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A. E. Y alman'ı vuranın dün ele geçirilen Hüseyin ! 
Üzmez oldugu anlaşıldı. Şerif bekçiye ateş etmiş 
Bir üsteğmenin de dahil olduğu şebeke ınensupları 
il. Doğunun tahrik.ile bu işi ya{Jtıkıarmı söylediler 

Başmuharririmizin daha evvel Elazığ da öldürülmesi tasarlaıımıs 
~ 

Vatan ekibi bildiriyor 

, ... 

lyife
Doğru 

1!alatya 26 - Malatya suikas· 
dinin iç yüzü aydınlanmış ve bi
rinci plindaki bütün failleri ya. 
kalanmıştır. Elde edilen malU· 
mat, Türkiyede alçakça emelle· 
rini t3bakkuk ettirmek istiyen 
ve bu uğurda uzun zamandır ~c
niş bir şebeke halinde <;alışanla· 
rın ne derece korkunç kimseler 
oldujtunu açıkça bclirtmcktedir.

1 

Atinada ·Boş geldin iz• yazılı laklar )'apılırken (Foto Baruı) 

l'.\Z.\N : 

Ahmet Emin YALMAN 

l\ıatatya 26 - . .\rkadaşlar bü· 
. ~ uk bir nrzak<"t 'r se\"gi i· 
tınde bana tatlı tatlı ç-atıyorlar, 
diı·orlar ki: 

•- .\nadolunun her tarafını 
ıteıdi,:ı:ini, ba~ına bir şe~· gelmf. 
)~eegini, İ!oıa)'i~~izlik hakkındaki 
1oıl erin e"ast olmadığını iddia 
'di)·ordun. i~tc bak ba~ına ıcleni 
COr.. . 

Bt'n ba~ıma ı;rlt'n hıidi.se~e 
t~gı:nrn ilk ,.özun1de ı~rar edi· 
~fltunı. 'Ieınltkrtteki umumi isti 

1 
il ~~a~·ic;;f' ,e hu1ura gtire ay;ir
ıınrrıı~tır. Pu udan .. in'i bir kur· 

1 ll~tın atılma .. ı '" a'a~·i~ mrc;e-
he 1 nrlrlı.i nikhinliglnu· rağmt>n 

1 h~ttt~ taı~ h<"niın hrdef oh~am ~i~ 
\ ır ~ry ıfadr t"tnıez.. En a<ia)'ı lı 
~tlercte bu t<ıı-ıda hiidi\rler baş 

f.0 ~terrbilir. l'i. menılrkrt nıuhi· 
,~nın gQ.,terdiği trpkideki iddel 
ı.' h<t)ı\a~iyelledir. Böyle bir sr· 
h ilde "'•l iıin başlıcası 'e bil. 
,.~" a kalcın hurriyetine kar~ı 
1 4hlı bir teca\uıe cur'ct edil 
~t'si buti.ın umumi cfk3rı ayak· 
t"tıılırnu~ \'e t"ll foıeri \C kafi 
t'dl>irlere ba~\"urulmu~tur. 

ılı Bcınot ö~·ır grli~or ki. 1!;tanbul· 
\· 0 turan 'e ınrmlekeli grımt"ge 
ı: Yakından gOrmrı;e fır&at bul· 
tı 1 ~~n kalem arkadaşlarun iki 
ıtı"' ~ ıt>lhmenin farkında bulun· 
ı,~~~rlar. Bunlardan biri mem
li 'hn umuml bun~·e!ı.İnde \'e is
ı,.~nası:r. her kö. rdc e~ash bir i~·i· 
" trıe hareketinin de\·am ettiği 
/ halka malolduğudur. ikincisi 
t:k D~ınokrat Parti iktidarının 
" agır hatalarda bulunduktan 
e tıe ı 
0 

ı enkldlrr da\et ettikten 
'-ii nr:;ı tam bir hiitadan dönüş 
baı.tt"l'diği \t" ıneınlrketin hayrı· 
tu olarak YeJ>leni hir ~·ol tu!· 
-ı llldur. Dunun eserleri pek ya
"drı ıaınan<la her !'iahada tecelli 
ı, '°C'f'k ,.e c;rr yolund3 yürU:ven· 
ttrkdt!n ha ka hepimizi se\'indire· 

ır. 

r,:ik~)·ct eUi~imiı hallerin bi· 
>ııtn hırer ortadan lı:al.kt_ığını kısa 
"a>·a_nda ı:-iırrct"ğiz. Boyle bir 
~ııt'le~ belirip, IH'J>imizin içi ra· 
'' d t~ınc:e 5rr kuv\·ttlerine kar
'e e\:let otoritesini deıttekleme.k 
run tn.ııı:terek milli gayeler uğ· 
hit ~~ ~lukumr_tle i~birligi etmek 

ırırnizc ,:Uc; gclmiyecektir. 

\0~iı•Yrnıizde hiç şııphc yok ki 
~,ku mikroplar eksik değildir. 
liugat bunları bun)·r yaratmıyor. 
ı,~i un haılıyan tahkikat geni~· 
lı, n~e ıu nokta sabit olacaktır 
a-ıı·Lbızde belirtileri görülen ge· 

ı. ,. 
b· e nifak mikropları; ecne· 

ı d 
ı, . u ınaolığı )'aratmak gayret· 

tı, b' . 
11111 ızın.1le bur rlunyanın ara· 

!\"'ezaret a ltına alınanlar karakolda 

Müııh 1 Baka lı lar 
nıeselesi dün göı•üşüldü 
B.M.M. Anayasanın 49 uncu maddesinin 
ve Bakanlıkların uzun müddet münhal 

tefsirine ihtiyaç 
kalamıyacağına 

olmadığına 
karar verdi 

Uıı11"ı Muha.biriı i:tlı" r-== 
.\nkara, 26 - ?ılecliı::in bugün

kl1 toplantısında bir Bakanlığın 1 
ne kadar muddet münhal tutu
labileceği, uzun zaman vekiletle 
idare cdilıp edilmiycccği me\'ZUU 
görüşüldü ve münakaşa edıtdi. 

Anyasanın 49 uncu maddesi· 
nin tefsirini isteyen Kemal Türk
oğlu maka. dını izah ederek ez
cümle şöyle dedi: 
•- Bu maddeye göre iı.in, 

hastalık ve sair özürlü hallerde 
bir Bakana vekilet caizdir. Yani 
şahsın mazereti nazara alınmış
tır. Fakat münhat bir Bakanlığa, 
\"ani bir makama vekilet caiz 
değildir. Eğer caiz olsaydı, Ana
yasada bir hüküm bulunurdu. 
Nitekim Anayasa, bir inhilil 
\·ukuunda Cumhurbaşkanlığında 

!Devamı Sa: 7 Sü 4 del 

Aı•ap 

Htıı·fleriyle 

Tedı•istıt 
( \·ansı 7 nci sa,)·famızda) 

-

Clementis Slansky 

14 komüııist Çek 
idam edileeek 

Slansky dôvasında idamı istenen sanıklardan 
ikisi dün intihar etti. Peyk devletlerde 

dehşet havası esiyor 

Suikasdin faillcri.ııin ete ~cçi
rilmcsinc sanık duvareı Şerif 
Dursunun arkadaşı Kadir'e yaz· 
dığı bir mektup sebep olmuştur. 
Bu mektupta •ben çolu kçocuk 
.sahibiyim. ).'akalanacak olursam 
onlar da gelsinler trslim olsun
lar. Yoksa ben her şeyi itiraf c· 
derim• denmekte \'C bazı şahıs 
isinıJeri zikredilmektedir. Bu şa

Bayar, bu sabah saat 
9.JO da Pirede olacak 
Cumhurbaşkanımızı götüren Savarona 

açıklarında iki Yunan muhribi 
yatını dün 
karşı ladı 

Limni 

.A.rıadolu J...ja.ı.ıı 

hısların hemen yakalanınası, sui- ı Sa\·orana gembi,. 26 - Cum
kasdi teı'lipliyen on bir ki::ini1' lhurbaşkanımıun rakip bulun
hepsinin ele gcçn1esine yol ac- dukları Savarona, baş omuzluk .. 
mıştır. Bu şahısların ic;in1Icri Jarıada Dcmirhisar ve Sultanhi
"Unlardır: :'.\1usa Çağıl, FrYZi Ö- sar olduğu halde saat 16.00 da 
l':C'r, Abdülvehhap .ı\rı, Hüseyin Limni aı;ıklarında iken burada 
Yabancı. 'lahmut Scntürk, fı. 

1 

han Ci\'clrk. Şerif Dursun, :\z. 
ınullah Uzmansur, ~tustafa Uz
mansur, Osman Dursun, lfüscyin 

;ı:mr7. 

Yunan filosundan Aclos ve Pan 
ter muhripleri, Cumh'urbaşkanı 

mızın forsunu çekerek, uzaklar. 
dan top atışı ile Cumhurbaşka· 

Su l k ı!oı t n a1;ı l t rrt i pJr ndi! :aımızı t:el.imlanuş. daha &onra 
Ahnıet Enıin Yalmana yapılan • muhriplerimiz arasından \·e Sa-

~Uikasdi 11 kişi 20 kasım per· J varonanın sancak ,.e i:ıı:kcle bor 
CDe•·anıı Sa: 7 Sü: 3 dol (Devamı Sa: 7 Sü: ı del 

Bileeikte 80 kilo 
esrar yakalandı 

Kaçakçılık bürosu memurları, Bilecik civarında 
bir ormanda kaçakçıları ele geçirdiler 

1 
lstanbut Emniyet 'lüdürlüğil ·tıklan muhtelif temaslar netice. 

kaçakçılık bürosu memurları. sinde Bilecik "e Karaköy civar-

lkülliyetli miktarda esrar satışı tarında esrar ekimi yapıldığını 
yapan bir 5ebekeyi meydana tı· \'e buralardan istenildiği kadar 
karmışlardır. esrar temin cdilebilecelini ö~· 

Kendilerine esrar alıcısı sü~ü renmişlerdir. 
\'eren memurlar. alacakları es· Bu sureUe, kaçakçılarla, ev
rarın pazarlığını lstanbulda yap. velki gece saat 22 de Karaköy 
mışlar \"e suçluları, Bileciğin istasyonunda buluşmak üzere 
köylerinde, tam esrarı teslim e· ınutabık kalınmıştır. 
derlerken yakalamışlardır. Asıl alıcı rolündeki memurla 

Kaçakçılık bürosundan komi· diğer memurlar kararlaştırılan 

1 

ser muavini Turan Can idaresin- saatte Karaköye \'3sıl oJmuşlar
deki ~luslafa Bayar, :\1ehnıet dır. Karaköyde bir handa kendi· 
Günay ve Ali Oktaydan müte· teriyle görüşülen kaçakçılar: 

1 

~ekkit ekip, Beşiktaş Abbasağa •- Planımızı değiştirdik. Es· 
Çeşme sokak 51 numarada otu- rarları burada değil, ancak Sar
ran Ahmet Turgut, Ortaköyde nıç köyü civarındaki bir orman
oturan Raif ismindeki esrar sa· da te5lim edeceğiz:• demişlerdir. 
tıcılariyle müşteri olarak müna. Böylece tüccar kılığındaki me-
sebet tesi etmişlerdir. murta beraber bir otomobille or-

Ahmel Turgut Ye Raif ile yap. C De\amı Sa: 7 Sü: 7 de) 

Türk \ "e \ ."unan bayrakları )"trleıine asılmak tiz<'re ıoturiılül·or 
<Buın Foto) 

:················ ····-··--·: i KIŞ PROGRAMINI i . . 
i T AKDiM EDiYOR ~ '!................ ·---........ : 

Kadınlar Tekkesi 
Büyük edip ve romancımız 

Refik Halid Kaı•ay'ııı 
son eseri 

HAYATIM 
Osmanlı ordusunun son Saşkumandanı 

ENVER PAŞA'nın xevcesi ve Sultan 
Abdül111ecid'in torunu 

'"k açnıak le)ebbusleri Orta· 
~it;ııt lnenılckellrrinde hastalık f 
t'tıir, in ~·e de\"let otoritesini kc· 
lli~ n nukropların cinsindendir. 

...... 

Viyana. 26 - Bir halladan. 
berı Pra,da bir kızıl mahke· 
mcce .> araılanmakta olan 14 sa· 
nık Çekos}O\'ak komünist lide
ri için bu akşam baş \'cı idam 
cezası istemiştir. ?\1abkcmc, Slan 
sky ile diler sanıklar hakkında 
ki kararını muhtemelen yarın 

habcrlt're göre Pragda cereyan 
etmekle olan Slansky duruşması ıl 
Doğu A \"rupadaki peyk memle
ketlerde, komünist partileri men 
supları arasında bir dehşet ha
vaı,ı yaratmıştır. 

Naciye (Eııveı· Paşa) ııiıı 
HATIRALARI 
--0--

killi \tı~Ian usuller hep a1~ni U· 
lıt~~dır. Elbirliği ile i .e sarı· 
~i~ ltı.\:~ böyle mikropların te-
'ııık· ıt1ı bunyemizde barınması 
~lti:111nı ortadan kaldırırsak e
~l!\tr·' ha arı ile ,·ardığımn: itili 
ıo ~nııe. hiç bir engel yolumu· 
~>< .. ektir. ,........_ ____ , 
GAZETEMİZ 

........._SAYFADIR 

• . -

I 
... -

Irak Başbakanı Gl. Nurettin 
Mahmut 

ırakta sükun 
Hüküm sürüyor 
(Yazısı 3 üncü &a)" famııda) 

verecektir. 
İki intihar 

Londra, 26 (A.A.) - Bu sa. 
bah iıııliz basınında yayınlanan 

Pamuk ihracında 
Prim verilmiyecek 

haberlere :öre, Çek cumhuriye. Bııtııd Uııhıırbiriı ı.:d•1' 

tinin eski Londra Büyükclçisi 1znlir, 26 - Ticaret Bakanlı-
Rodolf :!)ystricty, Slansky dava. ğının yetkıli çevrelerinden şch
sının açılması sırasında intihar rinüze gelen haberlere göre pi· 
etmiştir. )'asayı sa~lamlaştırmak için pa-

Bu haber İn~iltcrede beye- muk l'C üzüm ihracında prim vc-
can uyandırmıştır. rilmcsinin mc\"zuu bahsolmadığ1 
Diğer taraftan Bratislava ko· anlaıılmaktadır. Ancak, Çukur

münist lideri Tibor Kovaç, Prag ova pamuk fiyatları Ncvyork 
da cereyan eden muhakemeler Bor.;asındakinden aşağı düştüğü 
yüzünden bugün intihar etmiş- takdirde Tarım Satış Kooperaill
tir. icri Birliği müdahale ınübayaa-

Komünis:tler- U~sında deh§et sında bulunacak ve fiyatları es 
ha,·.ası sevi;ycdc tutacaktır. 

Viyada 26• (A;P.) Buraya nran (Devamı Sa: 7 Sil: 5 de) -

I 

~'akalan an kaçakçı la r Ahmet Turgut, Rauf ve Sina Naak 

Doktorların ihtisas 
müddeti tasarısı 

Rektör, Dekan ve bir profesörle bir mütehassıs, 

müddetlerin arttırılmasını istiyor 
<Yazısı 5 lncl sayflmızdıdır.ı 

Mapusane Çeşmesi 
Hapisane hayatını anlatan yauları nı evvelce de 

:zevkle okuduğunu:ı: MEHMET YANIK'ın yeni 
röportaj serisi 
-----0-

Libya'daıı geliyoı•ıını 
Afrikada istiklaline yeni kavu~an 

içinden röportajlar 
memleketin 
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ı VATAN 

IGüNON YAZISI 1 

Mali pirasamız 
Hamal kô:hyalığı 

ınsan deni- f YAZAN: l kalarda vldeli 

yapılmıyor seçimle 
len mahlfr· ı 1 dadesiz mevdu-

kun fıtratında Naıııtk Zeki Aral ata ait faizlerip 
fena va (ınt - kanun çıkarı-

verdiğimiı me :..---------------,,...-....,.,,...-....,..,,....,....,..-..;: ıarak -·ehemmi
yiller olduğ!l 'iktit:ıo• ha.l:kı matıJ•:dur) .>·etli denebiJe- İl Genel mecii:;l Kavanin komisyonunda hamalbaşıl3rının 
gibi iyi va~rını verdığimiz: huy- ve d•ğer kısımlan güdük bırak- cek nisbetlerde düşürülmesi de \·e yardırncılannın setimle yapılma:.::ı hakkında bir prensip ka
lar da vardır. İsrafa temayül tığı müşahede edilir. ~Ienkul tahvilita rağbeti ve talebi art- rarına varılm=ı.cına rağmen Vil5yetçe bunun tatbikından sarfı
yanında tasarruf gibi bir hasla- kıymetlet borsası cetvelinde t;rrnış, fiyatları ~ıUkseltmiş ve nazar edilmi~tir. 
ta da şahit olmaktayız. Bu ikin- D,e\"Iet istikrazla~ının kıymeti tahvil.it piyasasında faiz mik- Bu cümleden olarak muhtelif iskelelerde hamalbaşıJık ya
ci ne,·i hassa veya mümasili (Ihraç kıymetlerı) aşağı yuka- tarını düşünnüstür, Devletin ııan Kasım Dinçer, Nüzhet Öniş. Remzi Ar, }ılu~a Erdem, Osman 
bassalar birincilerden daha kuv rı bir milyar liradır. Diııer 19.5

1
2 d

1
e 3 ~ ~e. başa baş 60 Bolluk ·ve Cevat Daysal işlerinden uzaklaştırılmışlardır. 

\etli ve daha münteşir olma- şirket ve saire tahvilleri ile ıir- mı yon uk bır ıstıkraz aktede- . . . . . b k 
saydı insan cemiyetinde vey1 ket hisse senetleri bu milyar bilmesinde bu da bir Amil ol- Ayrıca Sırkecı hamllbaşı \'e Hamallar , cemı)'etı aş a.nı 
insan camialarında medeniyet yanında ehemmiyetsiz kalırlar. mustur. Hamza F.rdcm'l'? diğer üç arkada~ı dl ba~ka ıskelelere n:ıklcdıl-
de ~i.ıphesiı bugünkü merhalesi Bu nisbetsizliği Borsada mua· d - Devlet tahviJ.itı için ta- mi~lerdir. 
ne kadar ulaşmış olamaz ve a· mele gören senetlerin miktar- lep menbaları arasında • es- Bu hususta dün cemiyet başkanı IIamza Erdem §Unl:ırı söy-
rada gördü~ümüz o bir c;ok zik- larında da tesbit ederiz: kiden mevcut ve hilen - mül~a lcmi~tir: 
zaklara rağmen esas itibariyle (Bin lira) bir takım tekaüt sandıklariyle •- Otuz senedenberi İstanbulda hamalbaşılık etmekteyim. 
ilerleme istikametinde yürü· 1951 1950 onların 1950 den itibaren ha- Cemiyetimiz demokratik prensiplere dayanarak muhte1if dedi· 
mek imkAnını bulamazdı. --- --- lefi ~e\'kiine geçmiş olan E- kodular:ı vesile olan k3hralık ve bunlara yardım eden di~cr va· 

Bu makalede mevzuumuz Dev. tahı,.illeri 22.2.56 14.041 meklı Sandığını ve
1 

~onr_a bu- zifelilerin seçimle yapılmasını kararla~tırdı. Ve bu Ş('kilde de 
(Tasarrul) ve (Bizde tasarruf) Hazine tahvilleri !552 873 nun yanıba~ında '=Cı Sıgorta- . . . .. r G t 1 d 
dur. Nakdi tasarruf tekevvün Şirket tahvilleri 1.697 321 ları Kurum~nu da "hatırlamak Belediye ve Şehır nleclı~ı ne.zdınde .t~;;;~bbus~ geç ı. .aze e er e 
ettikı:e mutlak• yatacak yer a~ Banka his. senel 598 424 yerinde olur. de okuduğumuz veçhile Şehır meclısının alakalı kd·omı~vo~u ~.u 
rar. Zaten tasarrufun hikmet-i Diğer > > 132 290 * i<in seı;imlc yapılmasını kabul ettiği halde herhal e ı;ıyası mu-
vilcudil de budur. Bir taraftan --- --- ıcmal edelim. Bankalarımızda la.hazalarla olacak ki bu karar durduruldu. Ve seçime r~za ~Qs. 
Bankalar ve diCer taraftan Yektin 25.235 15.949 vadesiz mevduat yanında jtermeyen diğer bir grupun kurdugu dernek desteklendı. Nıte-
menkul kıymetler o nakdi ser· Cetvelden de anlaşılıyor ki vadeli mevdııat kısmı güdük kim cumartesi günü Eminönü Emniyet Amiri basta olmak üzere 
rnayeler için başlıca yatacak muamele hareketlerinde sıklet kalmıştır. l\fenkul kıymetler i· polis memurları c;alıştığımız iskelelere gelerek bir kısmımıza iş
yerler arasıındadır. Vadesiz merkezi De\·let kAğıttarındadır Çin de ş~rket tahvilleri ve his,şe ten elçektirdiler. Bizlere de başka başka iskelere tayin dildi
\·eya kısa vadeli sermayelerin (ı;!, 90 dan fazla) Bizde yalnız senetl~rı kısmı gü~ük kalmak- f,imizi bildirdiler. \Te bizim yerlerimize vilayet tarafından tayin 
ikraz ve istikraz: edildiği piya- son senelerde değil, ötedenberı ta berdevamdır. Bır mem1eke- d'l k' 

1 
r· oturttular 

saya (Para piyasası) ve uzun böyledir. tin iktisadi inkişafı ve terakki- e 1 ('.n. ıms~ e ; d y ~: k 1 . b"l"k kAhyasının yazıhanesine 
vadeli sermayelerin arz ve ta· l!enkul kıymetler neden dev si ic;in banka1ara ve mrnkul Itıraz C en er en a~ıs .e e~ı. ~ u 
lep mevzuu oldukları piya!iaya Jet senetler.inde tekAsüf etmiş-- kıvmetlere vatan sermayelE'rin ise cebren ve kırılarak ıçerı gırıldl. ?ı.Ieydancık hamalbaşıı;ının 
da (Sermaye piyasası) veya tir?. Bizce sebepleri şöyle sıra- liizum ve e.hemmiyeti hakkın· kapısı da çilingir vasıtasıyle aı;tırılarak yeni hamalbaşıya dev-
(.fall Piyasa) adı verilir. Para ]anabilir: da uzun uıarlıya izahata ihtiyaç redildi. 
piyasası denilince mevduat V"! a - ~Ienkul kıymetler ara- olmasa gerektir. üzülerek şunu da söylemek islerim ki yeni kurulan dernek 
iskonto bankalari:rle ırerkez sında hAlen Devlet kAğıdı ser- İşte mPmlrketin m:ılt ve ik- azaları ve bazı nüfuzlu kimseler diğer hamalları tehdit ederek 
Bankası ye mali piyasa denilin- maye sahibi nazarında en sa~- tisadi siya~etlerini üzerlerine yeni kurulan derneğe kaydetmek istiyorlar. Bugün için hamal
ce de menkul kıymetler borsa.. lam kA~ıttır. Ba~ka memleket-. a~mış crEvlıy~-vı ~mur• a tere.~- tar üzerind"! büyük bir ba 5kı mevcuttur. İl İdare Kurulu işleri
sı veya borsa.lan ile yanı baıın- lerde olduğu gibi bizde de ?ı.Ter. tilo eden vazıfe bılhassa bu l:!U- ne son verdi~i hamal k5.hyalarının )'erlerine kendi adamlarını 
da uzun vadeli mevduat topla- kez Bankası m~vcut oldukça, dük kalan sahalardaki kısırlığı 
yıp bunları işletir bankalar ha· daha başka bir ifade ile ?!fer- izalP etmek için bir taraftan koymaktadır.• 
tıra gelir. Söylemeğe lüzum kez bankaları hazinenin emrin· bankalardaki mevduatın vadrli 
yoktur ki nakdi tasarruf ic;in de yoktan para var eden bir kısmı ve dij!er taraftan m('nkul 
3·atacak yerler yalnız Bankalar resmi daire vazüesini ifa ettiği kıymetler borsasının veya pı
ve menkul kıymetlerden ibaret müddetçe bu senetler için mu- yasasının Eirket (ve Amme ca· 
değild1r. Bunlar haricinde hu- batara diye bir ~E>Y - hic; değilse miaları) tah\'11.itt ve sonra his
susi iş sahaları, ga}Ti menkul- z.ihiren - yoktur. Zira ::\Ierkez ~e senetleri kısmı üzerine eği
Jer vesaire gibi daha bir çok Banka1arının - kanun i~terse • lrrE>k tE'dhirler arayıp bulma~a 
yerler nrdır. hudutsuz para çıkarabilmeleri bakmaktadır, Böyltlikle bir ta. 

?ıfemleketimizde sermayeler imk.lnı dPvlrtler ic;in artık tte- raftan dPvJet Jı;in hütç(']erin ta-
• muhatar:ıları tevzi kaidesinin diy:ıtı tatilo gibi bir tehlike or~ bil (normal) m<"nbalarını j!rni~ 
müsaadesi nisbetinde • bilhassa tada bırakmamıştır. Altın para lctmrk yohınrlaki yiiklr.r h=ı.fif 
yirmi. yirmi beş ıenedenbcri de\Tinde a~e düşmilş bir dev- liyrccği s;ı:ihi öbür taraftan mcm 
bankalar ve menkul kıymetler let için altın yaratıp Düyunu leket ikti~arliyah için rlc J::"rnış 
yolunu tutmuş bulunmaktadır. umumiye mürettebatını zama· menbalar elde etmrk imk5nları 
Biz burada o nakdi sermayeleri nında ödeme kimklnı yoktu. hasıl olacaktır. Bu gayeyr var
toplayan bankaların ve sonra Fakat kağıt para devrinde bilL mak için ele alınacak tedbirler 
menkul kıymetler piyasasının çe imklnl:ın müsaade etmiror, arasında bilhaS10a tas&lrruf sahip 
arzu edilir derecede inkişaf e- diyerek herhangi bir hüküme· leri nazarında p;ıra kıymetinin 
demiyerek mahdut veya kısır tin bu mürettebatı ödemekten istikrarına devletin hPr halde 
kalmış tarafları üzerinde dura- cekinmesi gibi bir bal artık ta- bugünkünden biraz daha başka 
cağız. sa\."VUr edilE"mez. denilebilir. bir ehPmmiyet ''erme 1 ve vt-r· * (yukarıda .-hic; değilse zahiren dil!;ini ıost,.rmek tein Oe •tica 

Bankalarda. • Bankalanmız· muhatara yoktun demeklil!i- rl YC iktisa~i. t5birleri altında 
daki mevduata dikkat edi· miz, para kıymetinde tenezzü- !\ferkez Bankasına ,·ersiz mil

lirse görülür ki vadesiz mevdu. lün tahvil ic;in de bir muhata· racaatıarını kesmesi ' 13.nmdır. 
ata nisbetle vadeli mevduat bir ra teşkil ettiğini unutmuı oı-ı--
lıayli düşüktür. a - En .on el. mamak içindir). • 1 
de mevcut 1950 rakamlarına b - Devlet tahviUtının klY-
göre bütün me\.>duatın arasında metlerine nAzımlık edecek rna· 
vadeli mevduatın nisbetl ancak lt ve ldart bir uzuv gölönünde 
% 17 dir. b - Sonra bu mev· bulundukça da tahvilAtın hiç 
duatın en yUksek vadelisi de değilse ehemmiyetli kıymet ıa
nihayet iki seneliktir (Emekli yiatına uğraması tehlikeleri az 
Sandığının Etıbankdakl beş se- çok uzak görülmektedir. Nite-
ne vadeli 9,7 milyon liralık tev- kim bizdeki Amortisman San· 
diatını münferit ve istisnat bir dığının bir vazifesi de piyasa
hldise diye kabul ederek hesa- ya nAzımlık etmektir. 
ba katmıyoruz). C - Bank;ılar mc\'duatları-

C.ECMl$TE 
2UC.ÜN · · 
Fransız 

donanmasının 
iııtiharı 

1 O yıl evvel bugün, 27 ka-

Sulh Bi~liği 
Günü dün 
Kutlandı 
Sulh Birliğinin günll olan 26 

kasım, diin Amf'rikan Lisan ders
hanesinde kutlanmı~tır. Bu top
lantıda, talebE'ler tarafından dün· 
ya sulhunu tasvir eden tablolar 
~öı;terilmiş ve bunların içinden, 
iki dünyayı sulh perisinin eliyle 
birleştiren, tablo birinciliği al
mıştır. 

Günün ehemmiyeti hakkında 
izahat veren Bordo azalarından 
Bayan Belkıs }lalim Vassaf, Ata. 
tt.ırkUn • \•urtta sulh, dünyada 
gulh• ,·ecize,,islo söze haşlamış 
\'e şunl arı söylemiştir: 

•- Harp volkanik bir felaket
tir. Harpte yıkılan ailelerin, ölen 
insanların, sarfedilen paranın 
hesabını dü~ünmek dahi güçtür. 
Bugünkü teşekküllerin sulh yo
lunda çalışmakta oldukları Ye 
hiıim de bu tcsckklillere dahil 
olduğumuz malumdur. Sulh düş
manı olarak çalışanlara kale ha
linde olduğumuzu beyan ede-
rim.• 

Orgl. Şükrü Kanatlı geldi 

Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Şükrü Kanatlı dün ge
ce saat 1.40 da şehrimize dön · 
miiştür. General, Amerikada ken
disine yapılan ameliyattan tama
mıyle iyileşmis olarak dönmÜj· 
tür. 

Başka memleketlerde olduğu nın yfizde yirmisi ve bankalar· 
gibi bizde de vadesiz m~vdu- la 5irketler ihtiyat akçelerinin 
atın vadeliye nazaran yü k \·üzde yüzü mukabilinde mutla
nisbeti vadesiz te\"diatın vadeli ka ~vlet tahvili satın alıp mu. 
tevdiata nazaran daha az muha- hafaza etmek mecburiyctinıle
taralı görülmesindendir. Ma· dirlor (240 milyonluk 1947 tah 
amafih bizde hiç değil"e vadei1 ,-natı mtinhauran bu mPcburi. 
mevduat nlsbetinin 1938 de :o- )'etten dolmu, ~enetlerdir). 
30 seviyesinde olduğunu göz ö- Bir.de mevduat art:trak ·ürüdük 
nüne alırsak orta<laki ku11rlığ1 çe tahvilAtın h:ısa baş kıymet
izale için simdiden oldukça ge- ten zaviata ulraması biraz da.-

sım 194:? de Alman or
duları Tulon limanına girer· 
ken burada bulunan Fransıı 
donanması intihar ehnJşli. 
Jkincıi cihan harbinin en fr:ı
jlk h3diselerinden biri olan 
bu lntlharrla, Fransızlar en 
ııüztl ve kudretli harp ge. ll:ı""-----------: 
ıııllerlni kayhrtıni;lerdir. Mübarek Mevlidi 

niş imkAnların mevcudiyetini ha önl~nmekte, hatta ba'Sa bas. 
de pek ali kabul edebiliriz. tan yukarıya çıkmak imk5n1a· * rı hasıl olmakta ,.e )'ahut art-

Menkul kıymetlerde . • Bu maktadır. 1951 in ilk yarısın· 
bakımdan bizde tasarruf· dan itibaren tahvilat kı ·metleri 

]arın daha ziyade tahvil.ita ve nin başa başı g~çmcsindeki bir 
tahvilAtta da Devlet istikrazla- Amil de budur. 
_r_ın_a_a_it_lmımda ttkasilf etuıi Ç - _!!!51 Alu<!?•unda ban-

31 Aralık 1952 Keıidesinde 

Bunların ara!l;ında yirıni iki 
hin tonluk Provt-ns zırhlısı 
ile ) lrml altı bin tonluk 
Dıinkerk \·e Ştraz."lurg mu
harebe kruvazörleri, birçok 
ağır ve hafi( kruvazöl'ler, 
bir ucak gemi~i ve )·irıni 
beş denizaltı da vardır. 

T(LBENTrl 

Nebevi 
İstanbul 'ltüftülüğünden: 
11 ~ 12 Rebiülev\ el 13i2 

ve 29 - 30 Ka'1m 1952 tarl· 
"hine rnlısadi( Cumarte!'ii ak
şamı (Pazar gecesi) müba
rek l\le\Uıli Nebe,·i olduğu 

il3n olunur. -. .................. ~~-------

Öğrenciler için 
Otobüslerde 
Tenzilat 
İl Grnel :\tecli~İnin vE'rdi~i 

Lk, orta ve 1i.se ö~rencilC'rinin 
BelPdi) e otobüslerinde tenzilat. 
Iı sPyahat etmelerine ait kara
rın tatbikine başlanılmıştır. 

Okul müdürlüklerinden f. E. 
T T. idaresine gönderilen liste
lere göre otobüs güzergiihların
c:~ oturan öğrencilere pasolar 
verilecektir. 

lstanbul milletvekili 
H. Yaman'ın cevabı 

Milletvekili Hü;nU Yamanın 
istanbula parti müfettişi olarak 
tayin edildıği }'Olunda c;ıkan şa· 
yialar dolayısile il başkanı Nec 
mi Ateş bir beyanat vermi~ti 
Dün kentlisile görüştüğümüz 
llüsnii Yaman da bu husu.;t:-ı 
şunları söylemiştir: 
•- Parti işlerinin bir takım 

hususiyetleri vardır ki bıınl:ırı 
herkes takdir eden1ez. Hakkım· 
da çıkarılmış Ye çıkarılacak şa
yialar uydurmadır. Binaenaleyh 
kE:ndim itin tekzip veya ta~hih 
edilecek bir sebep görmüyo-
rum.• 

Edirnedeki Yunan 

Konsolosu değişti 
Edirne, 26 (Hu,usl) - Beş se

nedenberl $t!hrimizde do~t Yıı~ 
nan hükOrnetini trmsil etmekte 
bulurıan kon~olos Lukas Kuzopu· 
Jos dünden itibaren vazifesi ba· 
şından ayrılarak Atinaya hare
ket etmiştir. Yerine merkezden 
buraya gönderilen Panayotis An
donipulos bugün yeni vaz.ifesine 
başlamış bulunmaktadır. 

Yeni konsolos ikinci cihan 
harbinden e\'\'el Sahrada ve harp 
ınralarında da l\toskovada. bura
\'3 tayininden önce ise Yugos
lavyanın Üsküp Yil5.yetinde kon
solos bulunmakta idi. 

! HAVA~ ~Aziv•Tt 
·y esil köy l'tteteoroloji i~tas· 

\'onunun tahminlerine gOre; 
İıugün şehrirniı ve ch·arın· 

10 yaşında iki 
Çocuk başka bir 
Çocuğu bıçakladı 

da ha\·a flahahlryin hafif Şehzadebaşı Turan sinemasın-
puslu \ e bulutlu, fionraları da, hiç yüzünden çıkan bir kav-
çok bulutlu ,.e h;:ırif mevzii za. sonunda 10 yaşlarında \'jcit, 
ya~ıslt geçecrk; rii1J!arıar "\1ustafa adında iki çocuk kendi 
güney · batı '.\-önlerden kuv- akranları ol(ln Adil isminde baş 
vetll ('Secek; hava sıcJklığLn· ka bir çocu ·u bıc;aklamısiardır. 
da dtine na1ar;ın miihim bir 
d.,i,ıne olmıyaraUır. Pakistan kültür heyetinin 
Dün şehrin1i7.de hava az gezileri 

bulutlu gE'c;-miş; rüzgarlar 
güney batıdan orta kuv\'elte Şehrimizin misafiri bulunan 
esmi~; günün sıcaklığı aza. do.-.t Pakistan kültür he)'eti sch· 
mi 16.5. asgari 7.6 !rnntigrat rımızdeki gezılerine devam et-
olarak kaydrdilıni~tir. mcktcdir. l\lis:ıfir heyet üyeleri :;..;,;,;;;..;.;.;;; ___ .;. ___ _. I cün sabah Kapalıçarşı) ı gezmiş-

KÜCÜK HABERLER 
' 

ler ve müteakiben Türkiye - Pa-. 
k~tan kllltür cemiyetini, olgun-1 
la~ma enstitüsünü, Fatih camiini 
Güzel Sanatlar Birliğinin resim 

VAT~f ANK,\R.\VA sergisini ziyaret etmi~lerdir. ı 
GİTTİ )Jisafirler şerefine saat 16.30 

Vali Profesör Fahrettin Ke- da Beyoglu Kız Lisesinde bir 
rin1 Gökay Yüksek Sağlık .ŞUrası konser verilmiştir. Bu konsere 
i('timaJarına iştirak etme< üzere İ~tanbul Belediyesi Konservatu
dün akşamki ekspre:le _.\nkara- arı korosu iştirak elmi~lir. 
Ya gitmiştir. Iılisafir heyet bugün ögleden 

Gökay pazar günil şehT'imize CV\'el Ayasofya, Arkeoloji, resim 
avdet edecektir. ve heykel müzeleriyle Sultanah

mct camiini \'e \·ercbatan sara-
PAKiSTAN Er.risl ıını gezecek ögleden sonra Ya-
VALhl ZiYARET ETTi kacık yetiştirme yurdunu ziya-

Pakistanın yeni ,\nkarJ bü· ret ettikten ıonra saat 16,30 Çam 
yUk elçisi Gazanfer ,\Ji flan lıca kız lisesinde verilecek çay
dün vali \.'e belediye reisi Göka- ~a hazır bulunacaktı. 
yı ziyaret etmiştir. Nuri Demirağ aleyhine 

Ayrıca Belgrat elçili!ine ta-
yin edilen Agah Akse! de vil.l· b;r dava açıdlı 
yete gelerek Gökaya \'ed:ı et· l\filll Kalkınma Partisi E"ski 
miştir. lideri Nuri Demirağ yine b:ı p3r 
BiR PROFESÖR tinin genel sekreteri aleyhinde f 
GELDİ bir tamim nesrederek kend·sinin 

mahkeme k:ırarile tardedildi-
Paris Üniversitesi profesörle- !ini b11dirmisti. 

rinden 1\1. Andr6 Sicard memle- ö~rendiğimi1.e ,EÔre bu t.:ırd 
ketimi7.de muhtelif konferanı;lar' kararı vaki olmadı~ından \'e 
vermek üzere dün şehrimize gel. mahkemeler de böyle bir 
miştir. karar vermedi~inden üç-üncü 

Öğretim filmleri 

mütehassısı geldi 
.. Ankarada kurulmuş bulun1·1 
C>cretim Filmleri merkezinde bir 
yıldanberi teknik mütrhassıs ve 
operatör olarak \•azife gören 
Avusturyalı Dr. \Vather Stoitz 
ner di.ın memleketimizden ayrıl
mıştır. 

Viyana Teknik Üni\'ersitesi 
Film Tekniği Enstitüsü asistan. 
)arından olan Dr. Stoitznrr, hu 
me\zuda kcndı i}'le gürilsen b;r 
arkadaşınuza §unları söylemiş · 
tir: 

sor~ıı yargıçlıgı tarafındlri De· 
1 

mira)! aleyhine d3va açılmıştır. · 
~uri nemirağ üç aralıkt:ı d!nle· 
necrktir. 

Bir mektup 
18 kasım 1052 tarih ve 413-1 

sayılı gezetenizin üçüncü sayf:'l
t.ının ikinci sütununda ( \ııtal
yada odun ve kômı.ir sıkıntısı 
var) başlı~ı altında bir yazı in· 
tişar edilmi~tir. Durumun t.ıvzi· 
hi ic;in matbuat kanunu gerrğin
ce aşağıdaki hususların ayni sü
tun ve ayni punto ilo neşrini di· 
lerim: 

t\ntalyanın mahrukat ihtiya
cını kar~ılıyacak her tüflü tPd
birler al5kalılar tarafından za
manında tamamen alınmış "e 
vatandaşların emrine Amade yüz 
!erce ton odun müşteri bulamı
yarak istifle beklemPktedir. 

Odun Ye kömürcüliik y1p;rı 
vatandaşlar elinde h~len 1019 
ton kömür ve 291'.! ton odun 
mevcuttur. 
Antalyanın kı$ mevsimi yeni 

hulQI etmekte oldıı~ıından daha 
evvelki aylar için yakacak dar· 
lı~ı me\'zuubah5 olamaz. 

Cürüm ve 
Ceza 
Birleşmiş !Uilletler Öze] ~i-

ya;ı Komitesi, 1.'unanis· 
tandan iç harp sıra!liında ka
çrrıhp henüz iade ('dilmP.ıni~ 
olan 13.000 çocuk nıe~ele

sinde Ruı;jyanın suçlu oldu
ğunu il.1na karar ,·erml~. 

Karara db·rtek hiç bir :eY 
yok. 'Yalnız bir nokta \·ar: 
J\Tahıı.rme birinin suçlu ol
dug11na karar \·erince ona 
i<lediı;i SU\'3. uy~un dü,ecek 
bir ceza ,·erir, bu ceza da 
tatbik rıHlir. 

13.000 1·unan çoru,ğ:unun 

kaçırılmaıı:ı Ru~yanın ne ilk 
\'e ne de son SU('udur. Katin 
ormanı faciaı.,ından Kore 
harbine karlar türlii türtü, 
bo'.\·. bo ·, dah:l ne ı;urlar \'ar! 

Suçlu demek iyi ama, bu 
suçların cezasını \'erememek 
fena. 

İ'\~.\N DO. ·ol'Rll.\SI 
İngiltcrenin nıe~hur ünl~ 

versitelerinden birinin Tıp 
Fakültesi proresörlrrinilcn 
bir zat hund;ın böyle in:;an
ların dondurulup soğukhala 
mahzrnlrrinde muhafaza edi 
lebilcceklerini \·e istrnilen 
anda 3•enidcın canlandınla

caklarını iddia edb·or. \'al· 
nız bu be yarayacak soğuk
ha\·a mlhzenlE"rini yapmanın 
c:ok maırafh olacağını söy
lüyormuş. 

Salın profe<J.ire akıl öğ

retmek gibi olma~ın ama bir 
kolaylık ~ö~terryim: 

Bir kişilik sogub.ha\·a mah 
zeni yapmak, ne kadar mas· 
raflı oha, altından kalkılml
)'acak şey değildir. Böyle bir 
mahzen yapalım. Profesörü, 
gOstereC'eği usullrrle dondu
r.ılım \'e mahzene )·erleştire
Jim, clondurma<.ının yanına 
da ~Öl le bir kitabe koyalım: 

•Ru profe ör, 1952 )'ılın~ 

da, şu şu usullrrıe dondunıl
muştur. Kendisinin 2952 yı
lında "'il şu usuller tatbik 
eılilrrrk ,·pnirlf'n C'anlandırıl
nıa<:ını rica ederiz.• 

29S:? sene..,ının 5.limlerl 
hic ii11heı;iz bu \'asıyeti ye· 
riııe getireceklerdir. O za .. 
m:ın proff' ör, insanların 

l:J5Z )'r ni!'lbetıe akıl almı
,yarak drrecP.c1e ileriledikle· 
ıini, pljnlarını anlatacağı in
san dondurmaı.ı muhafazası
na mahsus soğukha,·a mah· 
ıenlerJni, adam başına mese~ 
li iki lira) a mal olmak ii:ze· 
re sudan uruıa inşa cdcbUc
ceklerini görecektir. 

Hatta itil) ııı profeı,.ör arzu 
eder!ie kendi..,İl le birlikte bir 
horozla bir ta,·uk da dondu
ralım ki tekrar canlandırıl
dıgı zan1an iJk kah\·aıtı .. ını 
l·apmak itin yumurtasız kal
n1asın! 

Sadun G. SAVCI 
ON KF.1.İ~IB\'LE 

Kore mütarekesi gene su
ya dtişmü~ ... 

l\ltitarekc değil, nc\·eına 

su ku u! ..• 
T.\TLISERT 

•- Daha evvel U'.'IESCO ad:
na memleketinize gelerek hır 
miiddet tetkik1er yapmış olan 
A\·usturya Kültür Filmleri di
rektörü profesör Ilübl'in baıta
dı~ı Tlirk öğretim film1l'ri faali. 
yrtinde bir yıl mücldctle teknik 
müşavir olarak çalı~tım ve bu 
arada operatör ıafatıyJe m('nıle
ketinizin muhtelif ycrlcırini do· 
!aşarak yirmiye yakın film çt-,·ir· 
dim. 16 milimrılrrlik seşsiı film 
olarak çevirdiğimiz bu filmlerin 
mevzuu Türkiye cografyası, iktı
sadiyatı, ziraati, t:ırihi, sanat ta
rihi ile alikalıdır ve Karadeniz. 
den Akdenize kadar muhtelif 
bölgelerde hazırlanmıştır. Bütün 
Avrupada bu nE"vi öğretim film
leri sessiz çe\·rilir ve gösterilir. 
Bu şekilde, ö~rotmen hitap etli
ği seviyrye göre izahatı bizzat 
\·erir. Bu filmlerin hanyosu \'e 
kopyası Viyanada yapılacaktır.• 

Durumun bu şekilde tavzih!ni 
ve .Antalyada yakacak sıkıntısı- -------------

Diğer taraftan ö.ıtrendiğimize 
(!Öre, Ankarada Iılilli F..titim Ba. 
kanlığının teşvikiyle bir Genç. 
tik Film Klilbil kurulmustur. Bu 
klüp, mevcut yerli ,.e ecnebi 
filmlerini tetkik ederek uygun 
bulacaklarını öğrencilere toplu 
halde gösterecek veya tavsiye 
edecektir. 

nın bahis mevzuu olmadı~ının 

ve olamıyacağının belirtilme:;ini 
rica ederim. 

MEVLÜT 

SAİME ÖZEGENIN 
ölümünün 3 üncü senesine rast 
!ayan 28.11.1952 cuma günü Şiş 
Ji Camiinde ikindi namazından 
sonra ruhunu ş.1de) temek tize. 
re mevlüdü ierif okutulacağın· 
dan arzu eden akraba \'e dost· 
tarının te~rifleri rica olunur. 

(-TAKVİM---, 
27 K.\SIM W52 1 

PF.RŞJ:ı!BE 
AY 11-GÜJ\ 30-K\SJ)I 20 
RU111 1168 - K.\~1)1 11 
HIRI 1371 - Rebiiilenrl 9 
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~res'ut talıhlinin tercihine göre 

İSTA'.'IBUL. İZMİR veya ADAN.\'da 

BAHÇELi BiR EV 

Her ikisi de terbiyeli bir de. 
likanlı olan Albin'in tadı kaç· 
mış bir maceraya son vermek 
ve bıkmış olduğunu sezdirme. 
den bir bahane bularak Sl)Tıl
mak istediğinin farkına vara· 
mıyorlardı. 

İntikam almak hırsı ııözleri. 
ni bürümü.,til. Bunun neticesi 
ne olacaktı? Bunu düşünemi
yorlardı. Karşılarına çıkacak 
olan bütün tehlikeleri. kötü 
ihtimalleri bir an için zihin· 
!erinden siliyorlardı. 

][mzastz }\\ek:tuplcır ~~;;. 
YAZAN~~~ ÇFVIİ<EN~ ~-A.f ~ 

- Evet. Hakkın yar. 
Beraberce mutfa~a indiler 

Bahçe kapısının kaba bir de· 
mir sürgüsü vardı. Delphine o
nu açtı. 

- Buradan kolayca ic;eriye 
girebilecektir. 

- Evet. Şimdi sen konuŞ· 
tuklarımızı unutma .. Gayet y•· 
,·aş hareket etmelisin. Seni dUY 
mamalıdır. 

veya kar5ılıtında evin bedelıni veriyor. 

lstanbul 
Beyoğlu 

lzmir 
Adana 

Bu ke,ideyc istir3k için 

Büyük Postahane karşısı 
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Özler caddesi 

150 Liralık bir hesap açınız. 
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Y 1 L 1 N AN S 1 K L O·.P E D 1 S 1 
Umumi railıet ttkonuau . Januı, · ftktiıldea enel · mevcudu 
tükeaen, Eıı bü:yllk· takvlmcllerla. Al plrleria, 
filozoflarıa, mlltefekkirlerla. doktorlarıa, mllharrlrlerln, 

h•kayeeilerla, bazir....,klan- Her yıl Mft oev• aldıbam ·· . . 

SAATLi MAARiF DUVAR TAKViMi 
~ad.ce bir takvim d•tll, hakiki lllr bllıl ba&lneaidlr. 
\)lardanbui mütebassıslara ba&ırlatılmakta olan bu eııaiz 

takvime sahib olmak fınabnı luıçumayıım.-

SAATLi MAARiF DUVAR TAKViMi 
Yeni yıha ea kuvvetli · an9ikJopedik eseri olacaktır. 

l!ayiiniz4en istem•kte a~ıe· rdinl'- • 
• .. - . t' 

Böyle bir Mdise kapalı ge
çeme1.di, nasılsa polis ve adli· 
ye buna el koyacaktı. Gece 
vakti eve giren bir adamı tü
fekle ölrlilrmek bir suç teşkil 
etmez miydi? Fakat bunu düşü# 
nen yoktu. Sadece gün geçti!;· 
çe yakla"an intikam saatinin 
çalma"ını her ikisi de sabırsıı;.. 
!ıkla bekliyordu. 

Öteki ölüm aralı~ında da biz· 
rr.etçi Simplice on beş gün izin 
~lıp yayladaki çocuklarının ya. 
r.ına gitmişti. Bu r.1evsimde 
gUn1er de ne karlar sıcaktı. 

F.tr.3fta derin. c:ok dı:arin bir ses
sııHk vardı. Eğer ev içinde bir 
hizmetçinin ayak sesi, bir ta
bak gürültfu;ü, bir pencere veva 
kapı ~ıcırtıs1 duyulmuş olsay. 
dı, belki de iki kardeşin için
de bulundu~u crhC'nnemi hava 
bozulur. hakikatle karıılaşabi 
lirdi. Fakat onlar kendilerine 
mahsus olan o korkun~ in•i· 

kam iklimi içinde yapa yalnız 
ıdıler. Pancurları sımsıkı kapa. 
1ı olan sıcak ve sessiz odada 
D'Arlene ai1esinin son iki ferdi 
içlerini tutuştur:cın intikam a· 
teşile )'anıyorlardı, 

Saat henüz erkendi. Öteki 
korkunç gecedeki k:ıdar vakit 
geç de ildi. Fakat bu sessiz 
bekleyiş o geceninkine çok 
benziyordu. Etrah yine haya~ 
Jetler sarmı;tı. Duvardaki re· 
simde İspanyol aslından olan 
büyük nine s;ınki kıpırdı~·or gi 
biydi. 

Diitün ecdat sanki hirbirinr 
namus destanları. sere! men 
kıbeleri anlatı)·or ve bütün bun 
lar nesilden nesle geçerek b•J· 
gün orada bekliyen iki kardeşe 
kadar intikal rdiyordu. Domi
nique ara sıra kulak veriyor
du. Kız kardeşi de sabahleyin 
yaptı~ı gibi ses;;izce başını sal-
1ıyarak onu tasdik ediyordu. 

Birdenbire yavaşça: 
- Vakit geldi. Dedi. 

2ıl 

Delphine yerinden sıçraya· 
rak: 

- Ne vakti? Hanı gece ya
rısı olacaktı. 

- Evet, ama elimden kaçar 
diye korkuyorum. 

Harbin başındanberi dolapta 
duran tüfcjti çıkardı. İçine mer· 
mileri yerleştirdi. TU!eği yal!· 
lama~a başlarlı. Ya~ kokusu o
dayı kapladı. Fakat biraz ıonra 
tüf('k ·pırıl pırıl oldu. Odadaki • 
ışık hemen nokta halinde nam 
!unun üzerine aksetti. 

İki kardeş; yazı masası tize· 
rinde ·atan tüfeğe bakıvorlar
rlı. Dominique onu odasına gö. 
türmc~e karar verdi: 

- Hazır olur beklerim, dedi 
Delphine ya~ kokusundan 

rahatsız oluyordu. Adeta içi 
bulanıyordu. 

- Yem•~i hazırlıyayım. 
Dedi. Dominique: 
- Ben bir ~ı:oy yemiyeceğim. 

Diye cıevap verdi. 
- Öyle ise bE>n de yemf'm. 

Delphine bu sözleri söyler
ken )-·erinden kalktı ve pancur. 
ları itti. İçeriye ot ve çiçek ko
kusile parlak ve göz kamaştırı
ei bir ışık doldu. 

Dominique e1lerile gözleri· 
ni kapadı ve haykırdı: 

-Kapat Çabuk kapat pan
curları. 

Delphine a~abeyinin sözU 
nü dinleyerek pancurla.rı C<'K:· 
ti. Oda hemen loş oldu. Vakit 
geçtikçe pancıır aralarından sı 
zan ışığın rengi dei!i;iyordu. 
Evvel.\ pembe sonra mor oldu 
En sonunda da rengi belirsiz 
bir koyuluk etrafı sardı. Gök· 
te yıldız görünmüyordu. Ye· 
mek odasındaki büyük saat c;al 
dıkça iki kardeş de Urperiyor· 
du. Fakat her ikisini"l. de ür
perişi karanlıkta belli olmuyor
du. 

On .. On buçuk .. On bir .. On 
bir buçuk. 

- Haydi iş başına .. 
Bu ~özü kadın söylemişti. 

Erkek itiraz etti: 
- D3ha erken .. 
- Fakat ya \·aktinden evvt-1 

gelirse .. İnsan nnun gibi Aşık 
olunca pek vakit zaman tanı
maz. 

Dominique dişlerini gıcır

datarak cevap verdi: 
- Doğru. Hakkın var. Kim 

bilir ne umuyor? 
Karanlıkta bu eve do~ru ·ak 

!aşmakta o1an adamın düşünce
lerini tasa\•vur etmek Domini
que'i çıldırtıyordu. 

Delphine, kardesi merdiven 
başına gidincrye k:ıdar l.lmba
yı yaktı. Sonra hemen söndür
dü. 

- Bütün ısıkları söndürme-li 
yiz. Her taraf kapkaranlık ol· 
malı. 

- Ya yolunu şaşırır. Ya dü
şerse .. 

- Elektrik Umbası olacak 
;a. Zaten sen de o sayede nisan 
alabileceksin .. 

- l\Ierak etme. 
- Kapıyı kapadıktan sonra. 

yine kilere girer, Saklanırsın· 
Belki de ben onu buralara )t:a· 
dar kovalamağa mecbur k~ıı· 
rım. \'aktile iyi nişancı idHll· 
Belki de hal.I öyleyim. ııa~1 '. 
bir namus ueruna yaptığını u 
harC'ketim elbette muvaffakı
~etıe neticelenecektir. 

de· Dudakları kıpırdamaCa 
\'am etti. Dua ediyordu. 

- Kardesimiz günahkardı. 
· · ca· fakat jl!Ünahının kefaretını 

1 
• 

nı ile ödedi. Onu unutmama 1 

yız. Rahmrtle anmalıyız. 
- Hakkın var. 11. 

k ·ret Her ikisi de g.:a~·ct 11\ " 
s:a"et mPtin idi Başka bir ~c 

• · · • ndı:ı· 
konusmadılar Domınıque .

1 
r• 

d~n çı~tı. D~lph}ne de kı a~ılC 
gırıp gızt<'ndı. Kapılı ar rı
bırakmı~tı. Böylece bl.rlZ sapı· 
ra açılacak olan mutra.~ ~~ıe
sını olduğu lerden gore 
eekti. 

(ı\rkac;ı v:ı~ 
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V.ci 'Polil1&eı 
İrak'da 
Mühim 
Hadiseler 

Yazan: E. T. 
* Cumhurbaıkanı Celal Ba

yar bugün ı?unanistanda 

1 merasimle karşılanacak· 

ıraktan gelen telgraflar bn tır. 
memlekette mühim hidiseler * Pragda yargılanmakla O· 

oldufunu bildiriyor. Henüı; ta- lan on dört sabık Çekos-
llıam.ıyle aydıntanmıı olmamakla lo\·ak lideri için baş sav· 
beraber hJ;dlselerin mahiyeli . u- çı idam cezası tslemlıı· 
dur: lnkta yeni bir se('im kanu- lir. 
nu yapılmı~, bu kanuna göre se· * Jlindı~tan tara[lndan trk 
ti.ıne gidilmesi kararla!jtınlmı,. lif rdilen Kore Sulh pli-
li. Seçimi idare etmek üzere nıum Birleşmiş l\Jilletıer 
l\tustafa Elömeri'nin başkanlı· si~asi konıitcsinde görü-
lında muvakkat bir kabine ku- sülnıesioe karar l·erilmiş-
rutmuştu. Muhalefet seçim ka- tir. 
nununu beğenmedi \'e bol kot * Irakta sillı.6.net hüküm 
hpacağını ilan etil. Bir tarar- sürdüğü bildirilmekte. 
tan da ünivenite talebeleri ,.e 
b• dir. 

U' kısım halk niimaylş yapmağa ._ __________ ..J 
haşladı. Nümayişler esnasında • 
birçok insan öldü, yüz.lerce kio;i 
)aralandı. Bu b;idise karşısında 
kabine istifasını vtrdi. 

Amerika da 
Şiddetli kış 
Başladı 

Kraı Naibi yeni kabinoyl kur
lll.ak vazifesini Genel Kurmay 
başkanı Nurettin Jahmud'a tev-
di etti, bu ıat kabinesini kura
rak iş başına geçti. Derhal sıkı
)'ôneUm iJfin etti ve 17 gazeteyi 
kapattı. Ayni zamanda 850 kişi
tl tevki! ettirdi. 

Fakat alınan şiddetli tedbirle
re rağmen asayi' henüz tama. 
rıııyie iade edilemedi. Geceleyin 
Ookağa çıkmak yasakken sokak
larda nümayl~Jer vaplldığı bildi
riliyor. Gelen haberlrrden ntl. 
"'•Ylılerl lngi!tere ' 'e Amerika 
lltyhinde tezahür şekline sok
lbak istiyenlerln bulunduğu an
laeılınaktadır. İngiliz \' e Ameri
ltan haberler bürolanna yapılan 
laarruııar, Amerikan llaberler 
bürosunun yakılmak istenmesi 
bunu gösteri.yor. Hükfımet lngi
liı ve Amerikan elçiliklerlnJ mu
hafaza altına almıştır. 
Diğer taranan Irak petroller!. 

~iıı nılllileştirilmesl, lngiltere ile 
lrak arasındaki anlaşmanın frs-
bi istekleri başgöslermiştir. ırak
la komünist tahrikatının arttığı. 
lU, İngiltere ve Amerika ale.l
lı.irıdeki cereyanın bu tahrik.atın 
••licesi olduğunu iddia edenler 
•ardır. Nümayişçiler ise istekle
l'!n komünist tahrikitıyle alika-
11 hu.Iunmadığını, Irak'ın tam h;. 
likıaıe kon-uşması hedefinin ta
~lp edildiğini ileri sürüyorlar. 
ftu iki iddiadan hangisinin doğ
~ Olduğu henüz kat'ı surette bi
ııı.nıi)'or. Her iki cereyanın da 

1'siri olması muhtemeldir. 
Bugünkü bükô.metln, orduya 

lıl!nat ederek, nümayişleri dıır· 
~llııııası mümkündür. Fakat tam 
~İt sükOn tesisi için esaslı ısla
fli.la lüzum vardır. Yeni hükô.
~•tln bunu temin etmek, iki ay 
~.lı:ıde seçimleri yapmak istediti 
b "diriliyor. KonıJu memleketin 
lr a.n evvel tam sükiın ,.e hu-
~ kavuımasını temenni ede-

lrakta sükun 
Hüküm sürüyor 

J.Mdolıı jj4n•• 

d lla~dat 26 - Bağdat bölgesi.n 
au·. dun öğleden sonra tam bıı' 

Onet hUküm siirmüştür. 
ıııl{ıç bir hldise cereyan etme· 
ı:ıı'' ve hayat normal ıeklini al 

'Itır. 
ı. lllrçok kahveler ve mağazalar 
ııı''ar açılmış ve faaliyete geçil· 

ııtir. 

ltr,ı Naibi lngillılerden istikraı 
yapmış 

da~ağdat 26 (T.H.A.) - Bai!· 
lıta ta \"Ulrubulan <on hiidise!erin 
ı,,;ıYeti hakkında geniş tefsir· 

11 • bulunulmaktadır. 
lin ~ tefsirlere göre, muhalefe· 
~d 'tahürat ve nümayişleri doğ 
dul~n doğruya kral naibi Ab
•tııı •h l.!• taraflarını istihdaf 

ektedir. 

ln:~Ylendiğine göre, kral naibi, 
''n llereye yaptığı son seyahat 
ın,ı::ında, bu yılın sonunda bit 
ıııa, • .olan İngiliz • Irak anlaş· 
liıı•'nı 25 yıl temdit için İngi
lııııı'den bir milyon sterlin al· 

ır. 

ı,~Yııl Çevrelere göre, lngiliz
b;,1it.'"aksadı, kendileriyle iı· 
S•it ~ne taraftar bulunan Nuri 
lirıııek a.ıayı tekrar işbaşına ge· 

'I' lır. 
ek dereceli se(im tasarısı 

ll haıırlanıyor 
~,.•ldat 26 (A.P.) - Adalet 
t.ııı~"lıtı tek dereceli ,.çimleri 
'1:.:tır~' Yarıyacak bir tasarının 
adli:y- a~rnasını memleketin Heri 

lr ec:ılerine h::ı.vale etmiştir. 
l<i d•<ta son karışıklıklarda halk 
l!hill~rec:elj seçimin kaldırılması 
•!ııı 1 te bUyük gösteriler tertip 

ır. 

-0.-
lurıusta beş kiti ağır 

.t. l(N·İaftd Prut 

Chicago 26 - lfe,,.simin ilk 
büyük kar fırtınası merkez eya
le tlerinde yolları tıkamış ve tra
fik hemı;!n hemen tamamilc dur 
mu ştur. 

· Batı Kansas, Texas ve doğlt 
Nebra~ka'da gayet şiddetli so· 
ğuk rüzg.l rlar esmektedir. Yol
ları temizlen1ek iç in gönderilen 
kar makineleri de birçok yerler
de yollarda kalnuşlardır. 

Kansas ci rarında 220.000 nü
fu slu \Vichita şehri gilnlerdenbe
ri elekll'iksiz ra$3maktadır, 

Kızı1haç Kansas'da kardan yol 
tarda kalan kimselerin yardımı
na koşmaktadır. 

Ayrıca Oklahoma'd:ı şiddetli 
kar yağmaya başlamıştır. 

Ordün Adalet Bakanı 

istifa etti 

Amman. 26 (T.II A.) - Ürdün 
Ad>let Bakanı bugün i s tıfa et· 
miştir. Bu istifanın, kabinede 
)'apılacak geniş deği.şikliklcre 
bir başlansıç teşkil ettiiH bildi
rilmı?ktedir. 

Türk Parlamento heyeti 

londradan ayrıldı 
Londra, 26 (T.11.A.) - Bir 

müddettenberı İngiliı hükiıme
tinin da\·etlisi olarak. İn:.::iltere
dc bulunan Türk ParlAmC'nlo 
Heyeti bu&ün Londradan Pari· 
se hareket etmiştir. 

Heyet, Fransız başkentinden 
doğru Turkıyeye gidocektir. 

Yugoslav Başbakan Yar· 

dımcısı azledildi 

Belgrad. 26 (A.A.) - Rosmi 
Yugoslav Tanjug Ajansının bu. 
gün bildirdiğine göre, Yugoslav 
ya başbakan yardımcısı Blagoye 
ı\"eskoviı; vazi!csinden azledilmiş 
tir. 

Belgraddaki Macar 

maslahatgüzarı 
Paris, 26 (.\.A.) - Tanjung 

Ajan51nın burada zaptedilen bir 
;·ayımına göre, Yugoslav hükıl
meti, ;\lacar hükümetine bir no 
ta vererek, bu memleketin Bel 
gratdaki maslahatgüıarını der
hal geri çağırmasını talep etmiş 
tir. 
Fransada bir mühimmat 

treni infilak etti 

Chalons sur r.ıarne, (Fransa) 
26 (A.A.) - Almanyadaki Ame· 
rikan ordusuna scvkedilmekte 
olan mühimmat dolu üç vagon 
burada istasson ch'arındaki rna 
nevra yerinde in!iliı.k etmi~tir 

İlk alınan haberlerden insan
ca zayiat olmadıiı anlaşılmakta. 
dır. 

Fransız polisi, vak'a mahalli. 
nin 700 metre dahılinde yaşa
yan \·eya çalışan kimseleri bu
radan tahliye ettirmiştir. 

infilAk neticesinde raylar ha
rap olmuş. sefer tatil edilmiş
tir. 

ltalyada bir sinemada 

karışıklık çıktı 
)fodena (İtayla). 26 (A.P.) -

Dün gece burada bir sinemanın 
perdesinde t. ''iva il Duçe• (Ya
şasın Duçe) yazı s ı ak~etmiştir. 
Polis sinema makinistini tehev
\.'Üre gelen seyircilerin elinden 
güclüklc kurtarmıştır. 

~lakinist bu i. in yanlışlık c· 
seri olduğunu. kop;ın filmi ya
pıştırmak ıçin faşistlerin devrin 
den kalma e ki filim parç-aları 
kullandı~ını anlatmı~tır. 

lran Şah ı ve Kraliçe 

Kuıistana gitti 

Tahran, 26 (.\ I'.) - Şah ''e 
J\rali('e bugün beraberlerinde İç 
İşleri, Tarım l'e Bayındırlık Ba
kantarı)·le kal.ıbalık bir maiyet 

yaralandı bulunduğu halde petrol işletme-
l'ı.ı:tı lerınin merkezi Kuzistan eyale-

dıı ııı Us, 26 (AP.) - Şehrin tine hareket etmişlordir. Ro<mi 
~U. ~hal!elerınde bulunan Tu· mahfıllere göre ~lu'3ddık hükO
l:IUrı. redi Bankasının Onünde meti Şahın hu tetkik gezisine 
t~irı:ece patlayan bomba neti- büyük bir önem atfetmektedir. 
tıli ~ e S i a~ır olmak üzere on $ah, bu gezisi .sırasında güney • 
. Vararalanmıştır. batı eyaletlerinde muhteli" şe
ÔJ!U0d •lılar o sırada bankanın J hirlerle AbaJan·a da uğrayacak. 

en ~eçmekteydiler. tır. 

Siyasi komite Hindistanın 

Kore sulh planını görüşecek 
.tııoeiattd Pr~u 

Ne\ıyork, 26 - Birlesmiş l\Iılletler siyasi komitesi bu
gün, Sovyetlerin şiddetli mu halef etine rağmen Hindistan ta. 
rafından teklif edilen Kore sulh plAnının diğer konulara ter
cihan müzakere edilmesini beşe karşı 49 o~·la kararlaştrr
mıştır .. 

Rus dışişleri bakanı Adrei Viçhinsky ·bu kararın •demok
ratik hakların açık bir ihlahıı olduğunu ileri sürmüş, Birle
şik Amerikanın zoru ile bu harekete tevessül edildiğini söy. 
lemİ!fir. 

Kuzey Kore bombalandt 

Amerika'nın 
Akdeniz filosu 
Komutanı geldi 

llultUC llu'ı:abirim{ıdı" 

Ankara 26 - Amerikan Batı 
Atlantik ve Akdeniz filoları Baı
komutanı Koramiral \Vright ve 
maiyeti erkanı bu sabah hususi 
bir uçakla Şamdan şehrimize gel 
miştir . 

Amiral, Akdenizde yapılan 
Lonslep manc\• raJarında bulun
duktan sonra İzmire gelmiş ve 
General \Vyman ile görükmüş, 
sonra komutanlığın merkezi bu
lunan Londraya dönmüştü. A
miral bir müddet Londroda kal
dıktan sonra ev\'cl3. Ortadoğu
daki Amerikan deniz: üslerini zi. 
yarct etmiştir. 

Amiral Wright bugün öğleden 

" ..-. 

Seul, 26 (A.A_) - Amerikan savaş bomlr.ırdıman uçakli'trı. bu
gün Doğu Karede komünistlerin iaşe, ikmal ve tahşidat mer
kezlerine yüzlerce ton bomba almış vr yanar gaı yağdırmıştır. 

sonra bcra berinde, Amerikan 1 

Bu hücum neticesinde bil yilk yangınlar çıktığı ve infil3.k
lar \'ÜCUdc zcldiği tesbit edilmişUr. 

yardım grupu baaşkanı Amiral 
Rcets ve .ı\n1crikan deniz ataşesi 
albay Wolker olduğu holde ~!illi 
Savunma Bakanı Seyfi Kurtbeki, 
genel kurmay ba~kanı Orgene· 
ral Nuri Yamutu ve deniz kuv
~.' ctlcri komutanı Koramiral Sa
dık Altıncanı makamlarında zi
yaret etmiş ve her biri ile uzun 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Eisenlıo\\'er için enınJvet trdbirleri 
Seoul, 26 (A.P.) - Şehir polisi bueün EisenhO\\'erin Koreyi 

ziyareti sırasında muz:ir faaliyetlerde bulunmaları melhuz bir 
takım şüphe\i şahısları tevkif etmiştir. Kaç kişinin tevkif e
dildi~i açıklanmamakla beraber bütün merkezler hıncahınç do
luydu. 

Ağa Han 
Parasızlıktan 
Bahsediyor 

A '"""la !td Prtıı 

Cannes, 26 - Dünyanın en 
zengin adamlarından biri olan 
Ağa Han bugün hatıratını yazma 
ğa koyulmadan evvel •Paranın 
ucunu görmek istediğini• açık. 
lamıştır 

İsmaili tarikatinin ruhani li
deri hayat ve faaliyetlerinin ha· 
kiki \'eçhesini aydınlatmak için 
hiıtıratını yazacağını söylemiş ve 
demi~tir ki~ 

· - Fakat bu hatırat kitabını 
satacağım. Bu itibarla yazmağıl 

koyulmadan evvel, teklif bekli
yorum. • 
Ağa 1-fan, bir neşriyat müessc· 

s~sinin hiıtıralına talip olduğunu 
söylemekle beraber firmanın adı
nı veya kendisine ne kadar pa
ra teklıf edildiğini açıklamamış. 
tır. 

Prens Ali Hanın babası, umu· 
miyetle zannedıldiği kadar zen· 
gın olmadıCını söylemiş ve de
miştir ki: 
·- Bazı İngılizler yıllık gell

rinti 12 milyar frank veya 34 
milyon dolar civarında tahmin 
ediyorlarsa da, buna kendilikle· 
rinden bir baylı sıfır ilave et. 
mişlerdir.• 

12 milyar franklık tahmine 
kaç :-ıfır jliı\'c edildiği sonılun · 
ca, Aga Han: 

•- Belki de ikiJ demiştir. 
Böylece Ağa Han yıllık gelirinin 
340 bin dolar civarında olduğu
nu ima elmiılir. 

Ki kuyular 
Dağıtılıyor 
Nairobi 26 - Polis ve askeri 

birliklerin yardımı ile Thomsos 
Falls bölgesindck sain Kikuyular 
Falls bölgesinde sakin Kikuyular 
nakledilmeye başlannııştır. 

Bu bölg•de Kikuyu kabilele· 
rine mensup yerliler bir kaç gün 
evvel komutan bleiklejohn'u :)'a 
ralamışlardı. İdari makamlar o 
tarihte yerlilere kar~ı cezai ted 
bırler almaya karar verdiklerini 
açıkladıklarından şimdi bunlar 
yeni bölgelere sürüklemektedir. 

Dün 500 kadar yerli yer de 
giştirmeğe haıır olduklarını bil 

Komünist 
Plumbidis 
Yakalandı 

.t 1111dolu .ticnat. 

Atina 26 - Atina emniyet teş. 
kili.tına mensup n1emurlar, baş 
larında emniyet müdürü Rakid
z.is olduğu halde 8 scnedenberi 
aranan. komünist Nikolas Plum· 
bidisi yakalamışlardır. 

Bütün gazl'tcler Nikola Plum
bidisin tevkifine ait tcferrüat 
ve fotoğraflar neşretmektedir
lcr. Ga1etcler bu münasebetle 
Plumbidisin, arkadaşı Belaya· 
nis'in ölüme nıahküm edilmesi 
üzerine emniyet makamlarına 
gönderdiği ve Yunan komünist 
partisi gizli teşkilAtının bütün 
ınes'uliyetini üzerine aldığını be 
yan eder mektubunu hatırlat
nıaktadırlar. Plumbidis bu ınck
tubunda arkadaşı Bcloyanis'in 
cezasının azaltılması şartiyle res 
mi makamlara teslim olmayı 
ve muhakeme edilmesini teklif 
ediyordu. 

Yunan gizli komünist teşkila
tı şefi Nikola Plunıbidis şunları 
söylemiştir: 

• Partiyi kaybettim ve teslim 
0Juyorun1. Günün birinde yaka
Ianaca~ımı bili)·ordum. Beni bek 
llyen Jkıbetlcn korkmuyorum, 
.sıhhi durumunıun ağırlığı beni 
her gün ölilme yaklaştırmakta
dır. • 

General Wyman, Adnan 

Menderes ile görüştü 

Ankara 26 (ANKA) - Atlan. 
tik paktı orduları güney kesimi 
komutanı General \Vymann bu
gün saat 10.30 da Bnşbakanlığa 
giderek Başbakan Adnan Men
dcrc11i ziyaret etmiştir. Ka
rargAhı İzmirde bulunan gü
ney doğu kesimi komutanı Ge
neral 'Vymann'ın Başbakanla ne 
gibi mevzular etrafında görüştü 
ğü bilinmemekle beraber. gö
rüşmı!de AJillt Savunma Bakanı 
SeyCI Kurtbek'in de bulunmuş 
olması bilhassa askeri mevzular 
üzerinde durulduğunu gOster
mek.tedir. 

Emekli Sandığı kanun 

tadilatı reddedildi 

Ankara 26 (l!ususi) - Emek· 
li Sandığı kanununun bazı mad
delerinin degiştirilmesi ,·eya ka
nunun ba:r:ı maddelerine fıkralar 
eklenmesi hakkındaki kanun tek 
lifl~ri l\1cclisiıı bugüııki.i günde
minde reddedildi. Bu münase· • 
betle ~öz alan ~füfit Erkuyumcu 
emekli kanununun bugünkü ih
tiyacı karşılamadıgını, bunun l
~in mütebassıslardan mürekkep 
bir komisyon teşkil olunarak bu 
kanunun yeniden tetkike tıibi tu 
tulmasını hükümetten temenni 
etliğini bildirdi. 

Memurlar hakkında bir 

içtihat kararı 

Ankara 26 CANK.\l - Danış. 
tay memurların terfii ile ala
kalı bir mevzuda dikkate değer 

YE FA T - bir tevhidi içlihat kararı ver· 
mişlir. Bu karara göre bir me
mur hakkında kanuna aykırı O· 

larak yapı tan bir terli n1uamele. 
sinden sonra eğer o memur ka
nuna uygun yeni terfiler geçir
miş olup da, ilk terfiin aykırılı· 
.tı meydana çık~a bile artık o 
terfi geri alınamıyacak ve me
mur için mükle<ep hak kıym~ti 

Reşit Paşa mahtun1u Sarıca 
ııuseyin Bey, kısa bir hastalığı 
rnüteakıp Allahın rahmetine ka. 
vuşmuştur. Cenazesi bugün ikin 
di namazını müteakıp Kadıköy 
Osmanağa Camiinden kaldırıla
rak Karacaahmcttcki aile mak
bercsinc defnedilecektir. 

Sanca Ailesi kaıanmış olacaktır. . . ,, ___ _ 
AKIL-SiNiR 

Hastaları. Alkolikler. Toksikomanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir. 

Bakırköy İncirli Asfaltı No. 51, Telef: 16 - 184. 
~!uayenehane: Fatih Fevzipaıa Cad. 25011. 
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-Türk gazeleclleri Atinada tay)'areden indikttn sonra (Foto Basın) 

lngiltere Kraliçesi ikinci Elizabethtin taç giyme merasiıni için hazırlıklar ve provılar devam 
etmektedir. Resimde Kraliçenin bineceği araba Buckiııgbanı sara)ına geliı provasllll 

yaparL.en görülmektedir. 
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Ankara 26 - Halk Partisi ~lecllsl bn sabah ıenel başkan İsmet lnönünün reislijinde lop· 
Janmı15tır. ' Grup toplantısı birkaç gün daha devam edecektir. 

Halk Partisi meclisi, partinin aylardır biriken işlerini görüımekte, son ıylann başlıca mev. 
ıuları üzerinde durmaktadır. Bu arada bilhas.!la İnönünün son Yurt seyahati, Balıkesir hl.disest. 
irticai hareketler, son l\laJatya hlidfsesl, siyasi emniyet mevzuu. ile arı &eçlmlerl ve umum! H• 
çimlerin erkene alınması meseleleri de görüşülecektir. 

cl.irmişlerdir. Bu tedbir sayesin Ek k 1 k •ı 1 • • ı 
"" 2000 yerlinin baıka bölgele sı· mem e et 1 a"ve erınızı Yeni iktidarın çalıımaları Dog"u Pak'ıslanda Bir evi soymak için 500 re sürii1ecekleri anlaşılmaktadır. 
Kenya tetlıişçileri için müebbet Demokrat Parti tarafından liraya bahse tulutcın 

' 

hapis cezası f 1 Yeni iktidarın çalışmaları, De- B'r a aklanma 
Nairobi, 26 (Anka) - Kikuyu amam ayınız mokrat Parti hizmetinde bulun- 1 y bir sabıkalı 

Kabilesine mensup ?ıtau ~lau leş duğu Türk milletine hesap veri- A.uorlcttd Prıu Ankara, 26 (TA) - Tanınmış 
kilfıtı üyeleri, takviye aldıktan yor• başlığıylc bir eser neşre- Dakka (Doğu Pakistan) 26 - "bıkalılardan Abdullah Duma 

ra teth. h k U · ı· açık A 1 dilmiştir. Bunda hukuk nizamı 
son ış are e erın · B ı· · H t ta Polis bugün Comilla kesiminde Kazıkiçi. bostanlarındaki Hasan 
tan açığa isYan şekline dökmüş UfSa, Zmlf1 a ay Ve n ya içinde devlet, kültür çalışmala~ bir 

3
,_•aklanma teşebbüsüne giri · . 

terdir. Dün Thikanın 14 mil ku· rımız, sosyal sahada ıslahat, sos. \'olçının evinı soyup soyama-
d b 'd ı·la"velerı'nı'n ı"kı"ncı· baskısı hazırlandı •al sahadaki ıslahat, teknik ci- şen 200 kadar köylüden müteşek mak hususunda arkadaşları ile 

zeyin e ulunan Krawara 
3 

J kil bir kalabalığa ateş açmıs, 4 500 lira üzerinde bahse tutuş-
2000 Afrikalı 3 beyaz subayın ko hazlanma, istihsal politikamız, muctur. Hem evı' soymak, hem 

tası altlnd b 1 Sı·ı•hlı Nı·ı·shası tu"'kenml• olan yurt lliivelerimid yeniden tı'caret ve iktisat politikamız, kişi ölmüş ve 13 kişi yaralanmış ~ nıu a u unan ö " tır. Bildirildiğine göre hAdise, tit 500 lira kazanmak sevdası ile 
22 polis üzerine yürümüşlerdir. bastırmağa bao;;lruhğımııı haber ,·crmi~tik. 1 numaralı mali poıitikamız. Amerikan iktı- bir polis müfrezesinin mahalli Abdullah gece ı•arısa\dan sonra 
D rhal takvl·, k U · alan n İ · 3 ı A ı ı 6 a sadi yardımı hakkında etra[lı e ./e uvve erı ursa, Z- numaralı :ımır, numara 1 n aya ve num bir kavgayı tahkik için köye gir ~r:vaşca eve girmcğe muvaffak 
polisler lethişçileri dağıtmışlar rah Hatay ililvelerimizin ikinci tabı hazırlanmıştır. ma!Omat verilmektedir. mcsiyle başlamıştır. Bir çokl;ırı olmuştur. Fakat ev sahibi Ha-
ve 340 dan fazlasını tevkl! etmiş Kolleksiyonlarında bn dört ilave eksik olan o~uyucula- Subayların mecburi sil~hlı olan köylüler, polis müf- san Yalçın duydu~u bir tıkırtı il· 
terdir. rrnııı bunları matbaamızdan tedarik e<lebilirler. Hariç· h' ı· rezcsini sarmış ve tecavüze giriş 

Bugün teşrii meclis çıkardığı ızme ı zerine uyanmıs ve hırsızla kar· 
ten her ilive itin on bes kurus üzerinden posta pulu mişlerdir. Polis. kendisini koru- j 

bir kararla kar~aşalıklar esna· Ankara 26 (Hususi) - Subay. 
1 

şıllfmıştır. ki taraf arasında kı· 
gönderenlerin adrcSine Uiiveler yollanır. l\levcudu kaJ. mak için ateş etmek zorunda ka sında polis ve askeri kuvvetlere ların mecburi hizmetlerinin on Ea süren bir boğu~madan sonra 

1 h ela k ma•·an Çanakkale İl. Çanakkale zaror, Ankara lı ve 1 . d' · ı . h d ·ı·ııı dı~ını <öy_lemektedir. --karşı ge en ve ya ut ·arga. ~ yı a ın ırı mesı ususun a n ı tv sahibi hırsııın ellerini ballı· 
§alıkların çıkacagını evvelden bi Tckirıla~ ilivelerinıizin ikinci tabı lamamlandıkr:ı. oku· Savunma Bakanlığının hazırla- leri Afilli Savunma komis)ronun 
lıp de haber vermiyenlere mU· yııcularınuıı haberdar etmekte devam edecej:iı. dığı kanun tekliU ile ayni ma· da bugün görüşülmeğe başlan- ınağa muvaffak olmuı ve önUne 

ebbed hapis cezası vermek seli t_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h:!iy~e'.:tt~e~~~lu~ı~a!:ır~e::r~Ö~n.:a~lın~~te:.!k'.:li~f:_· _:m~ış~lı~r:.. ---·-------:-~k'.'.:at~a~ra~k'.....'.k~a:'.:ra~k~o'.'.:la~g~ö~tlı~·r~m~ü'.:~'.'.:tü'.'.'.·r::.· hivctini mahkemelere vermiştir. -
·Bugün mahkemeleri görülen 

tethişcilerden sekiz kadın da 
dahil oldu~u halde 18 Mau Mau 
tethişçi 15 ay kürek cezasına 
n1ahküm edilmişlerdir. Kadınla
r•n cezası daha hafiftir. 

Usaklarda ters oturmak 

kaıayı aıaltıyormuş 
Salisbury (İngiltere) (A.P.) -

Jiava Bakanlı~ı bugün uçaklarda 
uçağın gitmekte oldu>tu istika
metin tersine doğru oturulduğu 
takdirde kazalardaki zayiatın çok 
azalacağını bir kere daha teyit 
etmi 'ir. 

So yıl içinde havada çarpışan 
veya dil~en 4 İngiliz u~ağı da 
ters istikamette oturmuş olan 
140 volcu bu kazalardan en ufak 
bir yara almadan kurtulmuşlar
dır. 

, .. ..,,., ... Of_..,.._ 
t- •tlı ..... .v-..-. .. 
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___ , 
Kunuri zaferi 

bizden on Sayıca 

kuvvete karşı 

misli üstun 
durduk 

Bıı sayede biiıiiıı biı• oı·dııyıı 'Htnlıvolınıı 

telılikesiııdeıı . kııı•tııı•dık 
•Tilrk kuvvetlerinin bugün 

s:ıb:ıhtan akşama kadar yap. 
tıkları muannidane savunma ve 
yer yer yapılan süngü hücum· 
l.:ıriyle üstün diişnıan kuvvet
lerinin taarruzu durdurulmuş 
ve 8 inci ordu yararına çok bü 
yük muvaffakıyet kazanılmış

tır. Bu üstün b:ışarısından do. 
layı Türk Tugayını tebrik ve 
takdir ederim., 

Kolordu bu ~aatten itibaren 
çekilmeye b:ışalmıştır. Türk 
Birli.Q:i ikinci Amerikan tüme· 
nf f'mrinde otar.:ık kolordunun 
çf'kilmesini himaye edecektir.• 

Tümenden geç vakit alınan 
bu emirde bulundu'!'umuz mev 
zileri terkederek 6 kilomrtre 
batıda Siminni bölgtsine çeki· 
Jip orada savunm:ımız da bil· 
dirilmekteydt. 

Bu saatte taburlarımız her 
yerde düşmanla en yakın te
ma~ halinde bulıınmakt.:ı ve et
ra( ziCiri karanlı~• büründü~ü 
lınlde muharebe halA bütün 
şiddetiyle devam etmekteydi. 
Gecenin karanlığından !ayda. 
!anarak daha yakınlarımıza so
kulabilen dilşm3n karşı!tınd:ı 
gerideki mevziltrc çekilmemiz 
bir hayli eüç oldu ve düşman 
tarafından atılan aydınlatma 
mern1ileriylf', tutusturulan or
manların eöklere yükselen a. 
levl1:1riyle her tar:ıf gündüz gi. 
bi aydınlandı~ı için çekilme
miz dilşmandan J!lyıkiyle gizle. 
nemedi ve ıayi:ıt vermrmize 
sebep oldu. 

Alboy Celal Dora Koreden geldiği ııın 
Türk kuvvetleri 

düşüren Türk kuvvetleri kar· mııkadderıtiıle başbaşa 27 kasım kahraman Türk eV· 
!Atlarının Kore d;ıglarında ya· 
rattıkları Kunuri zaferinin yıl
dönümüdür. Bu münasebetle 
yalnız Türk tugayını de~il bir 
orduyu mahvolmaktan kurta
ran ve ıimdi Cankırıda Atıı O
kulu komutan muavini olan al
bay Celh.l Dora kendi~ine mil· 
raca.at eden . .\nkara . .\jansı mu 
harririne ihtisaslarını su suret
le anlatmııtır: 
Celll Dora 
Anlatıyor 

•Demokrasi iJe komünizmin 
üç yıldanberl !.isılajız şekilrle 
çarpışmalarına sahne olan Ko
re'de Birleşmiş ~lilletlerin en 
çetin muharebeleri 1950 yılı 
kasım ayının son haftası için· 
de Kunuri bölgesinde cereyan 
etmia ve· bu muh3rebenin bü
tün jükü, o zamana kadar Ko· 
rede muharebeye henüz girme 
miş olan b"ir avuç Türk bah3. 
dırının omuzlarına yüklenmiş. 
ti. 

şısındn hedefine ilerlemeye ce. 
saret edememiş ve evvelenıir· 

de Türk kuvvetinin ortadan kal 
dırılması maksadiyle taarruzu. 
nu bize tevcih ederek 27 • 28 
kasım gece_,si yakl.:ışma yürü
yüşü ile savunma bölgemize 
yakl.:ışmış, 28 kasım günü ~a
bahı saat 5 de mevzilerimize 
taarruıa b.:ıslamıştır. 
Düşman kuvvetlerini üzeri. 

mize ('<'kmeyc muvaffak olmak 
la doğuda bulunan 8 inci ordu. 
nun büyük kıı:ımına derin bir 
nefes aldırılmış ve ordu, geri. 
si açık kalan bölgeden çekil· 
mek için fırsat ve imkfin ka
zanmıştı. 

Düşman kUV\'ttlerl 
eriyor 

28 k3sım Kilnil sab:ıhın al:ıea 
kar3nlığında mevzilerimize 

hücum etlen çok üstün sayıda 
düşm:ın kuv\·etıeri ateşlerimiz. 

le erimiye başlamış ve fakat 
mütemadiyen aldıkları takviye .. 

25 kasım günü ö~leden son· !erle saldırışları durdurul:ıma
ra bütün cephede düşman mışlt. Düşmanın şiddetini git. 

mukavemeti artmaya başlamış tikçe arttıran ateşi karşısında 
,., bugun akşama kadar bi birliklerimiz de ağır kayıplar 
Jikler hedrClcrine varmaya u vermeye başlamış, fakat buna 
vaffak olamamışlardı. rağmen tek bir er dahi mevzi· 

Ekim ayı ortalarında ~Ian- ini terketmemişti. 
çuryadan Kuzey Kore toprakla· Cepheden yaptığı taarruzun 
rına geçtikleri, vaktinde ha. muvaffak olamıyaeağını anJ:ı. 
ber alınmış olan komünist Çin yan düşman: başlangıçta büyiik 
ordularının niyet ve maksat. Hlçüde kuıeyden ve milteakı· 
tarı ve muhtemel hareket tarz ben ıiiney hat!arımııdan ku. 
ları müsbet olarak kıymetlen- atıcı taarruzlara teşebbüs et· 
dirilememiş "' pususunda sin- miş ve fakat her teşebbüsü ken 
mıs bir kurt gibi avını bekle· dilerinclen sayıca çok zayı[ olan 
yen Çin orPuları 26 kasım gü· kuv\'etlC'rimizin ins:ın takati Us 
nil bütün cephede mukabil ta. tünde gösterdikleri büyük ce. 
arruza geçmişlrrdi. Bü)·ük kuv sarelle yaptı~ı hi.iC'umlar sa· 
\•etleri ile crphenin mC'rkez kC'. ·esinde durdurulmuştu. 
simindeki güney Kore tüme- t•çaklar nihayet 
nini kısa bir zamanda parça- 1'ürk birliğini 
lama)-a muyaffak olan Çin or· tanıdılar 

du u yarılan bu bölgeden gü- K unuri, Korcde ilk muhare· 
neye sarkarak S<'kizinci Ordu. b<'miz olduğu içiit o gün te 
yu gerisınden kuŞ-41lılmak ve f)('mzide uçan Amerikan uçak
imha edilmrk tehlikesine ma- lari)'le anlaşmak fırsatı bulu. 
ruz bırakmıştı. nam.:ımıŞtı. Bidayette kendimi-

İhtiyatta bulunan Türk kuv. zi uçaklara tanıtamadığımız. 
vetlerine \erilen ilk muh~rebe dan yardım isteyemedik. Fakat 
göre\'i, yarma böl.;esinden gü· muharebenin cereyanı sırasın· 
neye sarkan düşnıan kuv\letle- ela birliklerimizin yer yer yap
rıne taarruz etmekti. Dulunu- tıkları süngü hi.ieumlarını &Ü· 
lan ihtiyat mevkıinin altmış ki. ren .Amı ı ikan pilotl:ırı, sün~il 
lometre doğusunda olan \'e Tok hücun1u yapanların ancak Türk 
ıon adı \·erilen bu bölgeye ya. ler ol.:ıbileceklerini düşünerek 
naşmak \'e mütea.kıben taarruz o andan itibaren yardıma ba~ 
etmek maksadiyle 26 kasını gü lamış ve Korede ilk deCa ola· 
ni.t saat 18 de )·ürüyü~c geçen rak dost uçakl:ırla anlaşmamı. 
kuvvetlerimiz, ertesi ıünU ög. ıı böylece süngülerimiz temin 
leyin düşmanın ieriıtacı kl'şi! etmişti. Sonraki bütün muha· 
kollari}'le tema a gelmiş ve bu rebelerimizde de süngii, Türk 
ııralarda uçakların verdikleri kuv\'etlerini tanıtan bir sem· 
raporlara ı:öre birkaç mi li Üs· bıl haline grlmişti. 
tün kuv\'eltc olan komünist Bugün akş:ım:ı kadar cereyan 
ordusuna taarruz etmekten vaz rden muharebeler. 4000 kişi
zeçilerek, bulunulan mevkıdc lik Türk muharip kuvveti, ken 
la\'unmaya ge~memiz o l:Ün ~a disinin sayıca on mi~li üstün 
at 14 de dokuzuncu ordu ko· komünistlerin taarruzlarını dur 
mutanlıQ:ı taraCından telsiz cm durmaya muvafrak olmuş ve 
rh·le bildirilmişti. Bu emir Ü· böyl1:1re doğuda 8 inci ordunun 
zerine o saatte içinde bulundu. bil) ilk bir kısmının çekilmrsi. 
ğumuz Vovan boA,azı tcrkediJc. ni sağ.ladı.ı!ı _ç:ibi emrinde bu· 
rek geri yürü~·üşle 27 · 28 ka. lundu4"umuz batıdaki 9 uncu 
~ım g('ce. I Changmiyon bölge kolordu birliklerinin de, yan. 
sinde savunmaya geçildi. dan ve geriden hiç bir tazyike 

.Dti~manın ilk hede-fi: 
Ti.ırk kU\-l·etini ;)'ok etmel! 

y arma bölgesinden güneye 
sarkan ve 8 inci ordunun ge 

rlsıni kuşatmayı tıedcf tutan 
Çin ordusu kendi taarruz isti· 
kametlerinin yanını tehlikeye 

miruz kalmadan çekilmelerine 
fırsat ve imkan kazandırmıştı. 

Kolnrdu komııtanJıjını:l 
emri 

Akşama dogru Quncu kolor
du komutanlığından gönde 

rilen son emir şöyle idi: 

Çekilmeye b:ışlandığı andan 
itibaren ne 9 uncu kolor· 

du ve ne de 2 nci tümenle ir· 
tibat temin edilcmen1iş, Türk 
.ku\:\•etleri artık tamami)·le ken 
di mukadderatl:ırına tcrkedil
miş bulunmaktaydı. 
Karanlıktan faydalanan düş. 

m.:ın, birliklerimizi yalnız ateş. 
le de~il, hareketleriyle de cep
heden ve yanlardan takip et· 
mek imk;inını bulmuş, bir kıs· 
mı, geriye naklcdemediğimiz 
sehitlcrimizin elbiselerini gi
yerek içimize k:ıdar sokulma. 
ya muvaCCak olmuş ve çekilen 
kolordu birliklerini takip eden 
düşmanın mühim bir kısmı da 
yanlarımızdan sarkarak ıeri· 

de tutmak istediQ'imiz savunma 
bölgesine bizden daha evvel &i 
derek oraları Jşıal edip, biti 
tamamiyle kuşatılmıı bir du. 
ruma düşürmüş bulunuyordu. 

Tııg.:ıyın çekilmesini koru· 
mak maksadiyle ıeride hima
:ı.·e mevziine giren t:ılimgAh bir 
li~inin Siminnide küçük kuv· 
vellerle işıaı etliği tepelerde 
saat 13 te sık sık y:ınıp sönen 
elektrik ıştkları, bizim .savu. 
nar:ığımıı sırtları, dUşmanın 
bizden önce isıaJ etmiş oldu
ğunu gösteriyordu. 

Mahşeri 

manıara 

B ir tarartan tabiatın ınsaCsız-
lığını ve ıiddetlnt gittikçe 

artıran soğuğu, diğer tarartan 
iiç 2'.Ün Uç gece devam eden 
uykusuzluk ve hiç ara verme· 
den 16 saat devam eden çok 
şiddetli muharebe yorgunluQ:u
nun tesiri, ayrıca yemek ye· 
meye zaman ve zemin bulama. 
m:ık yüzilnden maruz kalın:ın 
açlık &ibl birbirine inzimam •· 
den mahrumiyetler içerisinde 
t:ıburl:ır, kendilerine rösteri. 
len böl~ede tahkimat yapmak 
fırsatını bul:ımadan topcul:ırı
mız d:ı dahil olmak Uzere bli· 
tün birliklerimiz dürt t:ıra!ın· 
drın düşmanın her çeşit sil5hiy 
le baskınlarına hedef otmuş. 
hı. Gecenin zifir? karanlığı i
çinde yakın boğuşmalar, bağ. 
rışmaalr ve ortalıta ayrı bir 
heybet veren •Allah! Allah!• 
sadaları ile patlayan sayısız ha 
\'an mermilerinin bomba ve 
makinelitUCeklerin etrarı inle.
ten &ürUltUleri, hı$ırtıtarı du· 
yulan süna:U sesleri, bütün bun 
lar; birbirine k:ırışarak bur3-
~ını bir mahşer ve maktel ha. 
line getiri\'Ordu 

Yeni sa~unm~ mevziine he
nüz v:ırılmış olduğu için; tele. 
fon irtibatları kurulamamış, bu 
mahşeri eidalde bircok telsizle
rin de tahrip edilmiş olmac;ı 
}'üzünden bu saatten itibaren 
tugay kendi birlikleriyle de ir· 
libatı kaybetmişti. 

Teslim olmak kimsenin 
aklından geçme<ll 

30 kasım akşamına kadar en 
müşkül ve en ga)-Ti müsait 

şartlar altında yapılan bu a
mansız boğuşmada hiç kimse, 
el kaldırmak, mendil saJlamak 
gibi tesHm olma zilletini a.k .. 
lında.a bile zeçirmemiş1 Kunu
ri daQ"larını ve ormanlarını ka 
niyle sulayarak ölmeyi, e!l!ir ol 
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1111'&1 Alemia•'fl. 
Viyolonselist Bernard 
Michelin'in konseri 

• Yazan: FiKRi ÇIÇEKO(';LU 

Konser: Viyolonsel konseri. 
Viyolonselist: Bernard ?ı1iche

lin 
Piyano eşliği: Ferdi Statzer 
24 Kasım 1952 günü Saray 

Sin('masında 

Tertipleyen: Konliya Kon.ser 
ve Tiyatro Bürosu 

PROGRAM: 

Eccles: Eski tarzda bir süit 
(18 inci yiizyıl) 

Breval: Sonat 
Brahms: Sonat (mi minör) 
M. de Falla: İspanyol süiti 
Faure: Bir rüyadan sonra 
Faurc: Kelebekler 

Fransız viyolonselisti Bernard 
1\Iichelin'in memJekctimize 

bu ikinci gelişi. .. Üç yıl önce 
sanatınu1 değerini takdir etti
ren genç virtüozu bu defa tek. 
rar dinlemekle zevk duyduk. 
Programın ilk eseri Eeclcs'ten 

bir süitti. İlk kısım aşırı hızlı 
bir tempo ile bütün karakterini 
kaybelii. Aynı sür'ate Brev.:ıl'in 
son.:ıtında da, hususiyle Rondo'. 
da şahit olduk. Diyelim ki, Bre
valin eseri bu 1,l:ibi virthozluk gös 
terilcrine tahammül eder; fakat 
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her h:ıliyle ağır başlı bir musiki 
olan Ecrles'in süiti bu yersiz hız 
la değerinden bir bayii kaybol· 
ti. 

Konserin en mühim eseri, hiç 
şüphe yok, Brahms'ın mi minör 
sonatıydı. Eserin ilk kısmını Ber 

1 nard I\fieheJin, büyük yay ü~tat
larına yakışır niidir bir nüfuzla 
ve ifade asilli~iyle çaldı. Ferdi 
Statzer bu Allegro'da ve bunu 
takip eden .A.fenuetto'da anlayış 
ve ifade bakımından viyolon~e-

liste eş drğerli bir piyanist ol. 
duJlunu ispat etti. Fakat son 
AJ!egro! ••• Biraz önce işaret et
tiğim o aşırı hız yüzünden Brahm 
sın bu en nC?fis musjki sayfası 
anlaşılmaz ve içinden çıkılamaz 
bir hal aldı. Ustaca işlenmiş O· 
lan Fugue, gayesiz bir koşuş
madan \'e bir kovalamacadan 
farksızdı. 

~lanuel de Falla"nın İspanyol 
siiitiyle konserin en nefis an· 
larınt ya.sadık. Üçüncü ve beşin. 
ci parçaları -Ninniyle Asturi. 
ana'yı- bilhassa anmak gerek ... 
Bernard :rııichelin'in İspanyol 
musikisine karşı a)-TI meyli ol
duğunu sanıyoruz: De Falla'nın 
t!tpanyol !iÜitinden sonra konse
rin sonunda his olarak çaldığı 
üç parçadan ik" i t: 
Gaspar Cassado'nun eserleriydi; 
öbürü de RaY('l'in liabanera tar~ 
zınclaki p:ırçasıydı. Resitalin so
nundaki Faure'nin iki tanınmış 
par~ası -AprC.s un rC\'e ve Pa. 
pillons- bu musiki gecesini süs 
leyen küçiik eserlerdi. 

Viyolonselist Bcrnard l\Jiche. 
Jin bu tüzel ve çetin sonatın 
hakkiyle ustası ... En güç pasaj
larda bir tereddüt anı gl'~irdi
ğini görmedik. 7.orlukları kolay 
!ıkla ve rahatlıkla yeniyor, S.:ızı
nın sesinde asillik var. Sesi hiç 
zorlamıyor. Sanatkar, pianissimo 
elan !orti!tsimoya kadar birçok nil 
ans ba!tamaklarına ~ahip ... Bun 
tarla çol•,ına güz<'l ve Ç'C'kiei 
rrnkler katıyor Viyolonselistle 
pi,·anist ara5ında -Brahms so
natının son kısmındaki muvaır. 
ne nok~anlıı?ı müst€'sna- iyi 
bir anlaşma \'ardı. Konser ha~a
rılı bir hava içindr !'Ona erili. 

~elik sinirliler 
azalınıs ! .... 

New - York'da yüksek bina inşasının 
durmasının bir sebebi de bu imiş! 

200 nıttre yiiksrklikte dar bir lı;;k('Je iizerinde şakalaşan iki işçi 

N e";;ork eleyince akla 70 • 80 edildiği kadar k5.r bırakmama. 
katlı binalar gelir. Filh.t- sıdır. Yapılrın hr~aplar göster

kika dünyanın hiç bir tar.:ırın· miştir ki en iyi gelir temin 
da Ne\·york'ta olduğu kad ır eden 60 katlı binalardır_ Bu bi
çok yliksek bina yoktur. Yük- n~lardan yüzde 7 .. 8 gelir alın. 
sek bina, ar!ta kıymetlerini:ı dlj!l halel(' 70 katlı binaların 
çok artmasının neticesidir. :rıtil· geliri yüzde 6 ya düşmekte, 
yonl:ır verilerek satın alınan bundan sonra kat adedi arttık. 
bir arsadan mümkün oldu~u ça gelir de azalmaktadır. \"üz 
kad:ır fazla isli[ade edilmc.~i kattan yukarı binanın ancak 
için bin:1ların katları mütem:ı· yüzde 2 gelir gelirC?bilercği an. 
diyen arttırılıyordu: bu bir:ıı ]aşıldığından yüksek bina yap
da yarış halini almıştı. İkinC'i mak yarışına son ,·eritmiştir. 
dünya harbinden evvel büyük İkinci bir sebep de bu bina
şirketler. miie>ss('seler daha yiik tarda c;,alı~acak işçilerin azal .. 
sek bina yaptırarak rekoru kır· m.:ısıdır. 200 • 300 metre \'Ük· 
mak için kırk, kırk beş katlı seklikte, iki putrelden mü.rek. 
binaları tereddütsüz yıktırıyor- k('p bir iskele üzrrinde gözleri 
lar, bunun yerine 70 • 80 katlı kararmadan çalı~mak hc:rkesin 
binalrır yaptırıyorlardı. harcı değildir. Bu h;cilerin re. 

70 katlı bir binanın yüksrk· simlcrine bakmak bile birçok· 
liği 280 metredir. Bundan yük· ]arını he ·ecanlandırıyor. 
sek binalar F.iffel kulesindl~n Jlarbin asap iizerinde yaptı~ı 
yüksektirler. Binaların iskeleti trsir neticesi midir, nedir bi. 
çeliktendir. Saftlam oturması Jinmeyen bir sebepten dolayı 
i~in yer altında 8 ~ 10 kat bu· bu tehlikeli işi yapacaklar :ızaı. 
lunur. Yukarı katlara çıkmak mıştır. Jlalbuki ikinci dün~·a 
'\'e bu katlardan inmek için hrr harbinden evvel 200 .. 300 m~t!l 
binad.:ı 50 • 60 asansör vardır. re yükseklikte birbiriyle şaka
Asansörlerin islemeı;iyle 8 mü· ]asanlar, hatta bir putrel üze. 
hcndi!t, 15 makinist daimi su· rinde uıanarak uyku)·a dalan-
rette meşgul otur. ]ar vardı. 

Yiiksek binalar küçük bir şc- ı=:-----------
hir gibidir. Bunların tiyatrosu, 1 r• 
Lokant~sı, gaıinosu ... barları ~a~ 
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dır, Bınaların mustahdemını 

be$ bini bulmaktadır. Yalnız 
temizlik iıiı le 240 kiıl meıgul Beyoj;lu İstiklal Cad. A· 
olur. ~acanli karşısı sabık Filco 

Yüksek bina he\'C''-i ı ~ıncı hanındaki yazıhane ve mu· 
dünya harbi He beraber dur· ayenehaneye elverişli Ust 
muştur. Bunun iki sebebi var- k.:ıtlar kiralıktır. l\1ilraraaf: 
dır. Birincisi bu binaların Umit Tel: 44958. 

--- - ----

Güney Afrika'da 
ırk mücadelesi 
~ 

Başbakan Doktor Malan'ın lfkçılık temayülleriyle 
mücadele eden denizci 

vaştığı kıymetleri 
Malan, harpte uğruna sa

kaybetmek istemiyor 
s iyah Kıla adı verilen Afri-

kanın güneyinde olup bi· 
tenler sadece siyahilerle beyaz. 
ların mücadelesi de$tildir. Baş
bakan Dr. Daniel ~1alan'ın çı· 
kardığı ırk kanunu beyaza rüç. 
han hakkı tanımıştır. Yerlileri 
hakir g:ören bu kanuna isyan 
eden beyazlar da vardır. Bu 
hareket yine l\1alan isminde 
eski bir denizci tarafından ida· 
re edilmektedir. Vicdanının se
sine göre hareket ettiğini söy
liyen denizci ~falan hayli ka· 
barık bir yekCın tutan bir küt· 
le tarafından destekleniyor. 

Irklar arasında fark gözeten 
kanuna karşı isyan bayrağınt 
çeken bu be)·az insanlar bir 
parti çatısı altında toplanmış 

olmamalarına rağmen mücade
lelerini devam ettirmektedir· 
!er. Buna göre şimdi ~üney Af· 
rikada iki türlü ayaklanma ha
reketi vardır. Bunlardan birin
cisi siyahilerin hali hazırdaki 
idareye karşı takındıkları ta· 
vır, diğeri ise denizci '\falan 
idare!tindeki .JJürriyet MeşaJt ... 
sini Taşıyanlar• adı verilen be· 
yazl.:ırın isyanıdır. 

Deniıri ?\falan, doktor 
l\olatana karşı cephe alıyor 

1951 senesinin 4 mayıs gecesi 
trrtiplcncn büyük bir fener 

alayı Johannesburg caddelerin
den geçerken halk, denizci l\la
lan tanırtarlarının kuvveti hak 
kında fikir edinmişti. Alaya 
iştirak edenler on bin kişiden 
[azla idi. Kadın, erkek, genç, 
ihtiyar nümayişe katılmıştı. 

Alay, tamamile vicdanlarının 
sesine uyarak ayaklanan beyaz 
l:ırdan müteşekkildi. Başbaka· 

nın ırk kanunu protesto edili· 
yordu. İşte o geceden sonra de
nizci ~talan'ın adamlarına •l\lc 
şale Taşıyıeıları• adı verildi. 
Bu ne bir muhalefet partisinin 
tertiplediği bir ~österi ve ne 
de tedhişçilerden mürekkep 
bir topluiu:un taşkın bir te
şebbli~il idi. Vicdanlarının !ilesi
ne t5-bi olan ve müsavat fikri· 
ni destekliyen kim~clcr bir a
raya "Clmişti. Ra~bakan Da
niel -'falan'ın ırklar arasında 
gözelti~i farkı kabul etmedik· 
!erini i13n ediyorlardı. 

Eski denizcinin 
İstedikleri 

İlk nutuklarından birinde de-. 
nizci !\falan maksadını açık· 

hyarak şöyle söylemişti: •Ben 
şan ve şöhret düşkünü bir a
dam değilim. İktidarda göıüm 

yok. l\tecliste sandatya kapmak 
için çalışmıyorum. İstediğim 
bir şey var, o d:ı ~üney Af· 
rikada yaşıyan ırkların hür ve 
müsavi olmasıdır. Bu memle
kette her ırk müsavi muame· 
le görmeli, hürriyet içinde ya
şıyabilmelidir. Bunlar temin e
dilmedikçe benim vicdanen hu 
zura kavuşmama imk:in yok
tur.• 

Eski denizci l\lalan 

Derleyen : 

Tolun Alptekin 

•• Bu sözler siyasi bir partinin 
takip ettiği programların çer· 
çcvesini aşan vicdani müeyyi
delere dayanan emirler idi. 
l\lalan'ın vicdanından gelen bu 
sesler duyulduğu Anda onu 
ımiJli bir kahraman• mertebe
sine yükseltmişti. Güney Afri
ka gentlil?i de onun maksadını 
anlıyacak ve fikirlerini destek
liyccekti. 

İlk günlerin heyecanı yatış· 
tıklan sonra güney Afrika genç 
li~ine önderlik etmeğe baılı· 
yan denizci !\lalan millt bir 
kon:;:re toplıyarak orada siya
set tarihinin şimdiye kadar gör 
mediği rprogramsız bir prog
ram• ortaya attı. Bu kongrede 
söyledi~i nutuk şıı mealde idi: 
•Biz h3diseleri kendi köşemiz
den takip etmek istiyoruz. Ga· 
yemize ula~mak için ne bir par 
ti kııraca~ız ve ne de ihtilal 
hareketine teşebbüs edeceğiz. 
Fakat bu demek detildir ki biz 
muhalefette bulunan partilere 
yardım etmiyeceA;iı. Onlara 
minen müzaheret edeceğimiz 
tabiidir. Parti işlerine karış· 

madan ahlAkl kıymetlerimizi 
müdafaa edeceğiz.• 

Dikkat edilecek olursa I\la
lan'ın düşündüğü tek bir ıey 
vardır: Dinleyicilerinin vicdani 
hislerini tahrik ederek onları 
insanlık duygularile terhiz et
mek ve böylece fikrin saflığını 
muhafaza etmek. 
h1illiyelçi ve ırkçı unsurların 

bu fikirlerin kaynağını komü
nizm temayüllerinde ara.mala· 
rına rağmen güney Afrika hal
kı, beyaziler de dahil olduğu 

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

karısiyle beraber çlrlllkte 
halde işçiler, köylüler, liberal· 
ler ve muha[azak<irlar bunları 
benimsemişlerdir. Çünkü Baş· 

bakan Dr. ;\falan'ın taraftarla· 
rına karşı girişilen bu insanlık 
mücadelesinde hiç kim~e de· 
nizci )falan'ın Kremlin sözcü· 
lüğünü yaptığına kani değıl· 
dJr. E~asen ahJAki akidelerin 
müdafaacı!'lı ıufalile eski bah· 
riyellnin kullandığı lisan Krenı 
linin dilinden tamamile fark· 
Jıdır. Zaten komünlzmla allka· 
sı olmadılını yaşayış tarzı da 
göstermektedir. 

llarpte kazanılan zaferin, 
llanşta kaybedilmesi 
Korkusu 

Bugün güney Afrikada milli 
kahraman dıye taraftarla· 

rını arkasından sürükliyen es
ki denizci, bilyük bir çiftlik 
sahibidir. Çiftçilikle ve hayvan 
.Yetiştirmekle meşguldür. Ara· 
zisinde 1200 koyunu ve 500 sı· 
ğırı vardır. Kimberley şehrin· 
den on mil uzakta olan çiftli· 
tinde karısile beraber çalış 
maktadır. Harp boyunca, ul· 
runa savaştığ ı hürriyet \·e in
sanlık kıymetlerini barış z3-
manında ka>·betmel: endişe;i 
ona hAkimdir. Simdi bu dü._ün· 
cesini güney Afrika birliğinin 
dört eyaletine aşılamış bulunu
yor. ~femleketinde ırklar ara
~ına giren kin \'e nefret to· 
humlarının gelişmemesi için 
halkın insanlık duygularına 
müracaat eden ~1alan'ın gaye· 
si ~üney Afrikada sa~lam bir 
birlik kurmaktır. Bugün Afri· 
kanın güneyinde ~ık sık dU· 
yıılan ihtilal gürültüleri ara· 
sında ~1alan'ların çatısm.ası bir 
fikir mücadelesinden baska bir 
şey olmamakla beraber ku\'ve
tini her gün çıkan k.1rışıklık
lardan daha fazla hissettirmek· 
tedir. 

Derleyen: T. J.. 

Anayasanın dili, yaşayaıı 
törk('eye ~evriliyor 

Anayaı;anın yaşayan Türk di- Türk milletinin gerek tabit bir 1 olan vatandaşlar, resmt mua~ı-
line ('evrilmesi i('in fstanbul l\til· şekilde kullandıRı yazı diline 1 lelerden dolayı bir ha) 1i rnııt 
letvckili Fuat Köprülü ve 203 ve gerrkse yine tabiili~ini muhı:ı külata _ u~radıkları gibi, mekte~ 
arkada$ı tarafından :rıreclise tek- fllza eden konuşma diline aykırı lerdckı ('ocuklar. e\'de .ııına '. 
lifte bulunulmu tu. Anay:ısa kcr \'e ondan ayrı bir dil mahiyetini babalariyle anlaşmakta ınüşkil 
misyonu bunu incclrmiş ve 20 taşımaktadır. 
~isan 1340 tarihli Teşkilitı Es:ı. Devlet dili 
siye kanununun eskimiş bir ta- De\·let dili adı vrrilrn ve 
kım kelime ve ıstıl~hları atıl· Anayasamızın 104 Uncü maddesi 
mak suretilc kabulii hakkında ıl~ kendisine r<'smi ve d<'A"işmez 
bir rapor haıırlamıştır. Teklif bir mahiyet verilen \'e millet ta . 
\le rapor ırcrlis umumi heyeti· rafından da uydurma dil vasıf 
ne gelmiştir Yeni metnin g<'rek· landırılan hu dil, ı;özil s;tPçrn 20 
çesinde eıcümle deniliyor ki: Niı:ıan tarihH \'e 491 sayılı Teş-

Teklifin gcırekçesi kilitı E~a~iye Kanununun yeri-
1945 )'Jlında iktidarda bulu ne konulmuştur. Bu madde Dev 

nan hükfimetin reisi , iki yüz yir lct dilinin bugünkü Anayasa di· 
mi iki arkadaşı ite birlikte Ylik lı oldu~u ve yalnız bunun 1'Urk
srk ~l<'clisc suncluj?u bir kanun çe bulundutıunu ifade etmekte. 
teklifinde: fl'20 nisan 1340 tarih ciir. Bu suretle kelime, ı~tılah VP 
li Teşkilatı Esasiye Kanununun tabirlerde Türkçe olmak bakı 

nıından bir inhisar \'(' tak~·it dof ifrdesini Tiirkçeleştirmek \'e tc-
rimlrrini özle~tirmek .. • ı:t:ibi za - nıuş bulunmaktadır. Nitekim 
ruretlrrdcn hahı;ile 4695 numara Yüksek 1'-1ecilsin S:::c>çen yılki fev 

kalade toplantısında An.:ıyasanın 
lı bugünkü Anayasa metnini l\tee 

2 inci maddesindeki Türkçenin. 
listen tıkarttı. ıııillet dili olarak yaşıyan ve tu· 

Bu metin aslını teşkil cdrn 
20 Nisan 1340 tarihli Teşkibllı tl!lan Türkçrye mi, yoksa Ana-

~asa ve ic tüzü~ün Türk('<'~İn<' 
Esasiye Kanunundan. dilde ya- mi drl.ilct ettiği hakkında viki 
şıyan bir çok kelime ve ıstılah- oian bir tefsir iste~i, dolayısiy· 
!arın atılarak yerlerine ya yC'nt le Anayasa Komisyonunun ha11r 
rien uydurulan bir takım kelime lamış oldu~u tc[sir Cıkrası ve ka 
,.e ıstılahlar konmak suretiyle r.u·ı, 104 üncü rn11ddcnin hiç bir 
veya eski Türk lehçelerinde ya- tcf~irC' mahal hırakmadı,Cında!l 
şarken hayatiyetini kaybcdereK bah~ile reddedilmiştir. 
fosille~miş olan kelimr)('rin şckıl Yabancı bir dil 
feri deJHştiriler<'k ve baıan :rıto· Bu red kararı aynı zamanda 
t;'olca gibi yabancı dillerden e· Türkiyede kelime, tabir ve ıs. 
dt<tlar ve ekler alınarak yapılan tı~nhların 104 üncü madde il~ 
kelimelerden ve ıstılahlardan takyit cdildi~ini ifade rtmekl<' 
•·eni bir halita vücude getirilmiş irli Nitekim 194~ drn sonra ka
tır. nun, mahkem(', mektep ve dit:er 

Dilrlc ırkçı ve tasfi.,·eci bir ıih resmi dairelerde güçlükle kul 
niyetle son ifade sekli verilen lanılmaya başlıyan bir resmi dil 
\nayasamızın bugUnkU dili ile ortaya çıktı. Bu dıl, mill•lln ko 
hunun kı~a.''lızlu~u . a.ı.ıı~da m~:ı-·-ı nuştuı:!:u dile ya hancı R"elh·ordu. 
dar.a getırılen ıçtuzuğun dıll, Onun için resml dairelerde işi 

ıat ~rkmeye başladı.tar. . . il\ 
Dığer taraftan TUrk dıhtı. 

kendi büny<'si iı:er!'ındr.ki ~ellt' 
rrıeıünin ve sa<ieleşmr.sinin hııt;. 
nı kıran bu )'apnlacık dil neS t· 
ler arasında bir uçurum .·ar•

3
• 

maya başladı. Bu suretle ırnP <T 

rntorluk devrinde yaratılmış r 
:an avam ve havas diline bC'n~~et 
hir ikilik viicude geldi: rdı 
tıili- \'e !)evlet dili. 

Nesiller ara~nnrlaki bağl.ıt ıı 
!\.ledcni cemi"etlerde dil, tile~ .. 

~lıp olduf:u milletle birlikte "ıt' 
malini hulur ,.e nesill('r ar351r5 
da köprülC'r kurar. Tarih. b:ır 
( '!') s;tiizC'I !'anatlllr b:ıkımınd.an ı;iJ 
takım baJ?lar \Ücude getırır. ,

1
1. 

de ise ın.ı;; dcın Eonra ~·ar ııet 
nıak istrnilcn resmi dil. n<'51.1ae 
rı:a~ın.daki ba~ları kırarak dI ıt 
bır iktlık \'f' karııı::ıklık ·ar3trl1 d' 
lır. Nit<'kim 1949 Ağıı.c;to!n.~~ctl 
toplanmış bulunan DördLI 1,:1 
\Tilli F.ğifim Slırasında );;tıfl~t1t1 
nemokratik 1'C'rhi~·e komfs:~ d' 
da varılan kararlard3n hırı 111• 
çocu~u ailesi ve muhitindt.11 11~s 
mamiyle ayırcl f'Ôecrk bir 1~ 1 ıırı 
met. al!f'ış olan dil inkılAh11 , 1 ııP' 
•·en, hır an13Yl$a muhta(' ~ı; dt" 
rluğu , ve hunun bir de\'let ıı:;.rtıl" 
~il bir ilim işi o1du)..U be ı e'f" 
miş vr m<'ktep kitaplarına ; it' 
leştirilrn kelımelerin, (>\'\·el ı:otl 
mu mi efkara mal edildik.trn eİt1' 
ra bu kitapları:ı. al•nabılrtl rı• 
<:emokrasinin bir 'icabı oıı 
bclirtilmi"tir. . hıır' 

Buna henzer diğer bır ol•" 
ı-et de 1950 de toplanmış -" . vır!JV'"" 
6 ıncı Dıl Kurultayının ) 

(Deı·amı Sa: 7 SU: 8 de 
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irtica tahriki yapan ara karşı ı 
tedbir alınmalıdır 

Umumi teessür 
devam ediyor 

jBütün g~zeteler bunu istiyor~Malatya 
suikasdi münasebetiyle ortaya çıkan 

"""""-~~~tehlikeyi anlatıyorlar~~~~ 
~alatya suikasdını müttehit 1 \~icdan hürriyeti ma~kesi altında 
ik· olarak tel'in eden aaıeteler türlü türlü din kışkırtmalarının 
tı:ı: .ı:~ndenberi hAdi~enin ehem- yapılmasına karşı geniş - yürek
le~etı ü.zerınde durmakta, mem- li da\'ranılması .• 
\ ette ırtıca temaytılti besleyen Bunlardan birincisi idare ha
lı~abu ~uşi.ınceyi. yaymak için ça- yatımızı adamakıllı bulandırmış. 
tııu n hır teşekktil olduğunu, bu ikincisi ise, Atatürk heykellcri
tı::ı rıasebetıe ciddi tedbirler alın- ne el uzatmakla başlıyarak d!'v
ciı~sı IAzım geldiğini yazmakta- rim düşmanlıtıının yayılmasına 

ı:r· . yardım etmistir. 
lak·Unkü gazetelerin bu husus- Türk basını Ahmet Emin Yal-
~o ı Yazılarını a5ağıda ne~redi· man'ın yaralanmasını fikir hUr-

ruz; riyetine karşı işlenmiş çok ağır 
Bir an önce bir suc gibi düşünüyor. Öyledir 

~ d. de .. Fakat bu &uçun çerçevesi. 

olmak şöyle dursun, gafletimiz 
yüzünden hayli tehlikeli bir ha~
talıgın sosyal bünyeyi sardığı 
meydana çıkmı~tır.• 

Rejimimizin kuvveti 

Akın rejim davasında uyanık 
bulunmak liızım geldiğini söy
lüyor. diyor ki: 

Ba~muharririmiz Ahmet Emin 
Yalman'a karşı Malatyada yapı
lan· suikasdin yurt itinde uyan
dırdıgı teessür devam el \ \ekte
dir. Dün de matbaamıza birçok 
kitİlseler başvurmuşlar ve hAdi· 
se kar§ısında duydukları nefre
ti ifade ile başmuharririmiıe a. 
cil şifalar dilemi~lerdir. 

Dün elimize i:'.elen telgraf ve 
mektupların bir kısmını da bu
gün yayınlıyoruı. 

~liJli Kalkınma Partlslnln 
mektubu 

Sayın Bay Ahmet Emin Yal
man'ın suikaste mAruı kalması 
üzerine tenel merkez idare he
yetimiz. pazartesi günü alelace
le bir toplantı yaparak, }lalat
ya h3disesinin üzerlerinde ne 
gibi tesir hususle getirdiğini an 
lamak icin halihazırda mevcut 
partimiz mensuplarına derhal ce 
vap vermeleri ricasiyle birer 
mektup ıönderiJmesine karar 

rını imha edecektir. !'ılilsterih o
lunuz. Sayıılarımızla. 

Abidin nıocan 

Leon 1'1ihranyanın mektubu 

Sayın Başmuharrir Bay Ah
met Emin Yalman'a karşı ika o. 
Junan suikasttan dola}, derin ''e 
samimi nefret ve infialimi bil
dirir ve kendisine Acil şifalar di 
lerim. 

l\lannara caıetesl muharrlrle 
rinden: Leon I\tihranyan 

Klzım Oktayın tellrafı 

Hürriyet ve adalet ufruna m1 
ruz kaldığınız menfur suikaı;.ttan 
dolayı teessür \'e acım büyüktür. 
Gecmis olsun der, Acil şifalar di· 
lerim. 

Klzım Oktay 

Delideniıin tel&rafı 

Üzücil haberi henüz öğrendim, 
Gecmi~ olsun, sayglıar. 

Delideniz 

Yükselin telgrafı 

tıy0:. ır Nadi Cumhuriyet'te ya- bizim anlayışımıza göre, çok da-
•F'k ha geni<tir, hatta düşünmek is-

• Eğer, meınlekette cari olan 
aşırı \'C gayrının şerefine teca
vüıkfır mahiyet alabilecek hür
riyet te'Tnkkileri, aylarca devam 
eden jsbat ve delilden mahrum 
tahrik ve telkinler halinde Ah
n1et Emin \'alman'ın şahsını, 
masum ve basit \'İcdanlar hu
zurunda korkunç 3.fet gösterebil
me imkanını elde etmeseydi, du
\arcı Şerifin tabancası, kanaat
leri ne olursa olsun bir fikir ve 
kalem sahibinin kanını döker 
miydi? 

vermişti. Bugün saat 13.30 a ka 
dar ı:elen cevapların ka.ffesinde ı 
ezcümle, hadisenin nefretle kar 
şılandığı \"e otedenberi mefkQ- . Beş gündür Sayın Yalman'a .l
resine hayran kaldıkları muhte- cıl sifalar dilerim. dt ı ir hürriyetinin yurdumuz- temediğimiı kadar geniş.. Biz, 

ke &ağlama batlanmasını özler- yalnız bir fikir hürriyeti davası 
te:ı Anayasa dAvasını ileri &Ü· karşısında değil, devrin1 ideolo-

Jl·ere hak vermek IA.zımdır. ji!'inden doğan genç devletin in-
til' 

1 ~ defa fıkir_ ve vicdan hür- kar edilip edilmemesi davası kar
tiıı~lı)·le irtica htirri)·etini biribi- 5ısında da bulunu)·oruz. 
)ıı en ayırmakla iıe başlamal_ı-

. An Demokrasimize gercekten bağlı 
bir d Yasamız Tilrkh~enin lAık isek, herşeyden önce suç yara
rok e~·let oldugunu soyler. Bu tan kaynakları kurutmaya çalış
l'arıı 1lltlhim prensip, maatteessüf malıyız. Adnan l\Ienderes'in de
t~ikıl~ te~sirlere ut1;ramaktadır. 
dan ık, \'lcdan hürriyetini orta- diği gibi, eziJecek baş tam zama
eıındkaJd.ırmak istiyen )'Obazların nında ezilir, fesat yayan dergiler 
hlnı_ e bır nevi baskı vasıtası sa- kapatılır ve hükümler şiddetlen
ı\rı anı.alıdır. Öyle olsaydı onu dirilirse hürriyet yolunda temiz 
Rö~l'asaya koymağa hiç lüzum bir adım atılmış olur.• 

'•ıı. 1 nıez, •icdanları kalıplaıtı- Bir kelimenin tarifi 
tsi:· serbest düşunceyl &uç aa)•an 

.ı '•iime batlı kalınırdı. babında 
uavı d .. 4 k n . de\·Jet _adamlarımızın 

~ij ı. ~er~ a:ıbi fikır ,.e vicdan 
1-,~ı}etınin her tür_lü tecavüz· 
Le korunmasını ıstıyorsak 11ik· 
lıun nı:tamını titiz bir dikkatle sa· 
tı.,.ntnak ıorundayızdır. Ceza ka
d, .urn~:zun 163 tincü rnaddesin
h111 L.lık!iğe aykırı olarak:• diye 
4ka.ı~an ,.edin duygularını poli· 
tııela ~let edici soz, yaıı ve fi
'41fc1 s~ç sayan fıkra işte bu dü
dir k.- ıle konmuştur. Ne haıin
ltiııd ı bu maddenin cerçevesi 
ı,nd·• hergün birçok suçlar iı
taın ıtı halde hiç biri takibe uğ-

S •nıaktadır. 
l~ıt~hı~i fikir hürriyetini gerçek
~..,,trıı•k 1952 Türkiyesi için sa
ı,,~1 bir med•nıyet şartı değıl, 
ı 111 daha zıyade bir ölüm - ka
•ıl'>tdlvasıdır. D~ra, bütün cid
~dı~ıe bir an önce ele alın-

ır .• 

Fikir hürriyeti 

tehlikede mi? 
hı .. 

)ı,~. ''-<mi Yeni İstanbul'da 
'.tOr• l . 

ı;;,~;ınıeketimizde idare huzur
tıq b Unun artmasını kolaylaştı
!. :'i •ılıca iki adım atılmıştır: 
ııı..,~P.•cağı tepkiler düıünü!
l:tıo~r~zı~ hapis - evlerinin de· 
~erefine boşaltılması, 2. 

Necmettin Sadak 1;1k sık, fa. 
kat gelişigüze.l kultandı~ımız 
<normal) kelimesinden bahisle 
işimize yaradığı için bu kelime
yi hepimizin sık' sık kullandığı
nı, fakat bunun zıddı olan (anor· 
mal) kelimesini hiç ö,Q'renmedi
l:imiri söylüyor, diyor ki: 

•Türkiye lAik bir devlettir, di
yoruz. Hem Türkiye bir ıaik 
devlettir, hem de programında 
lôıkligi kabul etmiş bir parti 
Türkiyede is başındadır. LAik 
bir Cumhuriyetin l~ik program· 
Jı bir iktidar partisi itinde dev
letin din işlerine karısma~ını ve 
Ortaçağ zihniyetine dönülmesini 
istiyenlerin bulunması normal 
bir hıidise midir? Bu sualin de 
cevabını verebilmek için di~er 
l.lik devletlerde liıik iktidar par
Werinde bu gibi hAdiseJcrin var 
olup olmadığına, varsa bunların 
azlık çokluk derecesine bakmilk 
liıımdır. Fakat bu incelemeye 
de pek hacet kalmaz. Çünkü son 
günlerin hadiseleri, kara taaı>su
bun memlekette cinayellcr işle
meğe cesaret eden gitli ceıniyet. 
ler halinde uzuvlaşmağa başladı
ğını gösterir. Bu, yalnız ıaik bir 
devlette değil, medent cemiyet
lerde de görUlmiyen hadiseler
dendir, normal değildir. Norm<ıl 

Çok şükür siyasi emniyet 

yerinde 

Hüseyin Cahit Yalcın tnus'ta 
yazıyor: 

•llem is15m hem demokrat 
hem bunların çanak yoldaşı Bü
yük Doğucu! Ahmet Emin Yat
man'ın gece yolunu keserek ca
nına kıvmak istiyen caninin eti
keti işte bu. Bir duvarcı ustası 
Şerif. r.ıalatya'da bu suikasdt 
kendi kendiliginden mi yapmış
tır" Dunun cevabını demokrat 
şefleri vcri~·orl<ır, vak'anın ha
zırlanmış, düşünülmüş, tertip 
edilmiş olduğunu kabul edivor
lar, Kaçak mürtecinin evini ~ra
mışlar, c;ok bir şcy çıkmamış: 
Bir ma\."Zer, hic kullanılmamış 
(vah, vah!) bir satır, muhtelif 
hiiyüklüklcrde bıçaklar, külli
yetli miktarda mermi! Bir du
,·arcı ustasını düşününüz. bir de 
rvini. Ev degil cepanelik bu. 
Fakat sakın endişe etnıeyiniz. bi
zim halkımız silfı.ha meraklıdır, 
bunu süs diye kabul eder! Bak
ı;anız a, bilenmiş satır katilin 
elinde henüz yepyeni duruyor. 
Daha kimsenin kafasına indi mi 
ki trias edelim? Bir duvarcının 
evinden bunlar çıkarsa acaba 
kodamanların mahzenlerinden 
neler çıkmaz? 

Bu duvarcı ustasını harekete 
getiren teşkil.1t nedir? Kökünil 
~lısır'daki İslam Kardeşlerden 
mi, İrandaki Fedayanı İslAm'dan 
ve hazreti Kiış3ni'den mi alıyor? 
Yoksa onlar gibi, f\Ioskovadan 
mı? Çoktanberi sezdiğimiz ve 
gittikçe azıttığına ıahit olduğu
muz irtica, Demokrat Parti şef
lerinin ıe,·gili •normal irticaları•, 
artık silahını çekmiş, ilk kurba
nını seçmiştir.• 

Doktorların ihtisas Mersinde bir 
Olüyü kadınlar 
Linç etti nıüddeti tasarısı · 

lı;ı~tlık ve Sosyal Yardım Ba
l·ıııtıh doktorların ihtisa•larile 
t:t~ek, Usu ları yeniden tesbit 
lı~ı . ma«adıle hazırladığı ta
~ t:n!1Rili teşekküllere, bu ara
~iı ı·· ıversıte ve Etibba odaları-
~u•ndermiştl. 

~tiıa tasarıya ı:::öre. bir branşta 
'"'•ıİ Yapmak i'tiren tabip. 
!tı:rı.ıırı' ~e.ınieketin herhangi bir 
't ij_b.e ıkı sene mecburi hizme-
13\t ~aı lu~_ulacak, bu ıki sene so· 
llııtıha rnuı-acaat edenler lisans 
~l~ir;ında mura!fak oldukları 
~, a e bran~ın:ı göre 4 ili 7 
~ ba ;•sında degişen asistanlı-
.\ lı. I ı)'acaktır. 

>ı~. 1•niık müddeti muva!faki
~-trrı,"~~ttikten ıonra da uzman 
~!~!!~! ~· hır tez hazırlıyarak ve 
ıı;•nı lUrı tarafından kabul e-

llıtı.:r ~ihayet 111n1anlık imti· 
I ~•ıı itrebileceklerdir. 

tasdik edildikten sonra Bakanlı- Mersin, 26 (Anka) _ Evvelki 
ğa gönderile~ektir. gün Düdiiveren köyünde feci bir 
Şimdi bir mütehassıs sıfatile ~in~y~t ~~l~nmi$, bir vatandaş 

şahsi kanaatimi söyliyeyim: o~clurul~uktcn sonra başı feci 
•- Hekimliğin bugUnkü inki- bıı:. ŞC'kıldc taşla ezilmiştir, 

şafı, bütün bu gibi tedbirlerin Oğrcnilcli~ine göre, cinayet 
alınmasını adeta zorluyor. 20 se kadı~l Y~zündcn işlcnmişt(r. 
ne e\'\'elki müteha"~ıstan :ıranan llu'-eyın Batır ve kardeşi K1-
ev:-afla bugünküler arasında çok zım Datır, ayni köyden Cafer As
fark vardır. l~ - 20 sene evvelki lan, JlüsC'yin Kaya, r.tehmet .ka
müddetlerin bu:ünkü ihti,\'a~ları, ya, Ahmet Kaya aralarında çı
karsı1ıyamlyaca~ı muhakkaktır. kan ka\'gada Ahmcıt Kaya, Hüse· 
fhti~a~ sube-.inin hususiyetine yin Batır'ı bı~aklamış, yaralı 
göre. ıhtisa~ müdrletlrrinin art·· fazla kan zayi ettiginden h3dise
tırılması artık bir zaruret ol-. den az bir zaman sonra ölmü~-
muştur.• ı tür. 

Rektör Kazım Gürkanı mu3ye- Jiü,.eyin Batır öldükten sonra 
nehanesinde zi ·aret etlik. Pro· ! ayni köydrn ve h3dic;e yerindi'? 
fe:-ör Gürkan, Tıb Fakiİite i de-ı lıulunan Senem Kaya, Bahar 
kanı~ın idare~i sıfatil~ ı-öyledik· Çim. Şe~finaz Kaya, Hüsne Tatlı 
lerlnı aynen ıfade ettıkten son· adındakı kadınlarla llüseyin Çim, 
ra. ş'ah~i kanaati olarak şunları Afrik:t yan1yamlarının yapmak
söyledi: lan çekinrceklcri bir harekette 

rem Yalman'a Acil şifalar temen 
ni edildiği yazılı bulunmakta
dır, 

lIAlen rahatsız bulunan parti
mizin umumi reisi emekli kur
may tuıbay İhsan Hün de dahil 
bütiln partimiz mensuplariyle 
birlikte hadiseyi kül halinde tel'
in eder ve menfur suikaıı;tten ha 
);atı kurtulan Sayın Ahmet E
min Yalman'a büyük geçmiş ol. 
sun deriz. 

İşbu içten gelen samimi duy
gu ,.e teınennılerimizin Sayın 
Yalman'a ibl3ğını da sizden ay
rıca rica ederiz. 

IUilli Kalkınma Partisi 
t:mumi Reisi Vekil[ 
l\Juharrem Cansel 

D. P Teş\-ikiye Ocatının 

telgrafı 

Kıymetli sahsınıza yapılan 
menfur tecavüzü tel'in eder. A
Cil "ifa ve Afiyetler dileriz. 

Demokrat Parti Teş\ikiye 

İdare lleyetl Osman Günol 

D. P. Çarşı Ocağının mektubu 

Parlak ışıklı demokrasi dün
yasının nur hüzmelerini aksetti
ren kıymetli matbuatımızın de
ğerli baş)·azarlarından Ahmet 
Emin Yalman'ın karanlık gece· 
de, karanlık ruhlunun kurşunu
na hedef olarak taarruza uğra· 
ması biı Çarşılı Demokratları da 
aynı acı ile sıılatmıştır. 

Gerek şahsen sayın yazarına 
ve zerekse fedaklr Ti.irk bası
nına ıeçmi$ olsun deriz. 

D. P. Çarşı Orağı İdare 
Kurulu Baokanı 
Arslan Artemlz 

Zürkh'teki Türk talebelerinin 
telgrafı 

Zilrichdeki Türk talebeleri, 
sahsınıza ve ~ahsınızda hürriyet 
fikrine karıı işlenen mel'un te
§ebbUsü, nefret ve elemle kar. 
şılar. Şıfa ve uzun ömürler di
ler. 

Türkell, Zürlch 

Hukuk Menıup!ırt Fikir 
Kulübünün telgrafı 

Fıkır hilrri.yeti esaslarını - sa. 
vunmak üzere kurulan kulübü
müzün bugün teşekkül eden yö
netim kurulu, ılk olarak fikir 
hürriyetine v.lki bir tecavüzü 
protesto etmek kararını aldığı 
icin mUtessirdir. l\lalatya hAdi
sesi faillerini ve bu faillerin şa. 
hıslarında tecelli eden zihniyeti 
takbih ederiı. 

Ankara Hukuk I\lensupları 
Fikir Kulübü 

Erzurunı l\lillet\eklli Emrullah 
Nulku'nun mektubu 

Değerli mütefekkir dostum 
Ahmet Emin Yalman'a 1'ılalatya 
da yapılan menfur ve cürelk3.r 
tecavüz h.idisesine, bugün bas
ta yatağımda muttali oldum. O 
derece mütees:ıir oldum ki, ken
di ıztırabımı unuttum Ve bu 
muhterem insana Allahtan ~ifa 
diledım. Son &elen radyo haber
lerindeki sa!ah re ıifa mUjde
!criylo tescili buldum. ~~buı :~ı .kabul edilmiyenlerle, 

1 
~d, b ı!ıp de uzmanlık imliha

t tı ?tıu aşarı ~ö,;;teremi ·enler i· 

1'; lcah <ıy_:en bir müddet sonra, 
~ '>ir·Ulu ve uzmanlık imtihanı 

'ı ~ ı d•fa tek"arlanacaktır. 
~,;;:ı::ıi~·et, Tıb F;ıkülte.d ö~· 
.~ ,~ \·e genç tabipler ara· 
, , ..\n dı~e uyandırmıştır. Bu-

•- Bu mesele Uç sene evvel bulunmuşlardır. Kanlar içinde 
ele alınmıştır. Her ne sebepten· ratnn Illiıı;l"yin. ~atır'ın bjşını 
se bir netice çıkmadı. Sa~lık taşla czmC'k gıbı gayri madeni 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının bir hareket yapmışlardır. 

Bütün ıı:Valan.,, ailesinin bu de 
rin teessürüne candan iştirak e
der, fikir hürriyetine karşı ge

.... len bu nlüteeaviz ve grei zih· 
nıyetin kahrolmasını dilerim. 

bu ı-on te~rıbbüsü bence gayet 
yerinrtedir. Zira, ihtisas müddet 
ıerinin e!'tı!'h surette yeniden ı;ele karşısında bulunduğumuz. 
tanzim edilmesi içap etmekte-· d<ın, her yerde keyfiyet ve kem
dir. ihtisas şubesine göre, ~im- mivct mücadelec;inin eksik olma 
diye kadar cari müddetler için· dı~ından bahsetmeyi de ihmal 
de arttırılma5ı icap edenler ol- etmemiştir. 

lıı.e <ldrıJunun tabıp~iz köşe-
1111 l>ran ·en tabiplerin ~it-

1taıc tenıin erlrcek bir tedbir 
"· alındığı iddia edılmekte
~ 

lı, 1kanı • 
~ tın 1•ın bu son teıebbilsil 
ı, .teh.1 da, '''"ell profec.ör ve 

rlJıi g~sıs tabiplerin düşünce-
• ~•b rduk: 
'I ~•k·ı ı~~ettı ş ~ f Pı;i Dekanı profesör 
~ ~ hır .P~ı! F."eli, sualimizi, ev
'' ltıUt l areci, sonra da ~adece 
'•~ıan~hassı; sıfatile ıöy!ece 

, ,...._ ırdı: 

ıı, llak 
lijj ltıı anh_itın bu hu<ustaki 
ı1(ı'<ııı,, ilektortük kanalile Fa 
\ıı n aı~•k ielmiştir. Bırbirile 

duA"u gibi. kısaltılmıua H.lzumlu Profesör, başka bir sual sor
olanlar da vardır. \'aıııtacak İŞ· mamıı.a nlrydan bırakmadan ko
de bu ayarlamayı vapmak ve J:!Ü· nu$m:tsını $Öyle kesmiştir: 
nün iC'aplarına .'!Öre, di~Pr ihli- _ İyi ba- yarış atı yetiştir· 
sac;la il!!ili huıı;usları tanzim et· mek çok zordur .. \roma, •stitçü 
mekten ibarettir.• beygiri• her yerde bol bol mev

Her $e~·den evvel bir mütehas· 
ıcoıs ~ıfatile bu mesele etrafında· 
kl fikrini öğrenn1ek için kendisi 
ni trlefonla aradı~ımız profesör 
Tevfik Remzi Kazancıgil: 

cuttur.• 
Ba~ırköy akıl hastanesi başta

bibi rahrt ceıaı de sualimizi 
şöyle cevaplandırdı: 

•- Meklepten çıkar çıkmaz 
doktor olunmilZ. Doktorluk ÖY· 
le bir meslektir ki insan, ancak 
olabilirse ömrunun sonlarına 
r!ofru doktor olabilir. Ben ihti
sas müddetlerinin arttırılması 
ve daha esaslı hükümlere b ğ-

Say(l!anmla. 
Erzurum Mllletveklll 

Emrullah Nutku 

Emekli Amiral Burhan Efilku· 
nun mektubu 

Ahmet Emin Beyefendinin mA 
ruz kaldığı menfur suikasttan do 
lavı bittabi çok üzı:ilnilz. Kendi. 
!erine samimi duya:ularımı ve A 
cil şifa temennilerimi telle bil
dirdim. Kıymetli ıVatan• ailesi 
ne de a:,rıca üzüntülerimi bil· 
dirirkcn; cümlesinin Afiyet ve 
saadet itinde olmalarını selAm 
ve sayeılarımla arz ve ibllğ e
derim. 

Emekli Amiral 
Burhan Erilkun 

Abidin Mocanın telgrafı l!tirı.~ ası bulunan ihtisas şu
., ':t>şsık.ic:rie~sup profesörlerden 
~!Jcn• ~. Uç komisyon tetkik
ı1 ••tın "•m etmektedır. Bu 
ıııDoıı, 1 •onunda hazırlanacak 

•- Ben mütehassıs degııım: 
mütehaı>~ıs yetiştiren bir pr0-
fe~örüm diye söze başlamış \'e 
ihtisasın, umumt tıb bilgisinin 
bir kolunda derinleşmek oldu· 
ğunu; ihtisas tah~i!inde bu derin 
!eşmenin metotlarının elde edll· 
diğini: umumiyetle ilmin, ihti· 
c:as içinde ihfi5asa dotru gitti· 
~ini uıun uzun izah ettikten ~n 
ra, cok veçheli bir sosyal me-

lanarak zamanın ihtiyaçlarını Bu memlekette kurl,llmuş olan 

•ı 1c' 'I'ıb Fakıilt"i profe
Urulunda da görilıülüp 

karşılamanın taraftarıyım.• hür i&tikbalin temelinde bUyük 
\"arın da genç doktorlarla ko· ı' ~mekleriniz var Size teca\•üt. 

nu,ıın onların fikirlerini nesre· hiırrıyete teca\·üzdür .. Büyük 
deceğiz. Türk milleti inkıl~p dti~manla. 

Yüksel 

K.Amil Bolahn mektubu 

Sayın Bay Ahmet Emin Yal
man'a Acil şifalar diler, sevgi ve 
saygılarını sunarım.ı 

KAmil Bolat - T .arsus 

Ahmet Te\Jik Yüceso)"-u:.n 
telgrafı 

Gecmis olsun, efendice söı 
ve fikır hürriyetinin, ıarazsız, ı
\•azsız, vatan milli hatt~ sertce, 
acıca serbest münaka~a ve ten
kidin büyük milcahidisiniı. Ta
rih boyunca bir şeref nişanı ta
kınmış oldunuz. Bu, her kula 
nasip olmayan bir mefharettir. 

Gazanızı candan tebrik ede-
rim. 

Aııiınız 
Ahmet Tevfik l'ücesoy 

Kaya Alpkınınn mektubu 

Aziz Türk ecdadının torunu 
Namık Kemallerin nesJinden ge 
len, hak ve hürriyet uğruna ken 
dini vakfeden kıymetli, aziz Sa
yın Ahmet Emin Yalman'ın uğ
radığı menfur suikastten derin 
ve aciı teessürilmün iblAğiyle Ce 
nabı Haktan sıhhat \'e Afiyetler 
temenni ederim efendim. 

Hayranınız oku}'ucularınııdan 
Kaya Alpkınız 

Hüseyin Aslanın mektubu 

Çok kıymetli büyüğümüz muh 
terem Ahmet Emın Yalman'a 
karsı yapılan menfur suikastten 
dolayı duydujlum teessür son
suzdur. Ancak yarasının hafif ol 
ması beni teselli ediyor. Bu sui
kasttan dolayı kendilerine ve 
o:Vatan• ailesine geçmiş olsun 
der, muhterem büyügümüzün bir 
an evvel sıhhat ve lfiyete ka
vuşmasına bütün kalbimle dua 
ederim. 

Hüseyin Anlar - İımlt 

Krum Oktayın mektubu 

Kıymetli Başmuharrir Ahmet 
Emin Yalman Beyin mAruı kal
dığı müessif hAdiseden dolayı 
duyduğum teessür ve ıztırap de
recesizdir. 

Fakat Allaha bin şükür, bu 
işi tertip ve kundaklıyan alı;:ak 
ve namussuzların dediği olmadı 

\'e olmıyacaktır da .. 
Bir insan ne kadar kör. ne ka 

dar hissiz ve ne kadar alca k ve 
bayağı olmalı ki, dünya çapında 
ki bir gaıeteciye, bir muharrire 
böyle mel'unfa, kahpece hareket 
etmeli. O anda tetiği ceken kı. 
rılası parmak titremedi rnJ aca
ba? 

Hepinize 2eçmiş olsun der. 
kendilerine acil fifalar, iyilikler 
diler, derin ısaygı ve hürmetleri
mi sunarım efendim. 

Okuyucunuz: 
Klzım Oktay - Kayıerl 

tbsan lzberkln mektubu 

l\Iemleketimizde hürriyet ve 
demokrasinin kurulmasına en 
cok çatışanlardan, pek muhte
rem Başmuharririniz Bay A.h. 
met Emin \raıman'a ~·apıJan iğ· 
renç suikastten dol;,·yı, gazete
nizin intişarındanberi daimt bir 
okuyucunuz olmak1ıl:ım sıfatiy
le en candan teessürlerimi arzet 
meye müsaraat ediyor ve kendi 
lerine Acil şifalar dileyorum. 

Bütün yazı ailenize geçmİJ ol 
sun diyerek hürmet \'e selArnlar 
sunarım efendim. 

Ihsan İzberk - Buru 

Hür Fikirleri 
Yayma Cemiyetinin 
Mektubu 
Hür Fiklrleri Yayma Cemiye

tı ~munli KAtibi Avukat Bur
han Apaydından aldığımız mek 
tupta ıöyle denilmektedir: 

Vatan Ba$yaıarı Ahmet Emin 
Ya1man'ın r.-talatyada rn~ruz kal 
dığı menfur tecavliz h.1disesi tah 
kikatının seyrini dikkat ve ehem 
miyetle takip etmekteyiz. Teea
,·üzün mahiyeti artık belli ol· 
muştur. Cemiyetimizin irtica 
mtt\·zuunda ne kadar ha~~as ol. 
':uıııı mahlmrtur. Geçen yıl ne< 
r11tti~imiı be,·anname ile hiik(ı 

metin ve vatandaşların dıkkati· 

Bütün lngiltere taç iyme 
resmi h-azırlığı ile meş ul 

-YD-;binlerce insanı yerleştirmek, bun/afi~ ihtiy~çlafln~-ı 
temin etmek için tedbir alınıyor 

~~~~~~~~-

B ütün İngiltere, Kraliçen:n 
tac giyme resmi için hazır

lık yapmakla mec:guldür. Bu 
münasebetle Londraya İngilte
renin her tarafından ve yaban
cı memleketlerden yüzbinlerce 
insan gelecektir. Bunların yer
leştirilmeleri ve ihtiyaçlarının 
temini gözönünde tutulmakta
dır. 

Kraliçe Eliıabeth'in taç giy
me törenine hazırlık olmak 
üzere İngiljz Tatil ve Seyahat 
Kurumu, Londrada ziyaretı;ile
re kılavuzluk edecek erkek ve 
kadınların yetiştirilmesine gi
rişmiştir. 200 müracaatçı ara
sından seçilen 30 erkek ve ka
dının iştirak etti~i ilk kurs ge
çenlerde başlamıştır. Kılavuz
lara öğretilen mevzular arasın
da diksiyon der~leri de bulun
maktadır. Tabiatiyle bütün bu 
kılavuzların Londra şehri ta. 
rihçesini çok iyi bilmeleri 11-
zım gelmektedir. 

Kılavuzluk ehliyetlerini al
dıktan sonra, taç giyme töreni 
münasebetiyle Londraya gele
cek ziyaret('ilerin kendilerini 
kolayca tanımaları için her kt· 
lavuza al ve gümiişt renkte bir 
bazubent verilecektir. 

Büyük tören münasebetiyle 
Londranın en büyük sinemala
rından bazıları da o günlerde 
bütün gece seanslarına devam 
edecektir. Bu sinemalar töre
nin takip edece~i yol civarın
dadır. Resmigeçit sıra~ında. yol 
üstündeki yerlerini şafaktan 
itibaren tutmak isteyen halk 
geceyi bu sinemalarda film scy 
retmekle geçirebilecektir. Si
nema idarecileri halka o gece 
yiyecek ve içecek de temin 
edecektir. Sinemalar, taç giy
me töreni sabahı saat 4 e ka
dar acık kalacaktır. 

Taç: giyme töreninin 
renkli filmi 

İngiliz (Arthur Rank) mües
sesesi haziran 1953 te yer ala
cak taç giyme törenini, Kate
dral'daki merasim dahil, baş

tanbaıa renkli bir film halinde 
tesbit edecektir. Şimdiden ge
rekli anlaşmalar yapılmıştır. 

(Technicolor) Ltd. şirketi bıı 
tarihi filmin çekilebilmesi için 
mevcut bütün vasıtalarını kul
lanacaktır. Filmde törene te
kaddilm edtın teferruat görüne
ceği gibi taç ~iyme Anı da fil
me çekilecektir. 
KordelAnın hazırlanması meş 

bur rejisörlerden Castıeton 
Knight'a tevdi edilmiştir. Kni
ght'ın şimdiye kadar vücuda 
eetirdiği prodüksiyonlar ara-

Malatyada bir 1 

lmam -Hatip Okulu 
Açı iması teklif 
Edildi 
Ankara 26 (ANKA) - Haber 

aldığımıza göre, r.-ialatyada bir 
İmam • Hatip okulu açılması i· 
çin bazı teşekkilller ve partiler 
tarafından tesebbü~e geçilmiş
tir. Bu okulun aı;ılmasına öna
yak olan ~falatya Hayır İşleri 
Cemiyeti ile D. P. il ve M. Par
tilileridir. V3.ki müracaat r.lilli 
Elitim Bakanlığına gelmiştir. O 
kulun açılması hususunda lll· 
zumlu muamelelerin ikmaline 
çalışılmaktadır. 

Bursada yaralama 
Bursa, 26 (Hususi) - Dün 

gece geç vakit şehrimizde bir 
meyhanede iki kişi arasında an 
laşılmayan bir sebepten bir kav 
ga çıkmıs. Adnan adında biri 
K~zımı bıçakla ağır suretle ya
ralamı5tır. Kaltasından yarala
nan Kizım hastaneye yatırılmış, 
Adnan yakalanaralt adalete tes 
lim edilmiştir. 

Yunan artistlerinin 

hediyesi 

Şehrimizde bulunan Yunan ar
tistleri dün vilAyete gelerek 
Cumhurbaskanı Celll Bayarın 
'{unanistanı ziyareti dnlayısl~e 
temsil edilmek üzere Atinada ha 
zırlanmış olan •Türkiye ve Yu
nanistan• adlı piyesin kitabını 
vali) e hediye etmişlerdir. 
-=--=--
ni çekmiş, irtical kıpırdanışlar
dan ve irtica tehlikesinden }\a_h 

setmiştik. 
Bu defa, cemiyetimizin kuru. 

cularından ve h~!en reisi bulu· 
nan Ahmet Emın Yalman'ın şah 
!:ında, Hür Fikirleri Yayma Ce 
miyetir.in ideal ve prensiplerine 
de teca\'ÜZ olunmuş ve bu hd · 
dıse ile düşünme, söyleme ve 
yazma hürri~-"etleriyle. 5ahı' ma. 
suniyeti ihlal edilmek tehlike· 
!>İne maruz kalmıştır. 

Cemiyet Azaları bUyük bir t•
~ssilr ve heyecan içindtıdirler. 
idare heYeti bugün fe\'kalAde o-
1arak toplanarak durumu eı;.a~ı 

~ekilde tetkik edecek ''e bir be 
;anname neirolqnacaktır. 

Kralite El!zabelb 

&ında (Arnhem muharebesi), 
(Victory Parade) gibi meşhur 
filmler vardır. Ayni rejisör 
Kraliçenin iıdivaç törenini ve 
14 ilncü Olimpiyatları renkli 
filme cekmiştir. 

Taç s;iyme töreni filmini, bir 
kaç gün sonra bütün düny_.. 
memleketlerine ulaştırmak iı;in 
hususi tertibat alınmaktadır. 
Bu maksatlar filmin yüılerce 

kopyası hazırlanacaktır. 

Londraya gidecek 
ziyaretçiler 

fngiliı seyahat ve Tatil Ku
rumu tac giyme münasebetiyle 
denizaşırı memleketlerden ıe
lecek ıiyaretcilerin geçit res
mini rahatça seyredebilmelerı 
i("in şimdiden tertibat almakta
dır. Kurumun özel bir 5ubesi 
yol boyunca yerler hazırlamak-

la meşguldür. HükUmetin inşa 
ettirdiği resmi tribünlerdeki 
yerlerin büyük bir kısmı tabi
atiyle İngiliz camiası memle
ketlerine mensup resmi ziya
retçilere ayrılmıştır. Bu tri
bünlerdeki yerlerin büyük bir 
kısmı da milli teşekküller ka
naiıyle memlekette her sınıfa 
men~up şahıslara tahsis edile
cektir. 

Bununla beraber tribünler
deki yerlerden bir kısmı seya
hat acentalarının emrine \'erit
miştir. Acentalar bu ye-rleri 
muhtelif memleketlerden gele
cek ziyaretçilere kirala)·acak
lardır. Bu teıekkUl yalnıı ya
bancı ziyarettiler hesabına ca
lışan seyahat acentalarıyle ;ş 
görecektir. Yerlerin fiyatı 10 
ill 30 gine arasında değişmek
tedir. 

in!ı'tilttrede bir kısım paraların üzerine 
brth'in kabartma resminin konulmasına 
simde bes siling üzerinde Kra!tçenin 

Kralit• ikinci Eliza
karar 'erilmi~tir. Re
resmi görülmektedir. 

Trabzonda kooperatifin 

fındıkları çürüyor 

Eskişehirde bir 

hôdisesi 

katil 

K Trabzon,_ 26 (Ank~) - Fındık E•klsehir 26 (Hu<us!) _ Es-
_ooperatıfıne aıt Bıt pazarında kişf'hirin günev batısına 15 kt

kı_ ~epoda bulunan fındıkların lometre mesafede Gökçekısık 
çUrümeıe başladı~ı . ~nlaşılmış 1 karakoluna ba~lı Kızılinler 
~e Trabz~n ~:ızetelerının ı~rarlı köyilnde Eken karde~lerle ö
ıkaıları tizerıne deponun boşal· rner Çelik arasında mer'a 
tılmıuana başlanılmıştır. .. .. 

ötırenildiiine göre, dtpod.l yuzunden ç_~kan ka\"gada Eken 
ı 300.00 kilo fındık bulunmakta- kard•ıler Omer Çelik'i bıçakla 
dır. Bunun en az d3rtte birinin öldürüp katmışlardır. Takip ne
~ürümüş oldut!c anlaşılmaktadır. tire~inde katiller yakalanarak 

Geçen yıl da ayni depcılar:ı adalete teslim edilmişlerdir. 
doldurulan fındıklar gtniş ölçü
de bozulmuş ve cürümü~tür. 

Bir kadının kulağını 

küpe ile kopardı 

Bir ayının marifeti 

Bursa, 26 CHusu.!it) - lılerkez 
il('e~inin SeyitAhat kö~ iinde Ah
met adında biri ormanda odun 

Dü1ce, 26 (Anka) - Ümme- keserken bir ayı ile karsıla~mış, 
iı&n Bulut adında bir kadın ak ayı derhal bu vatandaşın tizerine 
~em saat 19 sıralarında evine gi- atılıp gölsilne bir pençe atmış
derken Akarsuyu kenarında Ya tır. Elinde balta 

1 
bulunan bu 

sar Avverdi adında birinin te- köylü vatandaş uzun bir müddet 
c:avilzüne u~ramıştır. ~fütecaviz. ayı ile sa,·a$mı~ ve ~onunda hal
kadının boğazına sarılarak yere siz ve bitkin bir \'aziyette yere 
yatırmış, kadının feryadı üzeri- düşerek .sen bilirsin Allahırn, 
ne jteltnler oldu~unu }:!örerek beni ı>on nf'f Psimde imansız gön
k:ulaf'ında bulunan bir altın kil dl"'rme• dtmistir. Ayı yerde bit
reyi kulak memesini deı kopara- kin bir vaıi,·ette yatan köylü ·ü 
re1k çekip ılmıs \•e kaçmı6tır. kucaklıt) iP dört mf'tre öteye fır
''illf'(':ıvb: varım ~ıat sonra va- !atarak hıra ·ın gitmiştir. Köylü 
~~hınıtrak mahkemeye cevkedil· <'i\'arctan gPl~nler tarafından kur 
miştir tarılmıştır. 
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Gümrük te Ticaret genci anlaımasına dahil olan 34 devle
t in Cenevrede yaptığı yedinci toplantıda muhtelif ticari ihtiliı.I

lar halledilmis bulunmaktadır. 
Bu arada Türkiye ve Yunanistan Birleıik Amerikanın kuru 

incir itha1Atı üzerinden aldıfı gümrük resmini yükseltmesiyle 
ihraç durumlannın bozuldutunu ileri sürerek, Eikiıyet ctmiş

lcrdır. 

Bunun üzerine \"ürkiyeye de Amerik.adan ithal etti~i bazı 
malların gümrük resminin yükseltilmesi mü. aadesi verilmiştir. 

ithal malları 
Yükselmeye 
Başladı 
Son tahdit kararları dolayısiy 

le motör, elektrik malzemesi, te-
}('(on malzemesi eibi sadttc it. 
hal malları ile i§ti,ı:::al eden pi
yasada fiyatların yüzde 5 nisbe
tmde yükseldiği muşabede edil· 
mektedir. 

Bilhassa buz dolabı, çamaşır 
makinesi &ibi nisbeten lüks sa
yılan maddeleri~ takasla bile it· 
haline müsaade edilmiyeceği 

iciylendi inden bu kabil malla
rın fiyatlarında daha ziyade yük 
seklik müşahede edilmektedir. 

:Maamafih Dizel grupu, tele
fon tes.batı v.!. gibi ensteliisyo. 
na müteallik madf.elerden gayri 
gınden asgari iki senC!'lik ihtiya
ca yeter derecede stoklar oldu
~u 'belirtilmektedir. 

ISTASBl'L CİYARl:\DA 
YESİ BİR MADES KÖ:ıttiRO 
l!AYZASI BULUNDU 

l,tanbul, 26 (D.U,\.) - r.,. 
tanbulda Karadt'niı Boğazı ya
kınlarında ve Şile civarında bol 
rezer\.'li olduğu sanılan bir .ma. 
den kömürü havzası bulun.mu~ 
tur. 

Bu mad"'nin işletılmesinin ~ 
tısadi olup olmadığı tesbit edl· 
lrcektır. İşletmesine karar ve· 
rıJdığı takdirde İstanbul, bol 
mıktarrla \·c ucuz fıyatla maden 
kömürüne kavuşacaktır. 
FRA'iS.\:\IN DIŞ TiCARET 
AÇIGl ARTIYOR 

BJdirildiğine göre bu yıl 
Frans:rıın dış ticaret açığı ge
çen seneye nısbetle iki mislıni 
bulmuştur. 

1952 l·ılının ilk on ayında 
515.7 milyon doları bulan açık, 
1951 in ilk on ayında 26:? mil· 
) on dolar idı. 

Diğer taraftan Fransanın AV· 
rupa Tediye Birliğindeki açıı;ı 
da günden ,güne artmaktadır. 
Ağustosra 23 milyon dolar o. 

lan açık, ekimde 50 milyon do· 
ları bu.lmu~tur. 

BİR l\)IERİKAS 
TİCARET HEYETİ GELİYOR 

Şehrimize uç kişilik gayri res 
nı! malıiyettc bir Amerikan ti
caret heyeti ielmiş bulunmakta
dır. 

Amerıı..,.ıııar yağlı tohumdan 
mensııtat ham maddesine kadar 
fiyatını müsait buldukları ır
çok ihraç mallarımıza tal Jı ola· 
caklardır. 

-0--

lhracat durumu 

İsviçreye giden 
Ticaret heyetimiz 
Döndü 
Ankara, 26 (T.H.A.) - lsviç 

re bükfımetı ile memleketimiz 
arasında ıeni bir ticartt an· 
!aşması yapılması etrafında 
Bemdc devam etmekte olan gö· 
rüş.meler sona ermiş ve ticaret 
heyetimiz memleketimiıe avdet 
etmi~tir. llcr iki memleketin bir· 
birinden daha geniı mikyasta 
itbaliıt "e ihracat yapabilmele
ri için hazırlanmış bulunan lis
teler tasdik edilmek üzere pek 
yakında Millet Meclisine >Cvkc· 
ıtileccklir. 
TAJIVİL 
FİYATLARI 

Dün İstanbul kambiyosunda 
muamele ıbren tahvillerin ka. 
panış fiyatları aıat;ıda gosteril· 
miştir.: 

':'o 5 faizli 938 ikramiyeli 2~.25 
liradan, 941 D. D. Y. İ. K. lV. 
ll2.50 liradan, V. lH.- liradan, 
951 istikrazı 10820 liradan, 

':'o 6 faizli kalkınma 11. 113.80 
liradan, 111. 113.80 liradan. 

«;O 7 Iaiıli 934 Sıvas - Erzu. 
rum l. 21.23 liradan, Il. - 111. 
22.25 liradan, 941 D. D. Y. il. 
25.10 liradan, M. lll. ll. 25 lira
dan. Ill. 25.20 liradan, iV. 25.35 
liradan, Ziraat Bankası il. 114 
liradan. 

İttıhadı lllılli Si 0oı,l:a 40 lira
dan muamele görmüştür. 
GIDA MADDELERİ 
S İZAMNA)IESİ 
YÜRÜRLÜGE GiıtİYOR 

(D.H.A) ııda maddeleri ni 
umnamcsi 3 aralıkta yürlirlüğe 
girecektir. Umumt sağlığı aıa. 
kadar eden bütün maddelerin 
imal Ye satışlarını" yeni kayıt· 
lara bağlayan bu niıamnamcnin 
piyasada yapacağı akislerin çok 
kııHelli olııcası tahmin edilmek 
tedır. 

İ:\GİLTERE 
LOKUM İSTİYOR 

(D.A.H.) bir inıriliz firması Ti 
C>ret Odasına müracaat ede
rek bol miktarda lokum almak 
istediğini bildirmiştir. 

Dış memleketlerden 
Gelen f eklifler 

Evangelos S. Pol alis 
Fokionos 14 
Le Pirde I YUNANiSTAN 
Kah>e öğütme makineleri J. 

mal etmekte olup ilgililerle te
mas etmek istemektedir, 

Bnıno Gurke 

İSTANBUL BORSASININ 
26.11.1952 - Ç.\RŞAMBA 

Sl~lin 

A!"ılıı l'capanı.ı 

'Hl0.50 701.-

100 Dolar ~~o. o ~~o.ao 

ıoo Fra!W.I Fr&1'1l 0.80 0.80 
100 Lire\ ,:f..80 ,t.80 

100 İaTlçrt !'rantı 8.f,.03 84.03 
100 Florin '13.58.(0 73.58.,0 
100 Belo;ll:a franrı 

ıoo Drahmt 
5.80 5.60 

1 .8'79 1.8'16 

100 CekoıloTak kur. 5.so 5.50 
100 tı,.eç Kur. 5.t,.ı:?.50 SL.l:?.SO 

ESHMI VE TAHVİLAT 
~· 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

StTas - ı·nunım I 
Si,.ıı - Errnru.m ~-7 

ı9tl Dt.m!riolıı I 

!?l .~S 

2'.?.~5 

'.?:J.60 
ı !1.1.! Dontif70fu 1 ( :;.ıo 

::.ı ı ır ltı.dafaa ı • l 
)! 'li )lııidafaa l 
:llIDI 1 dıfaa l r 

tJ.I lı ilııfaa 111 
].!Jll )1 daraa ıv 

:ı . .:;s 
:: ı.~s 
'JS.00 
:s.20 
2.i.3.5 

Ziraat Bank.,.ı I '.!Z.30 
193::? Ziraat 1J. 1 ( 114. ~ı) 

% 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
19;;.t D. I"cılu 'l 
Ka:lnnma l 
Kalluntııa JC 

113.30 
ı 13.~.5 

ıı3.~0 

Xalkınıııa 111 113.~0 

19J.:J tahTnl II 11:1.~0 

HU.S 1' · ra I ll°'.~O 

l!Jt'J 1 ·ikr ıı 11'2. O 

~; 5 FAİZLİ TAHVİLLER 
Er~anl !?5.00 

tkram·.:i 1, :1~5 
İkrambrli )1. )fudafaa :ı.ıo 
lkraaıi71U !l.t 1 D. Yola. V 1 ı t 00 
I9!il TahTIJi 103.'.?0 
1GlZ Ziraat B. TIC 103.30 
uısz Zıraat R. lV 103.:?0 

~a.s FAİZLİ TAHVİLLER 
19•:> TıhTili ıo.ı..oo 

BANKA UİSSELERİ 
.Mtırk~ı Ban.k 
İı Buıka~ı N 

Vaın Artdl B. 
T. TlC&tet. B. 
Anlan (ım!nto 

Eark De rmenltrl 
Q\lllaDlı B. 
Obliıasron J.r d 

~ 60 h sae Aııd. 

:.!.J.3.00 

35.90 
ı;.15 

550 
33.00 
"6 so 
l\fl.00 

140.00 

PARİS BORSASI 
ALTIN FİATI 

Cll N'n a'.' n '" ıo F"F 
(6) Dolar -ı::ıt 

SERBEST PİYASADA 
DÖVİZLl:.R 

Sıtrlin Lnnd"n 
S•erlia tf..,kt.ıf 

1.hıllr t"'lc1tt 

ı::o 1: .o 
ı1:0 1 ı:ıo 

415!l 4ht) 
Dolıı.r f'fıikt f 480 4 ~ 
D'°'lar °!": Y. 4fı7 4'il 
!1Tie1'• Y·. ı J rt 11 o 

BORSA HARİCi ALT!'i 
FİATLARI 

Rtıat 

n .. ıat E 
Hamil 
, .Ahit ..,,, 

.ı 

CTulı:lton Hollanda 
İn:Uiı liran~ 

1n.-ilia \ ıktorra 
Narl)l1nn 
B. naroı 

İıTitr• Fran11 

' ' 4l .. 0 
"il ti) 

39. o 

41~ il) 

·1 ı t) 
:l!> .. o ... 

KÜLÇE ALTIN 

'IO :lS.~"; 

sı DO :i~.oo 

51 so 'i.1.110 
4rı.so 4ln.1:; 
411.10 cı.~o 

'1.00 41.~5 

FiATLARl 
D!n.s~" lill:1 5!1 i 
llet•iktt 600 60!5 
F:taııdart S'll ~:ı::: 

Yerli (1000 :m~.r tilll 502 

ALTIN BEŞİBİRLİKLER 
Cıımhuf1W 

Rtıtiat 

Rqat ı:ı.aü 

Hamit 
hl• 
Vahli 

108.00 :oo.oo 
:163.00 B6:'S.OO 
810.00 115.00 

::'10.00 
::93.0Q 
:rn3.oo 

tD~.oo 

!!95.00 
:!95.00 

D. Jt, A... .Alann -
25 kasım alı günü Ticaret o. 8. l\largaretbanstrassr bir grupla suya dalarak deniz 

dmndan F. O. B. 792255 lira Flensburg/ ALMANYA altındaki tamir >esair lılerde 

değerinde 42 adet menşe ıeha. l='=·=8=u=z=m=a=n=d=an==m=ü=te=e=k=k=il;;;;ç=al;:ış;;a=b=il=e=ce=k=l=cr=i=n=i =b=i=ld=i=r=iy=o.,rliiaii,r. 
detnamesi alınmıştır. Alınan 
menşe Eehadetnamelcrinc gö· 
re, .:\iman) aya 20.300 lira değe
tıudc 920 kiloiram bağırsak, 
10202 lira değerinde 5040 kilo
gram iç fındık, 1688~ lira değe· 
rinde 201 adet halı ve seccade, 
77.793 lira dcılcrindc 13850 ki· 
logram tiftik rn 20189 lira de. 
gerinde 15 ton aüpiirge tohumu; 

.-\\u.sturyaya 76219 lira değe. 
rinde 2188 kilogram bağırsak, 
9372 lira değerinde 5750 kilo
gram iç fındık; 

Belç!kaya 1948 lira değerinde 
1948 kilogram yaprak tütün, 
86250 lira değerinde 15 ton tif
tik, 

Finlandiyaya 15.967 lira de
i!erınde 402 kilogram bağırsak; 

İngiltereye 2918 lira değerin· 
de 138 adet talpara; 

Danimarkaya 7364 lira dcğe
rınde 268 kilogram bağmak; 

İsviçrcye 82214 lira değerin· 
de 40 ton iç fındık, 16791 lira 
değerinde 24 ton mavi haşhaş; 
İneçe 17.861 lira değerinde 

620 kılogram batırsak, 2459 Ii. 
ra değerinde 104 adet çalpara; 

ltalyaya 68.677 lira değerinde 
135 ton fasulya, 5935 lira de· 
~erinde 42.50 kilogram iç fındık, 
21.208 lira dcğrrindc 40 ton mer 
cımek Ye l 1.860 lira degerinde 
80 sandık yumurta, 

Lübnana 20.35 Olira değerin· 
de 10 ton iç fındık, 12.936 lira 
değerinde 25 ton kestane; 

~!ısıra 120.600 lira d<'.~erinde 
~ ton yaprak tUtün; 

Tunusa 4.561 lıra değerinde 
1967 kılo mahlep; 

Yugosla.-yaıa 50.116 lira de· 
ğerinde 25 ton iç fındık; 

\'unanistana 7910 lira deCe
r1nde 50 metreküp kereste ve 
2600 lira de4erinde 1 ton mah· 
Jrp ihraç edileceği 3'laıılmak-
tadır. 

Ticaret ve Zahiı•e Boı•susı 
26/11/952 

S.\TIŞLAR: 

Bugday yumuşak lüks Dökme 
Buğday yumuıak • 
Buğday sert 
Buğday Ofisin 
Bakla 
Arpa 
Çavdar 
Kumdarı sarı 
Kuşyemi 
Mercimek yeıil 
Mercimek yeşil Sıvas 
Susam 
Keten tohumu 
Keten tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Ayçiçe.c:i tohumu 
Ayçiçeği tohumu 
Yer fıstıi!ı Ka. 
Fındık K. Sivri 
Fındık İç tombul 

• 

Çuvallı 

• 
• 
• 
• 

Dökme 

Çuvallı 

Un 79/81 rand. 72 ki. Çuvallı 
Un 65/75 rand. 72 ki. 
Razmol 
Kepek 
Beyaz peynir yağsız Teneke 
Beyaz peynir tam yağsız • 
Beyaz peynir ya:tı • 
Lor 
Kaµr prı niri ya lı Trakya 
Ayçiçe~i yağı çıplak 

Ayçiçeği yağı Rafine Çıplak 
Zcytinya~ı E. Na. Te. 
Krema koyun 
Yapa~ı Trakya kırkıın 
Yapa~ı Anadolu kırkım 
Yapağı tabak beyaz 
Kuzu derisi H. K. kasap 
Koyun derisi Yaş 
Koyun deri•i Tola 
Koyun derisi T. K. kasap 
'riftik Natürel 
Tiftik İnce Standart 
Tiftik Sıra Standart ~ 
Tiflik Ka<tamonu Standart 

• 

Kilosu 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

37e~ 
31.5-34,5 
32 
28.83 
24.93 
23 
24 .. _, 
28.25 
68 
55 

107-108 
110 
60.5-61 
33.92 
34 
35 
88 
92 

191.25-192 
2613-3900 
33:)0 

16.:i 
14.5 

2000 
1:\()1) - 36!\0 
3000-350 
1000-1050 
320-360 
135.5-137 
150 
217-220 
360-400 
265-275 
:?25 
300 
300 
330--130 
230 
150 
4.';0 
700 
4i5 
5.ı:; 

Kuruş 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

OOICT01lLAR EMLAK 
Doktor ÇİPRUT Cıld, Saç, Züh- KIRAUK APARTIM~N - B.c· 
revl müleh~ısı. Beyoğlu Posta yazıtta . llımar. KemaJettın 

mahallesı Derınkuyu soka· 
Sokak, Tel: 43353. ğı başında 3 No. ıu bah-
- içe içinde her katta denize 

fJIYIM ESYA$1 
nazır fevkal.lde manzara ve kon
forlu 40 odalı apartıman toptan 

BA l:" \NLAR . .\ FIRSAT _ i . \·cya kısmen kiralıktır. Daireler 
. _ ngı. 4 ve 5 er odalıdır. Şofben tele· 

lız naylon kadın çorabı 370 ku- fon teşkilatı mev tt A• 
~I d 1 . s· 'd cu ur. yrıca 

ruşa en 1 cı ımonı e. 150 m. luk eşya deposu, garaj 

MENDİLCİ SİMO:\ i - Mahmut mahalli vardır. Hastane, otel ve 
müessesala da elverişlidir. 

paşa Dilbenade karşısı Küçük Müracaat: Yukarıdaki adres· 
çorapçı Han No. 20, tc Cevat Yarar. 

DAK TERZi'de ısmarlama elbi· 
se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 
siUe. Tel: 49267. 

GÖl!LEKÇİ DASİŞ'te ısmarla· 
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Bcyoglu Parmakkapı İmam So· 
kak 4. 

RENK 111A(;AZASl nı unutma-
yınu:. Eğer iyi ve ucuz giyinmek 
isterseniz, 

SAT/l/IC E $YA 

iPOTEK MUKABİLİ BÜYÜK 
PARAYı\ ihtiyacımız vardır. 
Taksim Bozkurt Emlak Telefon 
83532 

HALİÇTE DE'iİZ KE!'\ARI 
3500 mefre fabrika arsası. Boz. 
kurt _Eml.lk Tel~fon_: 83532. 

E~ILAKÇI OS~l.\N SÜSLÜ -
Her nevi emlak alım ve s3tımı 
Telefon: 29974 

tt:ı tt ·lt·t·&Zt?!JZ;j 
SEYHAN NAKLİYAT Ll~ıl
TED Galata ambarı: Tel: 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

SATlLIK RÖSTGEN MAKL'IE· ---, .. -------
Sİ _ lOO ·li T I f . 9 YIL OSCE Adanada doğan 

_ mı amper. · e c on. Seyhan Ambarı bugün 9 şube, 
45400. Saat 16 - 18. 30 acentası ile memleket nakli. 

50 KİLO pomat veya boya ka
rııtıran melanjör satılıktır. Tc. 
lefon: 22217. 

TAKSİTLE SAT/ 
TAKSİTLE çorap !Amir makine. 
leri saWır. Bilmiyenlere öğreti· 
lir, Selvelli Beyoflu Tilnelbaıı 

Galipdede 23. 

TAKSİTLE KARYOLA TAKi
Mi - Yorgan verilir. izzet E· 
yüpoğlu, Çarşıkapı Iııklı ilan 7. 

yat hizmetindedir. 

M 'EFERRIK 
İTİMAT ~IAGAZASINDA her 
nevi in~aat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçesme No. 
49 Taksim. 

iTl~IAT ~ıA(;AZASl!llDAN oto. 
sahiplerine müjde mikalı 
maz oto camları takılır. 
835ô4. 

kırıl· 
Tel: 

YERl\LTI SU araştırmaları ar
teziyen kuyu sondaj işleri. Po::ı. 
ta Kutu>u 3025. 

=I Dünyada 

Eiseııhower 

oluyor? I= 
kazanınca 

neler 

1 sak:alını tıraş etti ! 
Amerıkada Cumhuriyetçi Par /!onunda dünyanın en kıymetli 1 

tinın hararetli taraftarlarından elnıasları satılmıştır. Elmaslar 
.r\.ndre\Y _G~ie.sbaum adında biri j meşhur otomobil . fabri~alöril 
1944 seçımını demokratlar ka· Henry Ford'un eşıne ailtır. 

zandı"kları zamrın. tok_ müt~e.;siı• J Elmaslar ara!.ındaki pırlanl:ı· 
olmuş~ •_CumhurıycttılC'r ı$. b:t· •!arın en klitli~i.ı ik\ karattı. c-n ı 
şına ~el~nt·ıy~. kadar .~a_ka11rnı/ktiçlik ~üzi.tkle en az 3 t:i pır· 
tras etnııj·rc·rAırn drmı:;;lır. .\ıı- Janta \ardı. Diı saatın etrafında 
drcw filhakıka o larihlcn ilıba- 40 pırlanta, hır broşla 51 pır· j 
ren sakalına ustura vurdurı11a· 1 ıanta \"ardı. Fakat diger bir ta
mıştır. . . . kını (')n1asların yanında bunl~u· · 

1048 scçımını deın~kratl:ır ka~, pek chcmnüyetsizdi. Bu elm:ıs-ı 
z~ndıkları zaman sakalı 20 san· tar 278 iri inciaen ınürekkep ,.e 
hm uzamıştı. Buna rağmen ıl1J· rmsaline ar. rastlanır bir kolvc-. 
k~sla bile ~akalını kestirmen11ş_. pırlanta bir kolye, fevkalade ~ü 
tır .. Son ıam:tnJard~ ~akal 3.J kemmcl bir bilezik, üç parç.:ıva 
santım ~zam.ıştı. Sccımı bu defa aynlan ve pırlanta ile yakut <1<"· 
cumhurıyetc-ıl('r kaz~nınca An· nizini andıran di~er bir bilezik 
dre\Y sakalını merasımle traş Cl· vardı. Bu ~on bilezikte 138 ka· 
tirmiştir. rat yakut, 76 karat pırlanta V31"· 

Çak yemek rekoru! dı. Bu elmasın ba,ka hıç bir ta
rafta emsali yoktur. 

Mısırda yılan, akrep ve 

farelerle mücadele 

ah mut Bey 
gardım ki cebimde tam 93 

kuruş kalmış .. Eh, şuracı~a 
girip, bir kedehcik daha rakı 
içebilirim, dedim. Barba o ka
dehin yanısıra biraz piyaz, biraz 
pancar turşusu, biraz patlıcan 
kızartması verirse .. oh ne aıa .. 
Ondan sonra tıpış tıpış evin 
yolunu tutarım, kimseyi uyan
dırmadan çıkarım odama, kereve 
le uzanıveririm. Gayri, görece
ğim rüyaların güzelliğini Yarın 
siz hesaplayın ... 

İllaki içmen mi ıazım? diye 
soracaksınız belki.. Evet, İÇ· 
mcm tazım! l\!adcm ki yavuk
lum beni bırakıp İzmit~ gitti, 
madem ki dünyanın cıvata•.ı 

çıkmış. nıadt'm ki kış kı~: .~ · 
tin eşiğindeyiz; bu gece tcbdi
lim şaşana kadar içmeliyim .. 
Bir kadeh rakıdan ne olacak? 
demeyin. İcabında cana C3n ka· 
tar. Akla zarar, yüreğe yarar. 
lıdır. Bir kadeh rakı dünyaları 
bağıslar adama. Dostları tire· 
tir, düşmanları çol!:a1tır. Ad3-
mı rezil eder, padişah eder ... 

?\ılcyhancyi belki bilirsiniz: 
Kadıköy rıhtımında beş mas:ılı 

bir dükkfın. Barba altmışını aş· 
kın, gözlüklü, posbıyık. cıvıl cı
vıl yüzlü bir Rum. Pis, kak
nem. kıpı~ık gözlü, netameli 
bir de çırağı var. Gelip giden
lerin hep:-i hısımca. Canım 

kimseyi çekmedi miydi, gelip 
saatlerce buraya çörekleniyor, 
ipe sapa gelmez hayaller kurup, 
umutlarımı düzenliyorum. Az. 
rail canımı alacaksa burada al
sın bari.. 

Kadehi yarıladın1. İlk ağus. 
tos gecesinin denizden arta ka
lan yakamozu pencereyi çille· 
dik<;-e yüreğim oynuyor.. Alıp 
başımı diyar diyar gidesim ge. 
liyor, Yeni bir aşk .. Piyango
dan 200.000 lira .. Tahtaravanla 
~·olculuk.. l\Iehtap 3.lemleri .. 
Binbir n1acera .. Kıskançlık .. İn· 
tikam.. Ölüm... Fazla içince 
hep böyle :,apıtırım işte .. 
Kapıdan iri kıyım, kıranta. 

hor haliyle alçak dağları ben 
yarattım diyen birisi girdi. Bar
bayla çırağı seğirttiler. 

Buyursunlar, paşam! .. Han-
gi rüzgar attı böyle?.• 

Scl3münaleyküm!• 
\'e illcykümselilm!• 
SC'nin ~u virilnc iki aydır 

f:Ozlimdc tUtüyor be Barba: 
Trrnden iner inınez, eve barka 
u~ramadan kapa~ı buraya at· 
tım .. Ne )·aparsın: şu zıkkımı 
>·udumlamadıkça gözüm dünya. 
)'l ~örmüyor.• 

Barba. nasıl yaltaklanacağını 
şaşırmıştı. Keh kch güldti. el
lrrini oğu~turdu, tırağı itele· 
di. 

beri görüşmemişler. Bu arada 
kamyon iki defa tamire girip 
çıkmış. Ortanca oğlan zanaat 
mektebini bitirmiş: şimdi bir 
marangozun yanında çalışıyor. 

Ev sahibiyJe mahkemelik ol
muşlar. Güz ortalarında Rey· 
haniye'ye gidecek: gelirken ka. 
<;-ak eşya getirecek .. Bütün bun
lar anlaşıldıkt3n sonra sıra 
l\Iahmut Beye geldi. Gözlerini 
devire devire varını yoğunu 

sayıp dökmcğc başladı: Anla· 
dırn ki, onun da Salacak'ta bir 
evi var. Torun torba sahibi. 
Ereğli kömür ocaklarında işc;-i 

kontrolöril. Kü('ük kızıyla da
madının arası açıkmış da on· 
ları barıştırmağ3 gelmiş. Cum:t 
sabahı gene Zonguldala döne
cek .. 

İçtikçe açıldı, açıldıkça da
ğarcığını boşalttı, silkeledi.. 
Böyle yel'lerde masa komşul:ı· 
rıyla yarenliği pek sevmem. 
Ama. insan ister istemez kulak 
misafiri oluyor: 

Yazan: METiN ELO~LU 
zaman lstanbula gel .em, evin· 
de birkaç ~ece mi lir· etme· 
den dunyada koyulermez. Ka· 
dın, içki, esrar, alemleri ı;.ır· 

la .. Çok hinoğlu hindir ha! 
Dünyayı pe ine taksan, faka 
baı;tıramazsın .• Yıllardır eroin 
imiıl eder, başı darda kalilR 
yosm3Jarın piçini aldırır, ilflç 
karaborsası yapar, par3yla a· 
dam vurur. Hinoğlu hin de· 
dim de aklıma geldi.. Ben de 
öyleyimdir, peygamberden be· 
rat alsalar, enayi yerine ko· 
durtmam kendimi! Biri kalleş 
liğe kalkışsa, ortalığı kasıp ka- ı 
vurumum alimallah: Ne oldU 
biliyor mu!'iun? Dur, onu da an 
l:ıtayım: Geçen ay, mühendis 
yamaklarından biri antbar me· 
muruyla anıa,ıp, bir plan ku· 
ruyorlar. :'ıtiadı dolınuş bi. 
hayli takım taklavatı elaıtın· 

dan satıp savacaklnr. işi sez· 
dim anıma, hiç ses çıkarır mı· 
yım? Kolaç3n ede ede bunları 
suçüstü yakaladım. Seninkiler· 
de şalak attı. Al takke. ver kii 

·Demek ki Balatlı Hüsnüyü ıah; pazarlığa giriştik. Ben 300 
sen de tanıyorsun? Zaten tanı· liraya fitim, onlar 50 liradan 
mayan yoktur ki.. Neme IAzım , zırnık fazla vermiyorlar. ooğ
babayi~it adamdır. eski kafa· ru, bölge şefine çıkıp, vaziyeti 
lıdır, namusuna toz kondurt- bir bir anlattım. Ertesi sabah 
maz. Geçen sene. karıcıına yan kuyruklarına teneke bağlandı 
özle baktı diye zibidinin birini tabii. .. Üçer ay da hapis yedi· 
iki yerinden şi~leyiverdi. Bak· ler. Gel keyfim ~el.. Il~ksıı 
tılar ki Hü~nü haklı; kılına bi· mıyım amn1a~ Bu fakir mille
te dokunamadılar. Seni bıl- tin malını satıp yemeye vic· 
mem; biz şöyle böyle dört se· danları nasıl elverir? Vatan 
nedir canciğeriz. Bir gece Zan- hainleri!.• 
guldakta Karadeniz Hanının Dolu kadehi bir çırpıda yu· 
bitişi~indeki meyhanede ıçı· varlayıp etrafına şöyle bir ba· 
yordum. Baktım, yanımdaki kındı: Rıza uyukluyor, Barba 

ma!-iada yabancı birisi oturu- parmak hesabında, Ali tez(l· 
yor. E[kilrh mı efk3rlı .. Gözle· hın ardına sinmiş, meze artık· 
rl evinden uğramış, dişleri gı· larını afiyetle yiyor. ben ya· 
cırtlıyor. Yarım ' saatin içinde vukluma mektup yazıyorum .. 
bir kırk dokuzluğu deviriver· •Barba be', 
di. Ne yalan söyliyeyim, huy- ·Ruyur :\1ahmut Bryri~im~· 
landım . Bir pundunu kollayıp, •Senin dükkanda iş kalma· 
bamteline dokunuverdim. ~fe· mış gayri .. Bir alay tıfıl üşüş· 
~er can yoldaşına hasretmiş. milş. OUşüniiyorum da, bizim 
Masalar birleşti. laf !Afı açtı; .ııençliğimizde büyüklere bir 
bu arada da ıcığını cıcığını ö~ hürmt't, bir usul erkan ,·ardı. 
reniverdim. 1stanbulda bir Bu türediier adamı iplemiyor· 
dostu varmış bunun ... Bir ay tar bile. Şeytan diyor ki; yapış 
önce bir mirasyediyle Zongul· kolundan züppenin. gör hesa· 
dağa tüymüşler. Seninki küp· hını, kapı dısarı ediver! Ne 
lere binmiş tabii.. Bu biçim günlere kaldık; adamın asabı 
kahpeliklere kurban gitmeyi bozuluyor yahu .. • 
şerefine, namusuna yediren1i· Ben hiç oralı değilim. Pake-
)'or. Ben de olsam yediremeın! ti çıkarıp keyifli k<'yifli bir si· ı 
Neyse, koymuş cebine sustalı· .ı;;:ara )·nktın1: bir de :.\fahmut 
ı ı, ver elini Zonguldak .. ilkten Beye uuttım . Söyle bir durak· 
<·aydırac'*k, öfkesini yatıştıra· ladı, sonra sırıL:ı.rA.ktan uzanıP 
cak oldum: Etme, eylcn1e. iki yumuşakça bir tane ı;eçli: 
paralık bir şıllığın ;yüzünden •Eyvallah delikanlı.. 

mapuslara düşülmez, dedim. Öfkesi tavsayıverdi. Bu ~c: 
Dinden imandan çıkmış adama fer de bir yudumluk kadehi0l1 

liıf kar eder mi be Rıza? kaldırdım· ) 
·Arkadaş, dedi; ben bu u· ·Serefe l\fahmut Bey!• ~ 

Rurda bural:ırı boyladıktan •Sererc .. fıriyet şeker ol· \ 
sonra, edebimle dönemem ar· sun!• \ 
tık .. Açık konuş: Hıcranı bul· •Dünyanın işleri böyle, )f~_b ~ 

Koş.-,ana 1\li. !\!ahmut Beyin makta bana yardım edebilecek mut Beyciğim .. Şu üç güntıık ~ 
masasını kursana. Beklemeyi misin, edemiyecek misin?• ömrümüzde tasalanmaya del· 
St'vınez ~[ah mut Bey; biln1el Kalamı kesseler, hatır gönül mez!. 
nlisin? }(o~ geldin paşam; işler, ('iğnjyememişimdir. Ertesi gün • Haksız mıyını amma'? Il•· 
ke~·iUer nasıl?• iı.llem ettik. kallem ettik, şıllı· bir de neye kızıyorum, biliyor 

Öteki şQyle bir kurumlandı. ğın izini bulduk.. Ondan son musunuz? Herifçioğlu geçer 
•Üsküdarlı r.tahmud'un keyfi ra iş kolaylaştı tabii.. Bir gece karşıma oturur, kimseye ağı~ 

her zaman gıcırdır, Barba! İş demir köprüde: kadını da dos· açtırmaz: su kiifiri zehir eder 
bilenin, kılıç kuşananın, demiş· tunu da hallediverdi. Aldım, insana. fnc;af be yahu! Bırak· 

Nevyorkta bir ktıbarede artist 
olan Carolyne '\'ood adında ~ene; 
bir kız \'Ok :yemek rekoru ile 
dikkati çekmek istenli~lir. Gcrı.ç 
kız sofra başına oturmuş, üç 
c;aat durmadan yemiş içmiştir, 

Yeyip içtikleri şunlardır: 

K;ıhircdc bir ak ret> bir dos- ler .. • ortalık yatışıncıya kadar bizim iki salırC'ık da biz konu$ah~; 
yayı tetkik etmekte olan SaE!.lık Bitişik masada demlencnle barakada barındırdım. Sonra \n1ma kime dinlctebilirsın· 

Bir litre et suyu, iki fıleto, 
bir hindinin dörtte biri. 7 tabak 
patates ve bezelye, bir bUyük 
karnabahar. 26 küçük ekmek, 
250 gram trreyağı, bir kren1Jlı 
Gato, 1 elmalı gato, iki me) \"3 

salatası, dondurma, üç fincan 
kahve. 

Bakanlığı memurlarından birini 

1 

de ta~ış tıktılar. Beriki şoför- bir gece, bir tanıdığın kamyo. Hiç unutmam. geçen kış Kozlıl 
sokmuştur. Diğer bir men1uru ınuş. Isnu Rıza \az başından- nuna attığım gibi.. Şinıdi ne ya gittiğimde ... 
da bir yılan ısırmıştır. Bunun li- ~ ......... ~ ........ .., ........ ~.~.,.,, ........ ~.,,. • .,.,, ........ ,.;J,)...,, ........ .,.,, • .,,.,,,.,,.,,.,,.,.. ~...,...,,.,, • ....,. • .., • .., • ._ • .,,.~-,,.,,. • .., • ..,.~..,...,...~,,._....,._,...,...,._..,,.... 
zerine hükümet bu zehirli ha,v· 
vanlara karşı nıücadele açınış· 
tır. Düdükle yılan oynatanlar dJ· 
vet edilerek bunlar lill3nları yu. 
valnrından çıkart3caklar ve çı· 

kan yılanlar öldürülecektir. Genç artist bunları yryip :ı" 
tikten ~onra hiç bir şişkinlik r.· 
seri göslern1cmiş. yerinden kal
karak dansetmiştir. 

Çok kıymetli elmaslar 

llüklımct digcr taraftan de· 
vairdc dosyaları didikliycn fa· 
relerle mücadele için de tedbir 
almaktadır. Bunun için Bakan. 
lıklarda kediler bulundurulacak 

Ncvyorkta bir nlüzayede ili:?· tır. 

r ' 

1 
Okuyucu Fikivre 1 

ŞikAyetleri 

Seyrüsefer kazaları 
Osman Deınir adh okuyucu- 1 n1ckte olduı.;umuz bu anda mo

muzdan ~ldıgınııı bir mektupta törlü ve~aitin de ışıklı üJaretlrr 
deniyor kı: kullannut~ı ınecburt kılınar<ik 

· Son gunlercle gaLctelerclc de- hem kaz.atar azaltılmış hen1 ele 
1 \"anılı sur('ttc chcmmi)"etli ve o,;pyrllse(C'rimiı kolaylaştırılıp mo 
ehemnıiyct51.z birçok scyrü:screr d('rnizc cdilırsc yerinde olmaz 
kazalarına dair havadisleri oku· n11? 
yoruz. Bu kazalara vatandaşlar Altıncı Şube mildürli..ığünün 
kadar resnli makamlar da öyle bu ııokla ·· · d d " uzt'rın e uracagını 
alıştı ki, bunları önlcn1ck için 
yeni tedbirler duşünülmüyÖr ve limıl edi:,·oruz , 
artık bu havadi:sleri gündelik 
§ehir habC'rleri olarak okuyoruz. iş isteyen 

)"ah)a Erol adındaki okuyucu
ınuı da gOnderdigi mektupta di. 
yor ki: 

•\.'.len Denizlili olup 38 •gün 
önce buraya pre\·antoryoma gir· 
nıek i\ın geldim. 3 gün evvel sı~ 
ramın ancak mart 1 de olduğu

Kunuri zaferi 
<Bası 4 üncüde) 

ma Ielfıketine tercih ederek bil 
lü~ takatıni kullanm!ı ve bu. 
nun neticesi olarak kuşaklar 
yırtılmış, çemberler parçalan· 
mış \'e bir avuç Türk bahadırı, 
Tilrkı.in şanlı tarihine altından 
bir yapr~k daha hediye etmek 
bahtiyarlığına ulaşmışlardı . 

13 aralık 19SO de Seul'ün ba
tı:sında Sosaride birliğimizi tef 
tiş eden 8 inci ordu komutanı 
orgeneral Wolkcr Türklerin 
kahramanlığ:ını ögmüş, Kunuri 
de çok üstün düşman kuvvet· 
lerine karşı yaptığımız muha. 
rebclerde Türk erlerinin nasıl 
aslanlar ~ibi döğüıtüklerinl he 
yccanla anlatmış ve .Tugayı
nız 8 inci orduyu imha edilmek 
fcl.iketinden kurtarmıştır. Bir 
le~miş l\Jilletler namına Türk 
Tugayını tebrik ve takdir ede. 
rım• demişti.~ 

Merasiml~r 

BtfO lu Rıım OrtMnka cemaati dl•· 

panı~rlnin l·ttıncl rıldonı.ıınu miina~•· 

betblf', 1 ı aralık ruar ıchniı ıaat 1:? 

de Takıim A • ,. .. ı,-aıta l.iliıt.!,I &&IOD· 

!aranda bir tonn 1aııılacakhr. 

Buna 1·agmen, bu cinsten ek
seri kazaların vesaiti nakliycmi· 
zin kullandı~ı kıfayctsiz kol ,.e 
el isarcllerinın ncticeşi oldugu 
hepimizin ınalUmuciur, Bugün 
Avrupada bütün ~chirlerdc oto
mobıl, kamyon ve diger bütün 
nıolOrlü , ·esaitin ışıklı işaretler 
kutlanma. ı mecburidir. 1Iatt3, 
daha geçen gı.in şehrimizden ay
rılan Amerikan bahriyesinden 
bir grupu pazar günü Taksim 
me)·danında sağa soJa kc!larını 
uzatarak ddnmek isteyen 9oför4 

lerin haline gülerken 'örmek 

nu sö.)-·lrclılcr; bu durum karşı· -----------

Z AY 1 

mümkündü 
Şehrin muhtelif yol kavşakla· 

rına konan I8mbalarla 1ş1kh sey
rüsefer işaretleri devresine gir 

sında pek mü~küliı.tla karşılaştık. 

Öyle kı. memleketime gidebil
ınck için Belediyeye başvurmam 
gerekti. Fakat Belediye prensibi· 
ne göre oraya kadar bütün mev
cut Belediyelere başvurmam el· 
zem görüldü. Bu hal ise beni an· 
cak bir· ayda memleketime gön
derecektir. Binaenaleyh İstan~ 
bulda 5 - 6 günlük bir iş bulu
nursa çok i)·i olacaktır.• 

Edirne Valiliğinden aldığım 

2.2.1951 tarih ve 20212 sayılı mu 
hacir kağıdımı zayi ettim. 

Yenisini alaoağımdan eskisi· 
nin hükümsüz olduğunu ilAn e· 
derim. 

Göçmen 
ı\li oilu ~lıhmel Çelin 

• • • 
DiŞLERiNiZ KADAR 

• • • • 
DIŞ ETLERiNiZiN DE 

YALNIZ DİŞLERİN DECİL, 
DİŞLERİN TEMELİ OLAN DİŞ ETLERİNİN 
SIHHATLI OLMASI LAZIMDIR. I 

Dlşlerln alt kısmında toplanan taşlar (kefkl) diş eııerlO 
lltihaplandırır ve piyore denilen tehlikeli hastalığı 

tevlit eder. Diş etıerinlze, kuvvetli bir 
antiseptik diş macunu olan 
RAOVOLIN'lı 

masaj yaparak kuvvetıendirinlz. 
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Faydalı bir eser 
Çocukların ,.e genc;-lerin fikir seviyesini yükseltmek için ıe

nrlrrdenberl yorulmak bilmez bir ga)Tetle çalı~an Doğan 
IC.ardeş yayın mürssesesi •.\ltın Basamak• adlı yeni bir esrr 
daha neşrrtmi t:r. Çocuklanmıza ,., gençlerimize eğlendire
rek bilgi \ermt-k ,., onlarda ara~tırma merakını uyandırmak 
Dıaksadı)·le t"rtip eflilf"n e'ier ba~tanba~a zevk ve merakla 
okunacak ,·azıl~rla doludur. E~trde ba~tıca !!U mevzular var
dır: l\Iar";a hiJo;ayeltri, spor, ilim, fen, tabiat, bllmedlğimlı 
)"l'rltr, pr:ıtik bilff'iler. meraklı bilmece ,.e meseleler, birçok 
hihnedl~imiz foı1ıkat bilmemiz l~nm gelen ~e)'ler ... 

•.\Hın nasamak• '.\·alnız çocuklar ve gençler değil büyük
ler için hiJe 1e\·kle okunacak, unutulmuı birçok bilgUerin ta
ı:.,ıenme$ini temin edecrk bir e~erdir. Kuıey Kutbunda h f'ye
canlı bir marer:-t, \"er~·ıiziinde Uk insanlar nasıl bayat sürer
lerdi'! Ru1la atl'5 '.\·akıyor111, terazinin çekemiyecejl kadar ağır 
bir '.\ ük nasıl tartılır? tom nedir? Otomobilden önceki ta51t-
1ar, .\v nirin h;ızan daha büyük görünür? l\l ars muamma5l 
hu ~,a;ılarcİ:Hı bir kısmının ba5hğıdır. Bunların yanında Ge
lin kukla oyn;ttalım, sayıların a:ıizligi, Kiığıttan uçak model 
le ı; gibi istifadeli ve eılencell mevzular bulunmaktadtr. 

Est'ri ~e!hitiiırl actık; göıumüzün önüne •Veryüzi.ındeki 
ilk in•anlar nrnl bir hayat surerltrdi?• yazısı ~ıktı . İçinde 
A. Forrstirr'nin '\'İrmi bin yıl önce buz devrinde korkunt bir 
trıa~ara ayısıylr. ~uc;ıdeJe tablo~una göre ('izilmis bir resim 
,., di"rr kl'·mctU resimler bulunan yazıyı zeYkle okuduk, Say
faları revirİnre fliter "·aıılann da ayni derecede zevkli ve is 
tifadeli oldu~unu J!t:i}rdük. 

Oo~an K:ırdt$'in, ~oruklarda ,., gençlerde b ilgiyi, ok uma 
?rı\·kini arttırmak l('in ~imdi~·e kadar ne~rettiğl kitaplar, bı
ritatar, ır!>imler, tabiat bilgisi tablolan, romanlar, hlklye ve 
ltıa\allar, tiirlcr bir küttiphane dolduracak kadar çoğılnuıtır. 
•..\Hın Basamak• la bunlara bir yenisi daha kahtnnıktadır. 
Do:~n Kardrı ya}"ın mue!isesine bu faydalı ve verimli çalış· 
lnar.ından dolayı memleket irfanı namına teısekkür etmek blr 
borçtur. 

En is Tahsin Til 

Bayar~ bu sabah saat 9 .30 da Pirede olacak 
( B:ı.11 ı incide) te mü~tereken çekilmiş olan re. 

~l~ndan 1tteçerek kıç omuı- simlerini neşretmektedirler. 
~klarındaki mt\"kılerini almış- Katimerini ı;azetesi, Türk hal-

td.ır. kına cOzlilmez baQlarla bağlanan 
• ,~ivarona) ı bordo. tarken Y~- Yunan milleti ıçinde, Türkiye 
• " h tt b l de\·let reı'sinı'n kendisini yabanl'ft . hıu rıpleri _mure e a ı çı. 
;crı\·a mevkilerınde Cumhur- cı hissetmeyeceğini belirtmekte 

1 '1f~nımızı üç defa sel.lmlam1ş- dir. 
t?-dtr. Athinaiki gazetesi ise bütün 
t 1hrp filosu komutanımıı tu- Yunan milletini başlarında Kral 
;1lııra1 Taccttın Talayman_~n ko Paul olduğu halde dost bir mcm 
tı .. 1.ıtası altındaki konvoy, eun ba lrkctin devlet reisi olan Celil 
t •ıtaya kadar bu surette ıey- llavarı neş'e ve heyecanla se-
•ltı· · ı · · ıa·~ıamak için beklemekte oldu. 6 it.len sonra muhrıp erımız 
~~~aronanın ıancak ve is.kele _bo.r ~unu kaydetmektedir. 
lt lrında Yunan muhrıplerı ı- Yunan gazetelerinin Celal Beyar 
ti;-~r~va ve pupasındaki mev. hakkında yazdıkları 
'-'tını almı~tardır. Atina, Z6 (A.A.) - Bütün A-

l'\tj11leste Eİenler kralının ziya tina gazeteleri, Türkiye Cumhur 
- tıi .iade etmek üzere dost başkanı Celil Bayarın, eenç yaş 
~1l•fık memlekete ıiden Cum lannda İttihat ve Terakki Par 
l!ıiı baıkanımu Celal Bayar·ı M- tisındeki faaliyetinden bugünkü 
'ı:.<JSavarona, yarın 9.30 da Pıre başkanlık me\·kiini ihraz edene 
~ ~rında olacaktır. kadar ıeçirdiii büttin siyasi ha-

li.!· llhat, biraz. dalgalı, fakat yatı, politıka mesleg.i.nin parlak 
~eı bir ha\·ada deyam ediyor. bir ifadesi olarak ele almakta ve 
~ Cumhurbaşkanı Celll Bayarın 1»~n Pirede karşılamak teferrüatlı hal tercümesini ver-

itin hazırlık mektedirler. 

c,"'tina. 26 (AA.) - Türkiye Gazeteler aynı zamanda, Cum 
t1 ilılıurbaşkanı Celll Bayar Pi· hurbaşkanının siyasi, ikt.,adi ve 
~:arınıada.sının küçlik bir li- idari sahadaki ihtısasının teme
lıot~ l'aıalımanında koraya çı- lini teıkil eden yüksek kültürü· 

l{ ""tır. ne de işaret etmektedirler. 
G;,dıva muhalefeti olduğu tok- Bu arado, Vmdyni gazotesi, 
b:ıllı:~ ııe Pırede ıumrük rıhtı- bütün Atinanın Türkiye Cum

A..fla kara)a çıkılacaktır. hurbaşkanını ve maiyetini kar
.. lll~ak dost devlet ecfini kar ıılamak için hararetle hazırlan
ill aıt arzusunu izhar eden ku mı$ olduğunu yazmaktadır. 

t•tı!re kayıtlı bulunan turistık Gazete yazısına şö_yle devam 
1 » ' ve kotralar Savaronayı ta etmektedir: 

Sa •debUecekltrdir. Dost Türkiye Cumhuriyetinin 
'°ıı tıst 75 i bulan bu yat ve deYlet reisinin ltar~ılanmas1, \"u 
li•rı"lar, tnü\•azi iki ınra halinde nan balkının an'anevi misafir
~r ~'erek ve Zea koyuna ka- perverliğine ve tarihl Eıe Deni
l""d avaronaya refakat edecek zi dolayısiyle iki komşu milleti 

<\ r. birbirine bağlayan dostluk bağ· 
ha;1rıa ve Pire Türk ve Yunan !arına yakışır bir tarzda ola-
d'lrı, 3klar11•1e parlak bir surette caktır. 
t a.ıı.rnıştır. Nea ga'l:!tesi ise, Türkiye 
~'"hurba kanı Celiıl Bayara Cumhurbaşkanı Celll Bayırın 
A *)'in edilen mihmandarlar bu ziyareti do1ayısiyle Yunan ve 

c <>lın, 25 T " •.. bilhassa Atina halkının hissetti· 
ullı.h · (,\ .. \.) - urhıye ği büyük memnuniyete j,aret et 

l'ııb Urba~kanl Celil Bayara sa 
ı.' g, mektedir • . 
"'t..ı neı ••krelorlik müdürü 
"eı-11 lkıı, Kralın yaverleri Ge Gazeteciler terefine verilen 
~ı ııı llalınsky ,., Albay :.\!ulu- ziyafet 
tir. ıhıııandar tayın edılmiıler· Atina. 26 (A.A.) - Türkiye 
l Büyükel-;iJi Cemal Hüsnü Ta-
\tt ray, buradaki Türk gazetecileri Caıttecilerl \'unaniı;tanda , <!\tin t=erefine bir kokteylparti vermiş 

'lıett 1 • ~5 (AA.) - 11 Türk tir. 
~ Ccuf, Tilrkı}"e Cumhurbaş- Bu toplantıda, devlet bakanı 
~~o1t~~la~ Bayırın )."unanistanı Sifnaios, basın yayın ıenel mil
."'<trt trınde hazır bulunmak dürU Bettos, saray nazırının eşi 
~·trd~un uı;akla buraya gel- madame Levidis Ye Yunan ve 
·'4.ıuı ır: Do3t 1 Urk basını mil yabancı basın mensupları haıır 
~4tı. ~rı hava alanında Yuna- bulunmuşlardır. 
1~ di •ıhakanlık iç ve dıı ba-. Toplantı ııeç vakte kadar bil· 
~ı,1t'.tklör!eriyle. Türkiye bü. · yük bir dostluk havası içinde 
;~ın \ 1!1 birinci kitibi Enver ~g:...e~ç_m_i:...şt_ir_. _ _______ _ 

1 tar.; tnuharri.rler birliQ:i re
~ l'<I: 1ndan karıılanmıılardır. 
ı,,,~d,,;• Baıbakanı Adnan 
~~ •ın Yunan halkı ve ba
~de ,'~laınıarını ııolirdiklorini 
) lh'k, •n Tıirk gazetecileri. 
)~(J~e n Adnan ~lenderesin, 
ı.. tı,,. \' devıet reisi Celal Ba
o'.'lhaı· •nanislana yaptığı bu 
.., ın 'k· 
~ ta~ ı ı memleket arasın-
'lıı ~ dab" ınevcut olon dostlu
'~~ ve a .~a ku,,.·vetlendirilme
~t itintnuıterek menfaat ve 
Ilı ~lııi, . 1•Ydo!ı neticeler tev· 
\t ~'tıd~;rıe. )'arayaca ı hakkın-

•cıl''tı :rıne teminat verdjği
flııtıerdir 

c ,,.t 
tı .-._ ,lll t lerin tefsirleri 

~' ~~·,~6 A.A ) Yunan ba· 
t llır,, Ye Cuınhurbaıkanı Ce 
1;.ı "t•ha~n Yunanistana yapaea· 
~·rıtıe etrafındaki sıcak tef
.:ıı.t,1,del'aın etmektedir. 

~. ••ıı r B~kın Bayarın 
•ı~ l(,01•rak fototral!arı ile 
t>t ~ı •I ve Krlaıçesinin Tur 

Pınıı oldukları ziyarel· 

Arap harfleriyle 
Tedrisat 

Ankara. 25 (Hususi) - Mec· 
ti.sin bugtinkil toplantısında A
rc:pça tedrisatın Arap harUerile 
yapılması hakkın rl aki kanun tek
lıfi görüıüldıi. Teklif sahibi Ah
met Gürkan, Arapça yazılmıı 
bazı e~er ve kitapların polisçe 
r.ıüsadere ·ol u nduğunu, ha lbuki 
k:anunurl sadece Türkçe eserle
rin Arap harflerlle yaz ı lmasın a 
nı8.ni olduğunu anlattı. Buna rağ 
men Arap lisanı ile yazılmış e
lier ve duaların müsadere edildi. 
~ini. bu ıahıs1arın sorıurı çe· 
kildi~ini belirtti. Halbuki Arap. 
\'a meseleler için kanunda mAni 
bir hüküm bulur.madığın ı . Dil 
Tarih Fakültesinde bu dillerin 
Arap harflerile okutulduğunu 
il.i\"e etti. Neticede böyle bir 
t<klife lüzum olmadığı kanaati· 
ne varıldı. 

Suikasd hidisesl dolay ı sıyle ifadesi alınan biri 

Malatya suikastını hazırlayan 
15 kişilik şebeke dün yakalandı 

( Başı 1 incide) 
şembe gecesi terzi Feyzi lizerin 
evinde toplanarak tertiplemişler
dir. Bu husustaki daha etraflı 
malllmat, hepsi de Büyük Do
ğucu olan suikastçilerin verdik· 
leri ifadelerde mevcuttur. Bu i
fadeleri ayrıca bildiriyoruz. Bu
rada durumu hulasa edelim: 

O geceki toplantıda bu adam· 
lar başmuharririmizi ertesi gü
nü, yani cuma günü öldürmeğe 
karar veriyorlar. Sebep, yazıla
rında belirtti~i fikirlere düşman 
olmalarıdır. Bu arada bu şahısla 
rın Ahmet Emin Yalmanın yazı
larını hakikaten okumuş olmak
tan ziyade kendisine irtica or
zanları tarafından atfedilen fi
kirlerin tesiri altinda kaldıkJa. 
rının da aşikar olduğunu zikre
delim. 

O gece aralarından Elazığlı li
se talebesi Hüseyin Üzmez ve 
duvarcı Şeri.f Dursun gönüJlü o
larak cinayeti işliyeceklerini söy 
lemişlerdir. Cuma günü tesa 

düfler menfur maksatlarını tat
bik etmelerine mani olmuştur. 
Çünkü o akşam Ahmet Emin. 
Yalman. l\falatya civarında ilk 
defa olarak elektriğe kavuşan 
köylerde ve köylülerin sevinri
ni paylaşmak üzere vali Şefik 
San ve Sümerbank mühendisi 
ile birlikte köylere gitmiş. şehir
den a,vrılmıştı. Bu suretle sui
kast Baıbakanın ve di~er Ba
kanların Malalyaya geldikleri 
günün gecesine rastlamıştır. 
Yalman t'rtesi sah.ıh I\Ialah·a
dan ayrılarak \·e İstanbula dö~ 
nerek Cumhurbaşkanı ile birlik 
te Yunanistana gidecekti. Sui
kastc;iler bu bakıından cumarte
.c;i grC'.'esi maksatlarını ne pnhası
na olursa olsun gcrçcklcştirme
ke azmetmiş bulunuyorlardı. 

Suika~t nasıl cereyan etti? 
Gönüllü olarak ayrılan Hüse

yin Üzmez ve Şerif Dursun cu
martesi geresi bisikletlerini mu~ 
nasip bir yere bırakmışlar \'e o
telin kapısı civarında bekleme
~· başlamışlardır. Diğer bazı 
arkadaşları karşıdaki meydanda 
dolaşıyor, yine arkadaşlarından 
'fahmut Şentürk ile ilhan Cive· 
lok de Yalmanın Başbakanla be 
raber ziyafette bulunduAu Sü
merbank b_ez fabrikasının loka
lini tarassut ediyorlardı. Yr.lıno.1 n 
Vatana telefonla havadis bildir
mek üzere lokalden ayrılır ay
rılmaz bunlar bisikletlerine atlı 
yarak di,;':"erlerine haber verme
~· koşmuşlardır. Arlık başmu
harririmiz ve beraberinde bulu
nan arkadaşımız Kemal Aydar 
doğru otele gidecekleri yerde az 
gerideki postahanenin önünde o
tomobilden inmişlerdir. Bunun 
üzerine postahanenin kapısında 
me\·zi alan Ilüseyin Üzmez bir 
müddet sonra Yalman postaha
nenin merdivenlerini inerken Ü· 
zerine soğukkanlılıkla beş el a
teş etmiş \"e bisikletini saklamış 
olduğu yere kaçmıştır. Arkadaşı 
Şerif Dursun da o sırada be
liren bc.~çi Osmana iki el ateş 
ederek Uzmez'in arkasından koş 
muş, fakat Şerif Dursun kendi 
bisikletini almak fırsatını elde 
edememiş, bilfihare bulunan bi
siklet kendisinin baş sanık ola
rak yakalanmasına. yol açmıJhr. 
Bu bakımdan bektı Osmanın Şe
rifi kaçan adam olarak te$hisi 
doğrudur. Fakat bugün an!aşıl
d ıQ:ına göre ateş eden sahıs Hü
seyin Üzmez'dir. 

Hilıey!n Dzmez Elwğda 
yıkalındı 

Hilseıin üzmez bugün Elhığ
dı yakalanmış ve }faJatyaya gön 
derilmiıtir. Suçunu itiraf eden 
mütecaviz ·Ahmet Emin \~alman 
dint akidemi zedeJeyici yazılar 
neşred iyord u. Kend i ~ini öld4r
meıe karar verdim • de.mi5tir. 

Ögrenild iline göre, Uzmez ve 
E!Az ı ğdaki Büyük Doğucular 
Haı m uharri rim izi iki ay önce öl. 
dUrme'e karar vermişl erdir. Ah
nıet F.min Yalman fl.talatyaya 
gelmeden e\'Yel gene Vatan'ın 
Memleket İlaveleri için malumat 
toplamak üzere El.izığa gittiği 
zaman beş kişi bir suikasd ter
tiplemjşler, fakat bunu o.rada 
tatbike bir türlü mu•affak ola· 
mamıslardır, Bunun üzerine Hü~ 
seyin Üzmez ~lalatyaya gitmiş 
Ye bu sefer burada teşkilatı ha
rekete geçirerek şeni maksadını 
tatbıke muvaffak olmuştur. 

E l .ıinjdaki ıebekede kimler ı ler. ?ılasanın üzerinde üç tabanc.1 
\·ardır? vardı. Ben toplantı dağıldıktan 

Ahmet Emin Yalmanı Elhıg. sonra Elhığa gittim.• 
da öldürmek itin tertibat alan İlhan Civelek ifadesinde şun· 
sahıslar şunlardır: ları söylemiştir: 

l\1uyazzaf Usteğmen l\luhittin •- Terzi Fevzinin evinde top-
Samlıo~lu. Hafız Abdülkadir Ak- lanan biz müslümanlar Yalmana 
çiçek İbrahim Kara, Fehim Al - kin güdüyorduk. Bu gibileri ne 
bayr~k ve Ilüscyin Üzmez. ~ekilde olursa olsun susturmak 

Bunlardan Hafız Abdülkadir gayretiyle eibirlıgi yaptık. Ben 
halen J\lalatyada nezaret altında- Büyük Doğucu ve ~1üs1üman 
dır. Ü.steğmen Şamlıoğlu ve di- Demokratım• demiştir. 
ğerleri de El3ııgda yakalanarak Diğer suikasdçıların hepsi de, 
l\Ialatyaya sevkedilmişlerdir. Hil- Büyük Doğucu olduklarını, Ah
seyin Üımeı ve üsteğmen ayni met Emin Yalmana yapılan Bü
~vde oturmaktadırlar. yük Dogu neşriyatında onun 

İlhan Civelek'in l\!alatyadaki Türk kızlarını Amerikalılara sat
evinde, üzerinde Türkiye Cum- tığını, dine aykırı yazılar yazdı
huriyeti subaylarına mahsus iba- ğını okuduklarını, bu ;yüzden o
resi yazıtı ordu tipi bir tabanca nu öldürme~e karar verdiklerini 
bulunmuştur. İlhan Civelek bu sö)·Jemişlerdır. 
tabancayı llüseyinin suikasd gü- l:lidi!ienin elebaşılarından olan 
nU Elizığdan beraberinde getir- Şerif Dursun, suçunu e\'vela in
diğini itiraf etmiştir. Bu vaziyet kir etmesine ra~men bugün Yer 
hfidisenin tahmin edildiği gibi diği ifadede şunları söylemiştir: 
gittikçe gcnişliyeceği hakkında- •- Ben isl:lm Demokrat par-
ki tahminleri teyit etmektedir. tiden ve Büyük Do~u cemiyetin-

Sanık ları n ifadesi denim. Ahmet Emin Yalmanın 
Teşkili.tın l\falatyadaki cleba- dine aykırı neşriyat yaptığını 

şısı llılusa Ça~an suçunu itiraf • Büyük Doğudan. ögreniyor
ederck şunları söylemiştir: dum. Başkanımız rıfusa da Bil-

•- Ahmet Emin Yalmanın yük DoA:ucudur. Bana Ahnıet 
8.dab ve akideJcrime muğayir fi- Enıin ·~{almanı öldürmeği teklif 
kirlere sahip olduA;unu, Türkiye- ettiler. Teşvik ettiler. Ben de ka· 
ri Amerikalılara pişkcş çektiği- bul ettim. Burada bu iş için üç 
ni Büyük Doğuda yapılan neş- tabanCamıı ,·ardı, iki de satır 
riyattan 0$!'.rendim. Bu yüzden yaptırmıştık.• 
kendısine kinimiz var. Başbaka- Takke giy e nle r çoğa ld ı 
nın geleceği günlerde onun da 
ılalolyada bulunacağını du)'duk. 
r«.'rşembeyi cum:ıya baglayan 
s:ece terzi Fevzi Ö1er'in evinde 
toplJnnrak Ahmrt Emin Yalma
nı ortadan nasıl kaldıracağımızı 
la,arladık. Ben başkan oldum. 
fliiseyin l izmezle Şeri! Dursun 
Yalmanı •Biz öldüreceğiz, dedi-

Bursa. 26 (Hususi) - Şehri
mizde son günlerde başlarına 
siyah takke gi)·enlerin sayu.ı 

artmış bulunmaktadır. Edindıği 

miz malümata gcire, 5ehrimiz 
Emniyet müdilrlügü bu gibiler 
hakkında kanuni muamele yap
mak üzere harekete geçmiştir. 

Münhal Bakanlıklar meselesi görüşüldü 
( Baş ı 1 incide) ı res gelmiştir. 

vekaleti kabul etmiştir. Gene Bu makama Başbakanın vek1· 
Anva5anın 44 üncü maddesi Ba- letl üç ay sürmüştür. ?ıtenderes 
ka~lar tamamen Başbakan tara-! Demokrat Parti başkanıdır, ayni 
fından seçilir denıJmektedir. Ya- zamanda Başbakandır. Bu ma
ni Bakanlar Kurulu daima .ta- kamların her biri bir adamın bü
mam• tutulacaktır. Yani hem tün zamanını işaal edecel:i ehem 
eksik tutulmayacak, hem mün- miyettedir. llalbuki ayrıca İç iş. 
ha l Bakanlık vekaletle doldurul- !eri Bakanlı~ına da 'ilört ay ve
ma,·acaktır. Sonra, 46 ncl madde k;llet etmiştir.• 
Bakanlar için ht'm müşterek Bu esnada birkaç milletvekili 
mes'uliyet, hem de Bakanlıkla - ,. İşler aksamamı~tır asayiş ber-

~~:·u~f!eişl~:~~ışt~~la~~ :::~~ kemaldir• ~ediler. ' . 
~ibe göre de bir şahsın üzerinde Kemal Turk~ğlu, İç İş~erı Ba· 
iki Bakanlık bulunamaz. Çünkü kanlığ ını n .. o günden bugüne .ka
her makanı i~in bir şah ı s mes'ul dar ve musteşarlıgı ı le Emnıyet 
tutulmuştur. Vekiletin kısa silr · genel .~üdürlüğilnün de bu ka
rnesi prensibini Anayasa komis- dar munhal kaldığını anlattı. 
\·onu da son kararıyle kabul et- Anayasa komisyonu adına Fe
~iştir. Şimdi tatbikata bakalım. rit Alpiş,kender komisyon gö~: 
İkinci 1ılenderes kabinesi 8 mart şüoil belirtti. Başbakanın tayını 
1950 de kurulmuştur. Nisan ba- )'apabilmesi için zaruri bir müd
ıında Refik Şevket İnce istifa delin geçeee4ini. fakat bu müd
etmiş, bu BakanJık Fe\'Zİ LQtfi detin uzatılmaması gerektiğını, 
Karaosmanoğlu gelinceye kadar kısa olması icap etmesini söyle
lki ay boş kalmıştır. Halil öz. di. Kemal Türkoğlu. Anayasa 
~·örük 19 ekimde istifa etmiş, bir komisyonunun raporu ile de Ba. 
buçuk ay vek.iletle idare e'1ildik- kanJıgın uzun müddet boş tutu 1 

ten sonra 2-12-1051 de Fevzi lamıyacağının anlaşıldığını söy
Llıtfi Karaosmanoğlu getirilmiş- ledi. lfeclis komisyonun bu mad
tir. Sonra 7-4-1952 de isti fa et- denin tefsire muhtaç olmadığı 
nıiş, 1·6-1952 de Ethem Mende- hakkındaki kararını kabul etli. 

Artist Teresa Wright, 

kocasından ayrıldı 
Santa Monica 25 (A.P.) - Si 

nema artistlerinden 33 yaşların 

daki Teresa Wright dün mahke
me kararı ile kocası senaryo ya
zarı Niven Busch'dan ayrılmış
tır. 

Teresa Wright nlahkemedeki 
ifadesinde kocasının bütün şah· 
siyetini elinden aldıtını iddia el· 
miş ve çocuklarına bakmak hu
susunda bile teşebbü•il kendisi· 
ne bırakmamakta ısrar ettiğini 
söylemiş lir. 

49 yaşında Busch • Duel ln 
the Sun• romanının yazarıdır. 

Trabzonda genelev civa· 

rında bir bomba pat 1adı 

Pamuk ihracında 
Prim verilmiyecek 

( Başı 1 incide) 
Diğer taraftan, önümüzdeki 

hafta Ticaret Bakanı Enver Gö
reli Yugoslavyaya eiderek bu 
memleketle ticari münasebetle· 
rimizin geni"lehlmrsi imk.ln1.arı
nı ara~tıracaktır. Bakanın bu 
seyahatini A vusturyaya kadar 
uzatması muhtemeldir. 

Diğer taraftan km fasılalarla 
iki haftadanberi devam eden 
yağmurlar bilha!'sa Eıe mıntaka 
sında ekilen pamuk mahsultine 
büyük zararlar vermekte \'e top 
lama .işi gecikmektedir. Yağmur
ların yeniden ıiddetlenmesiyle 
?t-lenderes de taşmış \"e Özbaştan 

Trabzon, 26 (Anka) - Şehri- Sarıkemere dogru geniş bir mın 
miı genelevinin bitişi ndeki evin takadaki pamuk tarlaları sular 
bahçe~inde bir dinami t bom-

altında kalmıştır. Menderesin bası patlamıştır. Bombanın ki-
min tarafından atıldığı henüz daha faıla yük!'elmesinden endi
tesbit edi!ememiılir. Adll ve ıe e~ilmektedir. 
idart makamlar soruşturmaya - --
devam etmektedirler. Bomba geç gu bazı kimselerın ifadelerine 
vakit evin bahçesinde patladığı müracaat etmiştir. Faillerin ya
için insanca hiç bir zayiat olma· kında elde edileceği umulmakta· 
mışlır. Polis dün ıüpheli gördil- d ır. 

R. Koraltan 
Cumhurbaşkanı 
Vekili oldu 
Ankara, 26 (Hususi) - Cum 

hurbaşkanının Atina seyahati 
dolayısıyle Cumhurbaşkanlığı ve. t 
k8letinin :l\teclis başkanı Refik 
Koraltan tarafından ifa edilece. 
ği hakkındaki tezkere l\Ieclisin 
bugünkü toplantıstnda okundu. 

Bir deli, diğer bir 
Hastayı tekme ile 
Öldürdü 
Dlin, saat 13 sıralarında Ba. 

kırköy Emrazı Akliye hastane
sinde feci bir cinayet dah.:ı: işlen
miştir. 

Hidisenin tafsilitı şöyledir: 
E,·,·elce de Tımarhaneye gir

miş, tıkmış olan ve Eon defa, bu 
ayın 12 sinde BakırkÖ}' hastane
sine yatırılan 1933 doğumlu, 
Kayserili I\Iemiş Kırmacı ismin
deki akıl hastası. önünden geç
mekte olan Naci Dağıstan ismin 
deki alkolik hastaya, 

•- İslamın şartı kaç?• diye 
sormuştur. 

Bu sualine cevap verilmediği
ni gören ~femiş sinirlenerek~ 
Nacinin karnına müthiş bir tek
me indirmiştir. 

Çok kuvvetli olan l\temisin. 
\'urdugu tekmenin tesirıyle ic; 
u1.uvları parçalanan Naci biraz 
sonra ölmüştür. 

HAdise hakkında tahkikata baş 
lanmıştır. 

--O--

Çin Hindinde 
Komünist taarruzu 
Püskürtüldü 
H.ınoi. 26 CA.P.) Kuzey 

Batı Çin Hindinde Fransızlara 
ait Na San ha\•a üssünü çe'\Te-
lryen tepelerden meıvzilenmiş 
komünist Vietmi;ıh kuvvetleri 
hugiln Fransız mevıilerinc karşı 
bir taarruza kalkışmaktan görJ 
nürde kaçınmı~lardır. 
Fran~ız hava kuv\:etlt'ri bu 

atada kızıl askeri toplulukları 

miitemadiyrn bombardıman et
mekteclir. 40 dan fazla av . Bom
bardıman uça~ı. düo:manın mal
zeme \'e takviye getirmek ıçın 
1.ullandı ~ ı ve Na San kesiminin 
kuzey batısınclaki şoseyl saatler
<'e taramışlardı. 

Kızıl nehir del•a~ında , Hano
ırıin takriben 80 Km. kuı•y do
~usunda \rietn1inh hjrJiklerinin 
bir taarruzu pU 1kUrttilmii$tür. 
DU..:man bu ke"imrle oldukça a
~ır bir zayiat vermişi ir, 

--o--
Topraksız köylüye toprak 

tevzii 

Ankara, 26 (llususi) - Gire. 
un, Trabzon, Çoruh, Ordu ve 

Rize vil3yet1erindt'ki topraksız 
\·eya az topral{lı çiftçilere Sam 
sun vi13yetindrn toprak tevzii 
hakkındaki kanun teklifi ~le<"li-
5İn but:ünkü celsesinde mil1ake · 
re edileli. Hikmet Pamukoğlu ve 
arkadaşlarının yaptı~ı bu teklif 
encümende reddrdilmişti. 

cOI<. 
~~ı,flS 

Ziraat Fakültesi 
Öğrencilerinin 
Boykot kararı 
Ankara, 26 (T.HA.) - Mılll 

Eğitim Bakanı Tevfik ileri, Zi· 
rCiat Fakultesi talebelerinin mev 
cut talimatnameyi boykot mak 
sadiyle derslere girmeken sarfı • 
nazar etmeleri karşısında, müta
leasını soran (T.H.A.) muhabi
rine bugün ıu beyanatta bulun· 
muştur. 

cÜniversite kanunları gere· 
~ince, talimatnameyi hazırlama.c 
Fakülte Profesörler grupuna ait 
bir meseledir. Fakültenin hazır 
ladıt:ı talimatnameler ısenatonun 
tasdikinden geçtikten sonra. ~Iilll 
E~itim Bakanlığın1n tasdiki il• 
yürtirlille girer. Ziraat Fakül· 
tcsi tedris ve imtihan talimat
namesın1 değiştirme meseleı-J 
bugtiniln meselesi delıldir. Ta
rım Bakanlığının mümessilleri
nin de zaman zaman iştirakiyle 
W&h hır talimatname \"ÜC'ude 
ı:etirılmesi üzerinde bir sene)·e 
:ıkın bir zamandanberi calıı;:ıl

makfadır. Fakülte profesörler 
Kurulu bugünlerde bu çalııma. 
larını sona erdirecek ve neticeyi 
üniversiteye bildirecektir. 

Türk gençlerinin kendilerin. 
yetiştirmekte olan profesörleri
nin bu husustaki kanaatlerin• 
hörmetkAr olacaklarından em 
nim. 
Şunu da isaret edeyim ki, hi· 

distlerden önre. hattl bu~ünr 
kadar Zıraat Fakültesi ö~renci
leri ne münferid, ne de dPrnf't 
olarak bu me\'ZUda bana hiç bir 
rniiracaatta bulunmuş değiller

dir. 
Hatalar. ek•ikler. fazlalıklar 

' 

Anayasan ın dili 
<Başı 4 üncüde) 

olduğu neticedir. Bu kurultay 
aldı:ı bir pren.;ip kararında: 
ıı.Kbkü her nereden gelmiş olur 
sa olsun TürkçemiıP girerek yer 
leşmiş yAni Tlirkçelesmiş bulu
ııan kelimelerin Türkçe olduğu
ou ..... ifade etmek ~uretiyle yap 
!11&. yolundan ilmi bir yola ve ilmi 
bir istikamete koyulmuştur.• 

Bu sebep ve düşünrelerle, res 
mi dıldtki kelime, t.lbir ve ıs. 
lılahlar iızerındekı baskıyı kal· 
dırmak \.'e yi.ık~ek Meclisimizin 
verece~:i kararlarda \'e tıkartaca 
A:• kanunlarda GüzPl Türkçenin 
tam bir serbesti içinde kullanıl 
nıasını temin t'tmek rnaksadiyle 
hazırlanan metin tarafımızdan 
imzalanmış bulunmaktadır. 

Bu guretle Anayasamızın dili, 
memleketim1zin ):arım asırdan 

heri 5ahid1 oldulu Türkçenin ge. 
li&mesi ve sadeleşmesi )'Olunda
k• temayullerıne ve dil inkılAbı 
na u ·arak tabii Ye samimi ifade 
sini bulmuştur. Bu da memle
kette dıl i•l•rlnin sırf ilmi bir 
l$tikame-tte yiırume.;;i \"e ele alın 
ma::.ı için me,·cut kanuni set 
\·e h~'.'kıl ··ı kaldırmaktariır.• 

10 BÜYÜK 
YARAMAZ 
ı Ltu • .·ırı•ni 

Piyes 3 perde 
ı."" ua.n Aıhaıa. Chriltie 

,.ır,n Reı iha. C YUi 
ranıu t•mıillerl rnti.f· 

d• Unl"e ('ırtaınha.ı:!a.--o. 

,.. r·ı:rııa..fan b•••· 
b"r a\. ı"' ıaat ıa.ırı 211.5 hı C"arr:a 
\ &lf!hl'ı rı·ar m-'IUı e l.1-'' tanı ı~ da 

TF.'_,Tı-n~- · 4{1 2':6 

~ll1MIMER KARACA 
MA.J.i:~IM 811 akı•m 

HELSIJliKI 952 
•ımıırı••i. Patat mıtl· 

·•in ti\ da, •narıııer 21 

1L Ca.rumba akıamla· 

n tfııuıl&tlı halk cteeal. 

Bu~ünkü crlsede De\"let Ba . 
kanı l\luammcr Alakant yeni ik
tidarın köyllivü topraklandırma 
yolunda sarfettigi gayretleri an
lattı. Muhtelif yıllarda köylüye 
dağıtılan toprak sahası hakkın
da rakamlar ,·erdi. J!J-:19 da 389 
bin, 1950 de 820 bin, 1951 de 
1.232.000 ve 1952 den bugüne 
kadar 1.418.000 dönüm arazi da. 
ı;ıtıldığını söyledi ve hükllmetin 
bu mevzuda bir Jiyiha hazırlı
dığını da iIAve etti. 

bulunabilir_ Bunların tashihlPri 
zaruridir. Fakat bu tashihleri is
tPmenin silphesiz bir usulil \'ar· 
dır. I 

Ben, Ziraat Fakültesi öğrenci- .,,~, .. r 
raıart119l akıan:ılan tNnlll 

Per~enıtıa 1.lı:ıanıtarı ,. Cnmar 

ma.tın•<l• tııl•tı"r• t•ıııillt. 

Hikmet Pamukoğlu. bu llyiha 
dolayısıyle koınlsyonda uıradığı 
müşkülatı anlattı . Fr\tı Lütfi 
Karaosmanoğlunun bu memle
kette iki buçuk mılyon aı!e top. 
raksızdır dediğini, fakat memle
ket çapındaki bu dAva halledi· 
linceye kadar çok sıkı~ık vazi
yette bulunan Karadeniı halkı
nın sabredemiyecel!ini ı;öyledi. 

Komisyon reisi Suudi l\hhçı · 
oğlu komisyon faaliyeti hakkın. 
da iza"hatta bulundu. 

MiUl Egilim Bokanı Tevfik 
İleri, bugün Samsunda da hinler
ce topraksız vatandaş bulundu· 
ğunıı, Samsunun dağıtılacak ara
zi5i olmadı~ını anlattı. DC"mokrat 
Parti iktidara geldikten sonra 
Karadeniz halkının attıktan kur
tulduğunu ve balkın bugünkü 
vaziyeti memnunlukla karşıladı· 
ğını anlattı ve kanun teklifi 
reddedıldi. 

Petrol araştırmaları 

hakkında bir takrir 

Ankara, 25 (Hususi) - C'.H 
P Trabzon millelvekıli Cahil 
Zamangil Büyük ~hllet l'\let'lisi 
Başkanlı~ına Türkiyede petrol 
ara~tırma ve ir.letmesi hakkında 
;1ir takrir Yermiştir. 

Takrirı1e: Yabancı sermaye im 
tiyannın baslıca vasıfları. bu oo 
L;tikan1n tatbik sahasına konul· 
ması ic;in yapılan hazırlık çare
leri, kararnamede belirtilen •As
keri ve iktisadi menfaatlere uy 
gun şartlarla• c:eklinde yazının 
tıu hususta askeri bir mAna cıka
rılmasının sebebi. Türk sirketle 
rinin bu politika dışında bırakıl 
maları hususunda sualler mev
cuttur . 

terimizin vakit geçırmeden doğ. tuı 
ru yolu bulacaklarından emin 
bulunmaktayım.-. 

Bilecikte 80 kilo 
Esrar yakalandı 

C Baıı 1 lnd del 
mana doğru hareket eden ka~lk· 
('ılır. otomobilin bagajına bir 
memurun !taklandığını göreme
mişlerdir. Diğer memurlar dı 
başka bir ar•ba ile bunları takip 
etmişlerdir. 

Ormana gelince, Ahmet ile 
Raif, tiiccar · memura: 

•- Sen burada bekle. biz ma 
lın sahibi Sina Naaka haher ve· 
relim• diyerek ortadan kaybol
muşlardır. Bu sırada, kaçakçıla
rı takip eden memurlar etrafta· 
ki fundalıkların arasına saklan
mıo:lardır. 

Bir müddet sonra elinde toplu 
bir tah:-ınt'a oldu4"u halde memu
run yanın:-ı gelen Sina Naak: 

•- \lallar sreliyor. Par~n ha 
zır mı. göreyim• demi~tir. Bu
nun lizPrine memur cebinden 
10.000 lira çıkıtrıo ~ö;terince ka 
cakc:ı memn 1Jn olmuştur. 

Hak!l1.aten diger kaçakçılar 
sırtlarında esrar çuvalları oldu· 
~u halde ~elmişlerdir. Tam bu 
sırada, fundalıklar arasında ~ak. 
lanan diğrr memurlar kacakcıla 
rın üzerlerine atılarak ü~ilnü de 
suçüstü yakalamışhlr ve İstanbul 
emniyet mtidUrlilğüne gelirmiı
lerdir. 

Ele g•cirilen 80 kilo esrar mil 
ıı;a ~ rre edilmiştir 

Büliln bu hHiselerden b!h• 
her olan Bilecik, Karaköy ve 
Sarnıç köyündeki alikalı ma. 
kamların hidise\"i buıünkü İs
tanbul gazetelerinden öğrenecek
l"ri tahmin edilmektedir. 

Bu isi mPydana cıkaran m~ 
murlar taltif edil,,.ceklerdir. 

Kaçak ıhr h'kkında takibatı 
baııanmışlır. 

T,ı,fon: •3\ 3& 

ISTANRUL REı.EOIVF.S! 
ŞF:HtR fiVATRO l .A RI 

Tüncı;rsı 

DRAM KIS'll 
SCiS KOZ 

Yazan: 
l\1ichrl Duran 

SalA!ı3ddin İrdelp 
r.ı ·' ı •21 ~7 

Paza r ,s::ün lert 15.30 da ~t ati ne 
Cumı rt PSi \ "f' Çarşamba günlert 

14.30 da Çocuk Tiyat rosu 
Gi~Pler saat 13 de açılır. 

r.uırt1>1l •k,•mıın Oram llcıım,,ııTa, 

Salı 1.lı11mla.r1 Krmı•-11 flcıırıuııd& 

teıuıll ~ktnr 

Fll'ltNllN ü 11 1\ L tl ll'lt! 
{F.skl Halkevı tıınasında) 

TEHLIKE l.I OÖNEMEÇ 
\'azan: Prıe~tley 

TürkC'csı: Turıc \'alman 
Perş(' mbe. Cuma rtesi, Pazar 
ıündU.ı ' e Paza r akşamı . 

\~r n l Sts Oprrttl 

Her akşam <UI ffJ 
21 de -

Cumarle5i Patcd 
15 d• ~1'tine 

Carıamba 15 de -
TenzilAtlı m3tine 

<TIR A'll PETl.I RA7. I VE> 
Re\"il OperPI 3 perde 10 Tablo 
Yazanlar Reıid Baran: Beliğ 

Selönii 
Müzik Salı Lir 

T•l 49369 - - ---"-
T tl R k l V f, 
TURl7.~l Kl'.Rl' MU 

Sthir <:ezılerı 
""I Ka.;ım Cumartesi 
nı.nız SARAYl 
Şale Kcişkü ve 

Akademi 
faksimıien otobüsle 

nareket Saat 14 de 

Biletler Kurumda sat ı ltr. 
Tir: 49AIZ Fla t : 5 T.L. 

Galatasaray, Postane biLiilL 
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* TEK\İK l '-İl ERSİTE 

GAYET RAHAT VURUYOR 
\\ A .. fakat aılô para kaybettiğinin farl<ında değil. 

Siz de aynı "rahat,, lıkla ve hiç farkına varmadan 
hergün azar azar para kaybediyorsunuz ... 

Akşamları sadece kasada toplanan 
parayı sayıyor ve bunun hakikı 
netice olduğunu zannediyorsunuz !. . 
Halbukı, kimbilir ne kadar eksıktır ? 
ıÇunkü eski usül kasanız dalgınlık, 
unutkanlık ve hata dolayıs iyle ne 

kadar ziyan etmış oldutunuzu bıldırmez. 

RiV 
MENFAATLERiNiZiN KİLiDiDiR. 

G•Iİr Vergisi Kanu""'"• •ör• . ••ritleri ••· 
rolu mı.ıst.ıt• add•clilen ..... lco•olorın her İf 

i,in •yrı bir mod•li wortlır . katoloi iste7iniı. 

Türkiye Umum Mümısıilı 
.\\K\R \ 

~:: :.t"',: .... : .. _::·ır:~·. ·,~~ .. ~ 1 ~=0:-::__K=l=A=R===L T=D=. =Ş=. ~G~al=a=ta:::, =:B:-::a=n=ka:-1-=a- r=-=c-a=d=-. _1-:3=2 ==T e;:::I::::. :=4=1=0=85~ 
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iYi lVE-KUSURSUZ'DIKIŞ 1Ş1Kt VE' ZARı~:aıvıNMENlll 
ILK,.SARTIDIR BU DA A N C AK ... 

EL ,VE .A.Y AK 

1'ı·ı-~.ERV1\ 
DtKtş VE NAKIŞ MAR!mERlm llDE tııtı.flt 

rU•KIYE' MUNHAS•• • lrHAlArçısı 

MEHMET~ KAVALA 
OALUA. TAJIDl·llAı.~. Tel.: tM4f 

hrtoiolın anıı•n ıaoo Hııl>er,. ı·ı ı '---., 
"!•~kılar t!J .C:t A'. nu ma • \~ Foh· 
Nof u·l. Hl 'i 

f' 

Reklamda yeııi 
bir çı~ır 

\'atan il;incıhk \'e reklamcılık bakımından 'ok mühim bir 
te~ebbüse "1'.ırmi~ bulunuyor. 

Bıı teşehbüs tasnif edılmiş kısa ilan şeklinin ihdasıdır. 
Oün) anın her tarafında gazetelerde neşredilen bu illnlar 

hC'nl çok rcığh<'t ı:örmekte ve hem de ,·erenler için çok fay
dalı olıno;ktadır. 

'l'asnıt !'diln1iş kısa il~nlarımız hergün gazetemizin muay. 
ran bi yerinde ('tkacak: mesleklere, faaliyet sahasına yahut· 
ışc ı:öı c tasnıf cdılmış olacaktır. 

Bı.ı ıtanıarın sekli Ye ücreti ~ö)·ledir: 

10 kelimt')"C kadar bir ay müddetle nc~redilecck olan 
ıl&nların aylıfı 20 lira, 

Gün aşırı vr)·a 15 gün ncşrcditcceklerin a;·lık ücreti 12.5 
lira. 

Haftada iki gün neşredilenlerin aylığı ise 8 liradır. 

On kelime;·i ~eçcn ilanlarda her fazla kelime için gı.indc 
20 kuru~ alınır. 

Ortaköy - Sirkeci Otobüs Servisi 
1. E. T. T. Umum Müdürlüğünden 

:?8 kcısım 19~2 cun1a ~abahından itibar<'n tecrübe mahiye-
rindr olmak illere Ortakö~ ıle Sirkeci arasında sabah ,.e akşam 
scıatlarında otobüs seferleri yapılacaktır. Bilet ücreti (30) ku· 
rustur. Sa~·ın halka iliı.n olunur. ( 8140l 

Almanca Bilen Raporfö' Aranıyor 
Tıcari me\·zuata 1şlDa \"e bu hu~ustakJ ıuuuaı. ... u••' 

tedvıre muktedır almanca bilen tecrübeli bir raportör aran
maktadır. Fran ızcaya da vukufu olanlar tercih edilecektir. 
1. teklilerin Eli bank ~enel müdürlüğü personel işleri müdilr-
lü~Une müracaat etmeleri rica olunur. (18j23) 

....... cn:n:::i;:l'C:::n:iilı::::::;:~:ıiıı=~w:a ... llii 

ISTANBUL UNIVERSITESI 
Fen Fakültesi Dekanlığından 

Fakiıllemiz Genel Kimya En~titü:)linde bır asi tan alına.-
caktır. 

İsteklilerin: 
1 - '\lemurin Kanununun 4 üncll maddc~inin .\, E, C, H , V, 

Z, fıkralarında )·azılı şartlardan ba~ka, 
a > Görev g()teccti bılin1 dalı ile il&ilı bir yük..ı;ek ötre

nin1 diploması almış olmak. 
b) Yabancı bilim dıllrrinden birini, ('alı~acalı dalda ge. 

rekli inccl('n1cler yapıocak kadar bilmcsı, 
c) İl,ı:dli kür ünün ihtiyaçlarına göre, kürsü ba~ındaki ö~

rctim Ü) esinin teklif edeceği sair ~artları haiı bulun
ması gerektir. 

:.! - Birinci maddede yazıh gerck<'n belgclcri)·le 27.1 t.1952 
tarihinden itibaren 15 gün içinde han;i yabancı dılden 
imtihana gireceklerini açıklan1ak üzere bir dilekce ile 
12.12.19.12 tarihinde .saat 10 a kadar dekanlıja başvurma-
ları ilin olunur. (18581) 

Konservafuar Orkestrası Konseri 
S•f· C•m•I Roşıd - Sııli•t Ömer Refık Yaltkaya Pro. 

gramda: Lalo Schııman Tschaik\,·sky nın e-.:ıerleri. 
30 ka~ım 1~52 pazar sabahı sacı.t 11 de Tak.sim Bele. 

diye .ı::cııınoo;unda. 

'Yerler l.5 \'C 1 lıradır Biletler Konsrı-vatuarda satıl~ 
ıııaktadır (18712• 

Taksim Beşiktaş Otobüsleri 
1. E. T. T. Umum Müdürlüğünden 

Bır muddettenb('ri lrcrubc mahiye4 inde çalıştırılan tı Bc~ik
taş - Tak~ım ~ ring otobüs seferleri 28 kasım 1952 cuma iÜ
nü ~abahından itibaren )apılmıyacaktır. Buna mukabil me\cut 
. Tak~im - Re iklaş -- Yıldııaı otobüsleri tak\"İ)'e edilerek 
şimdiki güıcq:~hı takip etmek surct.~.Je, daha sık ve de\"amlı 
olarak sefer yapaccıklardır 

Saı ın halka lıildırilır. (18610) 
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Oiln~ının her hangı bır yerinde bır ~ororü 1 
durdurup h~iİ li.stik markasını tercih etti· 

tin• sorunuz Size GOODYEAR dıyece~i f 
muh•kkaktır ... Zira dünranın her tarafında ; 

kullanılan GOODYEAR her türlü yol ve l 
ırızıele tecrübe edilmi~ ve fazla dayandığı 1 
;,pal edilmııtir. GOODYEARi~ "'P uazı . I 

1 

Kamyon lı.stikleride bu hu.su.sta en dayanıklı 1 
l.;lik oldu~u tecrübelerle ispat cdılmııtır .. 

l13l:.RJ;C 
~ 

I ARAR! •• 

klyede de tercihen kullanılmı1ktaıdır 

BEREC PiL •• BATARA fabr~ 
kaıı yalnız lngilterenın degıl Avru· 
pAnın en buyuk ve en muhım Pıl 

v• batarya fabrıkaırdır 

La tikler de dış görünüşte 
birıbırlerıne benzeyebilir, 

GOOD> EAR 
markasını ~aşıyanıdır. 

TUrkly• Umwm MUmeıılll : 

TATKO. OTOMOBiL LASTiK ve MAKiNE TICAJl:IE:TI T A Ş 
Takıl,;, S.hç•ıı kartııı No. 35 

Telefon . 12240 • 12241 - Telgret . TATKO • lıtınbvl _., 

lmt11u sahibi: SİNAN KORLE 
Bu ıayıdı yao islerini fiilen idare eden mes'ul müdür: 

~IELİR YENER 
(VATAN) Gazclocilik ve Matbaacılık T. il. S. - htınbul 

;'ATAN ~IATBAASJ 


