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Celcil BaJa~, dün Atina'da büyük 
ve coşkun tezahüratla karşılan·dı 

• ı• ' Sarayda verilen ziyafette C. Başkanı 

lumhurba~lı.anı Celal Bayar Ye Kral Paul Pire rıhhnunda me:rJi\•enlerden şehre çıkarlarken I\lareşal Papagos \C hükü.meL 
erit.im tarafından karsılanıyor 

mühim bir n luk söyledi 
artık asrın en güzel eserlerinden biri 

kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu temiz ve güzel 
yıkıcı rüzgarlara karşı korumak azmindeyiz,, 

"Türk - Yunan 
olarak tarihe 

işbirliği 

eserı, 

Kral Paul, çok dostane bir cevap verdi 
.\tina !:!7 - Bi.Jyük .\m iral Ü· 

niformasını ;::iymiş bulunan Yu
nan Kralı !\lajcste 1 inci Pal, 
maiyetinde saray n1areşali ile 
diğer yüksek saray ınen1urları 
bulunduğu halde, Savarona :;e
misinc çıkarak Türkiye Cumhur
bcıskanı Cel.il Bayarı sel5.ml; -

<Oc,anu Sa: 7 Sü: 3 de) 

~········ ········ .. 
! Karşılama resimleri i 
l 4 üncü sayfamızda l .·..-. ............................ : 

t 

Kara ile 
Kızıl 

Suikast faillerinden 12 si düftl 
mevkufen mahkemeye verildi 

'\Z.\:\' Savcılık, taammüden öldürmeğe teşebbüsten, devletin temel esaslarını 
Ahmet Emin):~~:~~ değiştirmek amacıyle gizli teşekkül meydana getirmekten dôva açtı 

0"· nn iki coıgu uz. cahil kinı· I 
h 

'" ~iıli bir r ... ı ••miyeti Snıııklıır 111ııJıkeınede Bıış ın11Jıııı·ı·iı·i111i%i ~ yıı~ılııı•ını 
alinde loplaruyorl;ı.r. (Filin a. 

Cuuıhurbaşkanı Celal Bayar Pire'dr askt'ri birliklt'ri trfliı.; l'<h·rktn 

bd•ın 1 n •ucudu S:aıdırıımaııı diye keııdi dii~iiııce ve iıınnclaı•ınu ııyı•ıııı ••öı•nıeılikleı•i 
ır kar;ı;r '\erb·orlar. tc:ltrinden ~ ~ U ::1 

•• 
Hüseyin Uzmez'in dün :~~~İ, .~~.;~ral'ın tatbikini İııC· içiıı öldiiı•nıek iste dikleı•iııi söyledileı• 

Zahire halı.ılır~a ortada taas· ,....--
:"Ptan •ôı\I dönmüş, ruhu zehir· Yalman' dan sonra 
"hhti!j kim'ıeltr vardır. Bunlar, 
kuruıu halilr Türk ctmiyetinin sıra Nadir Nadi, 
barirın. rıkıyorıar. o cemıı-e· Atay ve Yalçın'a 
ı.. ktndi karanlık karalarına 
~•'• nizam '""''k iddia•ında gelecekmiş 
tuıu~ulorlar. Jlalbuki hakjkatte ---
~ ~ıbi :r.a\·alJı kim eler. nikaplı Btıı·sııt Jlu'ırlı· · '• 

lJan.Jar, birer birer seçilmiş, ku· l 'IL:.\IAZ ÇETL'iER 
~Ulrnu irra ,.a. ıtalarından baş· nuı1..,.,,o,. 

1 
il bir Şey olamaz .. \rkadan bun- )lala1ya, 27 - Türki)·ede al-

f\arı ınuay)·tn bir pl.i.na göre i· c:akça emellerini tatbik mevkii .. 
,.are .eden dima~lar \ardır. Ga· ne koymak üzere uzun zaman
b~lerı dP, hur dtin~·anın sağlam danberi geniş bir şebeke halinde 
k~r kalesi olan ,., ahenkli bir İD· çalışarak toplantılar yapan ve 

1 ~1a_r \'e il_~ıa. )Ol~nd~ şe.' ~le i- nih~yet ~!alatyada men.fur _ hidi
lr rlı)·en Turkıye~·ı, ta ıçuıden o:eyı lertıpleyen mürtecı suıkasd
hUnda~Jama.~."anar i. \C ka~ga.~a~ cılar hakkında yapılmakta olan 

k. hahne duşum1ckhr. '\'anı gozu hazırlık tahkikatı bu akşan1 sona 
~u1-e hara lı.U\'\t't diyP görün_en ermiştir. 1\lalatya Savcılığı yap· 
f.,ır crphrnin arkasında bütun tığı tahkikat neticesinde tesbit 
~nsj tt'rtib:tile laııl cep~e. du~· edile.o _15 suikasdcıdan iist.eğmen 
tıia~tadır. Kızıl.lık asıl hu,·ı)et~· Muhıltın Şaml.ıoglu ile Şerıf ?~r~ 
ı kara kU\\etıu arka11,ında sak- sunun kardeşı Osmanın hadısc 
•dı•ı .b. i t d. . b' lcın.. ,.~ ı, cra \'ası ası ., ~)·e ıle alakalarının derecesini tes ıt 

bize anlattıkları 
Yaptığı menfur tecavüzden pişman olmayan ve soğuk 
kanlılığını muhafaza eden suikastçı: «Memleketin mu

kadderatıyle oynayanları nasıl öldürmeyiz» diyor 
Tl''\'Ç YAL)lı\S 

r . .tT.t:\' ra 11• .ı, ıde"A 

-

1.k landıgı adamlar da komunıst- etmek üzere şimdilik mahkeme~ 
r', 1" doğrudan doğruya alakala· \'e sevketmemiştir. Sanıklardan 
btıo1ınıyan, briki de buna kar~ı ~Jahmut Şentürk de henüz ele 
ıtt ljuınet be,liven meczun 'e gec:irılememb~tir. Suikasdın escıs 
tıterrddi istidatta kim~eler~ir. faili olan \'e Elazıgda tevkif 

~uikasd hadisesini tertip edenler toplu bir halele. Sağdan sola: l"Husa Çağıl, Emin ('ağal, .\bdüt . 
kadir -.\kçiçek, :\lustafa Öımaıısur. AYnullah Öımansur, Abdullah .Arı , llüsryin Yabancı, ilhan 

:\tcı.latya, 27 - ~lalatya viliyet 
binasının 3lt katının sağ '.\-'anı 

jandarma koınutanllğına, sol ya· 
nı emniyete ait. Bina dört giin~ 
dür ana baba günü gibiydi. Dün 
gece sabaha kar:;ı EIJıığdan sui· 
~:aslın faili 1Iiısc;yin Üznıezin ve 
üsteğmen Muhittin Şaniıoğlu, İb 
rahim Kaya \'C Fehmi Albayrak 
cıdlı diğer üc: ~anı~ın getirilmesi 
üıtrine bugi.ın, koridorlardaki 
kargaşalık bi.isblltün arttı. ~Iuh· 
telif şubelrre tah 1.s edilen oda· 
l<rrın her bırine girip c:ıkan bel· 
li değil. ~la1at) a Savcılığı ve em· 

1 
niyet teşkilatı, birinci plandaki 

( Devamı' Sa: 5 Sü: 1 del b · * !Devamı Sa: 5 Sü: 6 d?J 

o•r~oğumuzda bugünkü kızıl 1:---------------...;,----;;.1 
bı· nıa~keli )loskof 'mperyaliz· 
\: 

1 hakkında yanlış tcl;i.kkiler 
;~~dır, 1\toskovanın bir ideoloji 
~t l§Jndan ko\tugunu. Kari 
fitlf'l:'ın, F.ngels'in, Lenin'in, 

1 alln•ın fikirlerini yaymağı ı:a
h~k~ildlğini sanıyoruz. Halbuki 
"1, ~katte karşımızda duran 
lli i Unt ku\·\et, insanlığa harp b,:. r~en o köhne !\loskof em· 
et, ~a1ıınıinden başka bir şey 
da iıJ<Jir. }larp ,-ası tası olarak 
tltı. ate,ıı ,iJ;ihlar kullanmıyor. 
ta "Yanın hrr yerinde her zaaf. 
~,tı, her !.insi ,·asıtadan istfiade e· 
"•tek huzur ,.e emniyeti yıkmığa 
~o~aş~Yor. Bilhassa bizde !\Ios· 
l.iJd~~un her ovunu kolayca se· 
bıi1ı~*.1 İ~in tuttukları )Ol, koyu 
r,r l)elı;-ı hi leri ,.e kara taaflsup 
ltıa:>anıarını siper di3.-e kullan· 
tt~u • ~u.nların arkasından meli
\.1~11~rını l'lİrlitnıektir. Kara ,.e 
biti faşizm ve komUnifm bir· 

11"
1n labii mütıeCiklerldlr. 
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Kadınlar Tekkesi 
Büyük edip ve romancımız 

Refik Halid Karay'ııı 
son eseri 
-o--

DA YATIM 
NACiYE (ENVER PAŞA) NIN 

HATIRALARI 

"ar "nı_lekette kurl!IU bir nizam 
\·~· !•u~unırt milli menfaatlerin 
ha,,tısıdır. !\tuhalif partiler vıe 
litı ~ ona nıürakıptır. :'ılemlıeke· 
bili enıokrasiye dayanan meşru 
, .• , 1 ~

1 . "' vicdan hürriyeti ha· ---0-
"'•tı ıçınde ur.ıuml hayat sel:i.· Ayrıca •Mapusane Çeımesi" ve «Libya'dan 
~ir ; rlf"vam edereok bir halde-

Ch·elek, Fe,-zi Öıcr (oturan) 

İı•tiea yayıııları zehiı• 

sa('ıııaya devaın ediyoı• 
Bunlar, din kisvesi altında Türkiye Cumhuriyetinin varlı

ğını sarsmaya, hattô yok etmeğe azmetmişlerdir 

Eceli Gelen, Köpek 
fılınbvhtn yDkıık kıırısındı ıcıli gıleıı 
.ır dllıım• dolı' kl9fli, bU1Uk ıork 

'mııcldlnln Necip '' Şırtf ıdh iki du'lı 
unı otşı Jlllınm1$-• 
Şlmdfllk. yalnız flrtf •ı,ındın •ıllıını 
••lmıt ~ı..Uir. 

Zehirini sac:masına aylarca ınlisaadc edildiktE'n ~onra •Bı.i· 
yük Dogu ;;.:azelc-si kapatıldı. Fak<\{ ayni tizli \C fe. at mak· 
sallar ug:runa çıkarılan bir çok haftalık \'e aylık mecmualar 
din kisvesi allına bürünerek ınenhus ;>ropagandalarını yay. Suikasd faili llıı tıe_yin Lznıez 
mağa de\·am ediyorlar_ Bunların r ----·------ ---------
lcrtlpli neşriyatında .\tatürkünı J .h ti Emu· 10 .. nm·· ıde dı·ı· 0 şahsı \'e O>Cl'i, inkılaplarımız. ıızı a ar ---
kanun~·.rımız, mukaddc:.atımız 

~~~t:;;~ı.lmakta, çamura bulan. gece h a&a ateş açtdar 
Bu mecınua \e ::azctelerin \'a. 

tan..:.aşın dine olan baJ!lılı~ını 
"dcsleklt'L' görünerek ınilli bün
ycınizi baltalanı<ık ,.e n1cmlckc
li birbirine katmak suretiyle 
Tlirkjye'yi düşınanlarınıızın :il 

Hadise, izinli iki erin inzıbatlar tarafından çevrilmesine/en c;ıktı. Bazı 

yurc/c/aşlar dövüldü. Halktan büyük bir kalabalık kamyonlara c/olc/u· 
rularak cezaevine götürülürken polisler tarafından güçlükle kurtarıldı 

~~r;:i~e.ma1an üzcıine patıak 1,--C-.-H-.-p-_-M._e_c_l_is-·ınde 
Kıtalarından İstanbula izinli 

»,~ • i•t ve totaliter ifrat ce- goliyorum» röportajları 
1ıı1 11 ~1arını l•msil edrn koyu -- E•ki~ehlrde 2 haftada bir çıkın 
''hiıtt~ı. ırkçı ve miıteusıp ce· 15 A L 1 A N 'da . Yeıil Nur. adlı gaıetenin 31/ 

ltıladıkları kolay avlanır diyar Dün akşan1, Eminönü mcyda
haline getirmek istcdikl<'ri :ışi- nının hayli kalabalık olduğu bir 
k.irdır. Bunların meınlekct da. saatte, ve sokak ortasında si. 
bılindeki başlıca düşmanları l~hlı bir çatışma vuku bulmuş 
Türk münev\"eridir. Nitekim hü. \'e inzibat erleri halkın üstüne 
cumlarmın başhc-.a hcdenerin- ateş at-mıştır. Bir anda ortalığı 
den biri münev,·er zümreyi. oku- birbirine katan ,.e oldukça geni~ 
yucuı.~.rının nazarında küçük dü. he~:eran yaratan hidisc, inzibat 

gelen Bekir oğlu Kadır Gür ile ou· n lno'' nu'" 
Ahmet o~lu Nedim Tuğrul adın· 
da iki jandarma eri. izin müd- • 
dellerinin bitmesi üzerine kıta· izahat verdı' 

ar, bu normal akııa hlz. 10/95:? tarihli sayısında savrulan 

CDevamı Sa: 7 Sll: 7 del '------------··--------- bu tehdidi aynen neırediyoru.ı. (Devamı Sa: 5 Sil: t del erlerinin izinli iki jandarma eri· 
larına dönmek Uıere dün ak. 

CDenmı Sa: 7 Sü: ı del (1'aruı 3 üncü uyfamııdıl 
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ı VATAN ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~28 - 11-1952~~-

PARiS MEKTUBU 1 

Milletlerarası 
toplantılar 

p ari • 20 Ka- ( de arkasın-

N. ~~ s.c. '{; UNESCO'nun toplantısı ve matbuat ~a:~!1J; i:~ar~: 
on gündenberi f I A lık hakkı, lert 
Parisle yedin- şe inin söz eri - Bir merikalı hürriyeti, vic· 
ci yıllık top- dan hürriye-
lantısını yapı- gazeteci ne diyor ? ti tanımıyor. 
yor. Bu mUes- lar. Azası ol-
sesenin daimi '--------- YAZAN: _ _ _ _ ____ ..) dukları Unes-
merkezince tah ·~..r b•f S f conun ya)·ın-
sis edılen Ave- 111 e 1 Orpe !arını bile içe 
nue .Klober'de ri sokmuyor-
Majeslic oteli her renkten ve müşterek hal çaresi arayacak Iar. Komünizmi dünyaya yay
her milletten gelen delegelerle yerde herkes kendi isteğini yü. mak için harıl harı l harbe h3-
dolu. Bizim murahhas he)·eti- rütmeğe çahşıyor. Sonunda an. zırlanıyorlar. Sonra kimsenin 
miz sefir Num"an ~Ienemcnci- laşmazlık büyüyüp harp patla- topra~ında gözü olmayan, ko
oğlunun reisliğinde profesOr yınca u~tüne titrenen bütün münizmi temizlemek için dik· 
Bedrettin, , Fikret Arık, Orhan menfaatleri bir kenara bırakıp tatörlük zorunda kalan İspan~ 
Alisbah 'la, Unesco icra komi- &oluğu cephede alıyorlar. Beş, ya gibi bir memleketin kurula 
tesinde daimi delegemiz Kudsi altı sene kazmatıar itinde ya~- girmesi me:;;ele oluyor. Her ıa
Tecerden mürekkep. mur, çamur ve ateş altında çü- man görüyorum. Böyle millet· 

Size Unesco'nun ne olduğu. rüyorlar. Yilzbinlerce insan, leraras ı toplantılara katılan 
n u, ne işe yaradığını tarif et. yüzbinlerce insanı öldürüyor. milletler, gelen murahha!;Jar, 
rniyecektim. Ayıp olur bunu Ortada lo'üzbinlerce yetim. Vi- çok defa niçin toplandıklarını, 
herkes biliyor diye diışünmüş- ran olmuş bir yurt kalıyor. Ga- hangi eaye için geldiklerini 
tüm. Ama toplantı başında bir libin hali mat1Uptan beter.. unutuyorlar. l\Iilşterek gayeleri 
bas10, konferansı yaptılar 300 \'eni bir sulh. Yeni b~tan top- bırakıp krndi özel menfaatle
l:adar gazeteci, radyo mümrs- lantılar. Konferan~lar. Bir1P$· rine batlanıyorlar. 
sili, ve çe~itli müesseseler tern- meler. Gene ayni nakarat. \'e Onu'dan geliyorum. Orada 
silcilerine hitap eden matbuat hep birden yeni bir harbe ha- da ayni karı::aşalığı gordüm. 
5efinin sözlerini dinledikten zırlanıyoruz. Güney Afrikada ırkçılık tedhiş-
&onra bu Iikrimden vaz eçtim. leri hakkında O. N. U'ya. gcti-
Bu zat bize ~unları söyledi: une~co 65 milleti içine a1an rilen şik~yctleri bu menı1eket 

- Size herGeyden eV\·el U- bır teşekküldür. Şimdh·e (dahili işlerime müdahaledir) 
nesco'yu tarif edeyim. Bu a1 tı kadar aza olmayan yalnız, İr- diye reddetti. Konuşulmasına 
h arfi yanyana görenler çok de- I~nda, İspanya. Portekiz, Sov. bi1e razı olmadı. Biz b('Ş sene 
fa soru)·orlar. (Bu da nedır. yet Rusya vardır. Almanlarla bu ırkçılık yüzün . 
Amtrtkan benıin §İrketi mi, Bu seneki içtimada kurula den harbettik. Daha iyi bir 
yeni bir saç il~cı mı). Bu harf- ~abulü için namıetligini koyan dünya kuralım diye Birleşmiş 
}erin m~nası (Birle~miş !Iillet.. I panyanın vaziyeti epeyce mü· rılilletler Kurulunu hazırladık. 
l er İlim, Terbiye ve Kültür nakaşalara yol açtı. İspanya Bu işler hep eski halinde yü
Kurumu) dur. Sizden de rica y;1ptıl'ı müracaatta, kurula gir- rüyecek oldukta n sonra millet .. 
ederim. Gazetelerinizde sık sık diği takdirde Une~C'o'nun bil- lerarası toplantıların, birle$me
bu küçük tafsilata yer veriniı. t.in yayınl~rını memleketine lerin ne manası kal ıyor. Daha-

bir Kasım paşada 

kuma rhane basıldı 
E\•Yelki gece Kasımpaşada bir kumar yu\'ası daha meyda

na çıkarılmıştır. 
Gece saat 2 de, komiser muo.\'ini Abdullah Pektaş idaresin

deki ekip tarafından Kasımpaıa Muvakkilhane Caddesindeki 13 
numaralı İ.:.mailin e\·ine yapılan baskın neticesinde aşağıda i
simleri yazılı olan kumarbazlar suçüstü 3·akalanmışlardır: 

l\.Iehmet Tekbacak, H.imit S:-kman Kadir SPnscv Net-zat 
Öz, Recep \"eşilbayrak, ı·akup Sırrı'. r.ıustafa Kol, 'i3a Kork 
maz, ~lustafa Keşti, ~ıe,·lllt Uslu, .1\hmet Gencer, Kemal Ko 
çay, Refet .Keskin, l\lehmct Hıını5lıoğlu, !ılustafa Ciciburun. 

Bunlardan ::\lustafa Ciciburun birçok defa yakalandığı hal
de kaçmaya nıu\'affak oları e:>rar tekkerisidir. 

Kumarbazlar hakkında t:ıkibata başlanmıştır, 

Sular idaresinde 1 Sulh kervanı 
Yolsuzluk hadisesi' Sergisi hazırlıkları 
Uzun zanlandanberi Sular İ· 

daresinde yapılan yolsuzluk tah
kikatı sona ermi~tir. Elli bin li
ra kadar te::;bit edil{'n yolsuzluk 
müfettişler tarafından savcılığa 
intikal ettirilmiştir. 

Bu arada yol uzlukla alakalı 
ı;:örülen Sular İdare!'ıi levaıım 
müdiırü Kemal Kalp:ıkçıoğlu 
hakkında d:ı lüzumu muhakeme 
kararı verilmi ş tir. 

İ~dcn el çektirilen levaum 
müdürü Kemal Kalpakçının ye· 
rine K:ırlıköy sebeke amiri İh· 
san getirilmiştir. " 

Bir kat il sanığ ının 

duruşmasına ba, landı 

Ahmet Gökba) rak f.,minde~i 
§ahsı bıçaklayarak öldüren Ne· 
fetin muhakemesine dün 3 üncü 
Ağır Ceza Mahkemesinde başlan 
nıışhr. 

Şehrimize gelmiş bulunan Ku
zey Atlantik paktının gayelerini 
izah eden • Sulh Ker\ anı. adlı 

seyyar ı;erginin hazırlıkları de
vam etmektedir. 

Otuz bir n1etre kutrunda bir 
çadırla paviyon halinde dört rö
morktan müteşekkil sergi önu .. 
müzdeki harta içinde Taksim 
Cumhuriyet gezisinde halka açı
lacaktır. 

Sergideki iki pa\'iyon Türkiye 
bakımından hazırlanmaktadır. 
Ayrıca tertip edilmekte olan 

telefon pavi ·onunda Türk ileri 
gelenlPrinin Kuzry ı\tlantik pak
tı hakkındaki dilşiincelerini zl. 
yaretçilrr kPndi seslerinden din
leyeceklerdir. 

E\·velce ıtal ya Ye Yunanista· 
nın muhtelif şehirlerinde göste
rilmiş olan sergi şehrimizde üç 
hafta kalacaktır. 

VA XIY•TIC 1 HAVA~ 
·y e'-ilköy :\leteoroloji ista5· 

)·onunun tahminlerine gore, 
bugün Şl'hrimiz ve eivarında 
hala sabahleyin hafif si ... H, 
r.onraları bulutlu gcı:ecek; 

•hava sıcaklığ:nda mühim bir 
dr,i1me olnuyacak: rü1~5.r
lar batı yönlerden orta kuv
,·ette esecektir. 
Dün şehrimi1:c1e hava çok 

bulutlu ,.e zaman 1nman ya· 
ğıc;Jı .r:t:1·~mi1, rı.izgoirlar ba
tıdan kuvvetlice e 1ni1: gü .. 
nün sıfaklığı azami 17.3, a~· 
gari 15.6" !'iantigrat olarak 
kaydrdi l miştir. 

KÜÇÜK HABERLER 
,\~!ERiK.\ TIC' \RET 
B.\K.\~I ~IUA\'İS İ GiTTi 

D. P. lstanbul 
Mümessilliği 

• 

Meselesi 
Son günlerde Demokrat Parti 

çevrelerinde milletvekili I\l ü· 
kerrem Sarolun tekrardan faal 
rol oynadığ:ına dair çıkan şayia· 
!arı dün kendic;.ile görüştüğümüz 
Sarol şövle ceraplandırmıştır: 

•- Bilinmesinde fayda um· 
dui'.!:um hır hususu bir kere da· 
ha belirtmek isterım. Büyük kon
greden sonra genel merkeıce 
bana tevrih edilen mümessillık 
\'azifem İstanbu l il konı:-reıı;inde 
hitam bulnuıştur. Bu itiba rla 
manevi rahttamdan başka İstan
bul teşkilatı ile vazifeli olarak 
hiç bir al.ikam yoktur. Hepimi· 
zin intisabı ile gurllr duymakta 
oldu~umuz parti teşiklatımızı n 

kongreleri arife inde zama n za· 
man beni"- i:-mimi ve zaman za. 
man da l lüsnü Yaman a rkad aşı. 

Amerika Ticaret Bakanı Yar- mızın ismini ileri sürmek sure· 
dımcı·.;ı l\1r. Schneider dün Pari- tile yayınlanmak istenen şayia la
Ee müte\·eccihen hareket etmi~ rın maksat \'e gayeleri bütün 
tir. parti arkadaşları mızca bilinmek 
DERE .\GIZLARI tedir. En meşru yollarla ve ni· 
T.\R.\~ıı·oR 1amnamenin Amir hükümlerine 

Belediyenin Denizcilik Banka- dayanarak iş başına gelen in· 
siyle ~ıaptığı an1a ma üzerine, sanları $Unun. bunun taraftarı 
banka~·a ait tarak makineleri ta- '·eya adamı olarak göstermek 
rafından §ehrimiıdeki dere ağız Halk Parli~inin yaka~ını bir tür
ıarının temizlenmesine başlan- lü kurtaram3dığı makbul olmı
mı tır. yan itiyatlardandır. Sarol t ara f· 

.,\rna\·utköy dcrc'i a~ıı ile Ta tarı ve\'~. Sarolcu.lar diye fstan
r~bya koyu üç metre deri.nlığin bul trşk~l~tında bır grup ta n ıma· 
d ki dıe!:ım gıbı Yaman arkadaşımı za 

e tar~ a~mış. a~rıca Kurbağa izafe edilmek i.stenPn bi r ru
lıdrrenı~ bu)uk hır kı mı da te lpunn da me,·cut otmadı~ına i;an 
m!zlrnrnış bul.unrna~tadı.r, . maktayım. Biıi birbirimizden ve 

Tarak _ma:ınf'l('rı h~lrn İ tın· birbirimizi sevmekten hiç bir 
re deresı a.,,zında çahsmaktadır ku\·vel ayıramaz.• 
ar. Hamal k.3.hvalıklarının değis-

PTIOFFSÖR sic \ RD nt:N memesine dair kendi:;ine soru-
iı . · KO:'l'FER.\ NSIM lan suale de 'lükerrem Sarol ıu 
\ 'F.ROI ce\·abı vermiştir: 

Herkes alışsın. Londrada ya okacağını, hl'rtıirlil işhirliRini ıa var ..• 
tıAım\z ilk toplantı1arımızda o kabul edccc;:4inı' toahhilt edı' _ Derken hararetli konuşma-• • ilki d b' F k Şelır ' mize muhtelif konf('rans-
zamanki İnr<iliz Bacbakanı ılis-. .'·ordu. Bıına mukabı'I bı'r kı- mıza n e an ır cansız a-• • t B' b' • k ı k' B' • k lar vermr~·e gPlrn P;lris Tıb Fa 

Duruşma b.1ı.ı şahitlerin cel
bi için başka gUne bırakılmış-

tır. • 

Üç ay evvel kavg a ede n 

a d am öldü 
•- i'ayınlanmak istenen bu 

havadis :reni değildir. Partili o
Jarak i~imleri zikrrdilen arkadaş 
lar bu vazifelere çok evvel :,:ir· 
mito:lPrc'lir. 

ter Attlee'nin söı·Jedi1•i s).:zlerı sım murahha' he)·ctlrr dcmok- rıs ı. ıze ırer soı.:u ç ·ı ıs~ ır gazınonun ar ası \•E'ı::ilköy 'fiihcndis Zi_va So-~ v ı d h'k' · ı lt J..Uıtes l ProfesörJrrindrn :\ . An w 
size hatırlatmak isterım: (Ci- rasi mücadrlr~ı· vapan Unes•o mar a 1 ve şu 1 ayeyı ana ı: kak 3 numarada oturan ,.e lİÇ , ' B' k ı yıktırı lıyor drC Sirarcl, rliin Tak!in1drki fran 
h anda sulhu teı;is etmek ic;'in gibi bir mücs~('sede dlktatörw - ır aç sene cvve gene ay evvel lıir kavt!a esnasınd ya 
onu evveıa insanların ruhunda, lükle idarf! rclilrn bir devletin milletırrarası bir büyük top- Kordon Illö gazinosunun insa .. ralanan Resul Özrr adında 7fl tız Korı ... olosh.,ıır sınrlr bl\:anscır Jantı olmu•tu Bı'rkaç halta \'~ Krn1ik llastalıklan" mevıLı· 
vicdanında tP..sis ctmct;e çalı$· yerl olmadı~ı fikrinde idiler. -. · !-1 c;ırasıncla bura~ının arka kıs· j3S11Hl<ıki şahıs dün ölmtiştür. malıyız). Uncsco bu ,_:3zifeyi Son güne kadar ek~('riyetin ne sürdü. İçtimaın sona erdi~i gc. ınınrlaki ar;ı1ire trravüz ctti~i Belediye doktoru, Resulün, unda bir konr<'rans vermit.tir. 
gôrm.eğe çalışıyor. Bütün mil- tarafa dônecrğl belli detildl. ce büyük bir otelin muhteşem ı,.·e bıl sah;lda ruh~:ıtsız inşaat \.alp kifa~·etslzlıgınden öldü~li t ~ Di~rr taraftan Fran'.'.IZ Konso 
Jetleri, siyaıscıt çevresi dışında, Fl'an-:ız heyeti de fikir ayrılı~ı salonlarında bir ziyafet \·erdi- Yaptığı fc~bit edilmistir. Delrdi· çin. defnine ruh~;ıt vcrmisc;c de, lo:ı;han e.sinrle •• Kanser IJastalık· 
k ültür \'e ilim sahasında bi=-- içinde bulunuyordu. Bir gün ler. Yemeğin sonunda uzak di· ~e d;ıiıni encUmeni dün alflığı mrrhumun aılesl: ReJulün ôlil· l;ırı• hakkında bir ser"i açıl

K.3.hralık ve rlilPr \'azi frlerde 
Halk Partili arkadaşların bulun
duğu gibi hir k ı~ım Demokrat 
Partılilerin de burad:t bulunma
larını gayet tabii görmek I.\:ım· 
dır.• 

Halasını öldüren b irleriyle işbirliği yapmağa, evvel Bakanlar he~·cti toplana- yarlardan gelen murahhas he· bir kararla burasının yıkılması· mlınün üt: ay e\·velki 'kav"a ile nıışlır. 
birbirlerini tanımaıa alıştır. rak lehte oy verilmestn t ka- yellerinden birinin ihtiyar re- nı kararlciŞtırmıştır. alci.kalt olduğunu iddia etmişler HİR l FL'RfKÇti 

1 mak istiyor. Geri kalmış, inki.. rarlaştırd ı ve hryete bu yolda isi ayağa kalktı. Işıklar, şarap- '\'ıkılma kararı buı:;Un tatbik clır. \J\K.\ L.\-:\DI adamın muhakemesi 

1 eaf etmemiş milletleri ötekile~ talimat verdi. Neticede İspan· lar, ve şampanyaların verdi~i t·dilccektir. C d Bir müddet evvel Bo.· tan cı d a 'il mahmurluk ve saflıkla kadehi- ese i muayene eden adalet B<!<::iktas Vişnezadc camii mU-
r in seviyesine çıkarmak için ya 44 rey ekseriyetle Unesco- ni kaldırd ı. doktoru, mor"a kaldırılmasına eızini Akif Dınletener, para mu- halaiını öldüren Ali Kervan ın 
çalışıyor. ya girdi. _ Bu yaiıma kadar bUtiln ~ lüzum görmil,;ıtür. kabili üfürükçülük yapark{'n ya- muhakemeoine dün de II. inc i 

,- H kk b t B • * ı - ,ı t Actırceza mahkeme.!linde de,·am 
a ı \'ar u za ın. ugun- ömrümil güzel şehrinizi gıir- Kocasını öldürmekten . .. ·nmı; ır. 

kü dünyamızda, bizim memle- Şimdi size biraz bu işlerin, mek sevdasıyle gcçirmi~tim. Suçlu hakkında takibata bai- edilmiştir. 
ket gibi oldukça uzakta kalmış dısarıdan, siyaset hırsları· Bu toplantı vesile oldu. Emeli~ sanık kadının duruşması J:ınını tır. Duruşma ba;ka iline bırakıl-
yerlerde değil, hatta Avrupa.. nın dısından nasıl göründüğü· me kavuştum . Allah cümleniz- f\Iff AU.\1\IlS Şt'PIIELİ mıştır. nın göbeğinde bile MIA O. N. nü anlatayım, Müzakere gilnü den razı olsun, dedi, Mrcıdiyekoyünde hocası Tevfi öı.f' 1ı ü Yeni lngiliz Basın Ataşesi 
U, Unesco ve buna benzer mil- ııalonda, böyle toplan tıl arda sık Adamca~ızı can ve gönülden ği Oldürmekten sanık Ay~e h- F.ytip Otakı;ılar Kralkızı sokak Türki ·eye yeni tayin edilen 
letlerarası topluluklardan ha- sık rastladığım bir Amerikalı alkışladılar. Şapka inkıl4.bı mindrki kadının muhakemesine 10., numaralı e\·de oturan hlu- basın ata~C'!l.ı 111r. Keith Butler, 
bersiz yaşayan çok insana rast- i:aZC'teci ahbabı gördutn. Nev- ---'-------·----

7 1 k ri.ün de 2 nci Ar:ır Ceza -rı-tahke· ZJffrr Cataltepe ismindrki şahıs salı günü ı ~tanbtıla <elmı'ş ,.e 
geliyoruz. IIer memle ·et, her )Orktan O. U. U to.plantıların· Yeni se rgi omitesi mesın e e\ram e i miştır. e\·in<le ölii olarak bulunn1ustur. hu hafta sonunda Ankaradakı' k 

1 
k 2 yı l CV\'l' bugün, 28 3· · d d d 1 · c• 

1 k d 
· · k sun 1925 de şapka kanu· D b k " mi Jet en i ıçıne apanmış, dan gelmiş. Pek kiıskiln gôril- k I uru~ma aş a güne bırakıt. Olün1ii şüphel i ı:ören Aclalet İn;;iliz büvük elr,ili"'indeki vazı·-

k d
. d rtl · b ı·ı uru uyor nu yiırürlüge girmi'!Jtl. Ta· t T ' en ı e erıne \'e e a J.rına nüyordu. mış ır. abibi. cesedın ~1orı;a kaldırıl· fe!'ine ba,.l:ımak üzere Ankaraya 

b d b t k 
ıihe medeni}·et ışıkları n ı ~a· ağlanmış. Kapısın an asını - Bak şu hallere, dedi. :;. Yeni Sergi komitesinin urul· Sahte vas ı'yetname ma. ·ına lüzum görınii~tür. . hareket edet"ektir. Qk.:;ford ı"ı ni· 

k d 1 
tiln, fikri He, 7j Jın iyeti ite 

r çıkarıp omsu a olan biten eri panyarı ic;'1erine almak tein bir ması için dün Belediye Daimt nıedeni bir mi ll rt olan Türk ~IOTÖRLÜ S.\ KİL \ ':\ SlT.\L.\ . versitesinden mezun olan ~t r. 
görmeğ1, anlamal!:ı aklına ge. enedir çekişiyorlar. Biliyoruz. encümeninde ihzari toplantı ya- milletinin velrv harici vaziye t tanzim etmiş RISIS lt İK'P.\R I ÇOG.\ Ll\'OR Rutlerin gar.etPeilik rne!;le~inde 
t irmiyor. Komşuların da ken- İ pan:ra diktatörlüktür. Ama pılmıştır. le bile olsa brynelmil r l ki· Bir ay evvel ölen amcası NI- , 1 1 k l. . d k il 1 k ihtisası vardır. ~r. Butler ?ıt r. 
dileri kadar sıkıntılar ve güt- insaf edelim. Aralarında dikta.. Toplantıda serginin statüsünü l' em e ·e ımız e u anı ma - Crantın ı·erini almakladır. 

Yareti kabul etnı esi ı azı nıd ı. yaziniıı \'alot·adaki ri(tlik ve di- t 1 ı·· 1. k·ı 
Iükler içinde oJduğunu düşün.. törlükle idare edilen başk:ı hazır1 amak üzere encümenden " a o an mo ur u na ı vasıtala-
müyor. Çarpışan menfaati memleket yok mu? Demir per- üç, Sanayi ve Ticaret Odaların- Esa~e ıı bar,ı nt17.a glycl lg iıııiz ğer emlakini ele geçirmek ic;'in rının adedi her sene artmakta- r-TAKViM-) 

f bl · ı d ·· ı ı· sahte vasiyelnanıe tanzim eden d 
t•••••••••r"'ill~••••••••••••-. dan da birer mümessilin çalış· es zını ma ıın ıı r,. ı c ı , ır. ~ • it l k' · •ı ı ı d · Rrmzh.·e ismindPki kızın muha- 9 • ı d '8 KA0 ı•ı 1052 • ması kararlastırılmıştır. Yeni ko· .-,u an ınrı 1' a unu evrın ""t5 yı ın a 8869 adet olan .. <'.'! " 

1 A r d g ı· · ı ı kemPsine dün Fatıh a!liYe ceza t · ı· ct·111A nıis,_·on pazarteı.i günü saat 10 da c e ,. upa an e ırı m 'i \'e · mo or u vası1alar, 9-19 da 22093 e · 

DÜZCE 

dünden 

ŞUBEMiZ 

itibaren 
Muhte rem halkımızın hizmetine g irmişt i r. 

TiCARET BANKASI 

'lk d f k 1 f 1 1 mahkP.mP..sinde başlanmıştır. g· Belediyede toplanacaktır. 1 e 3 a yoıı cu ne t"r er· :-ıO de 264.'l.7 ye, 951 de i5e Vasa tı E:ıanl 
Bir mütecavizin marifeti ne glyd i rilıniş ı i. 'ı ustafa Ke· Duruşma başka güne bırakıl · 325&1 • yükselmiıtir. AY 11- GCN 30- KASl!ll 21 

nıa l ,\ ta lUrk, 19'.?5) ı lı aı;u s· mıştır. .-\rtışla birlikte vas1ta başına Ru ıı l 1368 - KASını ıs 
Yenişehil'<le oturan Ömer t- tos ayında Kastamonu seya. Bir vapur rıhtıma •arptı isabet eden nüfus miktarı da HI C'Rl 131'1 _ Ro>blıılevvel 10 

pek isminde bir zorba, DolapdP· Jıat i ne çı ~ tığı 7aman Ş3 Jlk a , azalmaktadır. SA SAH 07.01 02. 18 
re Dereboyu caddesi 68 num;•.· glyıniş \: e iııe bo hı Tü rk Ol'a· İstanbu ldan Boğaza ~itmekte Bu suretle 9-lS yılı nda 2119 ÖGLE 12.02 07 19 
ralı Ahmet Karacasunun ba.kk::;l gında millete ıa ı>ka i nkıl l· olan Fin1ftndiya bandıralı Prc~ kişiye bir vasıta düşerken 94[) 1KiND f 14.29 09.47 
dükk.inına gelerek parasız rakı h ını an l at nııştı. Dun da n son· nia vapuru Rume1ihisar acıkla- da 927 kışiye. 9.50 de 791 kişiye, AKŞA '.\f 16.43 12.00 
ıstemiştir . ra ha2ırl anan bir kanun la· rında akıntıya kapılarak Rumeli- 951 de ise 55:; kişıye bir vasıta ~~ . .\TSI 18.20 OL37 

I ftBjjtfii·il l 
Çare 

A merikada ısrarl a dol aşan 
söylentilere göre Ei~en

hower dün askeri bir uçakla 
Koreye gidecekti. Olabilir ki 
gitmiştir. 

E lc;enhower Ameril.ta dev
let ba $kanh t; ına &e~ilmed en 
onre söylediği nutuklardan 
birinde, seç ilil lğl takd irde 
Koreye gideceğin i , ., Kore 
harbine bir son Yermenin 
çares ini arayacağ ını vadet
mi!; ti . 

J\talitmdur ki kıııllar , bir 
mütareke için bile btitun 
esirlerin istemeseler dahi 
torla iadesini ş art koşmakta , 
Amr rika ise buna ısla rall 
olmamaktadır. 

Böyle olduğuna göre Elsen 
howt r Koreye gitmekle har
be &on vermenin cıreslnl 
n ac; ıl bulacaktır? 

Bu sorunun akla en yakın 
cevabı ıu olabilir: Kore ıa 
,·a ş ı kıııllann seri ve kat'i 
bir mağlüblyete uğramasıyle 
blteceline gOre Eic;tnhower 
bu mağlübiyetl sallamanın 
çaresini uayacaktır. 

Eİ!;enhower, ikinci dünya 
harbinde A(rika ve Avrupa 
çıkarmalarını idare etm.iı 
muzaffer bir komutandır. 
Herhalde, \·aziyeti yrrlnde 
gOrdtikten sonra kınllann 
na c; ıl maglüp edil ebileceı&lntn 
preınslplertni tesblt eıdtctk 
ve dt\·let ba ~lı:anlığı vaziie
r; inl ele alır almaı bu pren
•ipltr üzerinde faaliyete ge-
çecektir. • 

METRO 

Belediyenin, Frınsıtlarla 
birlikte İstanbul mttroıunu 
yapmagı kararlaıtırdığt ha
ber ,·eriliyor. Hattlı metro· 
nun gtızerglhı bile Mecidi
yeköy - Şijli - GılılaHrlY • 
Tophane • HaJiçte utüncü 
bir köprtı - Yeni.kapı olarok 
tesbit edllmiıtlr. 

Dört senede tamamlanacak 
olan metronun yuı altmış 
n1ilyon liraya mal olara~ı . 
bunun altmış milyonunu 
Frans ızların vereceji malze
menin teşkil edeceği, )'iİZ 
milyon liranın da Belediye 
tarafınd an \·erlleceJ I anlaşıl
ma lı.t adır. 

f!; tanbulun günden güne 
s ıb.ı şan trafik meselesini hal· 
letmek için metro ba ştı ge
len farelerden biridir. BU 
itibarla hemen he baılamak 
llzımdır. Fakat lstanbul Be
ledl)·esi, dört seneye ta k !liıD 
edilecek olmakla beraber 
yüı milyon lirayı bütçesin· 
den ayırmakta çok ıutluk 
çekecektir. Zira Belediye, 
zengin bir blılçeye sahip de
ğildir Bu bülçe, birçok Jıle
rln yapılmasına ıarıor klfa· 
yel etmektedir. Boyle oldU· 
guna göre, butted'n her ıe .. 
ne yirmi be1 milyon liri 
ayırmak , bln:ok tehir ıııerl· 
ni daha faz.la aksatacaktır. 

Bu işin baıanlma!ll i('lJS 
üç çare vardır: Ya huknnıe· 
tin htanbul Belediyesin• 
yardımı, ya Belediyf ye tıtik .. 
raı tahvilleri çıkırmıla ı•· 
l.ihİ)'Pt vertlme~ini ıağtam•
r; ı, yahut da lıinm olan pı .. 
radan bir kısmının devlet('e 
,·erilerek bir kısmının da ıe · 
n• istikraz tahvilleriyle te
mini. 

Sadun G. SAVCI 

ON KELiMEYLE 

TURK Ahmedin, parasız rak ı verme- ı11ar1ısdı da Bbü)'iık 1ı11 i ll f't ~ec· hisar i~kelesl yanındaki rıhtıma düştüğü anlaşılmaktadır. ı 1.:.L\tS .. \ K 05.18 12 35 

Al • Han: ·Sanıldılı kadar 
zengin delilim• dlyormUI •" 

\ ·aklim yok, acıyımam! · ·· 
TATLISE111 

diğjne sinirlenen Ömer dükk3- s n e ka ut edi mlşll. tarpmıştır. 001 ı·ılında memleketı'mı'zde 1 ·· 1 V Gtıutırnııı .gllnıfıriltl\ 1112ıı t'I 

1 
nın vitrin camını kırmışt.c. Tl' f. BEl\TÇ apur yoluna de\'am etmekte- 13t05 otomobil 375.'l otobüs, rı•lrtılt r baııl.,n , buıf'"o••,. 

Bakkalın, vaziyeti poHse bil· ~==========~!....'.d'..'.ir'.::._T~ah'.'.:k~i:'.k:':at~a~b:•ş~l:an'.'.:m~ış!:tı~r . l 15404 kam,·on mevcuttur.. '""'" ııdiflfttt dirdi~ine büsbütün içerıPJf'n Ö- - --- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;;;;;;;~ 
• Defterdar, Hereke ve Merinos 
Fabrikalarının 1953 yılı imalatı için 

sipariş alınacaktır 

1 mer, tekrar dukkiına gelerek: · - • .-.• •·•••• •·•• • •·•• •·•• • •·•• •·•• ..... • \ Amerika Dog" u Atlantik \ -
•- Sen beni polise şı•ay<t e- P; )Sa,,; ~;{~·-·:·:E·:-;:;:;:3'~:;:;;:;:;:;;:;:çÇ:3 1 Akd - f ' I B k Şehir Dram Tiyatrosunda 

Yünlü Iabrikalarımızın 1953 yılında yapacakları ma
mullerin ba~lantı yapılmak suretile satışına başlanılacak tı r . 

Fabrika satış fiatile mal alabılmek için yapılacak bağ
la n tılar her fa~rıka mamulünde 300.000 liradan başlar ve 
en çok 700.000 liralık hadde biter. 

Al!kadarların: Daha fazla izahat almak Ye şartnameyi 
görmek ve teminatlarını yatırarak teklif1erini vermek tize. 
re 15/12/952 pazartesi günil saat 16 ya kadar müessesemiz 
yünlü şubesi müdürlü)Une müracaatları rica olunur. 

Müessesemiz bağlantıyı y pıp yapmamakta serbesttir. 
(18581) 

Sümerbank 
Alım ve Satım Müessesesi --

-

dersin ha?• diyıp, sağlam k:ılan R 1 ~osoc10 Baurn r v~ cıocıforo· · ' • ,',•,•:;; ve en ız 1 
osu aş O· ı 

diğer \'itdnin de camın ı kı: mı5 °"'0''ımo s· - e Sılk:o d· . '. t b " 1 k tır. haricen' k:Tofık, Lumbago \'e ·~ fonınmıs. ; mu anı u g un gc ece 
Dün Adliyeye sevkedilen ö- s .. 11 ... lanıfan müstohıorı 50

'' fıosfolıkforc{o ; .. Birleşik .1\merık.ıııın do~u At· 
mer. te\'kif tdilmiştir. ı LKO nııı bu kıırr~ :; 1.'.:ntık ve Akdenıı fıloları baş

•'. komutanı '?is .\mıral \Vriıht ma 
M E V L O T ;:; iveti ve eşiyle birlikte butfi n 

RIFAT YÖ N EL 
EmekH Veteriner l\IUdürü 

nün vefatının kırkıncı gününe 
rastlayan 28.11.1952 cunıa :ünü 
Fındıklı Camiinde ikindi nama
zuıı müteakıp Ilacı IIafız ~lus
tafa Tuzun tarafından mevlüCü 
şerif okutacağım, akra~ai talil· 
katın ve sevPnlerin teşrifleri ri· 
ca olunur. Ailesi: Zehra Yönel 

Çorukları : Hasan Yönel 
llu ı;;eyln Yönel ve Ner· 

min Yönel. 

İJmi~f• tf'e d h -::;. s<:at 12.15 de .\ nkaradan şeh-
... 

0 0 mütekdmıt b· .;:•; rınti1'e gelecektir. 
P•Yo.soyo orıedf - •r formiiff~ :.·:·. 1\lısafir backoınutan Yec,iJköy 

'ını;lir. • .. ; .. ; . ~ 

Laboratuorı T.A. Ş. 
·;.;.; lıava alanında Birınct Ordu Kur 

•
:;,:ç.3. nıa}baıkanı. i~tanbul Deniz Ko>· 

Dtonı•tkopı No.10 SirkKi - İ stanbul r . mutanı, lı t erkez Komut.anı ve v : -, 
Eksik memleket ilavelerinizi 

famamlavınız 
Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ildvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

l.ıyrt Özel Kalem A1üdürü ile eş 
lerl tıra.fından ' karşılanarak.tır. 

Anıiral öğleden sonra saat 15 
de vilayete gidı~rek Vali adına 
r.•ua\•inı Fu:ıd .1\lperi ve müte
akıben Birinci Ordu ~lüfcttişi 
ıle Deniz Komutan1nı makamla 
rında ı.iyaret dı ·ektir. 

MEVLOT 

S.\ÜIE ÖZEGE:'l'İS 

DUVAR KAGITLARI 
Nüshas ı tükenmls olJn yurt H3.ve lerlmtıl yeniden 

bastırmağa ba•,J:uh~ımızı haber vermi ~tik . 1 numaralı 

nursa , 2 numara lı tımir, 3 numara lı ı\ n ta l ya ve 6 numa 
ra lı lfatay il.ivele r imlzin ikinci tabı ha zı rlanmı ştır 

Kolleks-i):onlannda bu dört 113,,e eksik olan okuyucula 
rınuz bunla rı matbaamızdan tefarik edebi11rler. Hariç 
ten her il3.ve icin on beş kurus üzerinden posta pulu 
~önderenle rtn adresine lli ve1er yollanır. l\levcudu kal 
mayan Çanakkale İl , Çanakkale Zafer, Ankara il H 

rekirda~ uavelerimizin ikinci tabı tamamlandıkta . oku 
yuru larımı zı haberdar etmekte de,·am edrceğiz. 

ölümünün 3 üncü senesine rast 
layan 28.11.1952 cuma günü Şiş 
li Camiindc ikindi namazından 

sonra ruhunu ş~deylemtk tize. 
re me\'lüdtl ~erıf 0 1;utulacağın
dan arzu eden akraba \'e do~t
larının teşrifleri rica olunur. 

Kızl a rı 

~ i h a l İk t, \' isa l Arıkan 
__ ....;G:;;'";;;. no;i;;il.;C';;a;,;''.:;tı.;;' o:;ıŞ:;l::,u-. 

DEKORASYON .. MAGAZASI 
BEYO GLU' 3·53 r.J TEL 40345 

iTiZAR 

Yazıla l'ımızın çokluğundan 
dol ay ı, bugu n ,, imzasız ?\1 c.Jr:. 
tupl ar~ tf'frikanıızı ko\ am:ı · 

dık, özür dileri z. 

ON KOZ 
SON HAFTA 

Şeh ir Dram Tiyatro;unda gelecek temsil 

2.12.1952 s alı akıamından 

itib aren 

VAH 1 KIZ 
Piyes 3 Perde 

Yazan: J ean Anouilh 

Çevirenler: Okt •Y Akbal - Salah Bir;el 
Sahneye koyan : hlax l\.Jeinecke 

Şehir Komedi Tiyatrosunda 

AHUDUDU 
devam etmektedir. 

Eminönü Bölümü eski Halkevi 

b l n aıında 

TEHLiKELi DöNEMEÇ 
devam etmektedir. 
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Fransa'da 
Mali güçlül{ 

Yazan: E. T. 
Fransız meclisi yakında 1953 

bütçesinin müzak:ereı!tine baş, 
lıyacaktır. \'eni bütçede :?00 mil· 
Yar frank, yani iki milyar lira 
kadar l('tk vardır. ,\ı;ık naoıal ka· 
Patııacaktır, Simdi Fransada htr 
kesi meıguı ~eden budur. 

Pinay kabinesi \·ergilere 1am 
YapmıyaC"ağını ,-e :\·eni vrrgi ih· 
das etmiyeceKinl taahhüt etmi~· 
ti. Bu ~ebeple başka surette ~eni 
ıelir temini J;iıımdır. Mevcut 
'-'ergiierde yapılarak ıslahat 46 
'lllilyar frank kadar lemin ed('· 
('tktir, Fakat geriye 154 milyar 
rlaha kalıyor. Jlükbmet bu pa· 
tayı i!litikraz yoliyle temin rde· 
cegini ümit etmektedir. 1952 de 
de böyle bir l.slikraı yapılmıştı. 
lstikrazın netice.si mu\·atfakivet
li olmakla beraber bu, b('kle~di· 
&i kadar büyük olmamıştı. nazı 

DÜNYA 
* Cumhurba~kanı Ctloil na .. 

yar diiu 'YWlani tanda 
buJ iik trzahür.tt ,-e me
rasimle kan-ılanmı~llr. * Japonya Rirle~mlş )lil
letler te~kiJitı talep et
se dr Kor(')'e aşk('r gün
dermi) ecektir. * llirleşlk .\medka )·eni 
Cumhurha}kanı D. Eic;en 
howcr'in jngiltrre ile da
ha Mlı.ı işbldi~i kurnıak 
j,(f'diJ?i bildidlnıi!5tir. 

Çek komünistleri 
Hakkındaki idam 
Kararı katileşti 

. 
. Eisenhower, lngiltere ile 

işbirJiği • • 
ı~tıyor 

Londra 27 - Cumhurbaşkanlığına St'Çil('n Eisenho\\•erin İn
lgiltere Dışişlerı Bakanı Anthony EdC>nc tevdi ettiği özel bir 
mesajda, Birleşik ~'\merika ile ing:iltere ve Batı ~\\Tupa ara
sında daha sıkı bir işbirligi kurmak ,·aadindc bulunduı:u diplo· 
ınatık bir k:ıypaktan ö.~renHmiştir. Bildirildiğine göre, rr t .aj 
Edrne ~evyorkta, Cumhuriyetti hükiımctin llı,işlcri Bakanı 
olacak John Foster Duıtes tarafından vrrilrniştir. 

Churchill, Trunıan , ·eya EisenhowprJc ı:töriişecrk 
Londra 27 (.\.P.) - İhtil<\flı bazı milletlerarası meı-clele

ri halletmek ve .. \merika ile ingiltere arasındaki münasebetle· 
ri birıız daha ıslah etmek üzere Başbakan ChurchilI dün Başkan 
'l'run11-:ıı1 veya yeni başkan Ei~cnhO\\•er'Ic bir görüşme yapmak 
arzusunu bir kere daha açıklamıştır, 

1 
Başbakan Churchill ;\vanı Kamarasında muhalefete rnC'n-

sup bir ınebu!>un sualine cevaben bu fikrini ortaya atmıştır. 
Suali soran i~<:i mebuslarından .\rthur Le\vis Churchill'in 

1 
açıklamasından sonra kendisine mu halef el nanuna teşekkür cl
mi,t r. 

1 

1

5azinoda 
Vaaz 

.t t•J.ıtr11 .d.Jcnııtt 

Ankara, 27 - 'Yarın sabah 
Ulus gazC'tc~inrlp ~\nkara millet. 
vekili ve eski llacıba)'faın camii 
vaizi Ön1cr Ililen'e ;ıit aşağıdaki 
haber intişar etmektedir: 

1C. H. P. Meclisinde dün 
İnönü izahat verdi 

Malatyada suikast yapanların, Balıkesir 
cesaret aldıkları belirtildi 

hôdiselerinden 

•Geçen pazar günü Sam:ınpl- RM1Ut Jtuha&ırı ·n 1 !ılanısa \C' Balıkesır hAdiseleri 1 ~esınden cesaret aldıklarını Heri 
zarı EsC'n Park g:ızinosunda bir • .\.nkara 27 - Cumhuri)et tahlıl edilmış, bu h3diseler kar- surm"~lerdır. 
n11llrh ckılı tarafından herkesin Jialk P<ırtisi '\feclisı bu~un Inu 

1 

şısında ıktıdar partısının takın· Bugunku konuşma-l.ar ara~an
tındc atıktan a(·ı a .\taturk nlinıin ba~kanlığında ıkıncı top. dıı:ı tavır tetkik ve tefsir olun. 1 da ıktidarın ne J.apmak iStedij:ı, 
alryhtarlı~ı )apılmış \C .\ta- lantısını J.apmış \e talışınaları- ınuştur. Bu arada son )talatya nere.)e ~ıttıği mevzuu tahlil 
turk"ii ink5r ('den. inkıl8p1arı la- na dc:am c!mıştır 1 su~ka tı da bahıs mc\zuu edıl- edılnıiJ, muhlehf delegeJ('r bu 

ınctles-('n lıır nutuk so\lenmıştır.

1 
Bugun nıuhtclıf dclec;rlrr mıştır. :.ıuale kendı gonişlerine göre CE'· 

Bu gazınoda yapılan bır 'kongre- partı \e memleket işleri uzerın- Bazı delegeler bu hadı~e}e \ap vermeğe çalışmışlardır. Par. 
nın sonunda oıa)oa r.ıkkaseyi de durmuşlardır Bılhassa son clıret edrnlerın Ralıkesir h!ı.di· tı r.ıeclıslnde konuş:ınl.ar arasın. 
seyrctmeğc gelen SC.)'ircilerin da lsmct Inonu, Ka ım Gulrk, 
iinündc Ankara m11lctveki!i lla- Kunuri savasınıu Faik Ahmet Barutçu. A\'ni Do-
cıhayram camıi vaizi Ömer BilC'n :;. ğ\ı.n bulunnıaktadırlar 
hoca tarafından iradedilen bu yıldo" "nuın"" 

0
.. anddı İnönü, bilhassa •on Ege seya-

nutuk dinlcycnl{'r tarafından hali, ?\Ianisa ve Bctlıkesır hadi· 
llf'frellc karşılanmıştır. ürner seleri etrafında a:cni:;i izahat ver. 
llil('n hoca, bu nutkunda •Ata. nıi;tir. Faik Ahmet Baruttu l"C 

ltirk'ün ezanı !iırkçdeslirmeklc Bu münasebetle dün bir çok okulda Avni Doğan da part. meclis gru. 
\jcdnn hürriyetinr en büyük tt_•. punun faali~etıni, on ıstizah 
cavliz(l )-·aptı~ını iddia ctrni1 Ye tören/er yapıldı taktirleri me\zularını ııah et~ 
ezanı :\hıhammediyi 1\llahın vü- miştir. 
re kel~ını olan .'\IlahiiC'ld~rden Kunuri Sa\·aşının üçünc!i yıl. -------------

' 

Yugoslavyada başka dille okuyanlar kiı!ırdit. auniimü münasebetiyle istanb:ıı 
mrl"undur denıi~!Lr. Temsil Biırosu tarafından dün .bıahfiller bu netfce:ye bakarax .d. o t 4 rru. 

)'elti. Jstikrazın beklenilen netice· \'İ)a"la 27 - Pıag radyosu bu 1 
l'i. v,rmi)ıectğini iddia !'diyorlar. gün Slan ky ile 10 ark· da ının 
~ukUmet mahfilltri iyimstrdir, idamJ:, dığer 3 sanı ın muebbet 

Unlar halkın bu defa i!ttikraza hapis ceza ·;ıa ma.hkum cdildık· 

Tun us beyinin 
Oğlunun villasına 
Bomba atıldı 

M h 1 d D. P. liste~indcrı .\ııkarıı mı! !ioıat 15 te Eminönü ögrenci lo-a su urumu lc(\·ekıli •eçılen bu zat daha •on kalinde yapılan anma törenindo, 

Bir Amerikalı 
Irak Kralının 
Borcunu ödedi daha fazla rağbet edeceği ka· lerıni bildırmışLr. 

baaUndedir. Di)orlar ki: :'ılüebbet lıarııs cezasına n1ah· 
.k •Rükômet paranın kılmetini küm edılenler, her ikısl sabık 
Otu.mağa muvaffak olmuş, hayat Dışlşlrrı bakan nıua\ inleri olan 

l>ahahlığını durdurmu~lur. Bu .\rthur London ile Vavro Jlajdu 
h1ühim bir işdir ve kısa taınan- ve sabık Dış 'fic.ıret llakau mu· 
~a bundan fazlası i'itenemez. llü a\:iııi Euken Loebeldir. 
li;liıııet İktısadi Kalkınma nan· Komünist partisinin eski pat. 
kasına 100 milyar frank Udemi') ronu Rudolph Slansky ile Çe
tlr ki bu mühim bir şeydir.• koslo,·ak Dııişleri llokanı \'!Jdi· 

lltikıimet mahfillerinin bu dü· mir Clemenlis dahil dll:er bil· 
4~nr,slni haklı gö,.terecek bir flin mahkümlar asılmak ıuretıle 
h<tdise İS\'İtre bankalarının Fran idam edtlecckttr. 
b~ hukUn_ıetine 8 mily~r franklık Prag radyosu Sl:ınsky ile di. 
ır kredı aı;ma,ıdır. Is\-it;rt g.ı· ğcr 10 ıdam mahkumunun •Va· 

lt:tcleri bunu l'ran ız maliyesi· tan hainı o sabotajcı ve casus 
be oJan itimadın bir delili sayı- olduklarını soyl miş 'e demi~-
l'orJar. tır ki; 

t' F'ransa zengin bir memleket· •- nu şahıslar, gınştikleri 
ır, halkın elinde ('Ok para var· muzır faaliyel1t"rle Çekoslo\·ak

:ıt. Fakat bu para dondurulmu!}. ya)ı \"e bülun dün)a h:tlkını {eh· 
d~sınen altına çevrilmiş halde 1 like)e atmışlardı. Lorbcl \ 'C 

dır. Sandıklarda, şurada burada 1 Ilajdu ön planrla bir rol oyna· 

1tran para meydana çıkar"ia ma-, mamı.ş, '.! "'dece Slansky He Cle
ın sıkıntının ortadan kalkacağı mentısın emlJ·lerlni )etine getir· 
t llhakk aktır. 1926 da baş gösle· mışlerdir > 

t~n enflisyondan sonra Poinca- _ Bir tr,·ki[ daha 
ı: iş ba~ına grldiği zaman sak· Bc"lın 27 (.\. \. l - nu"1in 
h n~ı~ paraların orta:ya ı;ıkma:"ıı komun .:.t p t sıne m('nsup kay. 
k~ııne)'i para ile doldurmu$. sı· naklardan 1 3 !'dıldiğıııe güre, 
lt ntı ortadan kalkmıştı. O tarih· do ~ı \lmansa komunı~·ıcrı do. 
b tı 1930 !lienes.ine k_ad~r Fransa 4u bol sı poı 1 ':>uroı.;u nilfuzlu 
•Uuk !~inde ı-u1muştu. •Yelerınd ı P ul Mt !;•ı I tevkif 
Şıındi \·aziret bir parça daha "'lmi~f . 

~Uthır, Son zamanlarda lıafif 
lii r -~Ssizligin başgOsterme .. i fuç· 
, Ctı .. arttırmaktadır. ı•aı..at bu 
lltltığıin ~·enilemiyeceğini \•e 

l'iE OLL'YORL'Z? 
Ak. anı, lalatya b.idi~esi et. 

rafındaki sıirekll alolkadan 
hahhıle bunun ~ebebi olması 
liıun geldiğini &üylüyor, dl· 
Yor ki: 

•Ba;ka hır memlekette ol
saydı, çok haz.ın \'e acayıp 
Ktirulen böyle bir hıi.dLı;e )a. 
z~~ır. anlatılır, geçer ve üçiln
cu &ün unutulur, herkes baş. 
ka leylere dalardı. Çünkü ba:;
ka bir medeni memlekette bu 
~iıdise hiç beklenmedik ve te
""errur etmesi imkansız bir 
~~ta sayılırdı. Bizde ise, san. 

1 herkes, korku içinde, bir 
ieyler bekliyormuş \'e o bek-
1•nen ıeyler olmaya başlamış 
~1bi bir cndiŞe ve heyecan 
'~indedir. olıte, biı demedik 
ll'li? .. •Zaten olacağı buydu!t, 
;lfeıe dur bakalım daha ne
'r göreceğiz:• diyenler çok. 

Frausanın nıalı hir buhrana Cİ· 
dect"gini iddia rhnc·k iı;-in hiç bir 
sebep yoktur. 

TQ.rl.: UnraJU A}ı:tııı• 

Tunu.-s 27 - Ilabcr verildigi
ne göre, Tunus ,·atanperverle. 
rine karşı misilleme hareketle. 
rinde bulunnıak üzere kurulan 
<Kızıl Pençf') adındaki gizli 
Fran.sız teşkilatına mensup kim· 
seter, bugün Tunus Beyinin oğ
luna ait bir vill<iya müteaddit 
bombalar atmışlardır. 

\'illada mühinı tahribat yapıl
nıı a da, Tunus Beyinin oğlu 
Prens Raufa bir şey olnıamıştır. 

Son tcdhış ve suika~t hcidi~e
lcrı ıJe ilgili olarak tevkif edi
len Tunus vatanperverlerinden 
)·üz1erce kişinin Tunusun güne
)·ine ı;ürglin edilrrek burada bir 
trn1erkiiı kampına yerleştiril· 
dikleri haber verilm<'ktedir. 

DJha CV\'<'I Cerba adasında 
mevkuf bulunan bu rnahpusl;ır, 
bu defa Tunusun güneyind('kl 
Borc me\kiine getirilmişlerdir. 

Bir Fransız havacısı öldü 

raris, ~7 (AA.) - Fran .. ız 
havacılarının rne~hur pilotların

dan Pre\ost bir kalp sektesi ne. 
tiresinde refat etmiştir. 6:! ya
şında idi. 

Prevo~t, 191? srnc.sındc, uça· 
Gb le saatte !!00 kilometre sür'at 
elde et mi:ışti. 

Sanki karanlıklar ;çinde ba· 
ıı &ürüllüler oluyor, tehlike 
Aez.iliyor, aldırıs eden olmıı
~°.rdu da birdenbire bir ıeyin 
rUşup kırıldığını duyduk, ürk. 
~, nefesimiz durdu, titriyo .. 
d : Bundan sonrası artık ay
b '•lığa mı, yoksa hep baıı 
0~ geriye mi? 

--'-'-"==--_

~----~~--- -----
t liAdiseye veril<n ehemml
let bu rubihiılelten ileri ge
ıs-·or .• 

CUMHURiYET 

PERDE ARKASL,,.DA 
GİZLEl'iESLER 

it "•ı-yaı Tokar Malatya n. 
Iıı.lıının 5uuru bozuk bir kaç 
ı:."1ubun hi olma<lııtıru söy. 

>or ,-e di.)'Or ki: 

~-----~---
YENİ BINHİRGECE MAS.\LL.\RI! 

yük Doğu gazetesi vasıtasi)·le 
Yalmanı tanıdıklarını söylü
yorlardı. •Bu işi yaparken bu 
~kıb.efi düşUnınedıniz mi?• $U

aline bepsinin t'C\'abı: •Biz bu 
davaı a her şeyi ııöze alarak 
atıldık• demek oldu. 
Tahkikatı idare edeni rin 

,:adesine sOre, hidise görün
düğünden çok 5timullü olup 
bir gizli cemiyet, tc kilcitını 
Türkiycnln bir çok vılayc!le
rinde yaymış bulunmaktadır, 

Sal3:hiyetli \'C mevsuk bir 
kaynaktan aldıgım habere gü. 
re, bu tl'şkilıltın esas idare
cileri perde arkasında olup 
gençleri öne sürmektedirler. 

YENi ISTANBUL 

ri istiıbal ve teşyi itin ide .. 
la bir nıüsabaka halini aldı· 
ğın ı söylü)'or ve diyor ki: 

•De\'let ve hükümet adam
larımızın başta bulunanları 
artık bu hale bir nihayet ve. 
recek olurlarsa hem bu mem
leketin \'akitleri, millet pa. 
rası ile ödenen memurlarının 
daha faydalı hizınet görmek 
imkilnı sağlanabilecek, hem 
de kalbten doğmıyan bu za
hiri manzaraya artık nihayet 
vermiş olunacaktır. 

ra ,\ilahın demokr;ıtlarla benı ·- \ali ve Belediye Ba"k3.nı adı· 

ly •I deg""if bcr olduğunu jsbata kalkmıs, bu n:ı B:ısri Dedcoglu, Gcnera1Icr, 
ı-.cncnin bC'rekctli ve fe>yizli olu- .)uks('k rülbcH subaylar, Kore ı::a 

A.ıııodoıu .L.lan•• sunun da bundan ilrri grldiğ,ini f zilcri. şehit aileleri ve kalabalık 
Roma 27 - Birle~miş )1 :llet- ıfade etmiştir, Lır gençlik ve halk kütlesi hazır 

}Jollywood, 27 - San F~rancis· 
co'da rnillrtl('rarası müna~ebetle 

rin diizr1nır"i VC' ınuhtelif mil
letlerin kaynaşnıası için kendi 
capında amatörce gayretlrr ~ar 
[eden bir şahıs dün Irak Kralı· 
nın l!ol!y\\·oeddaki lfatton lo-
kant:ısın.l olan 232 dolar 88 sent 

ler gıda madd('}Cri \'e tarım teş- Demokrat Partinin ı;ırtırıı Yt're bu!unrnuştur. 
kil3tı (Fao) konseyi, Yugos- ,g:etirmrnin boş lıir lıil) al oldu: Törene a~kcri bandonun çal 
lavyanın ağır bir kıtlık tehlikesi gunu söyliyen hatip •Bu partiyi dığı ve hep bir a~ızdan SÖ) !enen ı 
altında bulunrnaH dolayısile me. iktidara .ı::rtirrn hatip onu sonu- İ .-; tiklil )t:ırşı ile ba~lanınış, Ko- 11 
selenin Birlcşmi~ :f.Iillcllrr ve na kadar da koruyacaktır. ~ de- rt: şehitlerinin hatırası için ya
(Fao) teşkil3tı iiye:ti bulunan ıniştir. pılan saygı duruşunu müteakıp, 
de\-·letlere bildirilmesini karar- lJlus ,ga1.ctc~i hu konuşmayı Temsil Biirosu başkanı toplantı- ;"'i 
laştırmıştır. neşrcttiktrn fionra. bu nutkun yı açmış ve müt('akıhen Kunuri / ...,. 

Bundan evvelki toplantısında ~falatya ve cnıs.ılı hfıdisclcrirı S vaşlarına i irflk etmis olan ~ ı... l,.. lık borcunu {ıcfemiştır 
t d ldu •ıı bug·· 1 d ·· "" ~ \~ak'a <:'U ıekildc olmuştur: (Fao) kon~eyinde söz alan lfol· ı or a a . o ~ u~ ('r ~ soy- kurmay- binba':'ı Faik Tilriın, Ku· 

landa murahhası \ "ug-oslavyaya lenmrsınc bıl~as a dıkkatı Ç('k- 1 nuri hartkAtını gcniı:; hir ..,ekilde lrsk Kralı 1"arsa1 \l'! maiyetin· 
6S mHyon dolar kı)o·mctinrle ta· mektc \'C takbıh C'tmrktedır. izah etmiş \'C Korrd('ki Türk Sa dr bulunan 30 k şi Bırle ık ;\me 
humluk Ye gıda macldc!('ri tcda- . ---o- : \':'< Birliginin kahramanlığını bc rıkayı zıyarcl eı İ csnasınd:ı liol. 

At I ly\\·oodda If.._t 1n lokantasın,1.ı rik etmek lazım ••ldigi husu- oııııııı lirtmiştır. 
sunda t:tbminde bulunmuştur. Kore gazilerimizden ~lurat Sü hir akşam yemeği yem:,.Jer'i 'r. 

ı l "k · Fakat yemekten sonra hiç k n-~ "fu~oı.;Jav murahhası. Stane Te 1 1 esi m('r ve liharni Candamarın Ku Kunuri \avaşı hakkında dün bir ~L \'e h:ıtt& Krill da b('sabı gor-
KrasoYeÇ. mernleketının son nuri Savaşlanna ait hatıraları h~ subay konferans verirken h' 
mahsul rekoltesi a('ı~ının 600 Auo;.;ilıt'4 Pre.• yecanla dinlendikten sonra aststı- I~o~~nll~zuh~~~n; pu ~ı~"~~:~iı~\1;.· 
bin ton bıı.f!'daydan mütcşekkiJ \~i,~ana ~7 - .1\vrupanın en b;,.y Hasip Torun yaıdığı bir şl- t>Uye gelen ~ rATO gün('y Avru· J('rt Bak;-ınlı~ına göndermiş, ~J-
bulundut!'unu ö\-lC'rniı.;tir tanınmış alom ilimlerinden Vi. iri okunuış, İstanbul l:nlversile· pa memleketleri kara kuvvetle- k b k 

1 yana üniv('rsitesj profesörü ~i ile Talrbe Federasyonundan rı komutanı General \Vyman ez- ·at \\'ashington'da u i;;;e pe 
Dr. taraftar görünmemiş ve [aturl· Japonya, Kore'ye 

Asker göndermek 
istemiyor 

lii1ns 'fhirring cllln vcrdigj bir birer tC'ntsilcinin heyecanlı hila· cümle şunları söslemiştir: 
yı gC'ri yollımıı;tır dcmC'tfe atoın lı.:ırbi sahasında beJerindcn sonra, Brh('et Kemal «- Bugün buraya davet edil · 

Dı~i!deri Bakanlığı bu ak~ar.ı .\merik3nın üstünhi üne r. -men Çaglar. sık sık alkı tarla kesi- mem kalbime gayel sıcak ilham-
.\ ('mC'ğİni hiç bır rı:(;mi tesekkii-

Sovyet Rus ·a ilr bir harp çık- len hır konu!'nıa ~·apmı~tır. lar \'C'riyor. Kendimi ~izlerden liin tertip et-nıs olrnadı~ı fık· 
tığı takdırde ,.\ınerikanın frci :"-ii~antası lhlamur İlkokulıı ö~ biri hiss(·diyorum .. Eıı~üniin siz-
surl'tte jmha edılmC'sınin rinUne rrncilPrinin korosundan f,Onra , lrr iç-in büyük bir önem taşı- rini ıll'ri sfirmüşfilr 

' Ru haberi gazetelPTde okuyd:t gr('ilcnııYcceğı~i sü)lemi -: tJr, 1 S~:'l-· lenen Kore J\Iarşıı ile türen 
1 

cl~Aı.nı bi.liyoru~. Koredek, çe. ~an Francisrolu bir ha.vır sahi· 
"- 'c: 1~d Pru• Profecıf,r Thırrini,1: A socıated, nıba~·et1enn11 ... tu-. 'şıtlı mılletlerın buna bnrı. 

Tokuo 27 - Başbakan Yas- p f b • ·ı ı ~ ,, K h ·· ı · d K bi Ilııtton Jokan• sına fatıranın ~ .:t s rnu ıa ırı ı -~ \3~ ı .ı td· ore f.e i_tıerimizin aziz ruh · ~~r $!'.Un ~rt \"ar ır. un~ •utannda bir çek ıle George ~\-
hida dUn yaptıgı bir konuşma- ru. nıede "llnl.ırı oylC"ını ştır : lnrını t,hız ı<:ın ogled('n ı;onra ıı zaferınl kazanan Tdı k 
d B- l M'll ı J t ' n !'ki · · t ki ·r rlelson imzaıı bır ınektup gön a, . ır e~nüş ı ct_rr ta ep c - •.1\tom ırl<'VTİnde'l P\"\'el y:ıpı-,: Siile)•ınaniye Camiindc bir mev- I ir ı ennın . ı-•.P ı arını .ı. a-

b 1 J k d 1 k k d T k dermistir te ı e aponyanın KoreJ.·e as ·er lan barıılı:-rdc zafr-rı kazanan lüt okunmuc.;tur. e ~Y eme· ım ansız ır. ur 
ıonrterın1,)cceğıni hildirmislir. 1 tarar hırtok anımeotler \c k _ '\'C'1dekirm<'ni orta okulunda birlıkl<'rinin: ilzerlerine aldıkla· Adl'lson lokanta sahiplerıne 

Japonyadan henüz bu )t>lda 7.:tn('lar t"lclr ctmt'kf P •tll. Trntbu. I Kıınuri ıaferi kutl:ındı rı vazife gcı~et aO:ırdı. ('('kilrt'rk "oll;ıdıjı mektupta Şo)le demek 
h~r taJC'pte bulunulmadığını bil- ki şimdi at~m sil!thlarının kul-ı r.::unurı zaferinin tiçiincii yıl· ktıvYctleri Tlirk Tu~ayı müdafaa trclir· 
dır('n başbakan Japon halk cf~ !anılacağı bır h:ırbin sonunda döniimü miin~sebetile \'eldcfir- rdrcekti. Amerikalıları kurtaran 1 Size yolladığım ÇPki banka
k<irının Korryc asker yollanma. galip ile mağlıip arasında büyük 

1 
meni okulunda Kunuri !liavasla· 'fiirkl('r oldu. Bu muharrhryc d3n derhal tahsil edercenlz, zan

sına razı olacağını sanmadığını bir fark olmıy:ıc:ıktır. Jlarbl k:ıy. rını canlı bir şekilde gös'errn pit safahatı bili~'orsunuz. Bunu. nıma g(irc- \mer.kan milleti fe· 
ilfıve ctmişlİl". beden taraf yüzde yiiı harhi ka· ı bir temsil verilmis. bu temsilde harbe i!:tirilk eden yakınlarınız n~ hir dur~md~n kurtulmuş ola. 
Ayrıca b:ı.şbakan nıuhalcCct ta- zan an taraf ise ~·frıdr dok5an . veliler ve bütün öğrenciler bu- muhtıılif vesilrlerle anlatmıctır rak \'C' Dı.~ı:ıılerı Hakanlığı~ın bu 

rafından sorulan bir ~uale ~c~·a- beş itnha rdilm okıcaktır.• ı lun~ıu lardır. . ~ ı Bur;ıda kan dökeHlerin, !)C'hit ~ 1 ~arı da boyle ıınutu1up gıdecek· 
ben Japonyanın ycnıden sılah· Bel rad k " Bıızat lalebenın hazırladıgı lanların raplıkları bo~una d,.J!:ıl· tlr.. . 
)anmakta olmadığını söylemiş ve 9 as erı temsil çok muvaffakiy('tli olmuş d;r. o gün TUrklcr üç d('fa sfın· j . Loka~ta sahtbı teki derhal tah 
bu yolda sarfedilmC'si kararlaş- görüşmeleri tur. Ml kullandJ. Siin~yü Atatürkü:ı i sıl etmışt r. 
lırılan 8•)TC'tlerin sadeee rnem- .AÔkarad:tki toplantı öi!!:rctti;;i ~ibi kullandı. Londra, 27 (.\ P.) - Bdgrad •. • .. 
leketin kendini koruması ıçın Radvosu hiılcn l'ugo!'>lavyoyı zi· ı\nkara, 27 (Telefonla) - Ru Bu surctle Birlesmiş ~lillct Bulgaristanda iki kişi 

vazifesinden affedild a_lınan ~asit sa\'ıınma ted~ir~e- yar~t el~C'kte olaa )-"unan askc- n•-ri zaferinin ikinri yıldQnümü I l'kUv\etlerine bir ders vermiş 
rı~d~n ıbaret olduğunu bıldır·, ri heyC'finin bu s:ıb~h Ilclgrada miinasebrt: ·le buı::iin sant i5 ciC" oidunuz. Buı;:ün de berab<'r ('a· 
mıştır. ı geldiğini hildirmiştir. lleyete Dil Tarih ve Co~rar~·a ve Zira- h<;;:manın ne olduğunu bize güs- So(ya, 27 (.\ \) - Bakan!;r 
Macaristanda bir Yugos- General llristos İonau riyaset et at f~akültC'leri s;ılonlarında hirer tC'riyor~unuz. . Kurulunca ~·ayınlanan bir ıeb-

• mcktcdir. topl.'.ıntı yapılmıştır, Bu toplantı Bu dersten Jıhmarnımın alır- liğe gOrc, ryalct halk kons~,·i 
lav bınbaşısı idam edildi ·Yunan hC'vcU dün za .. repte larcla Kore hıs:"ay1nın f'"ki ko· snk müşterek c:alışrna \'e işbirli b!ı$k:ını \~· lko Dimıtrof, Sob:-an 

tetkiklrrdc bulunmustur. Zacı-eo mut.anı General Tahsin Yazıt'ı i'!inin hangi rnilJetten olursak o ya ba .kanlık divanı tara[ı~dl•l 
böJg('~i komutanı Orgt'neral Kas il~ alay komutanı Ccliıl Dora söz lalını_ harpte \'e sulhte bize öıl· nC'ş:edılrıı karnrn~me ~treğınce 
ta !\-fae tarafından heyet şerefine al~r;ık Kunuri zaferinin harcklit rctmış olacaklar ve öğr('tecck-, \azıfc_..,ınclen alfedılmıştır. 

Bııdape,te, 27 (AP.) Tito 
aleyhtarı 'Yugoslavları rı-racariı;
tandan kaı;ırdıkları iddiasiyle ge 
çcn hafta bur:ıda bir kı1.ıl mah
kcnıe tarafından n1ahkı.'.ım edilen 
4 !\Iacarla, Yugoslav giıH istih
h:ırat te5kil.itına mensup oldu
gu söylC'nİ1C'n bir binbaşının 
idam edildiklerini bu sabah çı
k~n gazC'lel<'r yazmıştır. 

verilen bir zivafettc söz alan Ge- snfh:ı1arını anlatmışlardır. lcr. Aynı t('bliğde bel1rtildiğine gö 
neral ionau \·unan - \'u"oslav GI. 'VJman. Amerikalıları knrta- IlC'nim burada bulunmam sul· re, daha iki me/ul memur, Tu-
mlinasebctl~rinin gittikçe ~ ktı\' · . ran Türkler oldu, dedi hii korum:ının es2slarından bi- na bölgc~inde Bı·öşliycn sulama 
\·etlenmc·kte olduğunu \'C bu sa- ı:mir, 2y. (TelC'f~n~.a) .. - KH· rini fe<i:kil ~di~·or .. ~unu Tiirk te~isatından tanı randımanla fa.·ı 

İdam rdil('n Yugoslav binba
şısının ;ıdı La:rJo Balinttir. İda
mın ne !)C'kİlde infaz edildi.l?i a-

yede Balkanlarda sulhü bozmak nurı z~[erının yıldonu~u ~uglln 

1 

ve Yunan bırlıklerı ı_le ~apn1l- d.alanılmasını sağlamadıkları ı· 
btcy('n herhangi bir devletin bu~ halkcvınclr yapılan bır to~enle Y~ ~.~lışac~~ı~. ~e bıze Koredc-- ~·ın görevk·rindr.n atılmıştır. 
konuda kalkışabilece i tesebbüs 

1
. kul_lanmış~.ır. Toplantıda bır~?k k~ Turk Bırl.ı~ının ka~r:ımanlı~ı 

terin .\kim kalacağını sö)·lcmiş. hatıplcr c;oz :ıldıkf!'J:n ~onra kur· hır ec;ac; teskıl ('dccektır.• Amerikada bir yangında 
tir, 

Fatsada bir fındık 
çıklanmamakla boraber. asıldık- fabrikası yandı 
tırı tahmin edilmektedir. Fatsa. 27 ( \. \.) _ Bu ~in. 
Japonya elçimiz Tokyoda · ;aat ll.15 te çıkan yan~ın net:

ce.sinde iskt'le meytlanınd:ıki fırı· 
Tokyo, 27 (.\.P.) _ Türkiye- dık fabrikalarının Qiri yanmış. 

niıı Japonyaya tayin cttigi }eni tır. İn!'anc·a W)-İJt yoktur. Za
büyilık elçi Gcneral izzrt Aksalur rarın 100.000 lirayı aştığı lah. 
ile eşi bugün uçakla Tokyoya min edilınektedir. 
varmışlardır. Dursunbeyde bir 

l',\11 İRE BEK ER ı_ 
İll' 

1\ l::Dhl TU:'>IC:ER 
l"fişanlandılar 

l-leybeliad:ı - 27 Kasın1 952 

kız kaçırma 
B~ılıkcsir, 27 (Iluı .ısi) - Bu

ı::ün Dursunbeviıı I· mailler kô
yunde cok entC'rcsa.n bir kız ka
çırma h3dise.cıi olmuş, 1:i yaşın .. 
da R:ınıazan, arkadaşı :'.\Iehmedin 
)'.ardımıylc 14 )·aşındaki l'ııtm:ı 
;\\"cıyı kac:ırnu}lardır. Sanıklar 
)'aka lanmıştır 

ı Anayasa'yı 
Türkçeleştiren 
Tasarı 

Balı kesirde 
Maden için 
2050 müracaat 

an dört kadın yandı 

lluntJngtun (Batı Virginia) 27 

1 
(.\P.) - . llununıton Devlet 
ha tahane.sıne aıt üç katlı bir 

1 binada dün cecc çıkan yangın 
neticesinde 14 kadın \'e çocuk 
feci surette yanmıştır. 

İtfaiye leşkıloitı pcr:-.oncli bu 
Ankara, 27 - !ı.lec1isin yarın. Balıkesir. 27 - Bugün F.dre. müthiş yangından 170 hasta)-ı 

ki toplantısında .'\nayasanın bu- mitten Sabri Alan \'C arkada.~ı kurtarm:ıya muvaffak oJ;:ıbilmi~
Gürc köyünde volfram. IIüs('yin ı· gün yaşayan dile crvrilmC'si hak~ ır. 
Güven Aşa~ıa\·cılar köyünde ar. " ı il · b-

kıııda Fuat KöprüHi ve 203 ar. ı anan arın cese erı ıııanın 
srnik, Ahınet Erdemle arkadaşı mutlak kısmı!lda Associated 

kadaşının yapltğı kanun teklifi Narlı köyünde manganrz madc· Pres· muhabiri tarafından teker 
bulunmaktadır. Bu teklifin gö- ni .. ruhsatı almak üzere Viliiyete teker sa) ımıştır. 
ri.işülmesine sıra geldigi takdir· muracaatta bulunmuşlardır. B'ı 1 Kı!i tarma işi ı:ayet zor şart
dC' Faik Ahmrt narut('U uzun su.retle yapılan maden ruhsatı l:ir altında n1üşL itla başarıla· 

müracaatı 2050 ye yakla.,mıştır. bilmis,tir 
bir konuşma yar.rak teklifin 

'\'ananların beşi henüz 15 ya
reddini i'itcyeccktir. 1-'akat tek- rinin büyük bir ekseriyeti tara- şında reya daha eenç olan kız. 
lif daha şimdiden millet\·ckitle- !ından kabul edilm~ş gibidir. tardır 

=-:=--=--::-:==-~--=-:--:----:-~:--~~-------,-~-=----~~~-.-:.~~_.:_~.:....::...:..:.:.:.:__ 
HOŞ l\1EMQ - Ne olursa olsun, her zaman ve her yerde ••• 

NERFYE 
80YLE? 

Di<Ll/M :'' 
$tJYLE" BıR r:JPE"Yıtlf SENı:. ı--"'-
HllDı; KOŞ CiİT.(1 
Hitİr:ı)METl

0 

8cKLETME'/I HEl?Ş 
"fllVpM C/IN/N/ nA.a~~w 
ıs rıvoRLAR- I'('"'"'~"" 
MSMNllNİYF~'lE ıı~iriiMffri 

VERİF?IZ .(1 

El~MLARIM 
7 .'! 

'• •Peıinden ~ittikleri bu ka
le Ol~k divayı o kadar benim
to j~lordi ki yaptıkları gizli 
l'ı P antıları. aldıkları kararla· 
na \'e nihayet tatbik safhası
•nıa"•Ydukları çirkin hadiseyi 
le dtırkcn tevile kaçmak iÖY· 
~u, Ursun, bundan adeta bü. 
'ind Z<vk duyuyorlardı. İçle
!a de Vatan ~azetesini bir de· 
•de •hı okumadığını itiraf 
bııı nıer çoğunlukta idi. Azası 
••ıııundukları ıBüyUk Doğu• 
:rll 1 l'etını.n bir müddet evve. 
ltG~ ~•dar çıkarttı#ı ,.. hü· 

~~ı;t1n resmi nan yardımını 
~tsı Uzerine kapanan BU-

(;ELİ~LER, GİDİ.SLER 

Habip Edip Törehan bb:im 
mane\ i ha.>·atımızda gelenleri 
karşılamanın, gidenleri grı;lr· 
menin rski bir .1det oldugunu, 
fakat nedense bunun Cuuıhu
ri~·et de\.rinde resmi gel('nlf'-

Biz bir zan1anlar, istasyon
ları alanııyacak kadar büyük 
nıcmur kütleleri tarafından 
karşılanan ,-rya geçirilen kim
sclt'ri çok defa mevkilerinden 
ayrıldıktan ~oııra tek başına 
trene binerken gördük. nu 
sebepten samimi~ ete daya
nan hareketleri tercih eder. 
ı:;ek bö~·le vaıiyetlere de dil· 
ç~r olmak ihtimalirniı artacak 

ve nihayet bizde demokra~i· 
ye uya:un bir dış manzara 
sağlanmış olacaktır.• 

m 
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Bayarın Pire' de karşılanması 1 

, ı~ 

Cumhurba~kanı Cela l Bayar Pire rıh hının ı l a Vun a n iı.; t a n Kra lı Paul ve 
Papagos'Ja birlikte çalı n an nı llli 1n a r 11 l arı se l il nt va·tlyelinde 

Cunıhurbaşka ıı ı Celal nayar'ı P ire 'de ka r6 ıl aya n ı!ı.ktri bl rll kleı 

. ' 

C'umhurh aıs k a nı ('e1ül 8:1vı r \.'e Kra l Paııl otomohi11 t Pirt'dt n Atlnaya glderlerktn 

1 

20 ıncı asrın en büyük va~fı eponın kütle halinde va
yılmr. ~ıdır. Bunu naz.an ıtıbara alan tsvıçre &aatc:ıİıgı 
bay ve bayan sporcu gcnçlıgın karakterine uyan hu
c;usi bir saat yaratmıştır. 

* rEcHNos dakıktır ve 1/1000 '111limetreye ka· 
dar ayarlanabılır. 

ıt ~ ant•m~nyctık ve sağlamdır. 

"' TECHNOS ucuz \'C rekabelsızdır. 

PERAKt:NDt; SATIŞ FI ATl.ARI: 

E rkr k kol saati, C:<'lik, ufak sani,)'r~i T.L. 4.; .. • 
l:rkt•k kol saati, c;clik, ortadan ~anlyetl T.L. 50.-
:Er kl'k 1'JI S..'lati, kaplaına.. ufa.k ~ni:-,·ell T.L. 65.-
};r krk ko l -..;1~ti, ~aplanı;ı, ortadan ~İJ"t>li T.f .. f,!l.
Kad ı n kol s.uh, t;tlik, nıfuttatil T.L. 52.
Kad ın kol saati, kaı,\::ıına, yu \-ar lak, orta-

da n o;;aniycli 7.L. 6H.-
Kndın kol saati, k.3plan1a, nıustatil T.L. iX. -
Cep sa.ati, fantazi T.L. 45.-

TOPTAN SATIŞ l'ERI: 

OMEGA ,.c TISSOT Saat Doposu 

fstan bul, Bahç<luıpı , K utlu Jlan, Kat z 

BAYAN NAiME HALiD YASAROGLU 
' 

na ait çok kıymetli ev eş,\ ası, biblo ve çcı;;itli em .. alsıı 
parçaların 

HARI KA MüZAYEDESi 
30 kasım 1952 pan.ır t:ünü saııt 10 da i~:·nfa Valiko· 
na~ı Caddesi 41 numaralı ı;onak <Çocuk Bah~osi k•rıı. ın 
da) şimdiyr kadar e~ine ras tl;ınmanıış altın kaplama Edir
ne n1Ukellrr 4 k;ıpılı 3 2 ve lek. kapılı vitrinlrr - Şamdan· 
lar, tabureler, resin1 çerçeveler, koltuklar - 16 kollu 
renk1i Bohrm avizeler - Efl nadide Uohrm, Saks, Scvt, 

BC'ykoz, Yıldıı, Çe.1:mibül',iil p;ırçalar - Fincanları - Keh 
rib:ır ağızlıklar - Pari::; m1 ıı crVerniş ~lartin Bpok bir.o 
Chaise Porteurs vr birçok ÇC$ilii rm alsiz parçalar. 

Teşhir gti;ıü Cumartc:i. 

I~ PORTAKAL ---~ . 
lngilizce ve Fransızca öğretmeni alınacak 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesinden 

KARABÜK 
!.fiies~esrmiz özel orta okuluna, 'filli l-~ğitim Bakanlı· 

ğınr:ı yetki ve ehliyetleri tanınmış olanlar arasında bir İ n· 
gilizee ve bir Fransızca öğretmeni alınacak, öğretmenlere 
36!'>9 sayılı kanun hükümleri gereğince iktısap etmiş bulun. 
dukl:ırı aylık ücretin bir ilst derecesi sınai işletme yeri taz
minatı olarak verilecektir. 

İsteklilerin öğreniqı durumlarını \'e geçmiş hizmetlerini 
gösterir mahiyetteki belgelerini ekleyecekleri dilekçeleriyle 
en geç 1/12/1952 tarihine kadar müessesemize müracaat et· 
meleri ilan olunur. <18t58) ,.---- AKIL- SİN İR 

___ , 
Ilastaları. Alkolikler Toksikomanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yeni usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir. 

Bakırköy incirli Asfaltı No. 51. Tele!: 16 - 184. 
\ luaycnehane; Fatih Fevzipaşa Cad. 25011. 

CENAZE SAHİPLERİNE 
• 

BiR KOLAYLIK 
lstanbul Belediyesi Başkanlığından : 

Cenaze Ucretleri Belediye T.1hsil Şubelerine ~·atırılrnaktaydı . 
!?11 şubrlerin eok da~ınık ~emtlt"rdc olması sebebiyle vatandaşla
rın müşkül.ita uğradıkları görülmüş, sayın İstanbul hemşeh
rilrrimize bir kolaylık sa(!lamak maksadiyle, baden1a cenaze 
iıcrctlerinin doğrudan do~ruy a Sultanahmetlrki rı.t ezarlıklar 
~IiidürlüJtündr ve Fatih cenaze i.stasyonumuzd:ı makbuz mu
kabilinde teslim alınmasına başlanmıştır. 

Sadrce defin ruhsatiyesi il•• müracaat eden et'naze sahip
lerinin bütün muameleleri sözü geçen ,yerlerde yapılacatı nan 
olunur. 086• 1> 

\'(' ni Ses Opere ti 1 
Her ak'3m ''"' CQS 

21 de .. ~ 
C.:umnrtesi Paz;ı 1 

15 d• Matine 
Çarşomb• ı:; d< -
Tenzil!illı matine 

ITlR .\ NPF.TI.I RAZI VEI 
l!cvü Operet a oerde 10 Tablo 

T tl RKIYt. 
Tl' RIZ~I Kl' llU:U U 

Şehir Gezı l erl 
''R Kasım Cumartesi 

\'il DiZ SAllAYI 
Şale Köşkü ve 

Akademi 
raksimcfrn otobüsle 

harokcl Saat: 14 de 

1 

Yazanlar RP~irl Baran· 

Sel ön il 
Boliğ 

Biletler K urumda satılır. 

TU: 4RR l 2 Fla t· 5 T.L. 
ı\fil li kıy a ft"tlr r .(h ·mls \'unan kı1l a rı ( ' ııınh ıı rh;ıııı;kanını k arş ılarlark en 1

1 \lüzik Satı Lir ,,,,, ________________________________ _. T•I 4~3119 

Galata.saray, Po.;tane Pitişiği 

1 DEREDEN TEPEDEN \ 

Nezle deyip geçmemeli. ~ . 
En müz'iç hastalık - Nezle kaç gün sürer? - Nezle ve ı 
Ahıerikalıla r - Rokfeller'in bir sözü - lngil tere'deki 
teşebbüs - Balayını nezleli geçirenler - Sümkürmenin~ 

ı fenni şekli - Bir doktorun sözleri l 

N ezle, in~anlara musallat oleın 
en n1üı'iç hastalıklardan 

biridir. insanın burnu, ~ôzi.l 
~ünlcrce akar durur. Bu akın· 
tı geçtikten ı;onra da tama
mıylc iyileşebilmek lçin haCta
larca brklemek ıazım gelir . .. 
?ıtütrhaı;sı::; bir burun doktoru 
küçük hir nezlenin ancak altı 
haftada. yani 4!1 r.ünde geçebl
lrcet!ini ~öylrmrktrdir. 

Nezir inı;anı 3.dcta srrsem 
erler. Nrzleye tutulanda mııha
krmc, diişüncc kuv\'etİ azalır; 
hiç bir şrye i~tah kalmaz. Ak
~ırıklar birbirini takip edrr. 
Bazı in~anl~r bir rlc~il, her de
fa!'ın<la on hrş yirmi def:t ak
ı;ırırlar. Bu ;ıksırmalar Adeta • 
bir n1itr.ılyöz ateşine bcnzrr! 

~r?.1<' J!C'l'(;'İ hafif bir rahat
~ızlıkhr; fakat hirc;ok ihti\Atla
ra vol a('aCiH!I için C'hcmmi ·et
lı iclfıkki edilmC'Jirlir. :'\r1lr-.i 
olan, hrm krndini korumak, 
hcn1 rlr. haslalıılın haşka~ına 
J:'<'C'ml'~in~ mr- ·dan \·rrmemPk 
için birkaç gün istirahat etme
li. yataktan çıkmam;ılıdır. 

Ya.:aıı: E.T. ~~~~~--

caklar, burarla nezleye aşılana
caklardır. I\lütehassıs doktorlar 
hastalı~ın ı::f'yrini, bunun!a mü
cadele u~ullcrinin tesirini takip 
d,.rcklerdir. I'\'e1lr Ye 

.ı\mrrikalılar 

Doktorların hC'PSİ bunıı tav. 
siye C'tliklcri halrlc nrzl<'re 
C'h('mıniyrt v<'rmf'riz; ak~ıra. 
rak. mül('macli~rn burnumuzu 
ı;il<'r('k ı;okcıı'.!:a çlkt1rız. Gene 
doktorlar bunun büyük ihtiyat
sızlık oldu~unu söylüyorlar. 

İn~iliz Sa~tık Bokantı~ının 
ilfınına ı;::öre Nezle En!lititU!litine 
müracaat edenlerin hertürlü 
iıı;tirahatleri temin edilecektir. 
Bunlar iyi yiyip i~l'C('kler, i~t~
diklori gihi yatıp kalkacaklar· 
dır. Krndilrrinc bir miktar pa· 
ra da \'crilf'cektir. 

Nezlenin ehemmiyetini, bun- \ •f'ni c\·Jil<'rin 

him fırııalara sebep olabilece· 
ği gıbt ıinüzde de iltihap ya· 
pabilirmiş. Gene bu doktor 
nezle halinde yumuşak ktı~ıt 
mC'ndil kullanılmasını, her sürıl 
kürmcdcn sonra bunların atıl
ma~ını tavsiye ediyor, a~·ni 
mendile birkaç defa r;ün1kür· 
menin mütemadi.ren yeni mik· 
rorı alınmasına, hu suretle bas· 
talığın uzamasına sebep olaca· 
~ını ı.ö~·Hiyor. Nl'zlrye tutul· 
mamak için bir takım tavsi)"l'
JC'rde bulunuyor. fakat hepsi· 
nin sonunda: •Kat'i de~ildir 
ha.,. En iyi çare cC'rry;ındaY1 
ı:akınmak. kendini üşiitmemPk, 
boı;.azda ufak bir yanarlık. ya~ 
hut burunda gıc:-ıklanma duyun· 
ca yataktan çıkmamaktır-• di· 
yor. 

dan korunmak lüzumunu <'n nıü raraati! 

~·ok takdir C'denler Amerikalı- En!ilitüde bir iki ay istiral at 
!ardır. Arr:,.rikada sırf nezle- etme~i. üstelik birkac; para da 
nin mikrobunu bulmak, bu almrıtı iyi bir iş bularak mU
ha~talığa tutulmıının, hiç ol- racaat edenler vardır. Bunl:lrın 
m::tz~a tutulduktan ::;onra bir ara!iında ilim arlamları Ye hil
ıt?;nc ile derhal iyil"oımC'nin YO- ha~sa balayını ıteçirmrk i!>tP.-
lunu temin için ralışan tıbbi ):en yeni evliler huluntı\'Or- Sıtmayı okumakla 
mües~<'srlrr Yarrlır. Srnelcr- muş! .. . t~tirahat erlip birkac teda\·I! 
denhrri devam rden ('alı~ma para almak, yahut ilme hizmPt Bu tavsiye bize şu h~dise)·İ 
vakit vakit hC'clrfe varıldıfı:ı in- etmek i~in müracaatta bulunul- hatırlattı: Elli altmış sene ev· 
tıbaını uYanrlırır, h<'r tarafa n1ası makul bir şcıydir; fakat vel bir vilayet merkezinde ne· 
müjde haberleri verilir. Fakat yrni evlilrrin halayını ~e('İr- fesi keskin bir hoca varrnış. 
hir müddet ~onra kal'i nrtice mt'k için enstitil:ı-·e .zirmek hı- Sıtmaya tutul nları okur üf· 
<'lrte crlilr-mC'di~ini itiraf etmek trmeleri p('k gariptir, Bur~va ler, bunların hastalıklarını jfl 
Htzım 'clir. girefekler muhakkak nezleye edermiş. Fakat garibi bu hoC•; 

On sf'ne evvrl iilrn diinyanın acılınacaklırdır. Yani miitema- her müracaat edene 5u söz}etı 
en ırn,s::in arl:'ımı Rokfell<'r tır"- db·en ak~ır::ıcaktar. burunları söylermiş: 
lrden çok korkardı. • Nrzlcli akacak, ~özleri yaşaracaktır. - Ben, okudum tiflcdiı11· 
bir insan çalıc:.mamalıdır. çün- Yeni evlilerin birhirlcırini hu sıtmadan kurtulacaksın. Fak3t 
kü yanlıs iş ı:örrcef!i muhak- halefe- J?:Örmrlrri herhalde zevk- sen bir tertip sulfato da alıP 
kaktır* drrdi. Bir ,s::iln ıt'n~in li bir şry dr~ildir. iç, 1ararı yoktur! . 
1 " •tı' me voltınu ~Iilraraat e<l"'nler bu ta\·fi· o manın en ... c,. r . ~ümkü rmrnin .. -

50 an bı·r •azctecı·ı·e şu kısa ce Ye\.'İ \:,'erine getirir Ye i\.·ıe-..ıne· r ,.. · - rr nn i şek1i! vahı vrrmişti: sini kininden ıiyade hocanın 
- Ne7-lcye tutulmamakl ... Sümkürmenin de fenni şekli okuyup üf!C'mesine atfederrni~ ... 

\'arm ı ş ve insan, nezleli olsun Zeki bir insan olan hocantrı 
inıtillrrcdeki olmasın buna rlavet etmeıı· b h k ı· ' d kt 1 ttık: .J u are e ını o ora an a 
teşebbüs imiş! ... Nezleden bahseden dok - Sizinki de biraz on:ı ben· 
Nczlryc karşı tcsirlı bir ilAç tor lar bu nokta üzerinde ısrar ziyor! 

bulmak için, Amcrikadan son- ediyorlar. Biıdc de tanınmış Dedik. GUldil ve su ce\·abı 
ra, 1\vrupadaki müesseseler de bir boğaz, burun mütehassısı- verdi: 
faaliyctlC'rini arttırma~a karar nın bu hususta bir kitabı var- - Doğrudur; biraz değil bir 
\'crmişlrrdir. Bu cUmlcdC'n ola - dır. Bu doktor kendisine mil- hayli benziyor! . 
rak ingiltrredcki Ncıle Ensti- racaat eden hastaları sümkür- Anlaşılıvor ki nezlenin önü· 
tüsü insanlar üzerinde C!>a~h mcktcn imtihan eder, kusurlu ne gtçece.k bir aşı, yahut <'~ 
tecrübeler yapma~a karar ver- gördüklerine bilgi \'erir. buk tedavisini temin edett 
miştir. İngiliz Sa~lık Bakanlı~ı Doktora göre bu lş kat'iyyen bir scrom bulununcaya ka~'! 
bu iş için 600 gönüllü aramak- gürültülü bir şekilde, burnu Rokfe1ler'in tavsiyesini ycrı~ı 
tadır. GönüllülC'r l{arvard Nez- zorlayarak yapılmamalı imiş. getirrnel::e çalt5maktan baş 
le Enstitü•ünde yatıp kalka· Ak•I hareketler, kulakta mü· çare yoktur! 

~--------~~--.-----~--------------------------_,,,, 1 0 BÜYÜ K 
YA ltA)I A Z 

1 li· ~İ .• 'tıl"I) 

P i,Yrs 3 perde 
asan o\dıata rhrbh• 
Ylren ıı.,ıııa C. VAh 

Frınıııs hmıill•ri miirl· 
tlnre ('ınıamhırlan 

• rtımarlan haı\a 

• aı ıat tam :?1.15 t• ruma 
(talebe) ~·ı n atine ~•at tam 15 dt 

TJ:t.EFO.X: 4.0'2i8 

ftlUA mlE R KARACA 

UAKSlll Bo alı:ıam 

UELSISKI 952 
C• ~artnl. Paıat mali· 
,,.ıer 18 da, ıuareltr 21 

·te. C'arıamba alı:ıımla 

rı tfrııllltlı hallı ıecesl. 

Paıart•I alı:••mları te~ll 

toktur, Pertemb• ak~anıları •• Cnmu'" 
teal matinıde talehfl'11 tenılll~ 

Telefon: '3\ 8' 

!STANRUL BEl.EDIYES! 
ŞEnİ R TİYı\TROLARI 

TürKçc::;ı: 

Saat 2 1 dt 

DRı\M Kl~m 
SON KOZ 

Yazan: 
!\lichel Duran 

Solalınddin l rdelp 
Telef<'n; o&"2:1.S7 

Pazar günleri 15.30 da 1\ta tine 
CumartC'S İ ve Çarşamba günleri 

14.30 da Çocuk Tiyatrosu 

Gi~eler saat 13 de açılır . 
Pa1arle1I akıamtarı Oram lı:11mında. 

Balı aktanılıırı Komtt•U lı:ıamıııd• 

t•m•ll 7olıtnı 

E MiNÖN Ü BÖL tl MtJ 
CE•ki Aalkevl binasında) 
TEHJJ K ELi llÖNE~IEÇ 

Yazan: Priestıey 

TUrkcPsi· Turıe \'alma n 
Pe rşembe. Cumartesi, rııar 
gündt!ı "' Pazar ıkıaıı:ı. 

lstanbul Telefon · Başmüdürlüğünden 
Telefoncu stajyeri alınacak 

1 - İstanbul Telefon BaşmUdürlilıtUnUn işletme servi .. ine W 
lofoncu yeti~tirmek ve telefonculuk yapabilecC'k dur11

1111 

geldikleri zaman telefo,cu kadrolarına eeçirilmtk !>Ur ~· 
tiyle ücretleri arttırıl111-ık üzere 95 lira ücretle ve ".,or 
lacak deneme ve mUsabıkada kazanan bayanlardan stajitr 
alınacaktı r. 

2 - Mil<ahakaya girrccklerin: 
a ) 788 sayılı rttemurin Kanununun 4 cü maddesindeki fJı 

8ıf ve şartarı haiz bulunmaları. 
b) En az ortaokul mezunu olmaları . 

c ) 17 yaşını bitirmiş Ye 2~ yaşını geçmemis olmaları. tı· 
ç) 18 yaşını tamamlamamış olanların müı;abaka ve h e

mete girmeleri için velilerden alacaktan mu\"afakat f> 

netlerini dilekçelerine bağlan1aları. 6-
d) Bılfiil iş l ('tmc servisin-!<' çalı~n1aya giindliz ve gece ,rıd i 

betlerine girmeye rnaları bulunduğunu verecekterı 
lekçelerde tasrih etmeltri. ... ~· 

e) Sıhht durumlarının işl"tme servisinde çalışmaya ıı;--u tı 
düz ve f!ece nöbetlerine girmcıye müsait oldu~u~t1 -
idarece saAlık kurulun1 yaptırılacak muayene son 
da tahakkuk etme:-i ıa-,ımdır. 

tzl<" 
3 - ?tlüsahakaya girmek U1cr ... mUraeaatta bulunacaklar r. 

fonculuA:u elvcri~Ii olup olnıadıklarının an1ac:.ı1ma!>ı 1~eı 
evvelemirde İ!>tanbul TrlC'fon Daşmüdilrlü~ünce bir rJ~ 
nemeye tılbi tutu lac3.k \·~ deneme .. onunda muvafık ; 
tenler mU!>abaka;·a iştir~k f'ltirileeektir. bıtl 

4 - ,.ıu.~abaka 23 arali< 1!1:i2 ~alı gilnil saat 10.00 da 1s!;1'1 
Telefon Başmurtı1 1 lii~it b;n;;sında yapılacaktır. ıf" 

S - Deneme sonunda müsabak~ya ı::irrneve h:ık kazana .. 1.'r;e 
müsabaka saatinden 15 d:\kika evvei mil~abaka yerl1'1 
hazır bulunmaları 15-zım<!ır. , 

6 - İstek1ilerin en geç 18 aralık 1952 per5embe günil s
3
: ; 

17.00 ye kadar evrakı müsbitelerinl tamamlatmış ola\ıı· 
İstanbu l Telefon Başmüdürliı'°'üne başvurmaları i!An ° 
nur, osH&l / 

Adana Elektrik İşletme Müessesesinden 
'f' 

(350) lir a aylık Ucretie kadroya bobinör alınacaktır ııu 
1 

te ihW,sı olanların müesseseye müracaatları ı13n ol~ 



_ ... ___ ~28-11-1952~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ VATAN - - ---------·----- -----------------5--• 
ll~seyin Üzmez.'in dün bize anlattıkları irtica yayınları zehir 

devam ediyor 
saçmaya 

( Baıı 1 incide) 
&u!ka.;ttıların yakalanrııasında bil 
Yük başarı gösterdıkleri halde, 
labıta kuvvetlerinin adet bakı· 
trıından az o!ı1şu epey mü kü
l~t yaratıyor. Sol taraftaki kori-
6orun dibindeki merkez karako. 
lurı.aa, nezaret altında bulunan 
~iist>yin t"zmezlt gOrüsmeye gi. 
dı)·oruz. 
bHüse,·ln, komi.serin: bir tahta 
k ölnıe ile ayrılmış bulunan· m:ı-
2nıında bir tahta kanapf'nin ü

t'rine nturmn,ş emf'k yiyor. Pi. 
de. 1$gara köfte, domates, !O· 
fan. ye~il bib r .•• t~tahası '·erin 
de. Başında kasketi. sırtınd; ııar 
~esü5ij var. Küçücük odadaki ka 
b:batığa aldırmıYor; Kendisini 
dün gece :'\falat)·aya ilk vardıf'ı 
Zanıan ,., bu sabah erkenden de 
:orn:ıuşttim. Zayıf, uzun boylu, 
eınıkJi yüzlü bir R•nç. Sn! gö· 

zunun üzerinde yanık yarasına 

1
ben7.eyen büyücek bir yaranın 
t_i var tVatano yazı heyetinden 

ernal A,·dar'la suikastçı Hüse
tin Üzme; ara.sında şu konuşma 
cereyan etti. Ililseyin tzmez, Tunç Yalman'la görüşüyor 

( Ba~ı 1 incide) yine bu dergiler tarafından son 
şilrmek maksadına te\Tlh edil- derece ağır hücumlara mi.ruz 
miştir.'Fakat münevverler ve inkı bırakılmıştır. Bu mü~abaka dola 
lApçılar bugüne kadar, bunların rısile mürtecilerin «Amerika'!) ke 
ınevcudiyetıni ciddiye almamak, Jimesini mütemadiyen isUsmar 
hattA bunları m!'rak saikile ol. etmelcıi de a)Tıca pek mlni
sun okumamak suretiyle irtica dardır. 
organlarının maksadını kolaylaş- V. Dini ve milliyetçili~i des
tırmışlardır. Bidayette sırf C.H. tekler görünen bu gazete ve 
P. Yi düşman görünercık Demok· mecnıuaların ilk nazarda göze 
ratlardan muayyf'n bir zümre- ~arpan Aşik.lr garclerinin biri 
nin iltifatına maıhar olan bu de Türk - Yunan dostlutunu 
gibi mermua ve ga7.eteler, bu· her ne pahaıı:;ına olursa olsun 
ı:-ün artık Demokrat Partiye, bozmak ve Balkanlarda meydana 
hattı Cumhurbaşkanı Celal Ba. gelen tesanüde ve Atlantik Pak
yar'ın \'e Başbakan Adnan ~len. tı icaplarına halel getirmektir. 
deres'jn şahsına da hücum et· \'[. TurancıJık; saltanatın ge 
mrL!<' başlamışlardır. ri Ji!elişi veya emperyalizm :;i'll 

1\fcmlrketin muhtelif şehirle- Türkivenın hugiinkti durumu:ı:.ı 
rinde çıkan bu altı. ;.·pdj irtica .:edeli;·ecek qeşitli ideolojileri 
der~i5inin son sayılarını dikkat. de pl3nh bir §f'kitde deıı:;tektt .. 
le okuyan bir vatandaş, bunla· mek irtica ori:'.anlarının belli b:t~ 
rın aayc1C'rinin ŞU esa5 nokta. Jı gayelerindcndir. Bazt dergiler 
!ar C'tr;ıfında toplandığını kes. tarafından ayrıca, bu maksat uğ 
tirmf'kf P f?İİ('hik CPkmi~·et'f'kfir. runda serbestte satılan kitaplar 

I. Tilrkl;·e'yi mensubu bulun da neşredılmektedir. 
duğu Batı milletleri ailesinden Bu gibi muhtelif çarelere baş
ayırmak Ve gerek lctimaf, gerek vurmak ve daima din kisvesine 

• 
L 

( -

- ... 
Baımuharrlriınlı Malatya Memleket hastanesi operatöril SaUhattin Baı ile 

. Aı·dar - Niye yaptın bu t
li?. 

Suikasttı - Esa.sen fikirlrri· 
rı, iştirAk etmiyordum .• temle· 
ket icin zararlı huluvordum. Dil· 
1~n bir ke'e dofurl~ bir Erme· 
l\ı;tan imp3ratorlu~u kurulmaı;ı. 
rı.ı jt;teven aıiamı naı;ıl \"unnaı.· 
~1 1?ı." ;!'?mleketin mukadderatı 
~ o:rnayanları nasıl öldUrme-

1 
• 

l siyası bakımdan Şark'a )·önelt· bürünmek suretiyle, memleke
mrk, tin her tarafında gayeleri•e bi· 

11. Bugün memleketin her b1 lerek yera hilmiyerek hizmet 
kımdan •peri6an• bir halde ol· edecek ~ahı!'lardan müteşekkil 
dtJğu fikrini yayma)·a çahşardk, bir te~kil.1t kurduktan sonra, bu 
oku)·ucuJarında, isyan, hatta Hı- şahıslar. memleketi kim bilir ne 
ti13l .sa)'esinde parlak (!) bir is. gibi bir idarf'ye kavuşturmak e
tikbale kavuşmak arzusunu UYl!: melindedirlf'r. Fakat şurası mu· 
ciırmak. hakkaktır ki, hiikOmet bunlara 

Suikast faillerin den 12 si dün 
mevkuf en mahkemeye verildi 

tİ>? 

- Ahmet Emin Yalman'ı tanır 
ltıı)·dın' 

- Hayır. 
- Sen okumuş bir gençsin. 

~tı adamın 40 küsur yıldır mem 
b~ketine hizmet etmekten baıka 
ır ıa ·e gütmtdiğini nasıl bil

l!:ıeı~in? 
k - ?rkun meC'muaı;ı .o~un .fi: 
lrtQrıni net;retmiştl. Fıkırlerını 
'''~•n ve Bilyük Doğudan öğ· 
tendim. 

- Bu ıazete ve mecmuaları11 
.\hınet F.min Yalman'ın fikirle
t~rıi doğru olarak aksettirdikle. 
tın, . 

ınanıyor musun? 
- Evet. 

in~ Kendi gazetesini hiç okur 
ll)•dun'! 

- Ara sıra ... 

t - Peki a~a, fikJre fikirle ~ıı 
~~bele edilır. Onu neden ol· 
ıtrrnek istedin'! 

r - Öldürmek istemedim. Y.1· 
~larnak. cezalandırmak İ!tedim. 
\·ttn, 'ter ben onu öldilrmf'Yi 
~buı etmese~·dim, bf'ni öldürt· 
t, klerdi. (H lbukl Hil>Pyin;n ar 
l:k~a$ları, kendisinin Serine hir 
lıke gonilllU olarak orta~" ~ık
~•rını diln verdikleri i!adede 
l.at 1tıtni~lerdi. Esasen töldilrmPk 
•ı ern.edimn diy'n suikaıtcı bt"' 
~ •teı l'lmiş •·e hepsi de Ah· 
l?ı~t E~in Yalman'ın Yücudün~n 
t· •htelıf yerlerine isabet etmıı· 
ırı. 

bı ~u sırada Jandarma komuta. 
ı,,,ııeri iirdi. Yabanoı ideoloji. 

en bahis acıldı. Komutan: 
bi~ Sen bunların ne oldııCunu 
lI~r ınisin acaba~ diye sorunca, 

el' in: 
~ı..;-;-. Siıın1e masnnluk \'e knmil
t 1 . 1 .ık üzerine altı saat konu«a 
-~rırn. dedi ve masonlu~un iki 
rıı! 1 

tarifi.ni yaptıktan ~onra, •Bıı 
t.~:leketin kurtuluşunu müm
l.1tı. ~ılacak cll\·a ve !'sasl:ırı da 
~\· dı slıe anlatabilirim• diye i· 

e etti 
ı.ı;; Si;i zehirleyenler olmuş. 

eın ki, kafanız işliyor, mem· 

Suikasd faili Jlü~eyin L'ı mez )'akalandıktan sonra 

leketin ha;>Tını:ı çalışabilirdiniz. dum. Ondan sonraki yazıları o 
Zehirlemişler sizi. kadar Iena değildi. Ama .~rem-

Kemal Aydarın bu sözüne: lekette irUca var!• demiyecek· 
- Bize akıl veren kimse yok, ti. 

diye cevap veren suikastçı, bu =~~~~~bit. 
sefer ele ıKeşki bizden Uç, bl'Ş 1 
yaş büyük birisi olsaydı da bu rtica ve solculuk propaganda. 

sı yapan •Serdengeçti• rnccmuayaptı~ımıı i~in yanlış olduğunu 
.t.izP sö,_·Iese\.·di11ı drrli.. sının son sayısını kendisine gös· 

terdim. 
Kemal Ardar, Hüseyine: - Buna ne buyurulur? de-
- O ızece ben de postahane· dim. · 

de AhmPt Emin Yalman'ın ya- - Ne var ki onda? dedi. 
nında\'dım. Dısarı beraber çık· lfecmuayı rastgele açmıştım. 
ıa~·d1k, beni de vuracak mıy. ~ecip Fazıl Kısakürek imzalı 
dın" diye ınrdu. •Kaybolan Ahlikımız• adlı bir 
Hüs~yin t.''zmez, Aydarın yüzü yazı gözüne ilişti. Suikastci: \ 

ne baktı: - Necip Fazıı en başta te-
- Sana uzaktan kanım ısın· mizlemek istediğim adamlardan 

mıc-tı. Am:ı beıraher tılcoı:a"dın i- biridir. KarŞlma- çıkacak olsa, 
ki kurşun da ıen yerdin dedi. Mlkemi2"Jne bir k-ıır:;un sıkarım, * diye gazetesindeki fikirlerden 
Yanına gittim olurdum. ders aldığı"'ı itir:-! ettiği adama 
- Ben Ahn1et Emin 'Yalma- ant;ızın küfrc!meRe başladı. 

ıı•., o-'"lı.ı, .. ım. ded1rn. Propaganda organının sayfa· 
F.\'\•eta, i'i!":;i.,e haktı. sonra ka· larını rastgele çeviriyordum. HU 

f'~!lıı~ı t''l.ll"•'••ak ıı:i\l1ah, Allah,• seyin bakıp bakıp: •Ne olmuş 
dedi. , '• tuhaf ı•ı·Jpr olıı)·or &u yani?• diyordu. 
dünvarl:ı~. Ark:ı.!iıınri:ın ~ordu: - Bu ve bu gibi sürU ile mec 

.....: o $?ece hur 2oa mıvdın~ mu.ının me\'cudiycti bir irtica 
- H:n·ır ertesi günil geldim. harek('tini belirtmiyor mu? 
Su,tuk... - .Hayır. 
_ BC'n asıl sana bu fikirleri - Okur musun bu •Serden· 

. lb'l 1 geçti. vi? ., .. ıl::ıyanlara ve senın ~ ı er • . . . 
""!lilır~ava mın·affak olanlara - Eskıden okurdum. Şımdı 
. 1, · derr Onlara ka· artık okumuyorum. 
ıç,..r .yC'lrum, ım. Bund 'k t 1 H" 

1 ,. ~,d.. f'k istedi an sonra suı as ç use· 
P~ 3('.ilr;'na, şu 0 . urm • )in iTıme-z yeniden ·Ahmet E
~ın :vi:ımın kPndı yazdıkl 3 rını 0 • ı min \'alman'ı isteseydim öldüı
kusı\'dın a... . ~ 

1 
mez miydim? Ben onu sadece 

-. Beıı pasıl .\hrn~t .Emı~ \J · yaralamak istiyordum. gibi laf. 
m:ın :ı Konj":ı had~sr~erın(len lar etme~cı başladı. Sık sık dilş· 
sonra •:\!~_mlekette ı.~tıca \ar- tüğü tenakuzlara rağmen sui
dır• dedığt zaman duşman ol- kaslcinin fikirleri \•e şahsiyetl 

hakkında bir fikir edinmiştik. 
Komi!iierin oda~ından çıktık. 

Umumi teessür 
Devam ediyor 
Başmuharririmiz Ahmet Emin 

Yalmana karşı ?ı!alatyada yapı
l:ın suikastın yurt i('inde uyan
dırdığı nefret \•e infial günden 
~üne genişlemektedir. Başmu
harririmlze gönderilen mektup 
ve telgrafların neşrine bugün de 
devam ediyonı1· 

lf. 
Samet Ağaoğlunun telgrafı 

Hadiseyi şimdi gazetelerde 
okudum. Derin tce~.'>ürlerimi bil· 
dirir, Acll şifalar dilerim. 

Samet Ağaoğlu 
lf. 

Fevzi LU.tfi Karaosınanoğ! 
tunun tclırafı 

şebekenin başı !Uusa Ça~ıl (solda) \'C Jl ildbrnin 
Perişan haldeyim. Seni göz.. 

yaşlarımla öper, Allahtan Acil 
şifalar dilerim. 

'~·, '• •!ıd 

ba~hca f3llterio 1rn Şerif Dur!;Un 

<ı ıebekeden Hü .. yln Ya bacı (solda) ve Abdullah An 

fe\'ll LfHri Karaosmanoğlu 
lf. 

Del·Jet Bakanı l\l u3mmer 
Alakantın te lgrafı 

Maruz kaldığınız elim tecavüz
den duydu~um derin teessürün 
yanında sıhhatinizin çok iyi bir 
durumda bulunduğuna dair şim· 
di aldığım son haberin tevlit 
ellili samirnt 5evincimi bil1irir, 
Acil ıi!alar dilerim. 

De\•let Bakanı 
l\lu ammer Alak3nt 

* Ulaştırma Bakanı 
Yümnü Ür esinin telıra rı 

Seyahatte idim. Geç haber al
dım. Geçmiş olsun, Acil şifalar 
ve tam Afiyet dilerim. 

Ulashrma Bakan ı 
Yiimnil Üresin 

lf. 
Abdülhalik Rendanın teJgra!ı 

Büyük eeçmiı olsun. Çok ütül. 
düm, lcil şifalar dilerim. 

Abdülhalik Renda 

III. Bugün Türkiye'de açık- karşı zecri tedbirler almamakta 
tan açığa komünizm propaganda de\'am ettigi takriirde, Türk mil. 
sı yapmak imk.1:nsız hale gel· Jetinin bugün sahip bulunriu~u 
miştir .Fakat bunlarca Tü iye' inkılap ve hürriyet ruhu ciddt 
de, komlinistlerin istediği bllz- hir tehlikeye maruz kalacaktır. 
gun havasını ;.·aratmanın baş'<a Bahis mevzuu irtica mecrnuala
usulleri de vardır ve bu havayı rından hirinin ı::on .sayısında, dün 
her vatandaşın mukaddes bildi· !\talatyada o;,uikast tertiplemek .su 
Rı dini akidelrri istismar etmelc cu ile tevkif edilenlerden ikisi. 
suretiyle yaratmak nisbeten ko. •İlin birer m.1.nidar mektubu nes
lay olabilir. İrtica hareketini i· redilmiştir. Bu yayınlara mek
dare edenlerin bu habis dü~Un- tup gönderenlerin, yazı yazan· 
ce He hareket ettiklerini, yaıı- ların ve bunları çıkaranların ha
lan yazıların bir COğU atığa \'Uf· kiki hüviyetinin acıklanmasını a 
maktadır. caba daha ne kadar z~man bek· 

iV. BPndelerini aynı kin ve leyeccğiz? 
ncıfrct hi1>lerini paylaşmak .sur!- Ahmet Emin Yalman, bunla. 
tiyle birleştirmek, hepsini ga. rın gidi maksatlarını açığa vu· 
leyana getirecek ıı:ahte umacl· ran ilk gazeteci olmanın «Ceza. 
lar yaratmak. Ahmet Emin Yal- sını. (!) kani_yle ödemiştir. Ted
man, bu uğurdaki menfur tec- bir almanın, oyalama siyasetin
rübenin timsallerindrn biri ola- den v~ugeçmenin zamanı h31A 
rak kullanılmış 1.'e 5İ5f Pm1i bir gelmC'di mi? 
şekilde aylardanberi şahsı etra- Bu.c:iin memleketimizde intişar 
fından yaratılmak is.tpnrn hava- clmekte olrtuklarına, birçok O· 

ya bir de şeni suika~t eklenmiş· kuyucurnuzun inanmakta güçlük 
tir. Dikkat edilecek olursa, mem cekeceğinden emin bulunduğu. 
leketimizde 20 küsur yıldır J(Ü· muz bazı dergilerin menfur muh 
zeUik müsabakaları tertiplendiği teviyatını yakında bu sUtunlar
halde, geçen yıl bilhassa .:Va· da gözlerinizin önüne serec-1· 
tan• ın tertiplediği müsabaka, ğiı. 

Sııikasdcı şebekeden Fevzt Özer (solda) ve Avnullah Özmansur 

Vicdanın sesinden 
ayrılmıyan bir kalem 

Konyada çıkan Yeni Konya makalelerini okuyanlar bolşe· 
gazetesi, son tecavüz bAdisesi vizm yolunun düşmanı olmus
münasebetile Namık Aras iınza· tardır. 
siyle şu başmakaleyi neşretmi$ Bir mürteci öldürmek istiye. 
tir: bilir. 

Ahmet Emin Yalmanı öldür· Ahmet Emin kuv\·etli bir inki· 
mek istemişler. Ateşli, yaratıcı IApı;ıdır. Bu memleketin ancak 
bir kalem susacak, nafiz bir ~ö- yeni bir ruh \'e inanışla, medeni 
rUş kaybol:ıcak, keskin bir zeka devletlerin inkil~p prf'nsiplerine 
ortadan kalkacak \'e cesur bir sadık olarak ilerliyebileceğine 
ruh yerlere !l:C'rilecek. inanmıştır. Gerilik, hele dini I· 

"türteci sevinecek, komünist let ederek yapılan ~erilik, nü
bayram yapacak, dalkavuk mey. mayişlerinin bu milletin hede· 
dan bulacak, bütün sinsi dllşiln- le varmak için geçti~i bunca yı
celere gün doğacak. lı mah\·edip ı;::idPceğine inanmıs-

Yalnıanın kıymetli şahsınd~ tır. natı medeniyetinin samimi 
toplanan apaçık bir fikir, bir de- 3.şıA:ıdır, ideal şeklini Amerika 
mokrasl dlinyasını öldürmek, Birleşik de\·letlerinde bulan de· 
Türkiye basın varlıjtının kıdem- mokrasi anlayışının memleketi· 
il, ~erc!li ve ırı:eC'iyeti bir irade- mizrle tatbikini göreceği giln 
sini yok etmek istrdiler, Tanrı· şüphesiz onun bayramı olacak
nın bUyük lülhi ile emellerine tır. 
muvaffak olamadılar. Onu politikaya Alet ederek te 

<Vatan) ın devamlı okuyuc~ı· öldürebilirler. 
tarı. başmuharrir Ahmet Emin Çünkü o, sırasında bu taraf; 
Yalmanın yazılarında daima per !itrasında o tarafa yerinde hll· 
vasız. korkusuz bir ruhun hAlli- cumlar yaparak, fakat hlc bir 
seteri tam nıftna!iiiyle, ayırabilen zaman kE"skln görllşünclen ve 
bir muhakemenin h5kimliğini \·icdan sesinden ayrılmıyarak 
~örmüşlerdir. O, büyük bir vatan kalemini yüriltmllş ve tara(sızlt. 
perver, inkilap umdelerine ka- ~ın sembolil halinde kıymetli 
yıtsız sadık bir insan komünizm n1c,·kUni muhııfaza edebilmiştir. 
le şuurlu bir anlayışla mücade I\.falatya hastanesinde 40 kü· 
le eden sadık bir milliyetci. fi· sur !lienelik bir meml(lkC't hizme
kir taassubu taşımıyan, h~dise tinden sonra onun mükftfatını 
lere ~ününe göre kıymet veren, kurşun yaralarının sızıları icin
ikbalde gözü olmayan bir gaze- de idr~k eden bu kıymetli Türk 
tecidir. e\'l3dı aziz \'e muhterem fikirle-

Onu kimler öldürmek istiye- rini bugün millrtine yaymış. yer 
bilir, leştirmiş durumdadır. Hizmeti 

Onu bir komünist öldtirm,:lk tarihe geçecektir Yaralanma..~ı 
ister. Çünkü Yalman oldum ola- onun etrafında onun fikirlerini 
sı insan haklarına tecavüz etmek benim~iyen vatandaşları, mi.işte· 
istiyen kütlelerle mücadeleyi rek dAvalar etrafında daha ııkı 
şuurlu kalemi ıle işlemiş, baş· bir saf halinde birleştirecektir. 

( .Baıı 1 incide) 1 
edilen Hüseyin tzmeıden başka 
dıger •anıklardan Musa Çağıl 
Dintemiz, Abdülvehap Arın, llü
seyin Yabancı, Fevzi Özer, Ab
dülkadir Akçiçek, Ilhan Civelek, 
ııustaia Özmansur, Abdullah 
Özmansur, Şerif Dursun, Fehim 
Alba,rak, İbrahim Kara isimle
rindeki 11 kiıi ı:le Malatya sulh 
ceza hikimi tarafından &orgula
rını müteakıp tevkif edilmişler
dir. 
DURUŞMAN IN TAFSiLATI 
Bu irtical suikasdın 12 sanığı

nın dün mahkeme huzuruna 
lievkedilmeden önce namaz: kıt .. 
dıkları, sorguları esnasında da 
dualar okudukları görülmtiştilr. 
Duruşmadan önce Savcılığın 
SE'\'k yazısı okunmuştur. Bu ya
zıda yukarıda isimleri yazılı 
'damların Başmuharririmiz Ah· 
met Emin Yaimanı taammüden 
öldürmeğe tam te~ebbüsten ve 
devletin temel esaslarını kendi 
indi inançlarına u)·durrnak ga. 
yesiyle gizli bir teıekkül mey. 
dana getirmekten sanık oldukları 
bildiriliyordu. Bilahare suikasd
cıların sorgularının yapılmasına 
haşlandı. Sanıklar dün verdiı?i
miz ifadelerini tekrarlıyarak, 
Ahmet Emin Yalman hakkında 
ileri sürdükleri mesnetsiz iddia
larda ısrar ettiler. Bunların ele· 
başısı olduğu anla~ıtan l\Iusa 
Çağıl şunları söyledi: 

Ahmet Emin \palman l'P e51 Rpu.an \?atman 1'1a1atya 
l\lemleket hastanesinde 

• 

oynama5a derdi. Ahmet Emin 
Yalmandan da daima nefretle 
bahseder ve hergün saatlerce Bil
yük Doğu okurdu. HAdiseden as
la haberim yoktur. Ben toplan· 
tıya iştirAk etmedim ve bilmiyo. 
rum. :\fahut tabancayı da odam· 
dan bavulun içinden almı,ıar, 
hatta bu arada pardesüm de i'.Ö· 
türülmüş.• 

Diğer taraıtan öğrendiğimize 
göre, su1kasdcıJarın ekserisi Bü
yük Do~u cemiyetine ve İsllm 
Demokrat partisine mensup ol
maktöın başka, Millil:<kilet Der
neline de kıyıtlıdırlar. 
"TUrlı:lyefte kl.!a '! manda 80 ŞU· 

Şerif Dun;un'un kan-~sı be açmış bulunan bu dernek, 

·- Kanun mukaddesatımıza 
hakaret edenleri cezalandırmı
yor. ?ı!ukaddesatımıza, dinimize 
küfredihyordu. Hakkımızı kanun 
yoliyle arayacak durumda değil
dik. O, Türkiyenin en kritik 
anında Amerikan mandasını tek
lif etti. Gazetesinde çıplak ka
dın resimlerini nl'şrederek gil
zellik müsabakaları tertipledi. 
İmamların sarık ve sakallarıylc 
alay etti. Kadınlarımıza her fır
satta hakarette bulundu. Mem· 
lekette irtica var diye yazılar 
yazdı. lşte bıitiln bunlar için onu 
kendimiz ceıalandırmala karar 
verdik.• 

tın Hüseyin Üzmezin evinde ~·a. dün azalarından ?tfu"a Çatıl'la 
pılan aramada birçok evrak ve İlhan Civelek'in ihracına karar 
imzasız, tarihsiz mektuplar ele vermivlir. 
geçirilmiştir. Henüz tasnif ve nIUSAl'ilN ÜZERiNDE 

Bilahare, ltlusa hAdiseyt na~:ıl 
tertiplediklerini dün bildirdiği 
miz gibi anlattı ve bağlı bulun. 
duğu dlvasına bütün kalbiyle 
inandı~ını, Büyük Doğu cemlye 
ti tüzil~ünün Anayasaya muvazi 
oldulunu, ona muğaylr hiç bir 
maddesi bulunmadığını, sadece 
biraz muhafazakAr olduklarını 
iddia etti. Ve nihayet ellerini 
Q:öğsilne kavu~turarak sözl@rine 
nihayet verdi. 

Diğer suikasdcılar da cinayeti 
tertipleyiş şeklini ,.e Ahmet 
Emin Yalmanı nicin öldürmek 
istediklerini yukarıdaki şekilde 
anlattılar. Bunlardan ŞC'rif Dur
sun poliste ilk ,·erdi!i ifadede 
Yalmana kendisinin de ateş et· 
tiğini &öylüyordu. Sulh cez3 hA ! 
kiminin karsısında i~e Şerif 
• Bt>n korku ile böyle ifade ver~ 
dim. Halbuki Hüseyin Üzmeızin 
Ahmet Emin Yalmanı vurduk 
tan &onra Suriyeye kaçacağını 
duyunca işi açıklamak mecburi
yetinde kaJdım. Yalmanı yarala 
yan odur.• demiştir. 

Ayrıca suikasdcı, evinde bulu
nan iki adet satırın da sessi7.ce 
adam öldürmek için Hüseyin t::.. 
rafından yaptırıldıgını söylemiş
tir. 

HÜSEYiN t)z~IEZIN 
A!'i'L.\ TTIKLARI 

İrtica suikasdcılarının başı o-

tetkiki bilmeyen kolJcksiyonla- Bt;LUNAN PARA 
rın hepsini •Serden Geçti•, •Bü- Bu sabah f\fuı;a Çağıl'ın üıe-
yük Doğu•, .sebilürreşat•, ıYe- rinde 550 lira bulunmuştur. Bu 
şil Nur• mecmua ve gazeteleri parayı, her ikisi de hacı olaıı 
teskil etmektedir, zengfn amcalarından temin etmif 

Jlüseyin Czmez a.rrıca suikasd- olması ihtimali üzerinde durul
dan sonra bu iş için Musadan 1 muşsa da, kendi hallerinde, iyi 
para istiyerek 120 lira aldıCını ıöhret sahibi tüccarlar olan am-
söyledi. caları ~lusaya para vermemiş ol· 

f'STE(mEN 'll"HiTTİN duklarını söylemişlerdir. Suikasd 
ŞA,ILJO(;LOit;N SÖZLERi cı Ilüseıin Üzmez üzerinde bu-
Suikasdcı Hüseyin Üzmezi lun::ı.n 120 lirayı da Musa Çağıl

Elltığdaki e\'inde oturtan üsteğ- dan almıı olduğunu söıl•diğine 
men ~!uhittin demiştir ki: göre, :Alusanın bu paraları ne. 

•- Ben Jiilseyni iki ay önce reden ele geçirdiği tahkik edil· 
Ellzığda kılapçı Hafız Abdülka- mektedir. 
dir vasıta.sıyle tanıdım. Abdül- Sffi.\ ATAY, Nt\Dİ VE 
kadir dinine çok bath_bir adam- YALÇINA DA GELECEK~IİŞ 
dır ve daıma doğru soı·Ier. Jfti. Malatya (Husus!) _ DUn sa
s~yinin. d~ iyi bir genç old~ğunu hah Sümer karakolunda sorıu· 
soylemıştı. B_en de beş. vakıt n~- ya çekildikleri esnada suikast 
maf kılan Üz~eze ~\'tın.de hır sanıklarından ve şebekenin ele
tek oda verdım. l}u~eyınle sık başılarından "fut;a, rAhmet E.. 
ıık konu.şu.rduk, Necıp. F3.zılı:ı min Yalmandan ba~ka öldürmek 
hayranı ıdı. Fakat ah bır kumar istediğiniz kimse var mıydı'! .. • 

Bekçi Osman 

sualine: 
- Falih Rıfkı Atay, Nadir 

Nadi \'e Hüseyin Cahit Yalçının. 
da fikirlf'ri bizimki1tre uymu· 
yordu. Onlar, da bizim düşman· 
larımızclır, diye cevap vermiştir. 

DE,IOKRAT MALATYA 
G.\ZETF.Sl'11İN İSNADI 

Malatya, 27 (Hususi) - De
mokrat Malatya ı:azetosl buııün 
kü .sayıt;ında burada her iki par
ti mensupları arasında hayret ve 
üzüntü uyandıran bir isnadd ı 
bulunmaktadır. 

Bu gaze-tpye göre Yalman'a 
tertiplenen suika~d Büyük Do
ğu'cıı veya ls!Am Demokratlar 
tarafından delıl, Hı1k Partisinin. 
bazl ileri gelen şahoı:iyetleri tara· 
fından tertiplenmiştir. 

--0-

Son dakika: 
Malatya 27 (Hususi Muhabi

rimiz Yılmaz Çetiner gece yarı· 
sından sonra saat 2,30 da bildi· 
riyor). 

Suika!lt tertipçilerinin tevkif· 
!erine karar verilme!;inden sonra. 
tahkikatın ienişletileceği ve şe
bekenin başka ş•hirlerdekl bu 
kabil gizli tşekküllerle ilgisi O· 
lup olmadığının araştırılacait 
anlaşılmaktadır. 
Ö~rendi~imize göre Malatya

dak! Büyük Doğucuların ve Is· 
Um Oemokratların evlerinde ya
pılan ar:lştırmatarda ve ~ebekı 
mensuplarına ait e\'rak ara"n· 
da, bunların Bilyllk Doğucu Ne· 
olp Fazılla irtibatları oldu~unu 

~:,a::_~;,;;~';,J.~'..:..:~JC"Osteren bir takım mektuplar V9 
deliller ortaya çıkmıştır. Tahki
kata devam olunmaktadır. 
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( İKTİSAT~ PİYASA ] 
Ticaret Odası Odalar Birliği 

ile ihtilaf halinde 

ı r -, 
BORSA 

' Ticaret Odası meclisi dün saat 15 te toplanarak yeni mua
mele vcrgi.ii tasarısını gözden geçir~tir. 

Bundan bir müddet evvel İstanbul . B~a ve Ankara Tica
ret Odaları, muamele vergisi tasarısının sanayiin inkiıatına ma
ni oldu~unu belirten bir raporu Ticaret ve Sana.}i Odaları Bir
liğine göndermi~lerdir. 

Odalar Birliği bu raporu değiıtirmiş ve muamele vcr,isinin 
t~dCinin mu\~fık olacağı mealinde bir rapor hazırlayarak Tica
ret Odalarına tilmim etmiştir. 

Dun Tıcaret Odası meclisinde Birliğin hazırladıtı rapor 
prot~o rdilmif \•e Ankaraya beş kişilik bir heyet 'önderilerek 
muamele ,·eriisiı1in faydasız olduğunun a:erek Ekonomi ve Ti
caret Bakanlığına gerekse Odalar Birliline bildirilmesi karar
laş! ırılmı}tır. 

Bidikle g\irü~ birliğine \·arılmayacak olu1'5a, Ticaret Odası 
kendi tezini ihth·a eden ayrı bir rapor hazırlayacaktır. 

lieyrt, !.Iuhlis Erdenes, Refik İsfendiyar, Kemalettin İbar. 
Arif ~rırt 05man ,-e İsmet Çamoğlundan teıekkül etmiıtir. 

Defterdar Memleketimize 
Fabrikas ı nın elinde Yapılan Marshall 
3,5 milyon liralık Yardımı 
Hatalı kumas var • 
Aldı~ımız. mahimala nazaran 

Sumerbank Defterdar fabrikası· 
nın elinde 3.5 milyon lira kıy
metinde hatalı kumaş bulun
maktadır. 

~tüessescnin bir Hirlü sat.ama· 
dığı bu kuma !arı tekrar top bo
~:ama yaparak piya!liaya arzet
mek imkanını aradı~ı belirtil· 
mektedir. 

Gerek ıapılacak top boyama 
işinin masrafları, gerekse boyan 
dıktan sonra kumaşların keçeleş 
mesi dolayısiylc müessesenin 
1,5 • 2 milyon lira ziyana uğra· 
yacağı •öylenmektedir. 

TAIIVİL FL\TLARI 

Dün kambiyo borsasında mu. 
amele gOrrn tahvillerin kapanı~ 
tıatları aşağıda gösterilmiştir: 

... 5 raırlı 941 D.D.Y. İk. ıv 
ı 12.;o hrad•n, V. 113.50 !ira
dın, 9.51 istıkrazı 109 liradan, 

"O 6 Jaizh kalkınma lIL 
113.80 liradan, 9-l9 istikrau L 
112.50 liradan, 

'ö 7 faizli 93-1 Sivas • Erzu
rum 1. 22.25 liradan. il • Vll. 
22.25 !ıradan, ~DL I. 24.25 U. 
radan. ır, 23 Iiradan. lII. 25.25 
!ıradan, l\•, 25.35 liradan mua· 
mele görmıı§tür. 

J!Em,EKETTE TR\ KTÖR 
s.uısı ARTIYOR 

)lcmleketimiıdeki traktör sa. 
yısının ı:ün ı:cçtikçe artti~ı bil· 
Girilmektedir. 

950 yılında 6580 traktör var
ken 952 ı·ılında bu miktar 24 
bin 280 e ıükselmiş bulunmak
tadır. 

iııilıler memleketteki traktör 
miktarının ihtiyaca yetecek s~ 
viyeye gelmiş olduğunu belirt. 
meki.edirlcr. 

YCN VE PA."t.;K DÖK0NTÜSÜ 
İHRACATI 

Amerikaıa 15 kuruıtan .50 
bin ton pamuk döküntüsü ihraç 
~dilmek üzere anlaşmaya varıl
mıştır. 

Batı Alman)-a firmaları da 
memleketimizden ı ün döküntü
ıil istemektedirler. l'ün dökün
tıileri cinsine Ye elyaf vaziyeti
ne göre 50 kuruştan 150 kuruşa 
kadar muamele görmektedir. 

ihracat durumu 
26 kasım çar,amba günü Ti· 

caret Odasından F.O.B. 1.619.127 
lira değerinde 42 adet menşe 
ıahadetnamesi alınmışlır. 

)lemleketimizo )far;hall pla
nından dört sene içinde 354.2 
milyon dolar yardım yapılmış
tır. 

Bu yardımlardan 177.~ milyon 
doları vasıtasız. 176.7 milyon <41-
ları ise va~ıtalıdır. 

Bu arada 48 - 49 da 49 mil
yon dolar, 49 - 50 de 132.7 mil
yon dolar, 50 - 51 de 100 milyon 
dolar, ~1 - 52 de 70 milyon dolar 
tahsis edilmiştir. 

~\yrıca 2.5 milyon dolar da 
teknik yardım yapılmtştır. 

Dört senede yapılan bu yar· 
dtn1lardan 196.7 milyonu hibe, 
140.2 milyonu kredi, 17.3 milyo
nu şarta ballı olarak verilmiş 
bulunmaktadır. 

Ayni müddet içinde umumi 
Amerikan yardımı 12.819 milyar 
doları bulmaktadır. 

PAMUKLU İSTİHLAKİ 
ARTIYOR 

Memleketimizde istihlak edil
mekte olan pamuklu mensucat 
nıiktarı gün geçtikçe artmakta
dır. 

Devlet fabrikaları ve husu;;i 
fabrikalar imalAtı ile yapılan it· 
haliitın yekiınu 945 te 120.6 mıl
yon metre iken, 949 da 193.7 
milyon mel re)' e , 930 de 196.3 
milyon metreye. 9:11 de ise 218 
milyon nıctrel·e yükscJmiştir. 

951 yılında Devlet fabrikala
rı 107 milyon metre, husus! fab
rikalar ~1.7 milyon metre pa
muklu mensucat imal etmişler, 
59 milyon metre de llhalAt ya
pılmıılır. 

DEMİR FİATLARI DÜŞÜYOR 

Gerek ithal malı, gerekse yer
li yuvarlak demirlerin fialların
da ucuzlamalar olmuştur. 

Yerli malı yuvarlak 12 mili
metrelik demirler 60 kuruştan 
55 kuruıa. 14 milimetrelikler 60 
kuruştan 56 kuruşa, 16 milimet. 
relikler 62 kuruştan 60 kuruşa, 
26 - 32 milimotrelikler 58 ku
ruıtaıı es kuruşa, ithal malı 6 
ve 8 milimetrelik demirler 68 
kuruştan 62 kuruşa, 10 mili
metrelikler l<e 60 kuruştan 55 
kuru~a düımüş bulunmaktadır. 

DENiıYOLLAJllNDA YOLCU 
VE y()ıc NAKLİYATI 

945 yılından 951 )·ılı sonuna 
kadar Dcnizyollarlllln ıerck şe. 
hir hatlarında, ı::crckse dış hat
larda yolcu ve yük nakliyatının 
arttığı müıahede olunmaktadır. 

Yolcu nakliyatı 945 yılı nda 
48.5 milyon iken 1949 da 57.7 
milyona, 950 de 58.9 miJyona, 
951 de ise 62 milyona vasıl ol· 

İSTANBUL BORSASINL'i 
27 Kasım 1952 Perşembe 

ıtcıtıı Kapanıı 

Sterlln ':'00.:iO 701.-

100 Dolar ~$0.SO ~S0.30 

100 Fransu: Franrı O.eo 0.80 
100 Liret (l.tıO (l.80 

100 İITi~n Franıı 01.03 6&.03 
100 Florin 73.61.,0 73.68.'-0 

100 Bel-;ika frann 5.80 S.80 

100 Drahmi 1.870 1.870 

ıoo Cekoıfo•ak kıır. S.50 s.so 
100 hTtO Kur. 5'-.l:! .. 50 6'-12 . .SO 

ESRA." VE TAHVİLAT 
% 7 FAİZLİ TAHVİLLER 

EıYaı - P:rınr" ~. I 
Fi,.a• - 'f:rıurum :,..7 
l'ltt Detnirtolıı 1 
11lı2 n..mirrolıı ır 

l!u;t llııdaf.la il r 
J!J.11! lfudafaa T 

'22.'25 .......... ........ 
~ ı.ıs 

'25.10 
'2-1.::i-S 

: t .. 5 
~5:')0 

:!S.'25 
:zs.:s 

lhllt ".\[ilda!aa 11 
)lıllt -l 11.tafaa l 'r 
]Jil!f Mııdataa IV 
Ziraat 'Rankuı I 
ıos:ı Ziraat B. tr ıı ı .o 

% 6 FAİZLİ TAHVİLLER 
111.51 D. l":J ıı. YI 
:&:alluıuna I 
Aatı-ı:ııııa ır 

K'allcııuı:ı• ıır 

19.f.~ tah'fıl1 IJ 

] 1 . ·0 

11 ·~ -: .. o; 

113 80 
113.80 
] 13.80 

ı:us f&tılran I 113,60 

l!Jt') l~tikrau 11:?.no 1 
% 5 FAİZLİ TAU\"İLLER 

Erranl :?.5.00 

1\rarnlr•'i. 193• :?l.'!J 
İlı.:ruuiT!'li r. llu<i•ta& :?f.10 
1h1ınl7•ll (Ut n )•olu TV l lf.: 15 
İtramJ1ıll 9tl DToltı V ll~.'iO 
ıı:ısı Tahvili ın3.:!0 

l!JS.! Z. R. llT 10~.10 

t'l·:l Ziraat n. 1. 112.SO 

%4,5 FAİZLİ TAHVİLLER 
HU'3 Tah•ili ıo.ı.oo 

BANKA HİSSELERi 
}[erkra Ban.k 
lı Bankan N. 
Yıın 1".tr<L B. 
T. 'l'ıcaret. B. 
Anlan Cımıent.ı. 

Sark D•lirmımleı" 

Osmanlı B. 
Obnıas,.-on J..nıl 

:?t.3.00 
35.90 
, , ts 
'0 

S:l.00 
:?1'1 • .50 
fi&.00 

140.00 
ı;t. &O hin• And. 8.t. . .50 

PARİS BORSA.Si 
ALTIN FİATI 

t il Kılo ahııı 4 6.ooo rR.. 
(6} flnlar 3'37 TR. 

SERBEST PİY.\SAD.\ 
DÖVİZLLR 

Stırriııı Lımd<ın 

Eııırlin tfrlrlil 
l'!::!t) 1 ]I) 

1120 11"') 1 
Dol.tr t•kl«l' .ı 5~ 41'10 
Dnlar •f~til ıll>O 4e:S 
Dolar ~- ı- '"'7 468 
lı•lt:r• Fr. ııo t LO 

BORS.\ HARiCt ALTI'.'i 
FİATLARI 

C"•mh•rb"ıt 
R•111\ 
n" at ı:t:"l.f 
naıni\ 

"\"'abıt 

A.<b 
Galdtn lfollttıd. 

tnrllll lir111 
1nrniı \'iktorra 
?\artılron 

B. IIorrı:s 

İtTl(TII FrUZ1 

arı.f.) ""~70 

PJOO 4"1 O 
4. ,1) 4:1.tı') 

4 .,O 4LBO 
..... ,, 39 . .511 

KÜLÇE ALTIN 

30.30 ).-10 
a .ıo as.3.:; 
51.~0 S:?.00 
&1.50 &1.60 
•rı.so 40.7S 
41.10 c.ı.~o 

't.00 C.t.~5 

FİATLARI 
Dıru~• 

1Jcıktrko 

S~:J fi!Jt 

ftOO 605 
fltandart li!ll S!J'.'.3 
'r1rll (1noo nım l 6()1 SD'.'.l 

ALTIN BEŞİBİRLİKLER 
Onmhurlyet 109.00 ~00.00 

R~ıat 863.00 865.00 
Rft&l ı:ı.uı aıo.oo ııs.oo 

Jhınll 

Adı 
Vahit 

muıtur. 

~g(l,00 292.00 
!6400 '!6600 
~6400 28600 

D. ıt. A. AJann 

Yük nakliyatı 945 yılında 441 
bin ton iken 949 da 913 bin to· 
na, 950 de 753 bin tona, 951 de 
ise 816 bin tona yük.!elmiştir. 

Bu müddet zarfında sadece 
hayvan nakliyatı azalmı5tır. 

945 yılında 3U bin adet hay
van nakledilmiş iken, 949 da bu 
miktar 291 bin adede, 950 de 
240 bin adede, 951 de ise 178 
bin adede düşmüı bulunmakta
dır. 

Bu arada Almanyaya 9990 11-
ra değerınde 3200 kg. kuzu de
rısı, 265194 lira değerinde 93718 
kılo koyun derisi, 8232 lira de· 
#erinde ıo ton kabuklu yer fıs
tı _ ı, 12565 lira de~erinde 4850 
kg. keçi kılı kırkım, 6068 lira 
değerinde 10 ton mercimek, 
"i0036 lira değerinde 400 ton sil· 
pürge tohumu, 3700 lira değe
rınde 5 ton haşhaş tohumu, 
132.107 liı a deserinde 40032 ks. 
yaprak tutun. 

Ticaret ve Zalıire Boı•sası 

Bırleşik l\merıkaya 420 adet 
ipek hali, 663196 lira değerinde 
123628 k~. yaprak tütün; 

Avusturyaya 1915 lira değe. 

rinde 40 sandık Juletazı; 
Fransaya 80200 lira değerin· 

de 40 ton iç fındık. 1190 lira 
degerınde 1406 k:;:-. sebze konser
ve ı; 

İngillereıe 10611 lira değerin· 
de 264 halı »e kilim, 1715 lira 
değerinde 7 adet ipek halı, 
~15609 lira dcğeriadc 40 ton 
tıftlk; 

ls<içreye 6170 lira değerinde 
3040 kilo iç fındık; 

lsveçe 2180 lira de~erinde 17 
adet )'Ün ve ipek halı: 

lıalyaya 23208 lira de~erinde 
10233 k;. yün. 87195 lira deli•· 
rinde ~95 •andık )'Umurla; 

L!ibnana 1478 lira değerinde 
1960 k;:. kakao çekirdeği; 

\'unanistana 7:?89 lira de:e· 
Tinde 3700 k;. keçi derisi 8839 

lira degerinde 14600 k~. keten 
tohumu ihraç edilmiştir. 

27111/1952 

SATIŞLAR: 

Buğday sert 
Buğday yumuşak 
Buğday kızılca 
Mı ır sarı 

Akdarı 

Fasulye Tombul 
ltfereimek kırmızı 
Susam 
Kendir tohumu 
Keten tohumu 
Fındık İç tombul 

Ka. 

Un 79/81 rand. 72 Ki. 
Un 65175 rand. 72 Ki. 
Razmol 
Kepek 
Pirinç kırık 
Pirinç Karolin 
Pirinç Pt'rsani 

Dllkme 

• 
• 
• 
• 

Çuvallı 

• 
• 
• 
• 
• 

çuvalı 

• 

Beyaz peynir tam yağlı Tene. 
Bryaz peynir yağlı • 
Beyaz prynir yağ! I Z • 
Kasar peyniri yağlı Anadolu 
Zeytinyağı E. E. Xa. Te. 
Zeı1inyal!ı J. Y .• ·a. Te. 
Zeytinyağı E. Ka. Tc. 
Sadeya~ı Siverek Eritilmiş 
Krema ?\l anda 
Tiftik Konıa dağ Standart 
Tiftik Kaba 
Ti!tik Natürel 
Sığır deri~i Salamura ka!ap 
Koyun derisi Yaş 

Korun derisi H. K. Kasap 

Kılosu 32.75 
• 32.7~5 

• 32.2~2.5 

• 22 
• :?O 
• 51 
• 37.5 -38 
• 107 
• 122 -125 
• 59.5 
• 193 -rns 

2613 -3900 
3300 

• 
• 

16.5 
14 .• j 

• 20 
• 113 
• 104 

34CO 
3100 
1100 

• 300 
• 223 
• 209 
» 220 
• bnO 
• 400 
• 530 
• 360 
• 470 
> 190 
• 430 
• 230 

-106 
-3500 
-3500 

-360 
-:!30 
-210 

-200 

Kuruı 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
' • 
• 
• 
• 
• 
• 
" • 
• 
~ 
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rJOICTORLAR. 
Dr. EDİP BEKER - Tahlil L&· 
boraluarı Fatih, Tram,·ay Du· 
ragı Feyzullah El. Sokak ~o. 6. 

BERK ENSTİT-ÜSÜ - Rönt•en 
tetkik ve filmleri çekilir. Fatih, 
Tel: 23915. -------
lia tanın e\·inde portatif rOntgen 
le filmleri çekilir. Gününde ve· 
rllır. BERK E'.'ISTITÜSÜ. -- - --
Doktor ÇİPRU'r Cild, Saç, Züh· 
revi mütehassısı. Bcyo,ttu Posta 
Sokak, Tel: 43353. 

GiYiM ESYA$1 
BAYANLARA HRS.\T - İngi_ 
lıı naylon kadın çorabı 375 ku
ı·u a :rııendilri Simon.ide. 

ME~DİLCİ smo~ı - Mahmut 
paşa Dilberzade karşısı Küçuk 
çorap~·ı ıran No. 20, 

DAK TERZİ'de ısmarlama elbi

EMLAK 
SELİlllhE Har•m İskelesi so
ka~ında l'lo. 13/15 17 No. Bah
çelievler satılıktır. Tel: 606-t.a:. 

GÖZTEPEDE SATILIK - konfor
lu köşk fevkalade mantara. l\.lü· 
racaat: Moda Beşbıyık 18. 

llOŞ 'ATILIK. BETO'.'IAR)IE 
Bina - Sirkecide. fabrika. ardi· 
yeye elve;i -ıL Tt!lefon: 23413. 

iPOTEK nlLKı\BILl BÜYCK 
PA.RAl:A ihtiyacımız vardır. 
Taksim Bozkurt Emlak Telefon 
83332 

JHLIÇTE DEXIZ KESARI 
3500 metre fabrika arsası. Boz. 
kurt Emlak Telofon: 83532. 

mıLAK(İ OS'1A"I S0SL_" -
ller ne\'i emlak alım ve salıntı 
Telefon: 29074 

t t!l tı lt;t:M?tt?IJZfA 
SEYHAN NAKLİYAT LIMİ· 
TED Galata ambarı: Tel: 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 24180. -

se, palto, trençkotlar 8-10 tak· 9 HL ÖNCE Adanada dogan 
•itle. Tel: 49267. Seyhan Ambarı bugUn 9 şube, 
-- - - 30 acentası ile menıleket nakli. 
GÖMLEKÇi DAJlilŞ"te ısmarla- rat hiımetindedir. 
n1a gömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoglu Parmakkapt imam So· ~ 
kak 4. 

RE'.'IK nIAGAZ.\SI nı unutma. 
yınız. Eğer i!'i ve ucuz ııb·inmek 

ITLU.\T ~l.\GAZ.\SINDA hor 
nevi in~aat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçeşme No. 
49 T siın. 

isterseniz. - ı ITIMA1' nı.ıCiAZASISD.\N oto 
sahiplerine müJde mikalı kırıl· 
maz oto camları takılır. Tel: 

50 KiLO pom;.t veya boya ka· 8356-L 

SATll.IK E 5 YA 

rı~tıran mclanjör satılıktır. Tc. -
YERALTI SU araştırmaları ar-

tefoıı: 22217· tcziyen kuyu ondaj işleri. Pos. 

S.\ TlLIK mükemmel Oldsmobıle 
1949 hususi :!3000 kilometre. Ah
met )loda ne .. bı~·ık ıa. 

ltt+?;lljf$%iiti 
TAKSİTLE KARYOL.'\ TAKI· 
l\ll - Yorgan verilir. İzzet ı;. 
yüpoğlu, Çarşıkapı Işıklı Han 7. 

TAKSİTLE otomatik sarantıli 
Ingiliı; pikapları satılır. Selvelli 
B. Oglu Tündbaşı G•lipdedc 
:?3. 

ta Kutusu 3025. 

,\1[[:;RİK.\ 'I n;Jlt;;KLERlni de 
bılir bir aşç-ı bayan iyi bir aile 
)anında daimi iş arıyor. Aşçı 

runıu7.u ile Vatan idarehane.;;i
ne müracaat. 

F.nrnE DE COMPAGXIE dıı 
rumunda orta yaşlı fransızca bi· 
lir bir ba;·an kalabalık olmıyan 
bir ailenin orta i~lerine de bak· 
nıak üzere iş arı;·or. Ev kadını 
rumuzuna \'atan idarehanesine 
nıüracaat. 

= 

TRAŞ BIÇ~KLARINI HEMEN TECRÜBE EDİNİZ 

1. E. L L işletmeleri Memur ve Müstahdem
leri Vardım Cemiyetinden 

. Cemiyctınuz n •amnamesınin on be inci madde:;i gcregin
C'C her sene ~·apılması müt:ıt ol<:ın unıumi heyet toplantısınto 
6.12.1052 cumartc~i günii sa al 10.30 da :'.\Ietro !!anında 6 ın. 
cı katta encümrn salonunda ~·apılmasına karar verilmiş oldu· 
ğundan ccmiyrt tizalar111::1 sozlı ,geçen gün ve saatte iıazt · bu· 
Junmaları, nisap tr.n1in PdılCTTı:diği takdirde ~özü ge~?·1 tr.ı>· 
l;ıntının, 13.12.1932 tar1ıliı11:l! ;:ynı yerde \C aynı - ıatte yapıla· 
c;:gı i13.n olunur (1879t> 
GÜNDE~! : 

İdare kurulunun ~cnclık raııorunun nkunnıa~ı. 
:Hurakıplar raporunun okunması. 
İdare kurulunun ibra 1. 

Tlizüktc tadillt teklifinin görüşülmr.sı. 
'Yeni idare kurulu seçinli. 
l'yrlerın dilek ,.c tcklülerinın gorü.şulmesi. 

Denizcilik Bankası T A. O. Malzeme 
Müdiirlüğünden 

i - Bankamı? liman işletme;j için ~.5 metrede 6 ton kald ır· 
ma kabiliyetinde 8 adet V!nÇ satın alınacaktır. 

2 - Bu vinı;lere ait evsaf 11.strleri Tnrıhanede !.Ialzeme alil· 
riürlüfünden b€'delsiz temi!'! edilebilir. 

3 - İsteklıler teklıflerini en geç 20.11.1952 tarihine kadar Mal 
zeme Müdürlüğüne kapJtılmı~ zarf içinde tevdi edecek· 
!erdir, (18601) 

F.B. • G. S. macı biletlerine 
tehacüm var 

.:. 

müthiş bir 
Bir kısım halk bilet alabilmek üzere gece yarısından sonra gişe
ler önünde toplanmıştı. Dün sa at 11 de stadın önünde en az 

on bin kişi vardı 

B u hafta ıapılacak Fener bah
çe • Galatasaray maçının 

biletleri dün satışa çıkmıştır. 
Halk. dün sabah çok erken 

saatlerde Dolmabahçe stadının 
gişeleri önünde loplanmağa 
başlamış, hatta ön sırada bir 
yer alabılmek üzere bir çok 
kimseler, aecenin bir kı~mını 
Dolmabahçe stadı önünde ae
cirmişlerdir. 

Dün saat 10 dan sonra, Dol· 
mabahçe sladı önünde bilet 
alabilmek için toplanan kala· 
balık mahşeri bir bal almış 

bulunuyordu. Bu arada &işe. 
Ier önünde bilet alabilmek için 
hayli ınünakaşalar, itişme l er, 
hatta kavgalar ve ufak mik-

Fenerbahçe taraftarlığı ile 
tanı nmış diğer bir tüccar da 
beraberlili vererek üç kişi ile 
bin beş yüıer lira üzerinden 
bahse tutuşmuştu r. 

Bunlar dün öğleye kadar 
kulağımıza gelen haberlerdir .. 
Bugün ve )'arın bahse girişme 
işinin adamakıllı hararetli bir 
safhaya gireceği tahmin edil· 
mektodir. Çünkü bu işi aşağı 
yukarı bir kumar haline gok. 
muş bulunan bazı kimselerin 

henüz faaJiyete geçip geçme
dikleri malüm değildir. 

Bu ışın meraklıları, pa· 
zar aünil öğleye kadar tutulan 
bahislerdeki para miktarının 
ortalama -0larak elli bin lira· 
yı bulacağını söylemektedir. 

Diğer taraftan karaborsa da 
faaliyete geçmiş bulunmakta· 
dır. Söylendi~ine .:öre bazı iş 
merkezi semtlerde bir numa· 
ralı bilet elli liraya, kapalı tri· 
bün yirmi liraya satılmıştır. 

Bu ma~ı radyo ile 
vermek lazımdır 

yasta hadiseler olmuştur. d 1 k b'I k 1 d • b ' k 
Bu maçı seyretmek üzere Orta a resmen satı aca ı et a ma ıgına ve ırço 

muhtcllf vilayetlerden kalaba- meraklı da bilet alamadığına göre karaborsacıları 
lık gruplar halinde binlerce 
n1eraklı istanbula gelmektedir. 
Bilha!!isa Ankara, İzmir, Koca. 
eh ve Bursadan gelenlerin 
miktarı kabarık bir yekUn teş
kil etmektedir. 

kazandırmamak icap eder 

Pazar günü yapılacak Fener. 
bahçe - Galatasaray maçının, 
iki balta evvel oynanan Fener. 
bahçe - Beşiktaş maçından çok 
daha geniş bir alaka çektiği 
her bakımdan ı:öze çarpmak· 
tadır. 

Bu arada i:'eniş mikyasta ve 
hayli yilklU bahisler de tutul 
maktadır. Futbol merakJısı iki 
manifatura tüccarının Fener

bahçe lehine beşer bin liralık 
bahse &irdikleri söylenmekte. 
dir. 

Yine Fenerbahçe taraftarı 
bir ilbaliıtçı da ilti kişi ile be
raberliği de onlara bırakarak 
iki bin b•ş yüzer liralık bahse 
girmiştir. 

Fenerbahçe Müzesi için 

bir salon yaptırılacak 
Fenerbahçe kulübü zengin 

n1111.esi için stad itinde ufak 
mıkyasta bir salon yapmağı 
düşünmektedir. 

Srnrlcrden hrri kazanılan 
kupalar, nıuhtelif mükifatlar 
\"e hatıraların ahşap bir bina. 
da muhafazasının tehlikeli ol· 
dugunu gözönündc tutan Fc· 
nerbahçelilrr, stadın bir köşe. 
sinde ufak bir salon yaptırma
ğa karar vermişlerdir. 

Pazar günü yapılacak Fener. 
bahçe - Galatasaray maçının 
biletleri tamamiyle satılmıştır. 
Bilet tedarik edemiyenler için 
iki şık kalmııtır: Ya çok yük· 
sek bedel karııJığında ' kara
borsadan bilet almak ve yahut 
ta maçı görmemek. 

Stadyum, maçı görmek isti· 
yenlerin ihtiyacını karşılamak. 
tan uzaktır, Zira stadyumun 
alabileceği seyirci say1sı taş 
çatlasa otuz bindir. Halbuki bu 
maçı görmek istiyenlerin ha· 
kiki sayısı en az altmış bin ve 
belki de yüz bin kiıidir. 

Bilet tedarik edemiyen oku· 
)-"\Jcularımızdan bir çoğu dün 
telefonla matbaamıza müraca .. 

Fener, Macar 
Futbolcuyu 
Almıyor mu~ 

F~nerbahçe, .son zamanlar· 
da İ tanbula gelerek, iki id· 
mana iştirak eden Macar fut. 
bolcu Szobeli alıp almamak 
hususunda henüz kat'! bir ka
rara varamamıştır. 

Maamafih dün idare heyeti 
ile yakından al .ikası olan bir 
zat, sarı licivertlilerln Afacar 
futbolcuyu transfer etmeleri-

Cildinizin gizli kalan 

ıı üzelli ğiııi meydana çıkaran 

SABt;~ ... 

. .. devrfm1z1n en modem aabun fabrikaların
dan biri olan MecidiyekSyUndekl Yeni Puro 
Fabrikasının mamul.ttıdır. En Ustun iptidai 

madde ve tamamen huıusi bir formUlle imal 
edilen Yeni Puro, en IUks v> en pahah Ameriken 
Sabunlarının ayarındadır. Puro cildi beıler. korur. 
Udlle 9ibl yumut•k, çiçek 9ibl tu• yapar. 

at ederek bu maçın İstanbul 
radyosu tarafından verilmesi· 
ne deliletimizi rica ettiler. 

Biletler tamamiyle satıldı~ı· 
na ve stadyum da satılan bi· 
!ellerin sayısından fazla seyir· 
ci alamıyacağına göre maçın 
radyo ile yayınlanmasının ha· 
sılat üzerine tesir etmiyeceği 
muhakkaktır. Şu hale göre, ge· 
rek Fcnerbahçe ve Galatasa· 
l;aY kulüplerimizin idare heyet· 
lerinden, gerekse İstanbul rad· 
yosu müdürlüğünden maçın 
radyo He verilmesini, maçı gör· 
mek imkinından mahrum bU· 
lunan meraklılara tercüman 
olarak, dileyoruz. 

F.B. -G.S. maçını 
Ankaralı hakemler 
idare edecek 

Pazar günü yapılacak olatı 
Fenerbahce G;ı.latasaray rnıa· 

çı için bölge hakem komitc>i 
Ankaradan hakem istemiştir. 

1\Ierkez hakem komitesi, bU 
isteği kabul etmiş ve bu mil· 
him maçı idare etmek üzere 
Ankaradan üç hakem gönderi· 
leceğini bildirm!şliE· _ -d 

nin çok şüpheli olduğunu sör· 
!emiştir. 
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Şark alemi 
Atatürk 

ve 
C. Bayar dün Atinada büyük ve 1 Sadullah 
coşkun tezahüratla karşılandı Çiflçioğlu 

istifa etti 

1 2 3 4 5 6 7 s 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Kara ile kızıl B MACA 
( Başı 1 incidl") 00 1 

m•I edecok ytrde ancak diıj· ,.. - _

1

_ .--: •·
1

• -

manların işine )"acıyacak engel· 

ter yar.~tırlar. .. ~ - - ı- -ı· -
f•ıillı llaıbakını Churrhill söı ltdlll bir nutukta Mısır B•&-
bakanı General NeC'ib'l Atatürk'e benıetml~tl. ltlısır'ın en 

t!ıühitn ga1rtelerinden biri olan El Ehram bu münasebetle 
»aı:ıı~ı bac;;nıakaJede benzeti~in çok yerinde olduğunu, Gene· 
raı '"Prib.in de. Atatürk gibi, bir mi11etl kalkındırmaya (I· 
11~tığın1 ve Qna benzt'.\·en birtok vasıflan bulundu!unu söy· 
ltı)·or, dl or ki: •Bblm kalkınma ıayretlmlz.ln Atahirk gibi 
Oltna.,ından, ;ıynl hederi takip etmesinden dolayı Allaha ıilk· 
r~d,Iim .• 

Journal d'f.gypte'ln bir hulbaıını ne1rettlgl makalede 
burııJan :50nı·a tnıni~ Basbakanına tiıriılerde bulunuluyor. El 
Ehraın di~nr ki: .tn~illrre bi1dokl harokotin hakiki manasını 
bıaattreo;sur anh)·amaımıştır. H.albukl Birleşik Amtrllıi.a, Kahi· 
rrdekt ""l(i"I ••)'tsinde bunu takdir etml~tir. İn&l1tere blıim 
lanı hürrivrte kavuıımaktan ba~kı bir ~ey istemedlilmlıl ne 
Zattıan anİı"a<·aktır'!: .. ~ı. ChurrhiU, l~gal idıresl~in ıullstl· 
tnaı, kin ,.e· duşmanlık, getlmsb.llk tohumlan ekmeılnde ken· 
disinin hlc ı,ır ttıirl olmıdı!lını iddia ediyor, yenl ~lasır hü
~Urnetıne -yardım ttmeJe ha11r bulunduğunu ıöylüyor. Fakat 
biz artık ho' ıe. bir ·ardım ı~temb·oruı. İngiltere kanal mın· 
lak.1 ındı a;ktr bulundurmak ıureti~·le mllletlerıraın bir vı
tifr- )"aııtı 1 miJtaltı ında ise boyle bir vaıife yapmasın<\ im· 
k~b \f'rtni,·ectj,imizl trmin ederlı.• 

Gene I\lı ır'ın b('lllba~h ııı.-trlerlndtn El 1ısrl de ayni 
larzt1a bir bacmakale necrrtml~tir. Bu gazete de ;\Jısınn bir 
ka.Jkınrn:ı dev~eıı,ine cirmrkte olduğu.odan bah,edlyor. ıonra 
Slı\·fyl k.an:1hndaki İngilit kU\.'"\·etlerinin milletleraraıt blr. Va· 
tir, l:tpmakta o1dugu iddia5ından b<1hlsle diyor ki: •Dunya 
'-lntıi~·rtı hahlı mf'v-ıuu l!i.e bu hu!iustı !iÖz söylemele Birle,. 
llıiı 'liliellor 11 ıahiyotlidlr. Birleımlı ~!illetler lı;e İngUtoreye 
bolle bir \atife vermemı,ur.• 

"'.\tıMr'ın en miıhim iki gazetrılnln yazdıl:ı makalelerdeki 
tn&iliı _ ntı~ır milnat;;ebetterint atlkalandıran kısımlara temas 
'-1\ecek dr.jiliı. ı·atnız iki ıazetenln de General Neclb'ln, Ata· 
tı.ıtk'ün 1"ürk millttine temln ettit;l kalkınmayı ?\Jısır'da ta· 
hakkuk ettirmek için çalı~tıiı hakkındaki mütalealan. Uıerin
de durataıız. Bunu daha evv,ı General Necib bluat ıôylemiş, 
'\tatürk'ün yaptıklarını temin etme&e çıhtacajıın• demh:U. 
8 tıtun c;ark aıemi Ataturk'u hoca, onun eserlerini varılması 
1.l.ııtn c~len hedef olarak kabul etmektedir. Bundan dolayı 
b•Yok gurur ,.e Utlhar duymak hakkımwlır. 

Enis Tahsin Til 

lnzıbatlar Eminönünde dün 
açtılar 

gece 
halka ateş 

h 1 Baıı 1 incide> 1 dürlü~ü kar~kol önündeki hal. 
:ıı. Galata rıhtımından hareket kı da~ıtmak ıçın hır mık~ar. po~ 

~tcek Karadeniz postası için lis kuvveti yoll~mı~ ve ınzı~~t 
~ 't almıflar ve ellerindeki eş- karakolu da, cıvardan takvıye 

1a~arıl·le birlikte Eminönüne kuvveti istemiş_tir. . 
la: dıkıeri zaman askeri inzibat· 40 - 50 kişilık takvıye . alan 
I~ ta.rafından çevrilmlşlerdir. karakol bütün inzi~atla~ı sılAhlı 
tal bauar \"aktin Uerlediğini, bu olarak ~alkın ~zerı~e hır daha 

lte eratııı ıokaklarda gC"ze- 5evketmış ve ıkıncı defa toplu
ilı ı·,,, rni ıöylıyerek ılU jan- luğa doı!fu ateş açılmıştır. 
~r:rıa erini y~kalamışlar ve Sir- Bu karı;aşalık sırasında bazı 
~ 1nıibat karakoluna götü_r- vatandaşlar, yaka paça askeri 
~ 1 ~tenıi}lerdir. El1erinde iıın CezaeVi kamyonuna doldurularak 

~Uarı ve bıletltrl. buluna~ merkez komutanlı~ın:ı gotu~~l
h ~rrnatar vapura bıneceklerı- mek istenmiş, fakat ışe polısın 
ta :0'lenıi&ler, fakat inzibatla· müdahalesiyle Eminönü Pmrıiyet 
lkıun~ dınletcme~iş.terdir. amirlıt:ine getirilm~şlerdir'. .. 

li, h Jandarma erının ap~çık Keyfiyetten emnıyet mudürü 
lııı aksızlıh uğradığını goren haberdar edilmiş ve '8at 22 de 
'!it~ Vatandaşlar, işe miidahale F.nıinönü emniyet AmirliAine gc
oı~•k in11batlaria çekiımekte len müdür tahkikata bizzat el 
k~ Jandarmaların serbest hıra. koymuştur. 
:~~lba ını istemi~ler. bu sırada İnzibatlar tarafından dövülen 
•1tı. 1 tıt erlerindrn biri tabanca· yurtdaslar muayeneye sevkediL 

~tJtf"kerek halka dn~ru cevir- mişlerdir. Bu çatışmada dövü· 
~IQı r. Bır anrla F.mintinü mey- · ı ı 
t"· karısnıı-, tf'ce.s!il5 ııaikasile tenlerden ga)Tı yara anan o ma· 
'ııt mıştır. Her iki tarafın sanıkları 

l~d e Ç•vr~sındo toplanan halk hakkında tahkikat yapılmakta-
lı, ''"'•!arla blrlık olunca, dl· 
~ dınzıbatlaır da tabancalarını _d_ır_. ___________ _ 
1•11 •na çıkara khalka doğru 
~ •'.ın•t• başlamışlardır. 

trı.ıu. ~·erau. hareket i ter iste· 
r,, ~'•da toplanan halkta bU
''°Pıuı ır heyecan yaratmış ve 
\ı 1 Uğun bir kısmı sağa sola 
4l)~lrken bir kısmı da inzibat. 
~r111 ~u hareketi karıı,.ında on
~u 1 

7erine doğru ilerlemistir. 
~~ıt ı~ada Davit Bcnaruya ve 
~•ıtı~ ~ Yorulınaı adlı vatan
"• ınııb•llar tarafından so· 
lf~~~a~ında dövülmilşlerdir. 

l·~ d. ı.ı,nin kanlı bir boğufma
rler~~.ru ııittıgi sırada inııbat 
'<:ıt ı(t jandarmal·ı zorla Sır

!'ııio,~ doğru •ürüklcmiıler ve 
~lt •ı karakoluna sokmuslardır. 
t~ı~ll r~da onların arkalarından 
c~ bir alk ta; karakolun önün-
1.ı,n/•ç yüz kiıllik topluluk 
'lııı.;< •:. bu hak>ıılıtı proteıto 

lı,ı •. Uzere birikmiıtir. 
'"e . ~ duyan Emniyet 

Balyada bir yaralama 

Balıkesir, 28 (Hususi) - Jiin
di hırsıılı~ından sanık Balyanın 
Karabayır köyünden 18 yaşında 
Ahmet Kılıç köy ihtiyar heyeti 
odasında hindisini çaldı~ı 4!5 yaş 
larındaki köy azası Ferhat Ça· 
kırı bıçağını gırtla~ına saplamak 
suretiyle ağır surette yaralamış
tır. Sorgusunu mliteakıp tevkif 
edilmiştir. 

Motörlü trenin bir vago-

nu .raydan çıktı 

Ankara 27 (A.A.) - Bugü·• 
lstanbuldan Ankaraya gelmekte 
oları motörlü trenin bir vagonu 
Osmaneli istasyonu makasında 
raydan çıkmıştır. Herhangi bir 
yaralanma ve hasar yoktur. Her 
iki istikametteki yolcular yolla· 
rına devam etmişlerdir. 

( Başı ı incide> 
mıştır. 

Biraz: sonra, sivil gi)·inmiş o
lan Başbakan :r.ıareşal Papagos 
ile hükı1met üyeleri Cumhurb:ış. 
kanına takdim edılerek saygıla· 
rını sunmuşlardır. Butlu mütea
kip Cel.11 Bayar rıhtıma inerek 
Kralın açık otomobilinde ve 
sa~ında yer almıştır. Pireden 
Atinaya kadar bütün yol boyun
ca halk Bayara coşkun say ... 
\'e sev~i tezahürlerinde bulun
muştur. 

Beyaz eldivenler giymiş moto 
sikletli polislerin refakatinde 
hareket eden kafile Atina şehri
nin methaline bir saatten fazla 
bir zaman zarfında ancak gele
bilmiştir. Kafile burada inşa e· 
dilmiş olan büyük zafer t&kının 
altında durmuş ve bando Türk 
,., \"unan milli maıılarını çal
mıstır. 

~terke7. komutanı He beledh.e 
merli5i üyeleri de Bayıra, bu. 
rada, hoş geldiniz demi~lerdir. 
Bu e nada, rengarenk ınahaJli 
kıyafetlere burünmüş genç kı.z 
tar Bayarın yoluna &üJ yaprak
ları serpiyorlardı. 

\"ıne burada kraliyet muhafız 
kıtası kumandanı kırmızı kostil
mrınt.i ve tüylü şapkaı;ını giymiş 
oldu.CU halde kafilenin başına 
erçmi~ \.'e motosikletli polisle
rin yerini btyaı atlara binmiş 
iki süvari müfrezesi almıştır. 
Süvarilerin atları Türk renkleri 
ile süı;Jenmişti. 
Sehir ml'thalinden. Cıımhurba, 
kanının ikamet ederr.ği saraya 
karlar, dir ek dıneğe ı·aziyetle 
iki tara:Oı ııralanmış askeri kı
talar hem elim re~mini ifa et· 
mia. hrm d'9 intizamı &ağlamı.ş. 
lır. Büyuk bir halk kütlesi Ra
yarı he) ecanla alkışlamıştır. So
kak kil\'&aklarında tanklar \•e 
zırhtı otomobiller top atı~ı ile 
Bayarı ıelAmlamırlardır. 

Co kun trıahürat 
Türkiye Cumhurbaşkanı Ceıaı 

Bayar şerefine tertip edilen a
layın uzunluğu üç kilometreyi 
bulmakta idi. Polis ve askerler 
Pire liman yolundan Phalcre'e 
ve Syn~ros avenüsüne kadar top 
la""n 100.000 kişilik bir kala· 
balık poli5 \'e a~kerler tarafın
dan güçlülcle zaptedilebilmekle 
idiler. 

10 kilometrelik bir saha boyun 
c;ı bfrikrn çok kesif bir halk 
tnpluluğunu teşkil rdenlerin el 
terinde küçük Türk bayrakları 
\'ardı. llal1c var kuvvetleriyle 
ellerindPki bayrakları sal1ıyarak 
içten ~el•n bir ıevk ve heyecan 
Ja C<'1AI B:lyarı se13mlamakta ve 
alkı lamilkla idi. 

.Ecn<'bi muhabirler. Tiirkıye 

Cumhurbaşkanına yapılan bu te. 
ıahüratı .tarihi bir kahul• ola
rak vasıflandırınaktadırlar. 

Alay ilk olarak Syngros cad· 
desinde yeni İzmir mahallesi hi
zasında durdu. 

İzmirli muhacirler caddenin 
ortasına bir sed teşkil etmişler· 
di. ~!ahalll kıyafetleriyle genç 
kızlar ve delikanlılar Bayara çi
çek dem.etleri takdim ettiler ve 
hoş ieldinlz temennilerinde bu
lundular. 

Alay ikinci defa iki memlckr. 
tin milli renkleri ile süslenmiş 
ve Türkçe (hoş ~eldiniz) ibare
sini taşıyan Adrien kapısı ch·a
rında muauam takın önünde 
durdu. 

Atina belediye başkanı :-liko· 
lopulos yanında belediye üyele
ri bulunduğu halde Crl.11 Baya
rı ıu sözlerle karşıladı: 

ııEkselilns, şerefinize bayram 
yapan Atina şehri sizi ı;elamıar, 
ziyaretinizden dolayı ekselansı
nıza ıükranlarımı sunar ve hoş 
geldiniz der.• 

Bunun üzerine Türkiye Cum
hurbaşkanı Crliıi Bayar aşağıda
ki cevabı ''erdi: 

•Alina §ehrinin beni karşıla
ma~ından dolayı fevkal.ide müf
tehirim.• 

Şehir bandosu iki memleketin 
milli marşlarını talarken bir 
yandan da halk Türkiye Cum. 
hurbaşkanınt ır;ılgınca alkışla-

!~~lltf're ·ı ziyarrt eden Türk Parlamento heyeti, Dışlşlerl Bakanı Anthony Eden'in eşine 
8~ ı '••ı.ıı bir •@•rp h•dive etmiştir. Resim~e heyet başkanı general Ali Fuat Cebesoy 

il Antbony Eden He Jttıoraber ıorıilmektedır. 8 an Eden ayrıcaJ bir modeldeJ eşarpın 
belde nasıl ku!J;uııl~ca~ını ıöstermektecllr. 

maktadır. tey tasavvur edilr•bilir mi? O bil Komunizme karıı muradeleml· I - ·- -- - -
1in bu ba~it anla.\·ışa gört ivir· ın ı , Atina kapılarında kurulan ıa- yük zekaların aşkla ııriştikleri 

!er Abıdesınden kral sarayına mesai, mılletlerimizin ol~nlultJ 
kadar olan mesafede beyaz atlı \'l' imanlı işbirhği sayesinde bu 
suvariler, rr.otosik.letli polisle- eseri mr.ydana · getirmi tir Bu 
rin )erlerini aldılar. eser onJanrıdır .• .\rhk onların 

Güreş Federasyonu Baş

kanlığına Vehbi Emre 

larım.a~ı ıarurtti ,·ardır. i~lim ..,. - -ı--ı- !I 
memleketlerini ıebirlemtk ıçln j j 

1
- ·- - -

Ta kent'tt umumi karar,Jhıaı M _ _ -1- _ 
Tlırk.h.e Cumhurbaşkanının mü erek malıdır. 

&ııran, Paki•l>ndaki komünist j j ı 1 •• 
muhiHerini hır tran mioı::vn:ı rn'r - - - - - -

getirildi keti di\-f' kallana11 kızıl o k.of bindığı o'iomobili al atlı suvari· Türk _ ·ı-unan işbirliği artık 
ler taktp etmekte idiler. asrın en güzel rserlerinrlen bi- Güreş federasyonu başb.nı empf'ryaliı i Türki ·ede b.ırın:1~ 

Sadullah Çiftçioğlu ile lkln<'i tak ifrat iklimi bulamaz h.i.le 
bafkanı doktor Saip Toygarlı ve gelmelidir. 

Pencercler, tarac;alar, balkon· rı olarak tarihe kaydedılmiş bu· 
11r .raya kaldırımları durmadan Junmaktadır. Kendılrrini bu d.1.· 
alkış tutarı Atinalılarla hınca. va hizmetine vakfetmiş olanlar 
hınç dolu idi. itin de ideallerinin tahakkııku-

mütehassıs üye Esat Kazancı ı * " • 
dün istifa etmic;;lerdir. Bu ıaniytde ıörlimün .önündl'\ 

İstifa sebebi henüz katı şekıl· on dokuz ya ında hır Tilrk ı P Kafile böylece bir sevinç ha- na bizzat ~ahit olmak ı:;üphcsiz 
le.si içjnde kral sarayına vardı. ki, bü;·ük bir mazhariyettir. Ar
Sarayda Türkiye Cumhurbaşkanı tık bundan böyle. bizlere ve ge
ve maiyetini kraliçe Frederika leccklf'ki nesillere iki mrmleket 
ve saray erkanı karşıladı. arasındaki miinasPb<"tleri dJha 

Rir 
de malıi.m de~ildir. Güreş /ede- .(tncini.n ha\·ali \·ar. Zannf'dildl· Y 
rasyonu başkanlığına eski baş- ğint ,cOrt benim _üzeri':e bP~ ti :!~k. 
'·an Vehbi Emre getirılmiştir. sili:h atan ,., )'ıkıcı du man e· ı ) r.,,.ır. 
\'ehbi Emre yeni güre~ feripras. mellerinin gafil bir icra vaııtısı 1 7 f•t, il> a,. aıcar ıu, Hı ıl 11_ 

Kısa süren bir istirahatten fazla inkişaf ettirmek, Türk -
sonra kral Paul Türkiye Cum- \'unan işbirlHHni daima kuvvet
hurb~kanı Celal Bayara, Atina· Jcndirecek ve milletlerimizin re
dakı ikametı esnasında kendisi- fahını artıtacak ~ekilde iktısadi, 
ne tahsis edilpn Herode Atticus kfilti.ırtl htr sahada çalışmak va. 
caddesindeki sarayına kadar re· zifesi l<'rcttüp edtr. 

vonu üvelerini tesbit etmeve vazifp~ini J;or,.n adam bu hf'd·. 11 

baılamıİtır. • hahl gençtir. hçi sıfatile h1ya.' O( NRtl Rl'L'l·\C,\SIN HALLI 
F tb 1 f ll"k t tını kazanan hır annf'•l nld•ı!W l 1ın ·~· ıı Sakrk .... :!.· Al'la, 

U O pro esyone 1 a- gtnrin anntsine çrık bJ.•lı bulun.. > R• ı 1 r •• ~ \r tn, 15) 

limatnamesi de~işiyor dufu, taşkın hallerine rağmen ha An. 'l · J\ı 111111 - rı.k Eıtr. 
Ankara 27 (TA.) _ Futbol r~z k:1bı1i,·tt1tr .. ~öslf"rdi!i sö~le. Ynkar aa a • • t) Rı.ı.T 'l) 

1 . · nıyor. Eirr ko!uler t:ırarınd1n K X \-n ma1ı: •• ı ı. 5) Arıan .. , 
fakat etti. Bu temiz ve güzel eseri yıkı-

Saat 13 te Celal Bayar kral cı rü 7.:!fırlara karşı korumak az
\'e kraliçe ile birlikte hususi su- m.inrley~z. \'e bu eserin kendi 

federas.;yonu profe,..,·nnt lık talı- h' 1 . b h 1 d. Ü .. 
1 

ı K& n P.aı. ") ön ("ımı~ fi) Yaz, 
· • dd 1 · · ır ır l'nıp u a e uş ru mP:,..eY 

matnamesınırı ba7ı ma e erının d' b l'l d 1 k t f d ı '' 

rette yemtk yediler. ufuklarımızr acarak dünyaya ya. 
Cwnhu.rbaşkanının nutku ;,Jdığını bildi#imiı içindir ki, 
Atına 27 (A. A.) - Yunan kra. bunu aYnı ~ulh ve adalet idea

lı maje te Paul tarafından bu line bağlı kardeş milletlf"rin d.1-
ak.şam saat 21 de sarayda şere- vasına ithaf etmiş bulunuyoruz. 
fine verill!!'n re!.mi zıyafette Cum- Kadehimi şanlı Yunan mille· 
hurbaıkanı Celil Bayar aşağı· tine, onun saadetine ve daima 
daki nutku iradctmiştir: artmasını temenni eylediğinı re~ 

rl ~· r il . k mi r ı. t ıı. f' mtm t e e a}· a 1 
P6ış ırk me1 sınbe :~rarb. vetr 11 ıtr. ol1rak "\f'ti Pcek. ktndlsint.. oku· ~, ~-~---~-:------, 

Bu ma sat a ugun ır op an ı m:1k lmk.\nı ,·ermek irin didin,. 
yapılmıştır .. Bu toplantılar de- ıa\.·alJı annenin l üzü.rıü ıüldii· 
vam edecektır. rectkti. Allabtan dilerim: Bo\'Je 

Ustaoğlu'nun açtığı gençleri zf'hirliyenltr ,,., Tiirk 
28 K1~1m J9j2 Cuma 

davalar annelerini a~latm•~• seb•p o· ISl \NRl 1 
lanlar kahrolsunlar. ı:. 0 Ht :r. ıı ıs 1'•rktı.ıl'r tf'1.) Samsun milletvekili Hasan 

Fehmi Ustanf!:lu ıVatan" •Cum- Ahmet Emin YALMAN ı o P"O?n•n•d• orlı;,.ırııun· 

Jc 1 p 131111'11.t (l\'I(', 
•- lla§metmeap, kraliçe haz- (ahına. sarsılmaz Türk - "J'urıan 

retleri, dostluğu şerefine kaldırır \'e ma 
Uzun yıllardan sonra bu sa. jestclerinin sıhhat ,.e ahsi saa

bah dost ··funanistan toprağına detler[ne içerim.• 
heyecanla ayak bastım. Bu .> ıl- 1·unan Kralının nutku 
lar zarfında i'unan milleti ma- Atina, 27 (A.A.) Tilrkiye 
ruz kaldığı ıstırap ve ~keııceler- Cumhurbaşkanı ceıaı Bayar şe
den kurtulmağa \"e ıerc( ve iti- refine bu akşam sarayda \erilen 
barını bir kat daha arttırmağa resmi zivarrt sır.asında majeste 
muvafiak olmuştur. Burada ~ah- Kral Pa~l tarafından iradolurıan 
ııma eösterılrn hil nü kabulden nutkun metni aşagıdadır; 
ve memleketım hakkında yapı- •- Ek elıinsınııa <'n derin ve 
lan co kun dostluk tezahürleri- kalbi hevecanla hoş gC'lrlıııiz de· 
nın tcsıri altında zatı haşmet- mek ve ~illeliınin C'rt samimi se
pcnahılerlne bu Asil misafirper- ıamıarırıı ibloif: rtmekle bahtiy:ır
verlikten dolayı teşekkürlerimi !ık hissediyorum. 
arzcderım. Kraliçe ye ben, .geçen haziran 

~lemleketimizc yaptığınız son ayı içinde Türkiycyc yaptığımız 
seyahatin parlak hatırası vatan- seyahatin tatlı h:itırasını kıymet
daşiarımın kalblerindc ,.e zihin- le muhafaza etmrkteyiz. 

hııriyetı, ıl-Iiirriyetıı. "Dünya~. 
ırAkın,,, (l"En Son Dakik1• gaze
teleri hakkınOa birer d.1\'a aç
mı~tır. 

Savrılık davaya iştirak etme
digindeı:ı e\.Tak sor2u hakimliği· 
rıt "erilm.Iı:tir 

ln9iliz lmparatorlu§u 

J. F Dulles' ın 
Türkiye hakkın a 
Görüşü d .. ğ:şmiş 

Turk H11~0.d • d.Jon.-. 

iktısadi toplantısı I Va~ington, 27 - Grneıal 
Eiscnho\\·er·in ) erıi Dıs İşi· 1 i 

açıldı Bakanı .John Foster Dullrs'e Y•· 
Londra: 27 (.\ .A.) _ Bu ak· kın bulunan kimseler. kendl!ı

•Jm Lorıdraria ytdi basbakan. sc- nin siyasi görüılerinde. son itı 
kiz maL\e bakanı ve birçok dev r;erıe içeri~inde derin talnvvül 
Jet arlamı hu1 urunda açılan tn- lcr 'uku bulduğunu belirtınck· 
J?:iliz İmparatorluğu iktı~adt kon. tedirler. 

••• afrf oıı 

\ pa 111 ~ .. !!abat. if'rliha•· 
ıal'kt ı.a ,, 

* 
f;~rkılır (Pi ) 

f' 'fil, m1,.n hır· 

.-\:ı faı:ıl hf':-l'•l, 
r, 1'.l I., hahnr orli.•s· 

O () '1-:ftuıret Rırtın· 

~d· rı ıraut•,1. 

20 \ 1 r• 
AT 2ft Ô $o hf''• 

Tıı.1'k muıık ~ı 

s ı d ın 2' t') ~o-
') lıııtafı C"ıf ardan ~ırkılır 

O 8t n:ı.• Kt;t'ri
.a \ raberfr ~ôO 

J\11na ,.. r rrım er 0"' 
Da a m ., 2 .a Rf'T rim 

;& ) 2 t lO Kapanıı 

TEKNiK C, 'İ\'ER~İTE 
20 1 ' ,.. kUı:l: batı lizi."I 

pı > 2 o Eıpa l'.lıe. 

~ kAl:A terinde h<ilii canlıdır. Zatı haş- Türk milletinin, rkscıloinsını. 
metpenahileri ne1.dinde vatan. zın ve Türk hükCımctinin gös
daşlarımın samimi hayranlıkla· termiş bulunduğu hararetli kar
rınırı tercümanı olmak ve Yunan şılama kalbJerimizrlc 3sla silin
ır.illetine Türk milletinin dost- mivrcek izler bırakmı~tır 

(eransı, umumiyetle impar~tor· Bu cümledrn olarak. yPni J)ış 
luk d<'\·let arlamlarının 20 E-E'· İşleri Bakanının, \"akli) le Ttlrk.t., 
r.<"rl<'rıbrri yarımı!'i oldukları pn ye ile \'unanistanırı A.tlantik ı 
miihlrrı toplantı telakki edilmek~ paktına alınmalarına şiıidrtlı? 1 
tcciir. muhalefet ettiğı açıkla.nmakta. 1 1S 

· dır. ~a 
lngiliı topluluğunun 600 mi!- Filhakika J. F. Dulles .. \meri T -1~ 

' .., r rrı ır.. m,.mlP\:tt 
a arı. 7 ., K 1' anı Ktrım, 

lfıbf.1'lfr, ti 00 earkılar • 

tuğunu ve kardrş selamını Türkiyede samimi dostluk ve 
~etirmek benim için büyük ~e- muhabbet tez..ıhürleri,>·Ie bizleri 
.reftir. saran ıevgi hava:.ı ve bilhassa 

DC'rirı bir m.lna taşıyan bu miı 1t"rrı.,; ideallerle zenginle~crı 

yon nüfusunun iktısadl istikbali kanın askeri taahhiltlerini Bo· 
<lo1ar bloku, ıterJinı: böl"e i ve 
Batı Avrupa arasındaki ilrt.ısıd' ğazlara kadar tc.;m.il etmenin ve 

·· b u · 1 t"kb li u1.atn1anın fnzulı bir ihfiya 
{11unase e erın s ı . ~ • get~"l lık olaca 1 tanaatını.1r' cı F.a 

1 r r ) 

' 
* ıs 1:? 1 ~ 

f!mW"kp•ı 

ı l ı •k Fikn-t 
gündt, memlrkrtlerinıiı yaklaş- mulekahil duysular hayatımızın 
malcırırıın cın t':ınh bir anını ya·ıen m s'ut ,.<' bahtiyar anlarını 
ı•makladırar. ~lıişterek bir ide· teşkıl etmiştir. 

rmmuı a~ındanberı ınc:eden ın : bu görü ü zamanla değısmli ve 
ce ·e hazır.anan bu konfcran.;.n John Fo ter Dulle.s Korede kr 
e~asını U:skil ;tmrktedl?'. . d i gö.,teren Tü:;k ordu unun ı 

Vıttorıa Orlando hakıki .kıymeti "" Tiirki~enın 

1 !')') Hı..,.l•r. 

• co: Optom me
HaTa •nponı.. 

al et.raf1nda toplanm.ıi OLtn Ekse13nsınııın bu!'ada aramız. 
meı_nlt>ketlerımlz. blr_i .h.lrst d~- da bulunuşunuz, bu kıyn1~tli ld
ğerı ahdi. fakat h<'r ıkısı yekdı- tıraları kalblerimizde tekrar Ja
,ı;:crinin zaruri mütemmimi ve ~atmaktadır. şu dakikada ebe· 
ku,·vct kaynağı iki cepheli bir İansınıza bütün Yunan milletinin 
ittifak içinde birleşmiş bulun- hislerini iblağ etmekle mü!tehi-

ağır hasta Ortadoğuda ,-e Do"u ,\!-dl'ni.:' 
hulge.sinde bir ku\' et \ e- ı tık~ 

Homa, 27 <A.A.) - Birinci rar unsuru olduğu hakkında 
Dünya Ilarbinin meşhur ıimala-ı 1 esaslı bir fikir edinince, bılhas
rından ve Versay ~~_uahede".~sini sa Türkiye hakkındaki nol..-tai 
hazırlamış olan •dort bUyukle- nazarı tamamen dc.ğişmiştır. 
rin11 hayatta kalan sonuncusu bu·---------maktadırlar. rim. 

Coğrafi durumumııı dolayı- Türk ,. 0 Yunan milletleri mi-
siylr memleketlerimiı rnevcu· safirperverlik duyguları ,.e as-
diyetlcrini vr istiklallerini ko- keri hasletlerden başka bir de 
rumak için birleşmek mecburi- müşterek va:sı!lar taşıyan iki 
yetindedirer. aramızda en emin 

mılleltir. 
,.e en kuv,·etli baiı teşkil edrn Bugün Türk milletinin babası 

lıınan Vitforio Orlando ağır su· 
r<'tte hasta yatmaktadır 
Tanınmış İtalyan ~hm, muhar 

rir ve hukukı;usu Orlando 92 
l;:; larında bulunmakta ve dok· 
torları sıhhi durumunıi:'ln ziya. 
drsiyle end'i~r. etmektPdirler. • 

\.'C hakkiyle iftih:ır edebilecl'ği· 1 ksrljnsınız burada ara· 
. . •ıa t . il o an e • 

mıı e crın en sas m emına , d k. mevcudıı·etınııiıı \'unan lar. 
1 .. t k ., r · 1 •ıız a 1 

o an mu~. t"r<' ıu<'a ımız. ya nıı ı ·ıı t d ha.,ıl • ettiCi muhab- lliikıimete taraftar Vradinl, 
mcıml.t"~ell<'rimizi~ kar~ılıklı ~~' :~t e,.: :amimiyet duygusunu gazc-1ed •.\füşterck menfaat. bas 
yasetının S<'fillbolu de~ıl: .ayn.ı şahsC'n müşahede etmektesiniz. ltğı altında neşretti.ti b:ıSYaııda. 
zamanda, b~zan çok ('l'!tn ımt_ı- Öyle sanıyorum ki insanlık mLi~tcrek menfaate dayanan 
ha .. nlar Şt"klı~rl~ . t_rcellı ~~mış tarihinde ·Yunanistan ve Tt.irki· Türk .. "\'unan dostluğunu daha 
muştert"k tarıhım11ın ve dunya ye gibi çok sıkı rabıtalarla bir- da kuYvetlendirmek vazifesinin 
hA~isalıncian <'dinilmiş ~r~rübe- birlerine bağlı iki milleti bula- Ce151 Bayar, kral Pol. Başbakan 
lrrın rle "hrıyırlı scmercsıdır. bilmek pek güçtiır. 'tenderes \'c Başbakan Papagosa 
. Bugün .. iftiharı~ söylcycbiliri.z Birliğimiz 0 kadar kuv\'etlidir cliişlii~ünü belirtmektedir. \"ine 

kı, .bt~ .muştcrck ıdcal, ~e~cudı- ki, bizler için dahi bu.lurı §ümu. hiikiımet çevrelerine mensup 
yetımınn m~na ,.e sebcbını teş· !ünü ve hududunu taj'iıı zor ola- Etnos, Yun;:ın Dışi~l~ri Bakanı 
kl eder. Bu ideal aynı prensip- caktır. Bizler yalnıı ınüşterck Strfanopulnsun şu ı-özlerini bil· 
lere bat::lı olanlarla sulh ve a· menfaatler \'I? birbırini tamam· :viik başlıklar altında neşretmiş 
h<'nk içinde yaşamaktan başka Jıyan iktisadi zaruretler yüzün- tir: 
gayelrri olmıyarı istiklallerine ~- den birleşmi~ bulunmu,>·oruz. • 'taziden, yalnız iki milleti 
ık milletlerin idealidir. Bu, U· Birbirimiıe tok bcnziycrı an'ane. birle tirecek olan seyleri hatır-

t b 1 b. ı lamı:ılıyız.• zun ve ccrü r i ır ça ışmanın, vi ve uzun <ısırların nıahsulü 
müşterrk tehlikf'ler karşısında müşterek mevcudiyetimizle bir- •:\ea• gazetesine ıöre Türk . 

·ı Yunan dostluğunu teba"üz etCi· mukadderat birliği yapmayı bı • le qııs balunuyoruz. Dizleri bir-
i ren "t'Y. resmJ törenlerdrn ziya· miş millctlcrimi1.in o ~unluk ~e leştircn :imill~r yalnıı.. karsılıklı de haliranda Türk mılktinin 

sa;! duyguları mahsulüdür. 1'1ı1- ~ayg:ı dujı;u:.u, müştcrrk faı.i-. Kral Pol'a. hngiin de \"'unan 
Jetlerimiz, bir milletin saadeti· !etler bir kahraınanın diğer kah~ milletinin Celil Bayara ı:öster· 
nin hodbin esaEilara da)·anamıya ramana grislerdi#i saygı veya diği candan se\'gi tezahürleri· 
cağına in:ırımış bulunmakta.dır- demokratik ide<illerdcki benze- dir. 
tar. Bu ideallt"ri muhafaza ve yis değildir. Dııi Qitle~tireıı Atina 27'CA • .\.) _ •Hestia• 
müdafaa~·a a1mt"tmiş olduğumuz .1.millerin en ba ırıda iki rnılle- gaıf'lesl. şunları yazmaktadır; 
içindir ki, birliı.timizi ve kuvvet- timiıin hürriyel ve sulh a:aycle- ·Türkiye Cumhurbaşkanı Ce· 
l<'rimizi iman ile sulh dfıvasının rinin ön safında şeref mevkiin- J.il Davarın \"unanj,tan:ı yapaca 
hizmcıtine vermiş bulunuyoruz. de yer almış hulunm1sıdır, Bizi ı::ı ve Yunan Jı:r.ıl ve k.raılicesirıin 

Jfaşmetmeap, memleketleri- birleştiren, hür insanlı~111 Tür- Türkiye.re ~·apnuş old11kları zi· 
miz, hayatı ancak bir tek şekil kiye ,.e l'unanistana inanmış ve y<ıret her ikl konı u memleketin 
ve şartla yaşamaya def(er teliı.k- ona dayanmakta bulurın1uş ol- sulh için sarfedilt-n ıa),.etler ve J 

ki etmektedirler. O da, inkıta masıdır. dışarıdan nıarııı k~hıcakları her 1 
kabul etmeyen istiklal içinde. Aramızda asırlarca süren ih- hangi bir lC'hlike karşı ınd" At-

l\Jıll ilerimiz bonu gtçmııte tilıiflara rağmen tarıh •• mu. !antik paktına dahil dıJ!er hur 
bizzat keneli aralarındaki müna· kadderatın ta)in ettiği yolda milletlerJe aralırınd:tki mevcut 
sebellerinrlc isbat ettikleri gibi, bizlere milleUerara ı bir ,.~zi- anlac;;ma çerçe\'e.ıl dahilinde müş 
.on h<idisrler e~nasında da bu- tenin tevdı etmiş buluııması bu· tercken hareket hususunda al
na misa!lrr vernıişle>rdir, Bo.cıün gtin birleşmemizi tam ve mut- mıs oldukları kararı ispat etmek 
ise, en kıymetli te13kki ettikte- la~ hale iCtiımi~tir tedir. 
rı şercClerini ieabedcn her yrr- lki devlet arasında ha11i güç Yunan halkı dost Türkiye 
de müdafaaya her zamandan faz bir durum tahakkuk ettı~i tak- Cun1hurbaşkanını samimi, ictrn 
la azmetmiş bulunmaktadırlar. dirde, ihti13fa dtişen tarafların ıelen tezahüratla karşılıyaeak-

llaşmetmeap. maziyi düşündük Türkiye ve \"unanistarıa birer tır.• 
ÇP, bizi bullilnkU münasebetleri- göz atmaları ve kendılerini ayı. Diğer taraftan •Palinea Vra· 
miıirı mes'ut şekline ulaştıran ran sebeplerin ne kadar boş ,., din .. şu~ları yazmaktadır: 
b3zan milşki.ılıitla dolu yola bir manasız old~unu ıörmek imka.. . •Tu:·kıye Cumh~rbaşkarıı Ce: 
nazar attıkça, Türk - Yunan nını bu suretle bulmalarını te .. l la~. Bay~rıt~ ru~.anntahnılkzıyTa:_e~ 

menni ederim. m'.ına~e e ıy e .ı unan a ı ur 
yaklaşma .. ının tahakkukuna ça- Kadehim· d t . "tt 1·1c mılletıne k:ırşı duydugu do!ttltık 
lışan, Türk - Yunan dostluğu· ' os 'e mu e 1 ı · J · · b' k 0 h ·ı d f 
nun bilyük mürevviçliırini heye· Türk mUJetinin tealisine. ekse 11

1
· erınıld ır ·er~· ab al 1 3 e ır. 

ıaınsınızın ve ba\· n Cel.11 Ba- sa ını e e etmış u unuyor. 
canla anmaktan kendimi alamı- h . · 0. Cunıhurbaşkanı Celil Baya-
yorum. Bunların isimleri kalp- yarın ~a 51 sa~detıne kaldırıyor rın \'unanistanı zıyareti iki 
1 · · d ili ti · · · • \"P icb:orum."' trımız e ,.e m e rrımızırı mes komşu memleket ara~?ndak.i dost 
ut milnasebetırri tarihinde her l"unan gazetelerinin yazıları luk münaı;ebetlerini çözülmtz 
zaman ya,ayacaktır. Atina 27 CA.A.) - Yun:ın ga· bir şeklide kU\'\"etlrnrHrec:ektir. 
Kardeş kavgası diye tavsif e- zeteleri. hiç bir parti farkı ger Türkiye \·e "Yunani::;tan dn t 

debileceğimiz: bir harpten he· zetmeksiıin. bu sabahtanberi Yu Yu~oslavya ile dünyanın h:ıya1i 
men sonra başlayan bu muazzam nanistanın misafiri bulunan Ttit• ehemmiyeti haiz bir böl-ıesinde 
eserin arzeıtiti manzaradan da· kiye Cumhur ajkanı Cel.lıl Ba· hiir dünyanın yıkılmaz bir ka 
ha muhleıem ve heyecanlı bir yarı hürmette selamlamaktadır· lesini teşkil etmektedir.• · 

Yüksek Sağlık Şurası 

toplandı 
Ankara 27 (AA) - Yüksek 

Sallık Şıira~ı bu ytlın Uçlinc.ı 
toplantısını bugün saat 11 de 
Sağlık ve Sosyal \·ardım Baka~ 

nı Dr. Ekrem Hayri Üstünda ın 
bac;kanlıtınrla yapmıştır. 

Tcııini::e uyaıı 1.•e si::i 
gii::.elleşlireıı pudrayı 

SCÇİllİ::. .... 
Hrr tip tene uyabılmE'k için 
?E'nklf'fl Chromo"K"Ofl{' ıle MÇil· 
mi§ Fa-.clnatlon Tokalan Fud· 
ruın1&n 6 nUmunryı tamamen 
paraıııız ol&.rak sıı.e. ı;önderıyo. 
ruz:. Bu aurttle ayn&nızın k&r· 
fl!lına gec;erek hangı renk pud
ranın çehrrnıze da.ha tatlı, da· 
ha cazıp, daha cana yakın bir 
eda. verdı~:nı tayın t>rlf'bılır~l· 
niz. İşti!! ancak bu tek.Jldc sı.z:t 
h11kıkaten daha gtiztl g trre
cek olan pudra rengınl bulabj
lir:;ı nız. 

Bundan b a' k & Fa!W'lnatlnn. 
'I r.-kalon Pudruı avala.ıuhrt1-
mıı, ,.e nf'fıs hır rarfum ıle ko· 
kulandırılmı .. ı_;r ve o df'rPce in· 
-ccc!ır kı E1:-iA. makıyajınız belli 
o~maz İhlıva ettığl krem köpü
ğü aayesındP uzun müdd"t eti· 
dinızde kalır ve yıne onun sa· 
yesin de • parlıyan burun.> dıye 
bir mesf"le kalmaz. 
Sıze yakışAn pudra rengini bul· 
manıza imkAn verecek aon mo
da 6 rPnk pudranın cşantiyon
lt1.rını tamamPn parasız olarak 
e!de f'tmek ıstiyorsanı:z:. hemen 
bugiln şu adrese yazınız: 

Tokalon Sf'rVi!!i 9 H. 
Poata Kutwıu 1576, İstanbul 

* -tan ır1r !ar ı- 30 
K aaa!I t lart

Hebf.r r. 10 ıs Ta-
l fl l!!ı'arelı•n 

k 1:1'1 } :o 15 R•<f· 

Krınu mı 22 t 'i Danı 

:ı::: ı\ 1'aberlfr. ~300 

7 1 t R 
, -: "n rı •r • ıoı nd~r.ı .,..lir'kü~r. 

o Raf f k aı ,.. ıı a rr •"lolıı"rı 

fl'l' H\ t\n E!artı1a'I' Kerl, tın), 
ft o ôl'kHr• ... rı .. rı ırı 164.; 

z b 1ı: r '"< r 1 • '"I O•n• ,..,. cat 

1 

ıı Jll ) • n ~ r at r.uot ·dl· 

d11n ıı. k lar 1 M Sf'rt.fU ••111 l!I C!'i 
a ıı: J !> t ı J t1üıf'M•n T ·k· 

• R&ıf -n ti ık Turk 

ır d '""'"*"'l!dl!l'l .... ı .. 1'. 

ra ,,,.ı "" "n Ra"l .. 'I 
trrr-ın. '2ô '>fl Hıf:f 

rPI \ ti M fluun la· 
21 30 Bona habf't· 

Tüm.,er.eral Gavin geldi 

lzmir 27 .1.\ U - Almanya· 
daki 7 nrl .\meı ıkan kolordu kt'I~ 
mut:ınlığına t.~ in e'!:lerı ~ato 
gliney - .:\vrurıa kuV\·etleri ko
mutanı .\m~ra1 Carneyırı kur
mav backanı Tum~Pnerai Ga\'ın 
bu ~ün saat 10 da ö;:el bir uı;ak
':t • .\tinadarı şehrimıze gelmiştir. 

Seyhan barajının muka· 

ve!e!i aktedildi 

Ankara 27 CT \) - J<l'\3 de 
ba•lJm jk ,.,. dôrt ~enede ikmal 
edilmek üz.ere 100 milyon Türk 
lirasına malolacak l"lları Seyhan 
Barajı iniaatının proiPIPrini ha
zırlamak ve umıı~ıl knntrolunu 
y pmak UzerP Eer.ilen ~evyork
l••i Kna~pen Tıppetts Abbett 
\Ir. C rthy En"'if' r" Firması i
!e Sa ,d !ık R tanh"'ı arasın
da b · muka ele ak' .... dilmı~tir 

Gelibolu'nun kurtuluş 

yıldö ··mü 

rrlı~tılıı ~7 <.\ .\ l - Gtlibo
hınurı kurtuluş torcni bugün bu· 
r!!ida ff'11h:Jr-ıtla kutlanmıttır. 

Toplantılar 

('" J> Kati ö ıl .. 1 n K'IU 9!>2 
r• ar t"iınti Mıaı l"l ılO t'la ll·f' hina
ııntl• 1 F k f' r •• tn:ına "rı· 
ın tf'f"ıııv ı r m.,.,. ula aı a~ı bir ıo~ 
1 t 1 ıp • . ' 
Kongreler 

r.az,.teclll'r 
tindr:1: 

Cemiyeti Riya"· 

t rlacma ı fl'kır· 

ııoıu•Tlk mutat 
nlmııhf1 Jtin 

arıa a rtın ıaat l& « 
a1111 l;,a~· bı:ıtı.r• 

r 

b 

'a 

)' 

ıı 



ırdanberi dünya soba piyasasmm 

Tip 137 
3.5 odan mtır " . . .aatte 58.000 BTU 
11caklık verir. 

-~~~-

• 

Uzun y~llarda 
her türlü 
nakliyat 
için 
tnİyisidir 

.:. S. ROY \L llltik Fl.EET\\ \ \ ' d •'1r vükl~rı eüratlt' aba falla kilornelTt' ~~~;;',, ~·;••. <o•m•k .::,:':!.7':'.~~,. t•t•m•kı.':~~::::11:;~!:;· ~5 k 
k.U. 0 "'"" roüdd<l ı '

111
' '""'"' d ' ·lf trmıo ede" t l.Ef.n ,\""'"· iyi çeki~ koln di<rkı~•ıün deıeo Hf..tado 

' romork cekerldd . )OD. emıe frn . erı u;ın mılk ... ıllrtıtlı 
A 1 emmeı bor lutik 

ocağınız lôstiği 9.. "' ...., ........ ,;.;,,,, 
Türkiyede Umum Satı1 Yeri. ili" Tol'::'°'ıll "'"" 

;.''"; •.•• ; ••• , •• ·"··•· _·, MOTOR LI Mi TED , Ankar •lelon ' 1220• • 122 Ş T j a ve Eski1ehir'de. 05 - Telg•of' MOLIM 1 • jiliiiiii---=== . KOÇ TiCARET T. A. Ş . . STANIUL 

im eri kan FabıikaJcmnın 

~!~.~ "tipi Gaz Sobalan ... 
müna•ebetiyle :t .Devriye•İ 
tarafından ım;l d'lagıc Chef 

Chef ıob ı 
kuruta ~:~;,;:rfe~tiğiniz her 

b 
e ı PD yr 

•o a•ı modeli h nı gaz 
ol.du(;undan . Pı..rı, 1 er zaman 

· ~o <aha ,. "' ~uzcl ve IKTIS ·\Dl J ·~ am, 
bir teknik ' O R. ilen 

le 

- \P }arım crübcnın esen olan R'1rlık Magıc 

Tip 127 
~-4 odaYl ıoıtır. 
Saatte 50.800 BTU 
ııcaklık •erir. 

konfor. daha f 1 aha fazla 
eder Yakaeak ;' a . ı~ı ı.rmın 
den halletmek rrdını koküo· 
Vf' H"l " k • ) u\· anızı huzur 

"ı.,a · a,uşı nız bir an lurmak 1'terse· ene M , oobaoızı ayırt agıc Chef 
ınız. 

_.. 

Tip 3207 
2 odaY1 mtır. 

Saatte 35.000 BTU 
•ıcaklık vırir. 

Sey~ hatinizin neş'e i i . ltllSAFİ ç nde geçmesıne amil olan 
- BPEBVERLİ .. 

UNLJ.Rl 
BOL 

ViTAMi.aLitıiR. 

ARI 
ONLARI 

~/ aısı.ER 

vı ......... ~ KIJVVETLIN DiltiR • 

ekl"'m yeni 

Vatan iUncıl~ır cıllır 
tcscbbi.ı e ir . 'e reklamcılık bakım B . ~ mıs bulunuyor ından çok müh' 

u tcşebbiıs tasnı! ed. . . un bir 
Dunyanın her ılmı~ kısa il3n ~ckl . . 

hem cok raCbct •. tarafında gaıetelcrde neır ı~ın ıhda'1dır. 
dalı olmnktadır .• ormckle , .• hem de vcren~c:'~"· bu ilanlar 

Ta>nif cdılmiş •· . . çın çok flıy. 
yan bir )·erind ... C k. ısa ilanlarımız hcr"Ün ,., jce ·· " ı acak· 1 & ~aıclcnüz' 
• gore tasnif cdilm • mes eklere, !aali . .ın muay. 

Bu ilanla ıı olacaktır. ıct sahasına yahut 
rın şekli ve .. . 

10 kelime,·c k d ucretı şöyledir· ·ıa · a ar b' · ı nların aylı~ı 20 l' tr ay müddetle ne d 1 Gü ıra. ;re ı ecck olan 

. n aşırı veya 1~ lıra. gun neşredilecek.le · rın aylık ·· 
Haftada iki ,,;ı · ucreti 12.5 
O k . ..n neşredileııle . n elımc i &eçım ılbTard:ı rhın aylıgı ;,. 8 liradır er !atla k l' . e ıme itın günde 

I ~ ... 

• 
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t:LLG _, -
Bu '"'" TAKViMi BAGIP 

fP ,ııl.-.iı:n\ · uyıo , .• ,. 
1 

nın. 19.i3 1 
· - ın aıımı~tır 10 n ı nı i1rfık etlen b . , 1uu·u nlı· 

J'ilnluk ihtirıdırı 0 
•_••r. ,.ıtında•ın. 

•• "" ııt b'I ·ı . " 1•nlı•·ıı l'llarak • ı :tı •rı tam 
1 . .\ 1.\ - • ermd;.ttdir. 

ı ,--- \ Kınıı• 1\'.tıb.,.J 

9lllJ •ı sahibi • SIN Neşriyatı rni.. 1 AN KOltll; 
\'azı t ı da re edea 

-B eri MesuJ ~Jüdil~ 
MELİB y 'U 

!VATAN> G ENER 

---..!. acılık y ~re~e<llik •• Matba 
\'AT AN · - t.tanhnl ı -••llll!lllllBllliillii:ii:~ 

MATBAASI 


