 
3 - .\ tışlar iı.:n hudutlandırıln11~ bulunan saha tehlikeli 

oldugundan. atış günleri belirli saatlerde Dz. ve hava ,·asıtala· 
rının mezkü.r saha dahihndc bulundurulmamalarının temini i· 
liın olunur. (18485) 

~--

A ~ \rı Tul 
B . .\rı Tul 
c = .\rı 

Tııl 

iKiNCi 

.\tış ~aha~ı: 

40• - 51' 4!i'' 
2e· - 59· ıto" 
40 4 

- 40' 45" 
29" - 00' 00" 
40• - 45' 30'' 
23• - 48' 30·· 

BiR MIAMI 
Dunyanın en :ziızel bır sahilıne, tatlı ve yumuşak havası. 

ılık denizi ile ::\Iarmaranın .\nadolu yaka.;;ında asfalt BaQ:dad 
caddesi üzerind<', tren: otobüs ve otomobil ~ibi; tekmil ,.,. 
~aitin giızer~3hında; Türkiyenin ,.e Yakınşarkın nıiistakbe' 
pl;ljlar \'e turistık oteller şehrindf', .ı\d.llara; lzmit koyun · 
ve bütün '.\fa ·m:.ı cı. lı<ı"za-.ına h.ikim 

IKiNCi BiR MiAMtDE 
"tı 30 den 5 milim kalınlıgına kadar parlak bir ~ekil- ~ünden ı::ünl' to;.ı~ nıetlenen ar~alar. )luhtelif fiatta \e eb'adda 

de bıre iki ebadında ve tam istandart ölçü ve bünyesinde fiatın r;. 23 i peşin, müte~akı~i aylık taksitle. 
l 2 3 5 6 7 8 .. termisiConluk \'e çatı örtüsüne :ı.·arar istenilC'n kalınlık \'f" :\lürac;ıa1. Car,')amba, Per~('mbC' ,.C' Cuma saat 15 _ 18 e 

1 
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J-ı • il ted\·ıre ntuktedır almanca biien tec~·iıbeli blt .aportör <Hcın-
., _ _J_ _ _ _ _ l maktactır. Fran,ızcaıa da nkuru oıanıar ıcrcıh .ct.ıeeektir. Yünlü ve Ha lı Dokuma Sanayii Mües. 
~ 1 • • [ l<teklılenn Etibank ;:ene! müdürlugüper onelı·Ierinıüdür- Müdürlüg"ünA ft n ; 

~ıığlinc mü?·al·aat ctnıclcri rica olunur. (18323) ~ 
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TURKIYE ŞEKER FABRiKALAR! A. Ş. 
Eskişehir Tohum Uretme Çiftliğinden: 

l~.12.1952 pazarte~i aünü -aıt 15 de Çi!tlıkte pazarlık 
suretn·lc dokuz baş ıağmal :yarımkan inC'k, altı baş gebe ~·a 
rımkan inek, bir baş kısır rııontafon inek, iki baş boga Bra 
unrieh (6 ayını bitirmiş) cem·an 18 baş sıgır ı;atılacaktır. 
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PROTEJIN 
Fronıl • Btlsojuklulunun 
temin tıı bir koruyucusudur. 

DERMOJEN 
t";1nık, Ekıema ve 

cilt yaralarına ftvkaliidt iyi gtlir. 

Kovan Ticaret T.A.S. idare Meclisinden 
' 

Taı111n1 ahhüt ve vüıde el -.i tedi;·e- edilmiş buJun<1n 
.ı-.:-.ı.: :-.ent'tlelimizin bakiye ~ üzde ellisinin bir defada öden· 

me ıne karar \·erilnliştir. İşbu ilan tarihinden itibaren yir· 
n11 beş gün zarfında bu bedellerin Galatada Tünel Cad :'.\'o. 
15 dc>: Sır ·et n merkezine ödenmesı ililn \'C rit:a olunuı. 

Çocu Ounur 
Zayı f ve lştahz ız mi. ? 

G 

-Ö7btsl T .. \. Ş. ldaıe Kuıu-
tundan: 

GÖiDE\l 
Ortaklığımızın genel kurulu 

13 aralık 952 tarihine rasllayan 
cumartesi günü :saat 10 da Sir· 
kecıde :\1uhzırbaşı sokağında 
Güzel hanındaki idare merkezin
de olaganüslü toplanacaktır. 

Toplantıda kesin bir karaı·a 
varabilnıek ic:in ana sözle~memi· 
zin 55 inci maddesi "'ereğincc en 
az şirket serm:ı)·e".'ıinin asaleten 
\'e,Ya \·ek.ileten üç rubunu tem· 
sil eden hisselerin toplantıya iş-

tirAki şarttır. Gündem hissedar
larımıza a) rıca taahhütlü n1ek· 
tuplarla bıldirilmiştır. 

llis-.edarlarımızın toplantıdan 
yedi RÜn evvel idare n1eı·keıimi
ıe müracaatla bb"'e ı.en<"tleri 
karşılığında ~irnıe kartı alma· 
tarını rica ederi1. 

a - - Ola~<ınüstüü toph~ntı hak
kında idare kurulu raporu, 

b - Sirkctin ınüddcti !;Ona 
ermiş olduğundan tcmdıdi hak
kında karar ittihazı Cil;:::ili nıad· 
me 6L 

c - Tf.'n1didine karar verildi
ği takdırd!' .. ermayesinin arttı· 
rılma~ı ( :\lJd . 7) 

d - .\) ni z~manda ana _Öl* 
leşmesinin 13, 33. 40 75. 76, 77. 
79, 82, 83 \'e 96 ncı maddeleri· 
nin tadilitı 

m- e - Bu ı .. teklerin tetkik ,.e bu 
teklifltrc ait maddeltrin yeni· 
den tanLi ını. 

1 - 1'!iie;sc,cmiz adına )luda~IJI., ııtltcek muhtelif nıadclele
rin Bursa"da ).lerinos fabrikl'lnuza, Bursa ~terınos Fahri· 
kamızdaıı Sümcrbank. ııeıekc. Dcflerdar, Gemlik. Bakır
kö), İl'lllit Cabrikalariylc alım ,-e satım müessesesinin f~
tanbul nıağazasına 'eya bu yerlerden Bursa'daki r-.tcrinos 
Fabrikan1ıza. 

2 - Bursa !ılerinos Fabrikt:ıi'!:ızdan lfaydarpaşa \'eya İzmit \'O· 

hı ile '."iair yerlere \'C nıtitekabilcn namımı:ıa gelecek cc;. 
yanın Bursa \fC'rlnos Fa::lrikamıza nakil işi yaptırılar Jk· 
tır. Senelik miktarı tahmınen 26.000 tondur. 

3 - Bu i::;ıe ait sözleşme nıüc;sesenıiz ticaret ser\·İ~i ile f:-:,tan. 
bul'da Sünıcrbank Alım ve Satım ~tües!ıe!ıesi Nakliyat Ser
,·i::;inden etlınabilir. 

4 - ~tuvakkat teminat 10.000 liradır. 
S - Taliplerin ~öılesmeye ekli listelere uyo;::un olarak hazır1ı 

yacakları tekli( mektuplarını. miJesseı:ıemiz veznesine ya. 
tıracakları teminat akc:ası makbuzunu ekliyerek 812.1952 
pazartesi günü saat 12 ye kadar nıüe!.sesemiz muhaberat 
~rrvisine tevdi l'deceklerdir. 

6 - Teklif mektupları aynı gün ~aat 15 de Bursadaki mües
sese merkezinde talipler huzurunda a~·ılacaktır. 

7 - )1ücssesc anla~mayı yapıp yapmamakta ,.e bu işi diledi· 
~ine vaptmnakta •erbcsttir. (18391) 

Reklamda yeni 
bir ~ığır 

\'atan ilincılık \'e reklimcılık bakımından çok mühim bir 
teşebbüse ~irmi:ş buhınu~or. 

Bu teşebbüs tasnif rdilmi~ kı~a tıan :şeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredılen bu ilinltır 

hem çok rağbet eormektc \'e hrn1 de verenler için çok fay
dalı olmaktadır. 

Tasnif edilmiş kı~a il3nlarımız herı,ı:ün gazetemizin muay
yan bir yerinde çıkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
i5e göre ta.,nif rdilmi~ olacaktır. 

Bu ililnların şl'kli ve ücreti ŞÖj1edir: 
10 kelirnl'ye kadar bir ay müddetle ne.,l'edılecek olan 

ilii.nların aylı&:ı 20 lira. 

Gün aşırı ,·eya 15 t:ün nc~redileceklerin aylık ücreti 12.5 

lira. 
J--Iaftada iki gün nC'~rrdiJenlerin aylığı ise 8 liradır. 
On kelimeyi t:e~cn il3nlarda her fazla kelime itin günde 

20 kurus alınır. 

~ ........................................... ____ .......... , 
(Aç ı k eksi İ tme ile onarım ve 

tôdil yaptı rılacak) 
lstanbul Defterdarlığ ı ndan: 

K< if brrlrli 
Liril K. 

3703 74 

T(•nıinJtı 

l.ira K. 

277 78 Galata '\tuamcle \'ergi Dairesi 
,.e llesap lTr.ınanları binasının 

Kaınbiyo )lüdürlüğüne tahsis o
lunan kısmında l'amlı bôlmc ,.e 
teferrüatı işi. 520-5421 

Yukarıda yaıı!~ <'amlı bol ıne ve leferrüatı i-.inin 10 12 
952 çarşJmba ~iınu saat 14.30 da ~filli Emlak ).füdürlügündeki 
komisyonda :.çık ek ... iltme usulile ihalesi yapılacaktır 

isteklilerin ~eçici teminat makbuzları ile 952 yılı Ticarrt 
Odası bcl:?.esi ve eksiltme gunilnden (tatil ~ünleri hariç) üç 
~ün e\'\"el \"il3yet mak;.mın..ı müracaatla alacakları ehliyet ve
sikalarını :oıözü ı::cçt'n ~ün ve saatte komisyon başkanlığına 
Ycrmelerı ,.e bu ı e ait muka\'ele, ek~iltme, hususi ye fenni 
~Jrtnamelerin. ke ır hıild asile buna mütrferrı diger evrakı 
&cirüp kabul elliğınc dail' ıınzalamaları ıazımdır. ( 18607) 

NKER 
DiKiŞ NAKIŞ 
ınakineteri 

YILI N 

Satıt Depoıu : 

DEKALO ve ORT • 
l ıtanbul • Tahtakıl• 

SON ÇEKİLİŞİ 

ERENKÖYOE 2 EV 
Ayrıca Dolgun Para İkramiyesi 

ÇEKiLiŞ TA RiH i: 29ARALIK 

sox iŞTiRAK TARUll : 10 ARALIK 

TURK TİCARET BANKASI 

Defterdar, Hereke ve Merinos 
Fabrikalarının 1953 yılı imalatı için 

sipariş alınacaktır 
\'tinlli fabrikalanmızın 19:>3 yılında yapacakları mı· 

mulll"rin bağlantı yapılmak suretite satışına başlanılacaktır 
Fabrika atış fiatile mal alabilmek için yapılacak bal· 

Jantılar her fabrika mamulünde 300.000 liradan başlar Ye 
en çok 700.000 liralık hadde biter. 

Aliikadarların: Daha fazla izahat atmak ve şartnameyi 
~örmek ve leminatlarını yatırarak tekliflerini vermek üze
rr 15/12/952 pazartesi günü saat 16 ya kadar müessesemiz 
yünlü 'Ubesi nıüdürlüğüne müracaatları rica olunur. 

)1ücs:-ıe:,cmit bağlantıyı ~:apıp yapmamakta serbesttir. (18581). 
Sümerbank 

Alım ve Satım Müessesesi 

Devlet Uretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünden 
1 - Oe\"let üretme çiftlikleri ve merkez atelyesinin bir yıl 

tık ihtıyacı otan tahminen 3991 ton benrin 38156 ton, motorin, 
3647 ton ~az ve 580 ton makine yalı açık eksiltıne suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 25,12,1952 perşembe günü saat 1~ te Ata
türk Bulvarı l\leşrutiyct Caddesinde 261 kapı No. lu binada 
yapılacaktır. 

3 - T.alipler idareye kar~ı yapacakları kolaylıkları belirten 
\"C teklif mektuplarını eksiltme gününden :5 .,.Un er\'Cl vermi::i 
olacaklardır.• 

4 - Tahmini bedel 4.751.000 liradır. 
a - Temınatı muvakkata 40,000 liradır. 
6 - 4 Talipler şartnameleri bedelsiz levazım işleri ntüdürlü-

~ünrlen alabılirler. (17717) 

lmtıvu ıahibl : SINAN RORLI! 
Bu 4ay1dı yaı.ı ti tertnı fillen tda rf' edeo mes'ul müdür: 

~rnrJ11 YENER 

(\AfA1'J Gazet-.ım vo ~lolbaacı lık r. A. S. - lstanbul 
VAIAN ~I AT R A A S I 

TA 
ISIR 

aoz LLlı<TlfZ 
VE CILolf'I 

GIDALANMA91 

1 

DAVET 
r6'~ . . ya " Beyoglu Erkek Lısesı 111 ;ı~ 1 laşma Derneği 30/kaSl kuıd, 

pazar günü saat 10 da ~~ıl O' 
toplanacaktır. Ekseriyet ~9~ı f, madl~ı surette 7 aralık/ ~ııo 
zar günü saat 10 da tekrıı ttr 
caktır. Sayın ilyeleriıniıiP 
rifleri rica olunıır. 

Ruzname ~ 1 - Açılış. , r'~ 1 
2 - idare heyeti ve J'l'lı.l 

raporları. 
J - Bilanço ve büiÇ•· 
4 - Dilekler. 
5 - intihap 


