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Ahmet Emin !alman suikastçı Hüseyin 
üzmez'le yüz yüze konuştu 

H. Uzmez Ba$muharririmize 1 

şunları söyledi 
Beni, sizi vurmağa memur 
etmişlerdi. Vurmasam, be~i 

öldüreceklerdi? 
«Ah? Taıniri kabil o Isa ••• Beni 

isterim» kalbeıı affetmenizi 
r Yazan : ----, 

Al1111et E11ıiıı Y alınuıı 
G e~.enin iı.ar::ınhğında üzcriıne brs el silah sıkan Jlüseyiı: 

l'1.11u•z l.a~ı mda duruyordu. 
ı :nıniyet meınurları ara"ında haı,lanedel..i odan11n k~pı

ı,ınUan gin1)h, :yatağınıa doğnı ilcrlenıisti. lliç şüphesiz ren:ı 

uiyelle 0Jn11~·tu:ak. Fa1Taca yakJa:ınca nıenıurlar kolundan tut. 
nuışt ardı. :\!etin, Jıi:endine hıi kinı bir ha1i vard ı. Bir cinayrte 
fı.tet olacak llir miitereddiclen 1.iyade okumus. olgunlasını'i, 

ıuu\-.tzcncJi '" terbiyeli bir grnç tesirin i ya ı>ıyordu. Askrrcc 
bir ta\ıl' la i~: ın i ni. lıill'İletini bildirdi ,.c dunlu. Ben hc~·eran 
ieinde)"diın. Önı riiıniin belki de "" fe\ ka lade dakikalartnclan 
bitini gf'f'i ı i.'.orcfum. nana dr,·nmlı ~urettc bakan ,.e halinıi 

111.aktan tt•tkik eden Karlrbc henı şire konuşnıanın sonunda 
1 

nabzı nı;l hak•nı' \ e a1 l' l\'Cl ~l"ksen olan nabuının \Üt. ~·irıniye 

çıktığnu ff>'SIJ!l etmi'.:!ti. ll tr"'f'~ i ) i.ıt 'li1r konusmağa inanan 
ben, bu fi!<rin en 111übahiğah bir tatbik ~ekli ile karşılac;m15 
bulunu~orlum. Jhise~inc deılitn ki: 

- Jlll:: ı·~·in . sen heniın fena ada111 ohlu~u1n;1 inanı~·oı"'iun , 

k~nd iıı r l ır lıoi k iın hu\·iy<'tİ \trnı i~~i n . n a n .ı bir rc1a \ ·cmH•iCc 
k.ıll .. ısn11~~111 . r akat. hf'r h;

0

\kl n1 iki tara fı <li nlcdiktrn ~onra hiik· 
ıni.ınıi \trir. Xcclcn o k ıı r5unJ;:ıı·ı s ı knıadan ~rlip beni din le. 
ınrdin? JlaJ.:kınula sana \erilen fikirlerin doğru ohı(l olmatlı-

ü~t ;j ;~~"M. $an'i;;j'i~ 
dün tevkif edildi 

Kaçak Mahmut Şentürk hakkında 
verildi. Şe ri f Dursun'un tabancası 

gıyabi 

damda 
tevkif kararı 

bulundu 

Cuınhurbaskanı Cet.il Bayar'a Ati na ehri hem~eı·iligi vr bunu ttınsiJen altın madal)·a ,·eril 
ıııi . Ur. Ue~imclc bu mlina~ebetle )"apılan törende Ba)·aı', •Bu, iki miUct arasında.ki dostluğun 

bir tczahıirüdÜr• derken. 

Cumhurba$kanına, Alina 
hemşeriliği tevci edildi 

Celôl Bayar nutkunda «Atinalt!ar meziyetlerine, ecdatla
rına lôyik vatanperverlik menkıbeleri ilôve 

etmeği bilmişlerdir» dedi. 

Cuınlıurbaşkaııı, pazar 
Selaniğe giılecek 

,. . . . . 
gmıu 

Tt A ıurd ı lu A.1arı 1t 

~~----..-.-..., Atına 28 - Cumhurbaşkanı 
Cclitl Bayar, bu sabah belediye
de J· apılan merasimde, belediye 
m('clisi tarafından kendi .. ine tcv. 
cihine karar verilmiş olan hem· 
~crilik · beratını kabul etnıişlir. 

Celil Bayarın saraydan bele· 
diyeyc kadar n1erasin1 alayı ha. 
lınde geçecetı"i blitün yol güzer· 
g3hı birer mr trc ara He diıil
n1iş Yunan askerleri tarafından 
kordon allına alınmıştır. 

Dünl<ü Mecliste 
~ 

MENDERES - INONU 
SOZ DUELLOSU 

lııöııii oodi ki: . 
«Bir irtica varsa bu hükumetten gelmiş· 
tir. Bir muhaJefet liderini susturmak 

elbet de zulümdür.» 

!Jleııdeı·es dedi ki: 
~~--~~~~~~~~~~~~ 

«Zulüm senin iktidardan düşmenle ka· 
panmıştır. Seninle ebediyete kadar 

mücadele edeceğim» 

Ba§bakan .\ dnan 1\lenderes ile C.11.P. Genel na .kanı İsmet 
İnönü parti münasebetlerinin iyile5n1eğe ba~lar e:ibi olduğU 

günlerdrn birinde konu~urlarken 

Uun •I .Yıı4~~rtMf:dcıı JK 
Ankara 28. - Mecli• bu~tin Kiı•alura %allı 

teşru de\Tenın en hararelh guıı- • 
!erinden birini yaşadı. Toplantı! T • 
heyecanlı Ve elektrikli bir ha\'a asaı ısı soıı 

Balıkesir hadisesi dolayısiyle e ~ 1111 a 1 lıuş11111Jı"ı•ı•iı·i11ıi% bııgüıı ııçakltı geliyoı• 
B 1' Jhılı.ıı irı t• 

11DIAZ ÇETiNER 
B ildir111or 

\' ~lalatya 28 - oBLi)·uk Doğu ı İrtical )ayınla zehırJenerek c: buna benzer dıiı:cr ırtic.a or~ , memleket!n ten:eı nizamlarını 
lle~·lırı_nın dev anılı ıah~ıklerı ~ ıkıp ~.ııu teşkilat ku.rm~k ~c 
ltıe ıcesı~de başmuharririmız Ah· taammuden. . adam Oldlirmese 
lu t Enıın Yalmana yapılan n1en· tam teşebbus etmekten dolayı 
ş,~. lUikastın tahkikallna vali tevkif edılen 12 kişi)·c HA,,eten 
liı ık . San. 1\f.alat)a savcısı Ce- ü tteğn1~n ~luhiltin Şanlıoğlu 
p01 I>ınç , sa\"cı ~ a _rdımcısı Saip da bu2ün ~ulh ecza hilkimi hu· 

J Hür Fikirleri 
Yayma cemiyetinin 

Caddeleri dolduran muazıam 
ka l 3 balık cumhurba~kanına bü. 
yük ,.e hararetli tezahürat yap-
111ış. alkışlar 'e yaşa sesleri et· 
rafı çınlatmıştır. 

Cun1hurbaşkanı bu nıunasc. 
hC't ı ,.. brleci i ı · rıdn yapıl a n tören· 
de J·: -·· · ··•, ,.ö,-1,., ... ,-' • '\lut· 

(Oe\ aJUJ Sa: 7 SU: 1 d e) 

içinde altı buçuk saat sürdü. Son Ş k l • • ld 
verilen bir sual takriri bugünkü 
celsede Baıbakan .\dnan Men· 
deresle İsmet inönO arasında 
bir söz düellosuna sebep oldu. 

A aı n 

.Ankara, 28 - Bütçe komisyo
nu bugLin toplanarak kiralara 
zam tasarısı üzerinde görüşmele 
re devam etmi~tir. Komis}'DD ra 
portörünün hazll'lad1ğı tasarının 
~on şeklinde, 19-12 yılından 947 
Ye kadar inıa edilmlı bınalar 
zamdan hariç tutulacaktır. 

~at.. e'?niyct mtidUrü ~emal l Uruna _çı~arıJm.ı~tır. . 

Beyannamesi 
Hür Fikirleri yayma Cemi. 

yetinden bildirilmiştir: 
.\ tına Uelcdl_\l' Başkan ı Kosta :\ icolopulo~. \ tina ~ehri adına 

altın madalyayı Celal Bayar'a verirktn. 

._. ......... . . ......... . 
1 Cumhurbaşkanının 1 
1 seyahat resimleri 1 
: 4 üncü sayfamızda : 
• • .............. ~······· · ·· · · ······ 

Reşat Şemsettin Sirerin sual 
takriri, Balıkesir hadisesinde va
linin vazi~·etine, Devlet Bakanı 
rı.ıuammcr Alakantın sözlerinin 
doıru olup olmadığına dairdi. 

İçlıleri >o Devlet 
Bakanlannın btlanatları 

İti~eri Bakanı Ethem Men· 
CDenmı Sa: 7 Sıi 4 del 

Bilindiği gibi bu tasarı 1939 
rayiçlerine meskenlt!rde yüzde 50 

!Dtvamı Sa: 7 Sü: 7 de) 
'• oy bu,ük hır hassasıı·etle Bu ~ızlı te!11.kılatla al.akası ol· 
\1, \• • 1 

anı etmektedirler. < Devamı Sa: 5 Sıi: 6 1a) 

Başmuharrimizle suikastçının 

Cemiyetimiz reisi ve • Va· 
tan• ı:azetesi başmuharriri 

Ahn1ct Emin Yalmana kar
~' :\lalatyada vuku bulmuş 
olan silahlı tecavtlz h.idise .. 
~inın ınana ve ehemmiyeti 
üzerinde titizlikle duran ida
ro hcı·etimiz akdettiği !cv
kalitdc toplantı sonunda aşa. 
gıdaki hususları umumi e!
kilra arzelmeyi Yazi!c say

pahalllıgına dair ,r Hayat 
takrir 

nasıl oldu~ görüşmesi 
nuştır . 

H .. / J - 1'ccavüz hıidiscsi irti-
A. E. Yalman da . Üseyin Uzmez e cal ruh ve zihniyetin btr te· 

.... f .. $ e za I/ ıahürü. mahiyetindedir. Bir 

göriişüldü 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı, fiyat artışına iştira 

rının çoğalmasının sebep olduğunu söyledi 
mikta-

goruş u ve " ana v va ı ı b' u ... ,. .,. ""'"" ".•'" 1 yı ı aşan ır zamandan beri . . 
......_ an_nene_~orum» gd. ediJl···-··n- •• n1crnleketimizde irticai ki· ,\nkara. 28 - Seyhan mılletveJ..,lı Cl'zıni Tlirk 'lın, sıda mad S"l'd d" 
t ---- , .. ., .,. pırdanmaıar ve tahrikler rı_ dcıc.ri . tiyatıarıı~ct.aki ,.~kselişin nc?en itrri ~etdiğine. ~·e ônıcn - 1 1 1 e ye iZ 
~nıı'no""nu"" 1 \ ılmaz ÇETJNER CDc\.·amı Sa: 5 Sü: 8 de> mesı ıcın ne gıbı tedbırler al~ndıgına dair sual takrırıne Eko· 1 

~~~~====~==~~ııo~m~ı~· ~ve Ticaret Bakanı buglınkü. ?ıleclistc cevap \'erdi. lJ ,d •. ,,,... ı,;: ---- - - -, Enver Güreli eşya \C yiyce<k Dog"du 
rıa isesi . ~ıaıatıa. 28 -:- .sa;muharri-ı Pra<i'da bı•r deJıset !iyalları hakkında izahat .'er.e-
lı rımız Ah.met Emın \almanın ken ~ ' rek, perakende fıyatlarJn lngıl · 
11ası 1 old l . . 1 dısini öldürmek. i>tiyen ve VÜCU· h • ..:. terede ıüzde 28, Fransada yüzde u. dünde beş kurşun yarası açan av ası esıyor 14, bızde yüzde 3 arttığını, top. 

h '-'tniır· .. . stıikastçı ile yiız yüze konuşma· lan fıyatJarın ı~c Jngıltercdc 
lk onunde ınzıbat erlerı)le !ı:ı ~Ialatyalıların bugün hiç dur- yüzde 27, Aınerik:ıda yüzde 17 

~ h::~ıında cereyan eden "" ;,,adan konuştukları ye~iıne mev Yahudilere karşı baskı yapıldığı bildiriliyor. iki ve Türkiyede yüzde 9 arttı~ını 
h'"'ıil B~da M. S .. a '. lstanbul Z'ı idi. Her yerde ra.tladıgım Yahudi dün ı"ntı"har ettı· söyledı "e siyasi cereyanlarda 1 llbaşı ros~ :\~uduru K~rma:y bir çok kimseler bana lı7..Ufl u- (Devanu Sa: 7 Sii: 3 de) 
ltı~de:rn~~~~l 'iazır şu ızahah ı:.un sualler sor~ukt_an.sonra, Yal AHı iııfrct Prru 

~l' aka "Ü .. t .,0 .1 .,0 30 ntana karşı du)duklaıı hayranlı; A • ı w • hf Vi)1ana, 28 - Pragdan buraya 
ıı••ında ':.o"~u ·ı'"a ~b ti de ~: ·e ğı ona bildirmemi istiyorlar. mıra rıg 1 ulaşan haberlere göre komünist 

, ı.... ., ı ev ı ınzı a e\:rı:,; k' t t b . ı ç k 
1 

k d 
30 

b' 
~ıı~OJ>rü üzerinde askerlik e- Yalmanın ·ın u n~aya~. cşet:ı ı e Ob ova ya a yaşıyan ın 
lb,flld. ına aykırı kıyaret ve du· duyguları_n ~n tcmı~lerıle m~~ Dün geldi 'iahudi arasınd;ı bir dehşet ha· 

Nişanca O. P 
Kongresi yapıldı !bıtt a. dola 30 ik i jandarma e- cehhez bır ınsa"I ola.u~unu bu \'ası esmektedir. Durumu, 1949 

~aıı~en itin beı;e i sormuşlardır. kere daha ortaya ko.)·duğunu 1\Iemlekctintizde ıni:ıaCır bulu- da :'\azilcrin Çekoslovakyaya ;ir Kurnkapı Nişanea!'ı o. P. o. 
ltrnı!rrtı.aların itin bel,:esi ,gös- söylüyorlardı~. . . . n1:1n Birleşik Amerikanın Dogu dikleri zaman husule gelen pa· cağının .)·ıllık umumi heyet top 
~~~ h'ıekte ısrar ve inzibatlara Başmuharrırımız suıka~t('ı ıle Atlantik ve Akdeniz filosu Baş- rıik havasına benzetenler \"ardır, lantısı dün saat 20 de Laielide· 
~Qııı "•ınet "•fiili taarruzda bu konuşurken ben de yanlarında komutanı Visamiral Wright,bu- Prağda, ekserisi Yahudi olan ki Çiçek Palas salonunda ya. 
hat lları üzerine ,örevli inzi- idim. Bu, hayatımın en heyecan gtin saat 12.30 da mai;yeti \.'e e. 14 sabık komünist idarecisinin pılmı;tır. 
lrız;,berJeri taraCından bu erler it dakikalandır .Odad~ Malatya ·ı ile Ankaradan şehrimize sel· yargılanmaları sırasında beliren Salon, toplantı saatindPn çok 

•t karakoluna götürülmek Emniyet müdürü Kemal Ö"oy, (.r. ,r Yahudi aleyhtarı cereyan çefiU! önce dolmuş, giren çıkan , otu-
lll el'aııu Sa: 7 Sü: Z ~e) (Devamı Sa: 5 Sil: 7 de) CD~ı •nıL.Sa: 7 Sil: 2 de) CDe\amı Sa: 7 Sü: 3 de) (Deumı Sı: 7 Sü: 7 de) -~ 

Afıu i att d Prtıı 

Santiayo (Şıli) 28 - Bayan 
Carnıen Colina adlı 32 yaıında 
ki bir kadın dün gece bur.da . 
hepsi kız, 7 çocuk doğurmuıtur. ı 
Doğuıu kadının evinde cere

yan cln1iş ve kıı!ndisine yalnız 
bir ehe yarılım etmiştir. Anne 
ve bebeklerin sıhhatle oldukla· · 
rı bildırilnıckledir. 

~leraklıların tehacümünU ön. 
ien1ek için Santia,o polisi evi 
kordon altına almışlardır. 

Son 20 yıl zarfında lkl yedizli 
doğum vakası kaydedilmi~tir. 
İlk rup 1936 Nikkaraıuada 
doğmuşsa da, yalnız 3 çocuğun 
bayatta kaldığı anlaşılmaktadır. ' 
Diğer yedizler 1938 de Küba-

1 da do&mu;tur. Bu. erken bir do
<Devamı Sa: 7 Sü: 7 de) 

. ............... . ............... . • . 
• . . KIŞ PROGRAMINI ; 
• • . . . T AKDiM EDiYOR ~ 
• ·••···•·•······· • 

· · · ~····· ······· 

Kadınlar Tekkesi 
Büyük edip ve romancımız 

Refik Halid Karay'ııı 
son eseri 
-11--

HAYATIM 
Osmanlı ordusunun son Batkumandanı 

ENVER PAŞA'nın zevcesi ve Sultan 

Abdülmecid'in torunu 

Naciye (Eııveı· Paşa) ııııı 
HATIRALARI 

Ayrıca • Mapusane Çeşmesi» ve ul ibya'dan 
geliyorum» röporta j ları 

15 A VATAN' da 
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T 

' GÜNÜN YAZISI 1 tmlitfiiıll 1 

V lan a$1ı ka unumuz 
e e alınırkenn· .. 

1952 sergisinin hesap ve 
deınirbası hala devredilnıedi 

~ 

VAZiY•ı;; 1 HAVA~ 
1.~eşilkOy ınl"teoroloji istas. 

)'onunun tahmınlerine go· 
re, bugun chrimiz -ve civa
rında ha\"a sabalıleyın sisli 
,.e gliniuı de\·amınca kısmen 
bulutlu geçecektir. 

Sahaflar çarşısı 
için ihale 
Yapılamadı 

Baş vazife 
M alatya suikasdı elebaşı

larından Musa Çağıl'• 
mahkemede ·Ahmet Emin
den başka öldürmek istedi
ğiniz kimse ,·ar mıydı~· db·e 
sorulmuş. O da •Falih Rıfkı, 
!\"'adir ~adi \'e Hli~eyin Ca
hidin fikirleri de bizimkilere 
U\"mUYordu. Onlar da bizim 
d~şm~nlarımııdır• ce,·abını 
\·ermiş. 

G •çen h r-
ta g•'e· ( YAZAN : ""'\ 

!~:~de nc
01

m
1

İ ı Hasaıı Refik Eı•tıığ -1 
mlıallerine şa 
hit olduğu· 
muz veçhile, 
Batı de\'letle
rinden birçok 
larının kanun 

İl Genel meclisinin ekim devresi n1üzakerelerinde varılan 
karara göre sergi işlerinde çalışacak konıitenin tii.>·ini beledi· 
ye daimi komisyonuna bırakılmıştı. Ekim de\Tesi müzakerele· 
rinin hitamından sonra daimi komı jOn 15 kasımdan itıbaren 
~ergide çalışanların hepsinin b!rden işlerine son vermiş ve ye. 
ni kurulacak komiteye serginin demirbaş ve diğer hesabatını 
de\'ralmak üzere Sergi müdürü ile encümenden ıki kişiyi n1e
mıır etmiştir. 

Beyazıtta yeniden inşa ettiri· 
len SahaClar çar;;:ısındaki dük· 
kanlar dün beledi~·rde ihale)·e 
çıkarılmıştır. Ancak elliden faz· 
la talibi olan bu dukk.inlar iha
leye girenlerle Daimi Encümen 
uyeleri arasında zuhur eden ih
tılAf yüzünden talıplilerine veri. 
Jememiştir. 

li n v a n l Y- ____________________ .;;;; ___ ....ı 

le •Türk Va· 

Ruıg.lrlar batıdan, orta 
kU\'\ ette esrcrktir. Bu ne örumcek kafalı in

sanlann zihniyeti, bu ne 
Orta~·~ artığı bir düşünce
dir Allahım! 

tandaılıl!ı Kanunu• kaldırılıp 
).erine. buglinı.in hukuka ı- • 
~rıa daha uygun hlikümleri '1 

ti\'a eden bir kanun ikanıe e· 
dilmok ilzere !~işleri E ıkanlı
jtında •etkıklere ba lanmış, hat 
ta bir de ön • tasarı hazırlan· 
mış. 

~leml•ketlm:zin id· e !LJ atı 
Te rni!Jctlerarısı müna .. 1:ıetle· 
rim~z bakımından bıı:-ine dere
cede ebemrnjycti haiz olan bu 
kanunun ele alnımı~ bulu.nma. 
sını, gerçekten şukranla karşı
lamalıyız. 

'leseleyl biraz yakından tet
kik eder ek. gazctc!crde gôrdti 
ğümüz haberin kıymetini daha 
iyi anlam 11 oluruz. 

Bilindiği gibi, vatandaşlık 
kanunları, her memlekette; 
kimlerin •Vatandaş• olduiunu, 
yabancıların vatanda:,lığ'a na
ııl alınacağını, va'anrll~..lık sı· 
htının ne gibi hallerde kaybe
dilebilrcc ini t"''-hit eden hU· 
kümieri ıhh\'.l eder. 

\·a•and;ışlık kanunlarının 
tanıiminrle, nazari) e .ıı:ı:ha •nda 
mc\cut bırkaç ana prensipten 
hareke• olunur: 

l - Kan esasını 
Gözetmek 

Ana ve babl veya ana, lahut 
baba, han "'İ devletin \ • n

daş1 ise, onların evl!tlarını da 
.vatanda$• saymak. bu prcn i
bin baılıca kaıde.:;ıni te kıl e
der. Dar bir zıhniyetin mahsu
lü olan bu dı.işilnce, •l" .. '1nda -
hk• ile •trk• arasında bir mu
natebet bulunması lazıın gcl
d;ğı e<;a ına tlJ) anır. Bu e J 

bağlı kalan drvletlerde ·abary
e<lar pek zorlukla vatanda~lı~a 
kabul olunurlar. 
2 - ( lke pren!>İbino 
Baj:lanmak 

Bu nazariyeye ı;:ore, bir dev-
letin ülke•ın<le doğanlar, 

yabancı ana ve babadan gelse
ler bıle, ülkesinde doğdukları 
devletin ntandaşlılını almak 
hakkına maliktirler. 
3 - Kan ve ülke 
Prenslblnde f tırak 

Kan ve ülke prensiplcılnl, 

nıakul ve mutedil ölçü'er 
dairesinde karııık olarak tat
bıke temttyül eden mliellifl:er 
ise, her iki nazariyenin de hu
su:-i halleri gözönünde bulun· 
durmadığını, sekter bir mahi· 
)'et arze1 lediğini, sert olduğu-

lıa lıkesirde l 08 yaşında / 

bir kadın öldü 
Balıkesir 28 (Hususi) - Bu

gün sehrimizin en Y3Slı k:ıdını 
Nazife Hanıamcıoğlu 108 yaşın
da oldutu halde vefat etıniştır. 
Merhume torunlarının torununu 
idrak etmiş bulunmakta !d' 

KADINLARIMIZA 
iYi HABER \ 

Çoraplarının kaçmama!! 

için topuk ve konçlarda 

sigorta tertibatı alındı. 
Kadınlarımızın en mllh m ih-

tiyaçlarından birinl te kil eden 
c;orap me\o·zuu, t~vıçreden mem
leketimize getirilen en son sis
tem makinalarla hal edllmi tir. 
Bu makinalarla. yapıl n ince ve 
ıarl! Nylon çorap! rm en baş 
hususiyetlerinden biri, ıık sık 
husule gelen kaeıklıkl rı önle
mek jçin, çorapların konçların
da ve topuklarında si orta ter
tibatı alınmıJ olma tdır. 

Sürpriz markası ile piyasaya 
çıkacak bu yeni tip N lan ço
rapların rn•bet göreceği müte
hassıs teknisyenler tarafınd.1n 
ifade edi mektedir. 

nu, devletlerin iç ve dış po
litıkalarının yürütüln1esinde 
zo,rluk çıkardığını Jlcri sUrer
Jer, Bu dü tinceye ~öre hazır
lanan \atandaşlık kanunları, 
ge)·ek ülkelerinde do~anJarı, 

ger.k e başka ülkelerde kendi 
valandaılarından dUnyaya ge
lenlı:!ri devletlerine maletmck 
husu;unda daha genis ve mü· 
sa~haklr hUkUmlere malik
L le•. 

Slipbe yoktur ki, bu esaslar 
dan h.ıırh:ıngi birisine uy.,.un 
olarak hazırlanan ,-atanda'.li;Iık 
kanunl:ı··ında dahi, o devle• n 

içinde bulunduğu sh asi, içti· 
mai, iktJ&adt, coğrafi ,.e tarihi 
şartlar . .ııhemmiyetlc ve dikkat 
le gözönünde bulundurulur. 

Nitekiro, Ttirkij·e cumhuri
yeti vatandaşlığı ıarUarını ta· 
)in eden 1!)28 tarıhli, 1312 sa
yılı kanun, o de\Tİn reşitli za
r1ıretleriniıı mahsulüdür ve o 
t3mana ait birçok izler tasır. 

ları, bu kabil evlenme-
leri ya-ak etmemekte, hat-
t.i hariciye memurlarına bi-
le bu hakkı tanımaktadır. 
Sanırız ki. düzeltilmesi gere
ken noktalardan birisi de bu
dur. 

~lillellerarası münasebetle· 
rin genışlentiş- olması hJ$cbir
le '·atandaşlarımızdan birçok
ları yabancı memlr>ketlere sık 
sık seyahatler yapm:ıkla, ora
lard,1 ('eşitli teo;ebbüslcre gir
mektrdırler. Yıne bu cümle
den olarak Birleşmiş ~!illetler 
de ve ona bağlı di~er millet· 
lerara ı teşekküllerde. hatlA 
hu:su i ve resmi yabanrı hiz
metlerde vazife ve iş kabul e
dPn \-at.Jndaşlarımızın saı·ısı 
gUntlen güne artmaktadır. Bu 
gıbi 1erlerrle çalıpcok vatan
da.~ların hükümettpn izin al
ma. mrmlekctten çılona, mem
lekete girme ve z.1man zaman 
faaliyetlerini murakabe etme 
ı:ibi muhtelif tabiiyet muame-

Loz:ın dl~masında, bcs y·l lelerini t:ınzim edf'n daha esas 
mlldrlct!P, o manlı tmna- h kanuni hükümlere ihtiyacı-

r torıu ·ı ıaa>anınd.:ı.n kalma mız \ardır. 
(Tabu,ct Ki:lnunu) nu ytirur- Ilukukt hJkın1d.1n vatanrtaş
lukte tutm:.ıJtı t.ıa!ıhüt etmi5- lık n1e~clelerini il"ilrndiren di 
tık. Bu sebcplP, yeni devletin ~er bir hu us da, ticaret, Ye· 
lüzumlu güı dlit.Li bircok ka- raset ve evlenme gibi sebrp ve 
)ıltar, ancak l~::?ll )ılında .Ya· \"esilelerle diğer bir de\·letin 
}tnlanan •Ttir'lc \•atandaşlığı tabliyefine geı;mek zorunda ka 
K nunu • na konulahil<li. ]anların duruınlarını ileride tS· 

K uıunu gôzıleo cçirincr. o l:ıh etmf'klc rastl:lnan gliçlük· 
tarıClerdc henüz: kunıluş dev· lerdir. l'ürllrliiklcki kanun. bu 
re inde olan cjcvhıtimizin, en meselelerde k5..fi bir vuzuha 
eniş bir hlirriyet anlayışı için- malik sayıl:ın1J7.. \"eni tasarıda, 

d., •TlirkU.m• diyeni reddet- inkisar eden milletlerarası mü 
memPk yolunu tuttuğunu, fa nasebctlerin ic<lplarını ,.e ha· 
koı.t .'flirk \atandaŞJ• olmanın husus komsu dC\'letlcr ''alan· 
ic:ıpTJrına uymayan, bu şeref- daşlarının kilr:ılaşacakları ce
li sıfatı t·<ıın:ığa 15yık olma- ıitli halleri tanzim edecek hü
rlı· ını h:l;ekelleriyle meydana kümlcr yer almalıdır. 
koyan kJmseJeri de bu Slfilttan vatanda~lık kanunlarını, her 
mahrum et!llek hJkkını elinde memleketin iç emniyeli J. 
bulundurduğunu görüyoruz. le il"lli saymakta hata yoktur. 
•Tlirk Vatandaşlığı Kanunu•, Fakat •V<ılancl:ı~Iık • t:ıhiiyet• 
bu z"°lnfyetten mulhem olarak meseleleri, frrtlerin şah•l h,J. 
hatırlanmış. 'l'ürk ana ve baba- leri ile yani n1cdrni vecihrle
dan, h tli yalnız Türk baba- riylc sıkı bir şckilrle baglıdır 
dan veya Tilrk anadan gelen- nu itibarla. yeni kanunun tal 
ler. din ve ırk farkı gözetmek bikatında, Arlalet Bakanhğına 
i n Tlirk \'1:bnd;ı~lıtına ka· kaza ,.e adalet nıcrcilerine de 

1ıc' edılmi il. Türk Ulke 'nde bazı haklar tanının" ı lüzumu 
doğan yabancılara bile, ileri· ııa inanmıı bulunuyoruz. 
de arzu eyledikleri takdirde Yeni ta annın, ileri rörüt 
Turk vatandaşlığını istiyeb:I· IÜ, mUgamahak5:r ,.e ı:ıınün 
mek hakkı t.:ınınmı~tı. Bir sartıarına cc\:ap \·eren hilkiim
Tilrkle evlenen kim enin d~ lerlc bezenmiş olarak hükü
vatandaşlıta alınabileceği hük nıetten Iliiyük 'fillet :\frclisine 
mü kanuna konulmuştu. intikal edeceğini emniyetle 

T fsil!t ve teferruatına in· bekliyoruz. 
mcden kısaca bclirttiğimız bu-:-::-::-.::::::::::::::=:::::::::::;-:;:
esaslar vatandaşlık kanuna mu/ ) 
zun, ne kad:ı.r liberal bir zihni-
yetle hazırlandığını gösteıme· 
ğe kAfıdir. 

yeni tasarıda, bu geni~ ve 
hUr telakki tanına doku

. tECl~l$TE 
~ BUGÜN 

nulmıy c.:ı.ıiından, bu ş:ırt:arı R F" ) b • 
daraltma yoluna gidilmiyece- US• ID ıar l 

1den emin olabiliriz. Bunun- J3 yıl ev,·eJ bugi.Jn, 29 ka-
la barabcr. yüriirlükteki ki'lnun sıın 1939 da So\'yeller 
da ra tlanln bazı nok.s~nların Birliği Finl.indiya ile diplo-
yeni t:ı-:ırıd3 yer Jlmamasını matik mıinasebetlerinl kcs-
temennl .ederiz. ınh;ti. Almanya He beraber 

\'atandaşlık sıf;ıtının tevci- Polon:ı·:ı:ıı taksiın eden Rus-
hmde eniş davrann1ıs ol3n ka- lar. naıtık de\·l<'tlrrinin j,. 
nur.unuz bu sıratın mtıhafı- galine bir ınerhale olntak 
7.""SJ, mJd·ıfaası, yen!d·•n Y.:ız3. ii1ere ''"ela J'inlandiyaya 
nıl'11: ı gibi hususlarda, cpl'y- ka11ı Jı3rrkrtc "t('tni5l<'rdi. 
re ki[a):Pt ltdlr: daııa dağru- 29 r~imde AJand adalarında 
sıı, fertlerin hukuku bakımın- ii'.t istenıekle l'je ba'i.lamı~lar, 
dJn kaı.ıt teminattan n1ahrtır.ı red ce\·abı alınca Lih:anya-

İl ırnel meclisinin bu ıekilde karar \.'ermesine daimi encil· 
meninin de bu kararın tatbikine geçme.;ine rağmen Sergı Ko. 
mitesi ikinci başkanı ve Ticaret Odası meclis reisi lla~Tı Gö· 
nenin ne Sergi demirba~larını \'e ne de he.sabatını de\'retme
digi öğrenilmistir. 

Serginin 200 bin liralık para:;ının da hesabı henüz veril. 
mentl}tir. 

Daimi komi:iyon dün de bu hususu göril;mek üzere bir top
lantı yapmıştır. llarri Gönen de dahil olmak tir.ere pazartesi 
günü Ticaret odasından ile, Sana:yi Odasından iıç ve Daiml 
encümenden de üç ü~·cnin iştirakıyle bir toplantı yapılacak ve 
kat'l karar al~ı ";:a:_:;c::,> k:;:l;:ır:_.;. ___ ...,. ______ _ 

Paristen gelen 
Komünist 
Propaganda 
Broşürleri 

$ehirde kaçak 
Et satışlan 
Artıyor 
Son günlerde sehrin muhtelif 

mıntakalarında ~·apılan baskın

larda küllıyetli mıktarda kaçak 
et kesildigi tesbit edilmi~tir. 

:\Jezbahada kesimlerine mü
saade <:dilmiyen zayıf le hasta
lıklı hayvanların ucuz fiatlarla 
alınarak buralarda kestirildiği 
\'e sonra da sucukculara satıldı. 
ğı bildirilmektedir. 

Bu arada Şehremini sur ha. 
ricinde at mezbahalarının da 
faaliyete ba .. ladıkl:ırı sö:.·Icnmek· 
tedir. 

Sular idaresindeki 

yolsuzluk 
Sular İdaresindeki lOlsuzlukla 

al.1kalı 1;:örülerek işten el çekti· 
filen levazım nıüdlirü Kemal 
Kalpaktıd;ın sonra dün bu dal· 
rede talışan ve tesellüm ışlerini 
yapan iki nıemur daha \'azifc
dcn alınmıc;tır. 

Elli bin lira civarınrla olan 
,.-olsınhı~un uzun zamanrlan be
ri devam edcı;:eldi ,i bildirilmek. 
tedir. 

Harika Canbakanın 

ablasının muhakemesi 
Ölümil bir haJli dedikodu 

mc\·zuu olan Ilarıka Canbakan 
ı,nıiııdekı kızın ablası Mtleddcp 
Canbakanın, Hukuk Fakültesi 
dershanesinde )fcliliat Okan 
isminde bir talebeye hakaret et. 
mcktcn sanık olarak mahkeme
l'e verildiğini bildirmiştik. 

Dün muhakemesinin devam 
edecegi 2 nci Asliye ceza m:ıh· 
kemesi salonu llukuk Fakültesi 
talebeleri tarafından tamamen 
dolmuş bulunuyordu. 

Fakat ça~rılan şahitler gelme. 
diği lcin durusma b3Şka güne 
bırakılmı~tır. 

Bir bekçinin tabancası 

kazaen patladı 
Beşiklaş semti bekçilerinden 

Ahmet Cokluoğlu vazifesine gi. 
derken emniyetini kapamak is· 
tediği tabancası kazaen ateş al
mıştır. 

Tabancadan çıkan kurşun, 
bekçiyi, dizinden )·araladıktan 
sonra bekçinin yanında bulunan 
Kemal ismindeki ~alısın bacağı. 
na saplanmıştır. 

Yaralılar hastaneye kaldırıl
mış \.'e tahkikata başlanmıştır. 

Bir esrar satıcısı mahkOm 

l\Iemlekt-timizin Birle;miş !ılil
letler neıdinde aldığı kuvvetli 
durumu hazmedenıiyen bazı Sov. 
yet uşagı teıekkliller, son gün
lerde faaliyetlerini arttırmışlar

dır. 

Bu arada Pariste tahsilde bu. 
lunan \·e lleri JOn 'Ilirkler adı 
altında toplanan bazı talebeler, 
Nato kontutanlarının memleke
timizi ziyaretlerini \"esile ittihaz 
ederek, birçok tanınnuş şahsi
~etlere brosürler ,öndermişler. 
dir. 

Gönderenlerin mallım ideolo
jilerınden bahseden bu bro5lir· 
leri alanlar emniyet makamları. 
na teslinı etmişlerdir. 

!Udise hakkında tahkikııta 
ba~lann1ıştır. 

içkili yerler tahdit 

ediliyor 
Beyo lu caddesinde ve şehrin 

diğer yerlf'rınde mektep \'e ca
milere yakın yerlerde, tahdide 
tabi tutulan iı;kih )erlerin ka
patılmasından \·az ietilmiştir. 

Ancak alına.n karara gôre teS· 
bit edılen tahdit mıntakaları da
hilinde yeniden bu gibi yerler 
açtırılnuyacalt \e kapananlara 
da dukkan sahibi dahi ol;a bir 
daha atma ruhsatı verilmiyc. 
cektir. " 

Bir otomobil kazası 
Ilüse.\·in Kurt idaresindeki 

12303 plakalı taksi Etyemez cad
desinden geçerken '.\fahnıut liat
tal idaresindeki 581-1 plikalı oto. 
mobil ile çarpışmıştır. 

Çarpışma sonunda şorörlerden 
ba;ka, llasan Karadağ ile Gar· 
his isnlindekl yolcular da yara· 
!anmışlardır. 

ııadise hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Fatih Fen Kurulu üyeleri
nin duruşması 

Yapmaları gereken işleri sav· 
saklayıp, ellerine gelen binler
ce evrakı bekletmekten sanık 
Fatih Fen kurulu üyelerinden 
!\Iustafa, 1\1. Ali, Ferit, Yümnü 
\'e Necatinin muhakemelerine 
dün de\·am edilmiştir. 

Dünkü durusmada .sanıkların 
aleyhinde otan rnufettişler ra
poru okunmuştur. 
Duruşma başka 2üne bırakıl

mıştır. 

d ır Bu fık imW bir.ız açıklı· dakl ü~lere girrrek Finl3n-

)alım: diya hududunu kapanu lardı. Sabıkalı e~rar satıcıhırından 
~lalılmdur kı· V·•'""'daşlık Ka•ını•a aralarınd.ıki adtmi 

• ""'" ' " Ahmet Kutlubayın, bir miiddet· 

oldu Kaçakçılık bürosu takviye 
ediliyor 

K:nununun t:ıtbikatı dola~,~iy teca\.üz paktını fr..,Jıctıni~ler, 
le idare makamların~·a ittihu 29 ağu<ılo~la si).·asi münase- tenberi 5 inci a:;liye ceza mah-
edilen çeşitli .kararlar, •hllkıi· betlerini ke!ımi"llerdl. Esasen kemesinde devam eden muha. 
met t :ırruru • tel~l:c:ki edıl- bütün haıırlıklannı e\'\·rlce kemesi dün sona ermiştir. 
mekter1ir. llu ktırarl.1r aleyhi- }'aptıl.ları için, rrte~i günü ııuhakcme sonunda, Ahmet 
ne fertler tarafınd n Danı(tay- de Fin topraklarına ginnt~- Kutlubay 3 sene hapis, 4 sene 
da ar;ılan d5.va.lar, •V1tondaşhk Jerdi. 1 A~kaleye sürgün ve :'.?855 lira 
muamell'lerinin hük(ımet tasar TÜLilESTÇİ para cezasına mahkO.m olmuş-
rufundan oldu U• m·ıcip ~ebe- '-------------' tur. 
bi ileri sürülerek reddolun-
maktadır. 

Kaçakçılık işler le meşgul 
olan Emniyet ~Iüdürlüğü 11 nci 
şubesine bağlı 6 ncı kı,.ım yeni 
elemanlarla tak\'İ}'e edilecektir. 

Dundan başka perakende ero
in ve esrar .&atışları ile mahalli 
pohs u~rasacak, kaçakçılık bü. 
rosu ise toptan i~lere bakacak· 
tır. 

Jla\·a J.ıraldığında mühim 
bir degi iklik olmıyaeaktır. 

Dun tpelırimizde rn yüksek 
hala sıraklı~ı 18.8 en dti. 
ır;lık ha,·a sıcaklığı ise 12.8 
dprrce idi. 

.,_;;;..;.;.;..., ... ~~--....... 
KÜÇÜK HABERLER 

DERtE'1E MIİDIİRÜ 
YAZIFESİ'\E BAŞLADI 

Ba:;ın :razı re resimleri derle
me müdürlüğiıne t.lyjn edilen 
)lehmet Türker Acaroğlu dün 
.Ankaradan gelerek \'azifesine 
baJamıştır. 
~!.\C.\RlsTANlJAN 
\".\Plt.\C.\K İTHAT .. \T.\ 
DO\'IZ TAHSİS EDİ!.F.CEK 

Ekonomi ve Tıcaret Bakanh
lından bıldirildiğine 'öre, 31 e· 
kim 10:::~ tarihı itibariyle, ~ıa
cari~tandan 'aki kredili veya 
konsiye ithalata müteallik trans 
!er taleplerine tah~ıs yapılma
sı U)gun örülmiıı.;tür. 
çlnrltlK KURSLAR! 
AÇILDI 

lstanbul ili çe\·rcsinde bulu
nan çiltçilerjn nlodern tarım 

rasıtalariyle ~aıı~malarını te. 
min içın teknık kur.;lar açılmıs
tır. 

Bu kurslar meyracılık, ba~cı
lık \'e sebzecilık iı;ın Buyükde. 
rede, Zıraat tohum kimyevi 
J:iıbre, çal·ır ve mer'a i~leri için 
Ycşilköy Tohum ısl.lh istaSj10· 
nund3, Ziraat aletleri, tavuk ve 
arıcılık itin Halkalı Ziraat oku
lunda faaliyete geçmi~lir. 
İSlt\İL ELÇÜllZ 
GİTTi 

İsrail elçımiz Şefkati lstinyeli 
dün şehrimizden ayrılarak İsrai 
le ı:itmiştir. 
.nıımlKA YA FOTOGR.\F 
GO'\DEitlLDİ 

19.Jl senrsinde Fran: ız konso· 
loslu~unda ve 1:152 'senesinde 
de Amerikan Haberler merkezi 
salonlarında oln1ak üıere iki 
&ergi atnHŞ bulunan ~ehrimizin 
tanınmış: foto~rar amatürlerınin 
re~imleri, Amt'rikada Alabanıa 
uııi\crsi:e .. i, diğer taraftan da 
Ilurllngton şehrindeki milzede 
teşhir edilmek üzere istenmiştir. 

Fotoğraf amatörlerinin eser
leri arasında 126 eser seçilerek 
Amerikaya gönderilmişlir. 
TF.~IİZLİK İŞLERİ'\DE 
Fı\ı\Lİ\'L'l1 

Beledıye temizlik işleri mü. 
dürlüğilnce son yirmi gün zar· 
Iında 275:! köpek Ye 62 sokak 
kedisi itl.1! edılmiştir. 

Ayrıca tcnlİzlik isleri müdür· 
lü.Soünce yaptırıln1akta olan E
miri:5n teıııizlik koğuşunun, Üs
küdar tavla binasının, Fatih te
mizlik memurluç::u binasının, 
Taksım helasının tamir ve tadi. 
ıatı ikmal edilmiştir. 

Kınalıada temizlik kofuşu, 
Unkapanı çöp i3kelesi, Eminön· 
nil Cinci meydanı ko~usu yeni
den tamir ettirilmiştir. 
BEKTAŞ CANL'I' 
A("TIGJ DAVA 

Güre~çi Bektaş Canın Ali Yti. 
cet aleyhine açtığı d.1:vaya dün 
10 uncu asliye ceza mahkeme
sinrle devam edılmistir. 

Da\'acı da sanık ta gelmedi· 
ğinden, duruşma başka gÔne bı. 
rakılmıştır. 

Balıkesirde kazada bir 

kişi öldü 
Balıkesır. 28 (Hususi) - Şeh

rimi1.dcn E~kişehire gitmekte o
lan 130~ numaralı yolcu treni 
254 uncü kilometredeki köprü
den geçerken Seydi köyünden 
?ı.fustafa irlzibat adında birine 
çarpmış, dereye yuvartıyarak 0-
lumüne sebep olmuştur. 

Öğrendığimize göre belediye 
evvelce \·erdi~i karara dayana
rak bu dükk~nlarda eskiden ora
da sahaflık yapanlara rüçhan 
hakkı tanımıştır. Fakat dükkan
lar ihaleye çıkınca Daimi Encü
mende bu dükkanları arttırma 
ve eksiltme kanununa dayana
rak en fazla fiat verene ihale 
etmek zorunda kalmıştır. 

Bu j'ÜZden dün encümende ve 
encümen koridorunda dükk~ncı. 
larla üyeler arasında hayli mü
nakaşalar cereyan etmiştir. 

.Neticede encümrn kendi fik
rinde ısrar ederek ihaleyi yap. 
maktan Jiarfı nazar etmış, bele
dı)'e ile encümen arasında veri. 
len kararların mübayenet teşkil 
etmedi.e:ini ileri sürerek duru
mun hukuk işleri müdürlügiln· 
ce tetkikini istemiş ,.e e\"rakı bu 
müdürlü~e havale etmiştir. 
Dükkanların ihale<i Hukuk lı· 

leri ?.Ilidlirlüğünün mütal~ası 
alındıktan sonra yapılacaktır. 

3ir Amerikan kumpanyası 

şube açtı 

Amtırıkan The National Cash 
RPgi~trr kumpanya~ının Türkiye 
ŞL.bec;ı dlln saat 18 df! Kabataş· 
ta davetlılerin hur.urile Kum
pt.nyanın Genel }lüdüril S. S. I 
Allyn tarafından açılmıştır. 

Dünyanın muhtelif yerlerinde J 

99 §tıbrsi bulunan bu kumpanya 
nın Ortado~u hölgesi müdürü 
S. Andre ııa)·zner kendisi ile gö 
rüşen bir arkadaşımıza şöyle de· 
miştir; 

•- Kumpanyamız daha z.iya
dp bürolar, bankalar, şirketler 
\.e idarrler için· modern teknige 
göre yapılmış en son çeşitli mu
ha~ebe makineleri satmaktadır. 
Kumpanyam11.ın İstanbulda aç. 
tığı şubeye Türk sermayesi de iş. 
tirak etmiş bulunmaktadır. Bu 
ietirak nisbeli yüzde otuzd1:t. 

Ttirkiyede de muvaffak ola
cağımıza eminim.• 

--o-

Balıkesirde kaput 
Bezi fabrikaları 
Kurulacak 
Balıkesir. 28 - Şehrimizde ku 

rulacak kaput bezi fabrikasının 
haıırlıkları başlamıştır. Tilccar
ltırdan çogu 120 bin liradan 25 
bin liraya kadar his~e senetleri
le bu fabrikaya iştirak edecekte 
rini taahhlit etmişlerdir. Şehri· 
miz İş Bankasında bu maksatla 
bir hesap açılmış bulunmakta· 
dır, Fabrıka on bir milyon lira
ya çıkmakta ve 400 işçiyi talıştı 
racak kapasitede bulunmakta
dır. ---Aydın Ovası 
Su altında 
Aydın 28 - Devamlı surette 

yağmakla olan yağmurlar bil· 
hassa son iki iün itinde şidde. 
tini arttırmı9tır. Seller bütün 
ovayı su altında bırakmış ve İz
mir yolu da geçit \'ermez hale 
ielmiştir. 
Diğer taraftan, Çine çayı da 

kabararak yata~ından taşmış ve 
ci\'arını tamamen su altında bı· 
rakmıstır. Bu yüzden nakil va· 
ftıtaları su içinden geçmek mec· ı 
buriyetinde kalmıştır. 

İnsanl:1r arasında çeşitli 
fikir ayrılıkları olabilir ,-e 
,-ardır. Herkes fikri kf'ndi 
fikrine uymıyanları öldür
mege kalksa, dun)'a dunya· 
hktan çıkar, bir mezb3h;a 
olur. 

Fikri fikirle m;ığllıp etmek 
yerine, fikri moıglfıp edeCek· 
terini sanıp fikir adamını 
yok etmek zihniyetine. bU 
asırda, ancak kara taasc:up1a 
kını taa!!supta rastlanmakta
dır Bu hal irtica ,.e knmü· 
niz;,,lf' mı.iradelrnln in!!anhk 
için rn ba~lı \'aıife olduğunu 
bir defa daha göstermekte· 
dir. 
H,\SGİ~İNE İ'l'ANAI.JM~ ... 

l\tu,·afık bir gazetenin 
dünkü nü~ha~ından: 

•Haber aldığımıza göre 
C. H. P. millet\·ekillerinin 
blirük bir kısmı serimlerin 
öne a1ınma·1 endi5esiyle 1953 
yılının bütün ödeneklerini 
son santimıne kadar çekmiş· 
terdir. Eski iktidar devrin· 
deki zihniyetten bir ttirh.i 
sıyrılamıyan mııhalefet mil· 
letvekilleri. Meclis bu ~alış
ma )-'llına başlarken de 1954 
ödeneklerine mahsuben aY· 
da 600 lira üzerinden a,·an; 
çekmekte başlamışlardır• 

l\luh-aJif bir gazetenin dii.n· 
kü nu~haıandan: 

• l\1ühim bir kısım Demok· 
rat Parti millet\'ekilleri, he· 
ntiz başlamamış olan 1953 
yılının bütün ödeneğini &OO 

~antimine kadar çekmi~ler· 
dir. Bu çalışma yılına baş· 
larken de ?ı.teclis idareci üyt· 
lerini !\ıkıştırmışlar Ye 1954 
ödeneklerine rntthsuben a)'# 
da 600 lira üzerinden para 
çekmeğe başlamışlardır.•_ 

İki haberi de naklettikten 
sonra, sayın o\uyııru, ba,k• 
bir ıey il!\ esine lüzum aör-
müyorum. 

MAÇ VE RADYO 

Gazetemfıı~ dunkü sayısın· 

da, pazar gun.kıi Fenerbah# 
çe - Galatasaray maçınırı 
rad,·o ile verilmesi lüzurrtU 
üze~lnde hak1ı olarak durdU· 
Diğer arkarlaşlarımız da ar
ni mıitaleadadırlar. 

Bu maçın radyo ile vrrU# 
mrsi, esastn hincahın(' dola# 
cak olan stadyomun ha,:ıl•# 
tından be$ para eksiltmiye
cegine göre ılakahların rıd# 
yo ile yayını temin etrntleri 
çok )'trlnde olacaktır. 

Sadun G. SAVCI 
OS KELh!EYLE 

Cumhurbaşkanımız Yuna
ni~tanda çiçek yağmunın• 
tutulmuş ... 

Dostluk havasının yalnıU' 
ru böyle olur! 

TATL!SEl\f 

-TAKVİM.-'"\ 
29 KASI~! 1952 
CU~lARTESI , 

AY 11-Gt'I' 30-KASDI 2G 
RUlll 1368 - KASnl 1

1 HİCRi 1371- Rebiulevvtl l 
Vasati Eı••1 

o2.zo SABAH 07.02 
07

.
20 ÖGLE 12.02 

iKİNDi 14.28 09 ~; 
AKSA 'l 16 42 12.0~ 
YATSI 18.19 01·3! 
hlSAK OU9 ~ı , .• 

Ga:~tımiz• v611dtrflt1' ııaZ• ,. 
rı.oıımlfr ba.ııl•ın, tıa.ııl"'0" 
fıtdııtdflntn. ~ -

Fikrimizce. vata.ndl1Jl!k mua 
melelerinin hepsini değil, pek 
mahdut bir kaçını bil ·Oın't !a
sa rufu olarak tefrik etmc'i' ve 
bunları kanunda tasrıh ederPk 
diğerlerini, idari ka:ı::ını~ mil· 
ra.kabesine bırakmak, bir hu· 
kuk deı;leti i~in pek Jüzunılu
dur. 

bit· Ay ışığı yoktu, Fakat gece ki her şey sessizce olup. d r· 
ğ'l · D miştı. Dominique elektrı~ı ~i 

~~tii:~~ı~;~;~~~k k~~ı~ ~ı~lı nu~ ][mzas ız)\\efttr(;plQ;ı~ :~~t~~!~a·~::;:~:~~:eit~:~:i 

Bir k.ıza. mereii huzurun1 cı· 
karılmıyan işler haklcıoda, 
fertler d.ıima tereddüt ve itl· 
mats12lık be !erler. İnsan tabia
tında saklı olan şu va31f dola· 
yıs1yıe, idare makamlarının di 
ğer çe itli kararları hakkın la 
kaz.1 m('rcileri nezdinde dJ,·a 
açıl,,hilrl: , lbi, tabiiyet lşle
rinı de 'Ju milrakabeden mah
n:-n cf nemek lizımdır. 

Delphine kendi kendine: · k" ce-

lirsBe.c. ~Dtariiıe:eat~e
1

~,~-a~k~t~iyül~ev\'o.enlu ogde-a- --....:: / , ~'\ !~;u v~~~~.~~~~ · 0~~~~~yi 
1 

~~ 
• .,, kilerden dışarıya çıkm~ma~0, A / .. " /'_ n ~/} ' - ~ A E ~ tenbih etmemiş mi idı~ sında böyle beklcmiıti. Eğer YAZ AN; .71/ftCVıe ~ l'FVİREN; 7'J', , 

vaktıntlen evvel gelır:;e, hır tı dinliyordu. .. -ot 
iki dakikaj!a kadar her şey Bu birkac dakikalık ~u~il 
olup bitecekli. Delphine bunun 26 Domınıqu'e pek uzun geldı .. r-
hü.)I& olrnasını can ve gönül- _ Bu adam gece yarısı evı. mek, oradan merdi\'enleri çık- Bunu iÖrmek ona karşı duy. Kapının arkasında gi:ı:1enmiş !eğini duvara dayadı. El :.,

0

111 
dl"n i tiyordu. Bu arzu sadece mizc ıırdi. Boş olan bir oda. mak bu kadar vakit alm3zdı. duğu kin ve nefreti bir kat da. olan bu ışıgın 2itgide kendısi- dami:ı-le duvarda dola~ın ·sini 
intikam hırsından ileri gelmi· ya girip te hır5 ız1ık edeceği Ev sessiz ve karanlıktı. Ce- ha arttırdı. Dominique nişan ne doğru yakla9makta oldu~u- başındaki elektrik duğrne 
yordu. Karan1ıkl3 hareketsiz sırada bunu farkettim. Ve üze- leni ürkütecek bir hali yoktu. almaga hazırlandı. Fakat, et· nu görüyordu. Tam varacağı Çe\irdi. Ve: 
bir halde beklemekten her ta. rine ateş ettim. Tereddüt etmesi için hiç bfr rafta dolaşan ışık hüımesinin zaman durdu. Belki de bir şey. - Delphine! diye haykırd~ı-
rafı ağrıjordu. !Jütuh··n ~ückudlbu: )lahkeme huzurunda söyliye- sebep mevcut değildi. Her hal· tü[eğe ak ,ederek onu meyda- den şüphelenmişti. Etrafı din. Bu defa avaz avaz b·~·~·er· 
bacakları, ensesı. atta a ı de Domı·nı"que 'anılmış ola. n:ı "lkarma ınd.ın "ekindi. Al· ıı·uordu Ya ters yüzilne döner· Koftu ve yanına diz çöktU- er· • d ç k" · k k ce:r.i bu sözleri fıdeta duyar gL ... ... J k 

1 
ın 

bile a.ı:;rıyor u. "-ınıp or · bi 
6 

oluyordu. Fakat 0 anda caktı. l\Juhakkak yanılmıştı. bin merdivenin başında bir an se ... Onu kovalamak. belki de de yatan o idi. Bir ·o u 
1
y11 

masa haykıracaktı. dur;ı.ladı. sonra tekrar çıkma- onunla dövü~mek ıazım gele- diven basam::ıklarından asa~•ııl Y~rilrlüKtcki kanunumuzun Gece yarısına bir çeyrek kal- duydutu şey, kulaklarının Aradan fazla vakit geçti.. Ah~ doA-ru ıarkmııp zaı·ıf 0 ı:nı.o 
·· d' lt .. u~ultusu ile saatin on iki de- Bu defa 0 irli. Duvarlara ve ta- ğa başladı. Elektrik fenerinin cekti. Dominicıue bir an ev\'el ~ 'lo 

kifayetsiz gor ti,.,ümuz mıştı. Biraz sonra saat on iki ~ bu isi bitirmek istiyordu. kanlar ic:inde idi. e 
di!er bfrkar noktas.na daha l· defa çaldı. fa çalması idi. vana hafif bir ışık vuruyordu. yuvarlak ışığı ôrümcek gibi . , dı\' 
ır:art.t etmek L>teriz. Yukarı katta Dominique te Bunları ıaydıklan bir an Bu ışıtı tutan el ne kadar til- duvarın iitcrinde yükseliyordu. Si!Ahını omuzladı ve tam - Dclrıhinp! Delpfııne. lsİJl 

Türklerle evlenen yabancı- sabırsıı.lanıyordu, Bü)·i.lk bir ı;onra bir tikırtı duydu. Bu ka. rekti. Her halde delikanlının Delphine, Aliah vere de kapı. ışığın ü.;.t kısmına ni•an aldı. bağırdı. Domininue az 
1 
k•ysP· 

arı Türk vatandas1ıi!ına kabul dolabın arkasına saklanmıstı, pının sürgüsilniin sesi idi. korktuğu bundan belli idi. yı kilitlemiş olsaydı. I1ık şim. Ateş etti. Yere yıkılan vücu· deli olacaktı. :-Jeden ~ö · e de 
hu ug ında "'eniş davranan ka- !'ı·amus hını7. 1 Beatrice'in oda. Sonra merdh·enlcrden bir ayak f!em Delphine'in tahmin etti- di merdivenleri çıkmıı bulunu- dun çıkardı~:ı sesle elektrik mıştı. •Btnimo diyecek j'tr .... 

• "t d hancı d ı ı d ğ" ·b· h. t kt• •· el yordu. Jambasının merdivenlerden aşa kU• nun \"d?lı, o e )'Sn an ya . ı;ını açmak üzere elini uzatır sesi gel 1. layır o o amaz ı. ı gı ı, ıç e va ın~ı~n evv oldul'ıu yerdf' durmuş ve. 1 
1 1 1 T·'r)ılerl bazı ı d · d. k d k ı · ı· Fa•I t h:t \'erdeki siyahlı be\,'azlı "İni- ıo.ı\.·a '1.IV'arlanmasından hAsıl 5 t . a ev enen u ' uzatmaz orla)·a t;ıkacaktı. Eğer o o say ı, 6ım ıye a ar ·o~up ge memı.ş ı. 'a e . . .... • J ıunlara hedef te5kil etı:nıŞ l. 
h et Ve ···rel•rden mah ı · b ı ı•; d ı··k ·· t mem·<ıı· E"el kor lerin üzerinde akisler ·apl\,·or, olan sada birbirine karıştı. , ızm \'ou-1 · H.1ldme söyliyece;i söz erı uraya varmış o ması d ım ı. u go; er ı.. . • , - (Arkası ~•r 
ru 'l1 elmek ıı kkın ı tercih e' le- !~l~U~ü~n~i~i v~o~r~d~u :~--~---~·~lu~•~r~ak~t!a~n.;g~e~ç~e:ro~k:..!ı~of~a~·!a .. g~e~I;.· _;k~u~,~-o~r~d u~. _________ _::b~u.,!bi~r~az~. ~r~ö:zu~· ~k~•~m~•:;•~t ı~r~ıı~·o~r~dı~ı·~-~A;~I b~i~n.h~·~,~· k~ır~m!'!a m:;ıs~t ı~. ~D~o~m~e~k:._ _ _:~---.:.:;~:;;.--m..~tir. Memleketimizde dahi 
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Fas yeni I 
Bir elbise \ 
İstiyor * Pragda Yabıuliler 

binde hareketler 
mı.,tır. 

alcy. 
başla· 

Yazan: E. T. * iu ... llt.cre ,._. Çin Dışi leri Tunus ve Fas'takl i>tiklil .d~ Bakanı Kore h>kkında 
\'ası fün ıeçlikçe genışli· i.)inıser konu mu~lardır. 

J'or. Bu Ud mC'mleket, bilindi i * Dün l\lecllst~ ,\dnan 
Cib1' müstakil birer hükf1mct.- lendcresla inönü ara· ı 
tir, )'alnu rransanın himayesi sında münaka~alar ol .. 
lltındadır. Fakat Fransa sadece mu!5tur. 

hltııaye ııe kalmıyarak bıitün 1 ı..--------
ldar"Yi eline aJmı1hr; yerli halk 
ıııeınıekelin ıııaresind<n adeta Irak Hükumeti 
llıak bulunduruluyor. 

Gerek Tunuı;'ta, gerek Fas'ta benzı'n depolarına 
llıünevı;er birer zümre ~ardır. 

Eden, Kore teklifi 
umitli • • 

ıçın 

Londra 2a - Burada Amerikan Şükran Günü ba~Tamı lllÜ· 
na cbctiyle Amerikan Derneğinde veril<'n &cnclik akşam yeme
ğinde sciı alan Dışi~leri Bakanı Eden Birleşik Amerika, Hin
dı-.fan \C İngilterenin .-bir kaç saat içinde• Kore mütarekesi 
hakkında krndi aralarında bir anJa~ma)·a varacaklarını ümit 
etliğini ~öy!C>miştir. Dış.işleri Bakanı bu konu etr 
afında ilk n1üzakerC'JerCle Amc·rika ile İngiltere arasında bazı 
ı;:Orüş ayrılık1arı o1duf:unu itıraCetmiş, fakat bun1arın prensip a 
}ı ılığı olmadığını söylcmişlir. EdC'n şöyle d('vam etmiştir: 

«- DC'mokr"'si\'(' inanmı~ m üttefiklrrlc arad:ı sırada tartış.. 
malara iıri-..mck kadar tabii bir şey olamaz. Demir perde gerisi 
nıeınlekcticrindc oldugu gibi her §C'Yi itirazsız kabul etmemiz 
beklenmemelidir. 

İntiltrre Dışişlcri Bakanı memleketinin Amerikanın her ar. 
2ıısun:ı evet demeye niyetli olm:ıdıgını buna mukabil Amerika· 
nın büliın gavretlcrini İngiltere üzerinde teksi! cdcmiycceğinl 
açık bir lisanla an1atmışlır. 

Allah 
Benzetmesin!.. 
Şu Demokrat parti teşki· 

ıatında hlziple'!Dle, grup. 
laşma ve dedikodu bir tür· 
lii bitemedi ıitll. 
Ilangl "Vil;l)ete, hangi k;a. 

zaya uğrarsanız en aşağı iki 
üç hizip faaliyet halinde. 
Tabii mevzu malüm: 
Bir kısmı )·apışhlt sandal

yeyi bırakmamak için türlü 
entrikalara ba5 ""llrur, 
Kar~ı taraf onu alaıalı 
rtmeğe uğraşır. 

Tıpta e:Lösemie diye anı~ 
lan 'Ve kandaki hücrelerin 
birbirini yemesiyle ba~hyan 
§İfa buhnaz hastalığı her 
halde bilirsiniz. 

D. P. tcşkil:itı.ndaki 5.raz, 1 
hemen hemen bu hastalığı 
gösteriyor gibi .. '.uı:ılann te~ehbüsüylP kuv\·rtli 1 k d 

bır istiklal cereyanı baş göster· e oy u 
ııııw.r. Gün ıertikçe kunetle· 
~eıı bu cereyan arhk önüne du- J. ı1- ..1. • 0 Bevan ihtiyat 

Kabineye seçildi 
NATO' da yeni 
Vazifeler 

İşin kötüsİJ 1:'unanistanda 
çıkan acayip mcyvanııı he· 

nüz ani tesir. kat'i neticeli 
oldugu da belll de!!'il. 

Tfirkistandan gelen göçmenler mis.afirhanede dün öğle ) enıeği yerlerken 

l'tılaııul'acak bir hal almıştır. Dafdat, 28 llağd .. !da ya· 
~·ta Jıemen her ıUn ho!di'.ie. yınlanan bır askeri emirname 
lor olU}'or. gereğince brıuın depoları hiikü 

Fas, nisbeten sakindir. Fak;ıt met kontrolü altına gcçmi~tir. A.110.: , ıı Prrı• 
Ota.da da mühim hadiselerin ha· Bu llepol<.ır şimdıye kadar hu J.ondra 28 - İşçi parlisinin 
tırliıulaııclığı anla.ılıyor. l'as Sul· susi şahıslar tarafından idare e· tanınmış sol temayüllü üyesi 

dilmekte•dl. llu •·ü.zden <le bir· \ · n d · li · ıe .. cn balta söylcdili nn· " " • neurın e\·an un par nın 
1... • çok tenkiUcre ' ile ver:nekte ·ht' ı k b' · ·ı · t· ~~ França'nın }'D'ta :yapmak •ı ıya ·::ı. ıncsıne• scçı mış ır. 
.. ledigı uUhatın buıüukü hi· •di. İngiltercde bir hiikümet de-
llloye sistemini muhafaza etmek GI ffecı'p dı'nı' ~işikliği vuku bulduğu takdir-
~ed~;nı takip ettii:lnden, mem.1 • de iktidara ~eçceek İşçi kabi· 
tlı:etın istiklaline hürmet edil. • t ~ 1 t nc~i dün seçilen 15 kişilik •ih .. 
"'•diğinden bahsetmiş, bu~ün.kü sıyase e a e liyat. elemanlardan müteşekkil 
:~ette eı;aslı bir deiiiıiklik ıs· olacaktır. 
"'liıll!ir. d ı t llc\'anla birlikte bu ihliyat 

F e en ere ça Jyor kabinesi üyelikleri içın adaylık· 
d raıu:a Ue l 'as ara ında 1912 farını ko)'muş olan diğer 6 üye 
i •.Yatn.1.m.ış bir anlaşma \.ardır. TW~ llaııa.411 ..ta "' 
"t'"'~· b seçimleri kazanamamışlardır. 
1. ~ taraitarJ:ırı bunun drğiş· Ka ı.c, 28 - l\Ie\lüdü ='le-
lti..lın.esini isti)orlar. Sultan, bc\l munasebeliylc bir nutuk lltti)·at kabinesine seçilen di· 

ı..tııa. oturmasının )inni bcşinti irad eden. General 'Necip, ~fı., ğrr i.ıyelcr İtçl partisinin mute. 
hld · 11 t b' !;ı d b dıl elemanlarından olup eski 
di Ottünıü müna.ebetiyle süıl~- •ır m' c ·11i .. ır de aha. ır· ba•bakan Altlce'yi desteklemek. 
ti nutukta bunların istek.lerı- lik ve le'i .. nude davet rtınıstı"". .. 

ile tercüman olarak 1912 tarihli Gcncı al 1\·ec.ip, Hı.lcrlik pe~iudc tcdirler. 

A ,,,. ·u. l.• n 

l'aris, 28 - Bugün Shapc ge. 
ııcl karargiılıından bildirildiği· 
ne iörc, müttefik orduları baş· 
kon1ut.anı a:encral Ridg\\·ay, 
merkeıı Avrupa müttefik kara 
kuvvetleri genel karargahlarını 
iki bö1~e komutanlığına ayır. 
mıştır. 

:aıar<'~al Juin, eskiden olduğu 
gibi, merkezi Avrupa kesiminin 
ba~komutanlığını ifaya devam 
edecektir. Yeni bölge grupları 
§Öylrce tertip cdilmi~tir: 

1 - General Sir Riehard Ga
le'jn komutasındaki merkezi Av
rupa komutaniıgı şimal kesimi, 

2 - General ~ tnnlon Eddy'nin 
komula!Sında cenup kesimi 

F.rvrt GÜRESİN 

Ulus yangını dôvasına 

başlandı 

Ankara, 28 (.\nka) - Bundan 
bir müddet evvel •Ulus• gazetesi 
binasında tıkan yangının lahki· 
katı taman1lanm1ş ve duruşmabı 
na bu sabah 3 üncü Asliye Ce
za mahkemesinde başlanmıştır. 
Bugünkü duruşmada 72 şahit din 
lenmiş ve ifadeleri alınmıştır. 

Faik Hazar Moskavada 

llloskova 28 (AP.) - Türki· 
yenin ~loskova büyük elçisi Fa. 
ik ırozar dün buraya gelmiştir. 

):'eni büyük elçiyi Belorussky 
lren istasyonunda Sovyet Dışiş
lcri Bakanlığı protokil şefi 
Kulazenkov karşılamış ve ken· 
disine hoşgeldiniz demiştir . 
Ayrıca Yunanistan büyük cl

çilıği mas15.h:ıtgüzarı ile Türki
ye elçiliği mensupları da Faik 
Hoı.arı karşı1ayaıılar arasında 
bulunmakta idiler. 

BiR YENi AJANS - BiR DAHA ŞANS 
Yeni açılan 

lzmir YENIGUN ajansında 

r 

Bursa, lzmir, Hatay ve Antalya 
ilôvelerinin ikinci baskısı hazırlandı 

Nüshası Hikenmls olan )'Urt i1Jvr1f'rimiıJ veniden 
bashrmağa b::t~l:uh_tımızı haber \·ermi lik. J numaralı 

~tıahedeyJ bir tocuk elbise:-ıinc asl~ ~oşm~dığ~nr ve J.e0 Ünc ~a- \Ulce' ırrrbcrt rıtorrbon ve 
~bıetrni tir. Sultan rocugun bü.. yesının mıllrtın refah ve yuk- \\'ıllian1 \\'hitclcy oya müracaat 
hidUğUnü rlbisenin artık: kcn- sclmesini temin ctınck oldugu. cdjlnıcdcn bu grupa scçilmi~· 
dl.sine uyı~.adığını !ıÖ\'li)·erek YC· nu söylemlş ve dine dayanarak lerdir. Oyla ihtiyat kabinesine 
~ bir elbiseye ihtiy~ç oldugu .. nu. hükıim .. et kurma~ !sl<'ycn kimse girrıılcr ise §Unlardır: 
"ltırıatınışhr. Icre hucum ct~1ıştı:.. . !::ski lhislemlekcler Bakanı 

General Galc, Rendeki 
0

İngi~ 
liz; ordusu başkomutan1ığı, ge
neral Eddy de AITupadaki Ame
rikan ordusu başkomutanlığı 
mevkilerini muhafaza edecek
lerdir. 

Yeni kurulan iki bölgede, A
merikan, Belçikalı, I<'ransız ve 
İngiliz subaylarından teşekkül 
eden kurmay heyeti vazife göre
cektir. 

Cursa, 2 numarah İzmir, 3 num:ıralı AntaJ,·a ve 6 numa 
rah Hatay 11.iveJerimizin ikinci tabı . hazırlanmıştır. 
Kolleksiyonlannda bu dört tıave rksik olan okuyucuJa. 
nmıı bunları matbaamızdan tedarik rdebilirll'r. IIari('· 
ten her iJ.it"e itin on bes kuruti ü1t'rinden po~ta pulu 
gönderenlerin adresine iJ;lveler yollanır. 'le\"cudu kat. 
mayan Çanakkale fı, Çanakkale Zafer, ,Ankara İJ ve 
Tckirda~ ilivelerimilin ikinci tabı tamamlandıkça, oku
yuculanmııı haberdar etmekte de\·am edeceğiz. 

200 liralık bir hesap açtırarak 150 ALTINLIK Hususi ----------------.....:: 

çekilişine katılın 

lı~ ınütal· )'C • d 'ld' Generol ::-iccıp ~oyle . dcmı.ı- Jamcs Griffilhs, eski itişlcri Ba. 
1912 <lcnb ~a 40 rı,ız eıı. t~r. lir: kanı Chutcr Ede, eski Çalışma 
~lt lllildd er . sene .~c('mış ır: ı •Kur'anı Krrlın prcnsiplrrinl Bakanı Alfrcd Robens, eski ?ıla~ 
•e ll.Yanı et ~..aıfın~a 1 

asta .Yr_n_ı kentli ihtir01sl· ı ına 5.lct clınck Jiyc Jıakanlcırın"au J[ugh Dal
lu 11 . k bır nrs~l >•ti~nuştu. j isteycn1C'r l'\'\ cl.i bu prcnsiplf'ri ton, .\1 tice hükiııncti c,snasında 
tıı esıı zorla, tehrlıtle boyun eg· 'kendi nefislerine ı 3 tııik ·tsin- · ıı·k <<YOlga Volga>~ '&e nı b d'I E · .· 1 " ,\mu·a ı dairesi ParJftmenlo 
.ı. F ec ur e ı emt7. ... · n .1ı.ı !er. Devlet 1 letiy1e din ic.f ri • J 

sckreterı Jamcs Ca laghan. 1Jı.ı as sultanının dedıgı gılıı~ yckdiğerıac karı~lırmaınalıdır.• 
b;, tararı memnun edecek yenı y . ,. k .. • t yasak edı'lm' k 

-o-

~.anıaşma ~apmaı.ıır. nu da unan gız ı omunıs «Mekke» elektrikle 1yece 
atıs:u bir ıey değildir. şefinin cezası 11ıı ftıı ı , , ,. 

ııt1 üıınnın hrr tarafında L'tik· A' na ~ır ( \NKA) _ a sene· donatılacak 
1 

.. Ankara, 28 _ Medisin bugün-
dtt cerc.}anı lU\i\l"t bulnıakla· denbcri ar::ın.ın Yunan komuntst Cıddc-, 28 (:\,A.) - 1\1üslJ. ku toplanh:tında •Volg:a Volga . 
bi ' nu cereyan, iddetle belk.i elebaşılarından ., -. Ploumbi<les 

1 

m.ı~.la~ın .. mu~ddes elıri ~t~k· şarkJ~t . lıakkıııd~k~ Kam_il. Bor~. .. :t tn~ddet durdurulabilir, ~a. geçen sah iUnli ~aknlanmıştır. kc onumutdckı 1 nisan tarıhın- n.ın ıı,lızah takrırıne !\lıllı Eğı
ı, • bilhassa muneV\ er muhıt. Alakalı ınakamla~dJn öğrendi· den itibaren ;:!eceleri elektrikle lım Bakanı cevap verdi. Bakan, 
0,rııo, Yok edilemez. En alullıra ğime gör , Papagosun iktidara ışıklandırılacaktır.. Cldde ve bunu~ bir komünist şarkısı ol 
~ket nıilletlcrin istiklal hak· geçmcsindC':n hemen sonra ~·a- ).lckke.dc .~ır fab~·ık? ınşaa~ ha: madıgını, R~syadaıı kaçan Beyaz 
I~ lanLmak ,.e dostta anlaşma· kalanan hu namlı komünistin lındcdır. Oncelcrı bırkaç bın kı Ru~Jarın hur memleketlere gö-
~Pın:ıldır. idam olunacagına muhakkak na· lovat elektrik istihsal edecek O· lürdükleri bir memleket havası 

- zariyle bakılmaktadır. lan bıı fabrika istihsalini daha olduğunu söyledi. Memlekette 
~Ski it 1 I ld 113.Ieıı cnuıi\·C'tı umumiycde sonraları 10 bilı kilo\.·ata yük· Çaykovski'nin eserlerinin duyu. 

a yan Kra i•esi ö Ü • ıt kl' ı k .,. sorgusu yııpılınakta olan Plouın· se ece ır. acag~ı ,.~ o ·unacağını ve bu-
lt.ı~toutpellier, 28 (.\.A.) - l~ki bidesin öniinıüı.deki hafla jçin- Dundan bö)·le şehrin caddclc ııun hıç hır zaman biı· komünist 
910.Ya kraliçesi llclcna bu sabah de verem Iıastalıanc!iine yatırı- ri Ye camileri geceleri aydınla· propagandası olmadığını izah et-
s., da vefat elmistir. laeaitı bildirilmektedir. nacaktır. ti. 

CUMHURiYET 

liAFiFTEN 
<\l.lııy ALDI 

l&'8, Felek Malatı·a işini hü· 

1 illetin dddi tuttuğunu, buna 
~l•\kür etmek lazım geldiği-

10l'lii)'or, sonra diyor ki: 
(l·-'B.ir tarartan !.ıu olurkfn 
ltıg~'. taraftan nü:<Gmct elJe
~ ... nunlor kAfl de~ilse lnkı· t! llıüesseseıerjni blm~ıye i
?ıı Yen; ve da!ıJI kuvvetli r.:ıe\I 
bi ·~ koymalıdır. Bu 1 in taki· 
lup A!ı değildir. Kökunü bu· 

\' •okınek lazımdır. 
l~r 0ksa münevYcrlcrin ~hıs
lııuını az çok tehdit eden bu 
'ıtı h~taranın yarın memleket 
eı;1Y.et ve •eliımeüni tehdit 

!:: esıncten korkulur. 
do ~Y Müdiranı umur ... Yüz 
~•n . U okuma yazına bilnıl· 
le idbır mrmlekelle reyiô.ın .I-

rnderes - Ilana inanmıyorıı.unuı.: da bunlara mı inanıyor-
uz??.. (l'etıi: l•tırnbul) 
~~-~ ~-~ 

s:cterck ~ri~nıiycccğimizi ıflll· 
Jaınalıyız artık.• 

YENi SABAH 

llEP KASLN 
\'Jff.\ TEFSİR 

Yalanlanan 
Bir haber 
l~nkara, 28 (llu:susl) - •T. 

1 [. A.• dün, İngiliz • Irak anlaş .. 
rnasını temdit için Irak Kral na
ibinin İngilizlerden bir milyon 
stcrluı aldı~ı yolunda bir habeı· 
vcrn1işli. İtimat edilir kaynak
lar, bu ajansa atfen bazı gazete· 
!erde çıkan bu haberin doğru 
olmadıM:Ull söylemektedirler. ·--

VEFAT 
Day.:ın hlaria Barduççi'

nin eşi, Yolanda \'C Ber
nardo Barduççi'nin babala 
rı, dul bayan Selestina Ca 
fiero'nun kardeşi, Jo~clte 
Varisko kocası ve çocuk
larının, Emanuele Cafiero 
karısı ve çocuklarının amca 
ları, Stcfania Barduççi'nin 
ve Bonapaci, Dales:;io, Vout 
gino~, ScJiro, Rizza ailele 
rinin akrabası 
GUISEPPE ll.\RDU(Çl 

,·efat etmL~tir. C~aıc me· 
rasimi 30.11.1952 paµr ga 
nil saat ı ı de Feriköyde 
Latino-1\:atolika mezarh
ğının kilisesinde yapılacak
tır. 
i~bn nan davetiye yerine 

kairrdir. -

1 
2 
ı 

20 

Müşteriye 

» 

» 

)) 

100 ALTIN 
10 ar ALTIN 

5 er ALTIN 
1 er ALTIN 

AK BANK 
Her yerde emrinizdedir. 

<KO VADİS) Şl~IDİYE KADAR EŞll\i OKUMADI· 
GINIZ E~ISALSİZ BİR ROl\IAl\DIR 

Eski Roma gladyatörleri... V ahşl hayvanların pençe
sine atılan mazlum imanlar... Roma saraylarındaki 
çılgın a§k ve rezalet sahneleri ... Zevk için adam öldü· 

1 
renler ... Bütün bu korkunç sahnelerin arasında temiz 

ve masum bir aşk ..• 

BiJl~lu dünya roman meraklılarının okuduğu bu 
muhakkak okuyunuz. 
ı:·ıyatı 350 Ji.urustur. 

eseri siz de lı· >rei hükumet ediyoruz. 1e,.;ç .d~jHlse inkılap • nıue • 
ltıüd erını ve millı dava lan 
ı. eı"f•ada münevv'< kütle İ· 
t< h" '? dil birliği ıapmadı' • 
horu Ukumet yüzde 83 ün reh· 
lıret~ıni yapamaz. iktara key
h;d.j e karıı koymanın, bu 
~•n lelerle olsun lüzumuna l· 
ltt lllalı \e ayak takımını dev 
tı,,d tıhazında, hükümet işle· 
tıı, 11" , .• efkarı umumiye ruz· 
)•~J°rlnde anahtar mevkilere 
'r~ •ıtırmamalıyız.• 

:yukarı Ö\o·ünüyor va yaptıkla· 
rına üzülmüyorlar •. , Onlara 
,öre, insan kanı d<ikmek bir 
suç drğil, memleket uğrunda 
g,;·işilmiş bir fedakArlıkbn 
başka bı. FY değildir. Asıl a· 
cık'.t no1:ta d..; bu .•• Demek O· 

luyor ki, bu suç sanıklan >ol
larını kaybeden insanlar<l>r. 
Sistemli propa ndaların to
sırlcri altında kalmamıı ol.sa 
!ardı, hıç ıDphcslz, aynı ta. 
assupla, Tıirk Devıiıninin kut 
sal umdl•Ierıne lnıi!:Iı kalac.ık· 
!ardı. Gö !erdiğimiz geniş ih· 
mal yUzilndcn, yurdumuzda

1 

~oll mı k ybelnıış Hlandaı· 

'\'eni Sabah bazı grleneklc. 
rin 1Jaıı ıncmlckctıerdc k.J. 
nunlard:ın Ustün oldugunu sôy 
lu~or, oizde kanun \e tefsir 
boJlugundan bah.,ediyor ve tll· 
)·or ki: 

HOŞ MEMQ- Memo, unutma ki kôhinler bugünü değil, yarını bilirler. 

~~UL _ 

lı:.\ttAl\l"l;J 
~~lll:llE1'LF.R 

ıı. iı l'ierını Malatya cinayeti 
~ı, gUı sanıklann <arudur· 
~at~ Yapıldıkça yeni y•ni ha 
t~ltı.h·'t~e karşıla tıgımın, bir 
l'lı~ · tltn a~ıl '\alife!!ıi :yal· 
de ;alıının fionuı:lan ü7.erin
ı,ııı.:rıııak delil '3lgını oıı· 
lijtor e ç.ıı mak oldutt nu •oy 
·c~ dılor ki: 

tı,, leteJer"ekl hab rle·e 
..!.,_tn 'saı •latya tınayetinl !~le· 
~nıktar guçlarlyle aıağı 

kimbı · ır ne katl;.ır çoktur. 
Politık.ı propae:andalJrı )a· 

pıcı fikirler<len sıyrılarak kör 
hır Ja.;ı bagJı kaldıkça cemi· 
) t düzeni ıı·ın, başlı baıı"' 
bırcr tehlike sayılmalıdır. ll .. 
• a buyük bir ıhtardır. llcr 
zumrt'. kt!l gOruşiınu sılah 

kuv•·etıyle destcklemc~e kal· 
kışu·sa, karıım:.oa hukuk dev· 
letl yerine t .,, bir anarıl di· 
• ılebılir Aradığımız demokra 
siye böyle ~Upbeli yollardan 

• Bizi bu diJ~ilneclcre, evvel 
ki gün, Rüyük Millet Mcefüin 
de cereyan eden ve Bakanlık
ların uzun n1üddet vckfılctlc 
ir1:ırc e'iilen1iyeceğine veya 
münhal tutuıaınıyacağuıa dair 
olan takrir seykclti. Aynı şa
hısta birkaç sandalyenin içti. 
n131 bütün demokratik mern
lekeUer<le her gün şahit ol
du ·umuz hadiselerdendir. 

Boyle sırf ıokle, kalıba ait 
Jıukunıler Ye kayıllarla uğraş 
nıaktansa meselelerin künhü
ne \'e ruhuna nüfuz edilse ve 
demokrasi böyle geniş anla
şılsa ne kadar iyi olacak ... • 

'• .,, • t ho Oll-H""""-of 
( ... ı•n-.u•....ı'" ...... """"'- ı.. 

GENÇ 'BUICflK~ 

GARANTİ BANKASI 
27 Kasım ikramiye 

kazanan 
keşidesinde 

talihliler 
Garantı Bankasının &}lık ikranıı)e ke~ de 27 tasnn 

1952 tarihinde 4 üncü Noter \e müşterıler huzurunda ~3· 
pılmıı ve hesap No. !arı aıağıda yazılı olan ıne•duat .,. 
bipleri para ikramiyeleri kazanmıılardır. 

Şube \'e ,\jans Hesap !\o, 

lstanquı 580 
Galata H6~9 
Galata 14647 
Küçükpazar 2031 
Galata 15233 
Ankara 270d3 
Kemerallı Clzmir) 10121 
Zonguldak ~40.J 
Ankara l 3~08 
Ankara 27680 
Jzmir :!366 
Kartal (İstanbul) 3H 
Kemeraltı (İzmir) 10230 
Çemberlitaş<lstanbul) 4161 
Kemerallı (İzmir) 6007 

~ube le .\jaııs l(esap ~~o. 

.\dana 50 
Beykoz clst.ıııbul) 719 
İzmir 2738 
Balıkesir 18191 
Sarıyor clstanbull 673 
Kadıküy (İslanbul) 3801 
i!Jmamönü ( \nkara) 2468 
Söke <lumı) 709 
Sa.Jırvanalh ( lzmir) 519 
Ankara 11641 
Kadıköy el tanbul) 2738 
7.onguld•k 2499 
Çemberlitaı<istanbul) 2H2 
Galata 4714 
Balıkesir 45 

31 Aralık 1952 
YILBAŞI KEŞIDEMİZDE: 

100.000 Lira 
Bu !e\'kalôde keşide için glşelerimizden ızabat isteyiniz. .... ______________________________________ ___ 

BUGÜN 
KADIKÖY SÜREYYA Sinemasında 

1-ŞAHANE iNTiKAM 
G.\RY COOPER - LAURE:-1 B.\C;\Ll, 

2-Ç 1 N DENiZLERiNDE 

. . , __ _ 
AKIL-SiNiR ____ ,, 

Hastaları. Alkolikler. Toksikeoıanlar. Felçliler. 

DUMAN TEDAVİ Kliniğinde 
Yenl usul ve cihazlarla tedavi edilmektedir. 

Bakırköy İtteirli A•!altı No. 51. Tele!: 16 - lSt. 
Muayenehaııe: Fatih Fevzipaşa Cad. 25011. 

• 
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Bayar'ın seyahati l ·-------

' - -- - -
Cumhurbaşkanı Cel<ll Ba)·ar ı\ tinada \'unan ~t e~hııl Asker anıtına ('elenk koyarkf'n 

Cumhurbaşkanı Crl.il Ba~ 'ı Atinada yapılan bir toplantıda ikramda bnlnnnluyor 

• 

·un1hu1b:lşkanı C. R:ayar kC'ndi~1nr .\tina 5ehri hrm5erilillnln verJJi,ı törrnlncte nut~ık siiylerktn 

fumhurba.,kanı rr1~1 Ravar milli kıyarrtltr j!:İvmh: Yunan kı1ları tarafından kar~ılanır'krn 

VATAN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~~29-11-1952 ~ 
.,. " ....... .,.,,. " .............,. 

l'A. E. Yalman' a qelen · 
teessür telgrafları 

FiLM TENKiDLERI .ı 

J\falatyacla uğnulığı nıcnfur nı iktisadi işhirli.IH hryetinin 
suika!,d münasebctille meınleke- biitün n1cmurları, hayatınıza tC\'-

1 

lin ~e dünyanın lırr tarafından cih edilen suikasttan büyük e 
Ahnıt>t Enıin \'alrn;uı'a gf:indcri- lt·n1 cluyn1u'°lar, fakat sıhhi du· 
len telgraf \'e mt'l.tupları nıaal- ıı•munuzun iyiye do~ru gitnu•si· 
('Sef h('niiz tasnif etmek iınkiinı- ne şükrrtmiş Y<' sc\·inmişlcrdir. 
uı bulaınadık. Ilinlf'rcc telgnırın Çabuk iyiJeşmeniz temrnnisi ile .. 
bir kl'tını 'tal.ıtla'ya ha!;lanl'~·f', JJt'nry lV. l\'iens 
bir kı\nll başınuharririınizin c\·i- + 
nr. bir kıı;mı da • Vatan• mat- Kaı.ıın Glllrk'in tcl~rah 

<<Yı)kılan 

Sa def>> 
•L'Etrcnı::r !\fnı,., X. • Rrji· 1 

sör: Jlenri Grcmlllon-0\na ' 
yanlar: i\liclıt'lP J\lor.(an. ıİrn ...._ 
ri \ rltlal. .ı\l'lf'tl(' Thoma'.'i. 
:lla11rlce Escande. - Filmso· 
nor. 

haaı;ına günd('rilıniştir. Ueradıt:ınız te«."1\'ÜZtlCn .-son de 
1 l\frnıll'krtle irti4:aa kar~ı giis- l"C'Ce üzlilclüm. Kısa bir ıamnn· şurası muhakkak ki. iL Gre· 

terilt'n . u?ıu~i. trsanlid_ü ve sui- da iyiJcı;nırnili \'e hlir basında millon'un bu filminde de 
I' kasd hadı<ı:rı.ının et·nt'hı do~tlan- menılcıkete etti.';iniı dt'~crli hiı realist bir taraf \'ar. ,\ma bu 
~ ın11 tarafından na1'.ıl kar~~landı . metlere dey;ımınııı bilhassa can realizm çırılçıplak j'ahut da 

gını okuyucularımıza hclırlmrk ıcıan diler, derin say;;:ılarımı SU· sosyal bir realizm olmaktan 
l ınaksadı}le, hu tcl~rafhın ne5- narım. 1 çok, şiirli bir örı:ii içindt' dü· 
jlrctıneğe devam rdiyoruz. c. JI. P. Grnrl St'krrlC'ri I şüniilnıUş, dokunaklı ,.e biraz 

1J/. Kasını Gült'k da fazlaca hissi bir rPalizm. Re 
!\le Ghee'nin mesajı * jisör, dünyaları birbirine zıt 

Sebepsiz bir tecavüz!! us.!rarlı Korgenl'ral \ 0 edat Garitnın ıki tn~anı aşkın çcr('C'\'esi için· 
gını11 duymaktan. derin bir telgrafı de yakalıyor, bir müddet takip 
i11üntü icindC'yim. Yaralarınızın llildise' i bu::::iin duydum. Acil ediyor: sonra, her ikisi de krn· 
,-ahim olmadı~ı habednin do.ı?ru ~ifıLır dilerim dl ,yollarına j?idiyorlar. Fakat 
olduğunu un1uyoru1n. Acil şifa- Kor. General \'edat Garan hpraber oldukları JJnıan hn i· 
lar temennisiyle l'n samimi dost * ki insanı ve dünyal<1rını ~ay~t 

1luk hi:,IC'rimi tckrarlarıın. \'a~fi Ha!iidin telgrafı u•.taca takip ettirilen bir mü-
Amerika nirleşik Dc,Jetleri Siz a7.iz arkad;ısımın ugradı!lı \:ııilik boyunca ölçülü ve hat· 

Tüıkiye Biiyük Elçisi nız alcakc:a l<'C'il\'Üliin kalbimde ta simetl'ik bir panorama ha· 

-.Cehennem Köşesi o fi iminden bir sahne 

t:;~Jıeııııeııı Köşesi 
!Uc Ghee u.vnndırclı~ı rlrrin kedrri arz<'\'- linde önümüze açılmış ~örüyo-* !erim. Bu kanlı tec·;.ıvli 7 iin yiik- l'UZ. Filmi scyı·edcrkcn vakit •Halis Of 'lonte1uma•, Reji· rine d;ıha acı bir gerçeklik k•· 

Fransa Biiyük Elçi!-ıinin "ek sahsınızda ve ~ahsı~·elinizdc v<ıkit Fransız sincma~ının l'd sör: Lewls J\lilPstonf'. Oyna- tı.ror. Seyrettiklerimizin birer 
tt'lgrafı hür fikir vr hiiı· vicd:ına \'P ne· harp arasında verdi~i doyuru· )·anlar: Richard l\'hlmark, Re masal kahramanı, birer uydur

1 

Çok mütcc~!'irin1. Acil ~ifalar tice itibari.Yle vatanın c;rtamcti· cu eserleri hatırladık. ginalcl Gantner, Robcrt l\-"ıc ma kahraman değil de bizle! 

1
lemenni ederim. ne tc\·cih rdilmi,ş olduğunda ncr, Kari Halden. - 20. th. gibi nezleıo.i olan, korkular ge· 

De Saint llarcloııin !'üphe yoktur. K:lderinizle vata· MichClc 'for::::an dudakları· Crntury · Fox. ı;iren \'e bunlara rağm<'n b~ * nın kaderini hirleı.:tirrn bu te· nın biikiiliişünc, bakışların L ewis l\lilestone ötccknberi trajrdiyi yaşamak mecburiyeti 
1~\:CÇ Elçisinin telgrafı raı;iizrlrn siz bir c;r,rcf hfılf"..,i ilt daki rlal::-ınlığa varıncaya ka· hrıkkında konuşulmuş; film altında bulunan kin1seler otdU· 

İyile~meklc olmanızdan dola)'! cıkı:vor \'C hrr hir y:ır:-ınl'f., hirrr dar rolünü beninısrmişti. Hayrı lrri mUnakaşalara me\'zu leş- ~unu anlı)oruz. Onları seYiYO-
!'e\·incimi ve en samimı temen. 1;rr"f halC'si ol•ı.vnr. Fak:tt Q3 . tındaki çaprazı Ye çıkmazı bii· kil C'lmiş bir reji.-sör<liir. Vak- ruz. Onlara acıyoruz. Hele RıC· 
nilerimi. bildiririm. manlı <lf"\'lrfini .\'ıkan . .s~r., 1 ntı- Hin kahrı. iiziin!ii1;U \"e kiitük liyje F.rich :\1aria Remarque harrl \Vidmark. Karı Halden ,•e 

İc;v('Ç Elçic,i ları yaşat<ln zihniy~t ile, o zih- saadetJ('riylc dakik;ı dakik:J ~·a in m('şhur oGarp Ccphr.c;in·:!.c R. G;ırQner uzamış s:ıkalları. ft! 
Krogh Hanscn niyetin elleri k:ına hııla.,tır;ın, sıyordu. llcnri Virlal. çoı!u 1.a· yeni bir şey yok• i:simli rom.ı· hir gihi tr-hes.,,iimleri ile hafı· * vatanrl.ıı:; keıF"ı akıttır~n miimC's man, beyaz pcrdr<le hiraz han. nını o prrrlcre n:tklC'tmiş ve zam11.a cakılıyorlar. 

tlin<listan nii~·iik Elçi~inin ~illeri icin TI" h:P:in hir hal olu- talca qöriiniir. Ne ,·ar ki, bu ilı. film Türki)·e sinrmalann F.t:rr b.1.zı fologı-.1!lardaki bıl 
lel:;:rafı yor. Trkrar tekr r ge('mi~ olsun filmde ötekilerine nazar;ı.n da· d~ da aöslt'rilmişti. O glincl,.,n lanıklık ve ins:camsızhk oıına· 

Uğradı~ınız kahbecc lC'Ca\'iiz dC'r, se,·;;ü rr say:,:ı ile gözleri- ha brşcri. d<1ha gerçek olma· L u yana l\lılestone hıllırı., .. a. saydı: l!'cnicolordan gerekt1'
1 

11 
karşısında hayret ve iiziintüyc nizdcrı Öp{'rim. l harp filmleri ~ahrısındd ba(,:ırı- rrihi faydalnabilse\,·di, fı}Jtl'.lt 
ı ld 

'

. r· ·d "" · .ı;ını ba,arahiliynr. ~'\ yrıC'a Ar· " 

1 
< tu:::ır o um. Yaranızın ajZ:ır ol- a" ı nac;ı ~e\'ıg h denemeler yapmı(,tır. Ger· değeri elbrtte dalıı1 vükse~e-
madı •ı ı ım ki b. * lrlte Thom:ı~·ın ikinri plandı· . ~ j · ~· ,. n ı ma · a ve ır an CV· ~<'h.t(' hu ccc;it filınlrrn,.. alelil· cekti. ATTIL \. LllA• .. 
\('l iyilC'smeniz için dua etmek- K.izını T:ı-: kf'nlin 1,.,·icr('dcn ~i rolünü dikkate "·"·''3n bir el -------------(' propa~andaya dUşnıc:..:: vrya 

1 teyim. gönclC'rtli~I tt"l(ra( ha~!'ia'iiyctle oynadığına işaret hut top sC'slcri, tayyare u~ı;ltu- iŞARET PARMACI 
Jlintlistan niiyiik elçio.;i Çok nıu7taribim, tı:o.,,cllimi sa~ etmeliyiz. Iariyle seyırciyi ~rr!i>C'me rc-..r 

Jl l
'dbl d ........................... . 

ıa ıttın:z a u uyorıım. erin sevgi mek tc-hlikc:ı;i pek rok~ıır. H~l- • ı • 

* 1 1 
.. k ki ' •• sinema seyircis •• 

er e sızı uca :ırım. 1 1 buki l\Iilcstonc, di~t'r f;Irıle· ~ ~elirrf Sarper'in ~f'w Ynrk'tan Kfı1ım Ta~kent Fi mci iğimizden , : ~inemada gOs· ! "' rinın bir çoılunda olU:.ı~u t:ibi • k " göndrrdiği trl~l'a( * ttCehcnnem Köşesi. nrl'? de t·?.· • terilen ilAn Ye re , ! 
Geçmiş olsun. Acll şifalar di Hir k(j_,·Jü rocug· unun ıııektubıı 1 T k f 1 f ~ i lamları ~eyrctmck mec~ ! , . ür j m estivali ya,ıy1l düşmeden harbi ·,e hat • b · f d d · d. N te ' 

lerim. Selim Sarpt'ı HAdi:-iC glinü ~ünlük _11 zetcm • urıyc ın e cğıl ır. " ı · : bin insan ve insan .·u 11ı üze : kim nazct oku u gı- t * olan ıVatan• ı elime alcJı~ım za h I ki . ,., · e yucus ,, " ,. , azır ı arı rindrki teşitli, 1<arıı-,ıiı;. ı ıo. ralı· • zE't dekı· ·ı• 1 ·,ter~e ' uac;ın ve J. ayın l munı man gayri ihtiyari g-öılerim )'a • r 
1 

dil arı ı · ' :l1i.idiiriirıiin telgrafı ~ardı. Neticesini henüz bilmedi cı tesirlerini göstereoJivor. t;. i okumaz. İl!ın ve rektlnl ! 
ııaruz kiılclıf!.ınıı lcc::ıviiz hfı ğim bu ıne~'um hAdise dolayı,,iy Türk Fılm Dostları Dernef!ı serinin kendisine mahsus bir : ilJ?ilılerin dikkatine arzeı : 

rlis('sini nrfrttle kar1;ılayan Ba- le cnn acısı ile kıvr~ndı~ınız bir tarafından terliplenmiş l inci lirizmi ve katılığı yar. Senar· ! dilir. Bi1im Beyoğlu sine .. : 
sın - ,~ayın ailrsi sıhhat temrn zamanda slzi rahatc;ız etmemek Türk film fe~tivali calışmaları4 ~·onun mazbut ve ölı;ülti olu~u : mrı.tarı 5eyirci1erini tekrar i 
nileri)·le Afalatyrt ile devaıntı düşüncesiyle içimde duydıı!!·ım, na başlanmıştır. İlk olarak pro- da seyirciyi uyanık tutmakta: : tPkrar ayni b_,ceriktiz rt'k· : 
olarak temasta htılonmuş \'C teh- sonsuz teesı.;ürü bejiln etmekten düktörler, 19j2 · fi3 mamulatı J\filcstonc'ın realistiği ve şair i 13m filmlf'rini $eyretme~e : 
likcnin atlalıldı~ı habC'rini alıp çekinmiştim. filmlrrinden azami iki eseri li~i bir.i zaman ıaman heye : merbur edivorlar. Fransa i 
efkarı umumiyrrc rlu\'urmaktnn Artık bu en<li"cın kalktı. Siz dPrnrk başkanlıgına \'azı ilo canlandırmakta, kaderiyle ba~ : &ibi rekliıım' fılmriliği bile ! 
rn biiyük srvinci hi~srtmistir şifa buldukça ı;evincim artmak· trklif ('lnlcktc ve dcrn-ek ihzari haşa kalmış Jnı;anın çilesini : nazaran çok daha ileride : 
Size, aileniz(>, Vat:-ın ailrsine ve j tadır. ~ !ürisi de bu filmleri toplu halde bir ııoağından bir solundan ö· : olan bir mrmlekette bile : 
Türk b~sın~na ~rçmiş olsun der ""~ıtcrcm. Bryfcndi, şunu ka görmckledır. Böylece ilk ol• oümüze sermekte, aydınlatmak i bu yapılmaz. RekUm , .• l 
}\en ~cıl ~ır::ılarl 3 bir nn CV\'('l bul c.n1ck lazım :::elır kı: rak on film tesbit edilecek ve tadır. Bu bakımdan bu film : il3nlar: ışıklar yanık. sa- ! 

1 

rnatbu:-ıt hayatınd.aki büyiik v:t- Jlürri~rl denilen ?ilyük ni· bunlar J\.lart zarfında şehrimı- bir • harp filmitt olmaktan ziya. : lon aydınlıkken &österilir. : 
zifenize devamınızı rnndan te. ınet. tarıh boyunca ıdare eden· zin büyük sinemalarından bidn de; harp teması iizerine işlen- i İsteyen ilgilenir, isterett ! 
menni eder, sonsuz s:ıy~ıl:ı.rııııı lerin değil, idare edilenlerin a de on gün zarfında büyük s.:ın· miş beşeri bir filmdir diye- : ilgilenmt"Z, ve bö ·lece, ıa· : 
sunarım. Jlaliın ;\iyot rasınd::ın çıkan cesur ve her U· at jürisine gösterilecektir. Sdn. ceğiz. : man da kazanılmış otıır· : * kubeti bu mefklıresi uğruna ı::~ at jürisi bu on film arasından Ayrıca aktörlerin içinde ya· i Bizde de böyle yapılanı1Z i 

Atlnn G::ız('trrilrr Cemiyetinin 
telgrarı 

Atlna gündelik gazeteleri men 
supları ve ben vazife başında si
ze knrşı yapılan suikasdı duyun
ca hayrete düştük. Bu menfur 
har('kC'tİ hC'pimiz birden takbih 
eder, büyiik size nihai sc\'gimi1i 
takdim cıcl('r, tamamen ı$İfa bul
manızı dilcriL Yaralarınız, bir 
gazeteci İ(,'İn en büyük şerrf 
addrdilmelidir. 

Gn7.rtc('iler fen1i~eti Başkanı 
Kraniolakis 

* fçvl-:reden, I\lillC'tleraraçı nac;ın 
Enslitiisünün göndf'rlliği telgraf 

Bu rC'ıil:inc teca\·üz habC'ri bi
ıi dC'rin bir yc'se düşürdü. Ça
buk sifa bulmanız için dua et
mPkteyiz. 

l\lilletleraras1 R:tc,ın Ensliliisü 
rıanuna 

Roı;e 

* ı\nkara Ga1f'tecilE'r C'eıniyell 
Başkanının telgrafı 

Uugradığınız mrnfur tecaviiz 
kar51sında duydu~umuz teessür 
~ok derindir. Bütün gazeteci ar· 
kad:ışlar büyük ııtırap i('İndeyiz. 
Bu memlekette kalemin kurşun 
13 kırılmıyaca~ı n1uhakkaktır. Si 

l ze !i>ahscn ve bütlin arkadaşlar 
adına cnndan şifalar diler, sevgi 
ve saygı ile gözlerinizden öpe· 
rim. 

Ankara Gaırtceiler f'emiyC'ti 
Ra~kanı: )lünıtaz Faik Fenik 

* Pakistan Basın Ataşesinin 
telgrafı 

Çok üzüldüm. Selamet ve sıh· 
halinizi Allahtan, candnn teme,ll 
ni ederim. 

Pakistan Rasın ~taşrsi 
' rakup Dadaşi .. 

B:ıyınılır1ık Bakanının trlgrarı 
:\15.ruz knldıj!:ınıı menfur te· 

c::ıvüz dol::ıyısiylc teessürlcrimi 
sunar, 5.cil sifalar dilerim. 

Bayındırlık Bakanı 

Kemal Zeytinoğlu 

* fngiltere nasın Ata~eslnin 
telgrafı 

Alaruz kaldıA:ınız vah:$iyane 
suikast bize dehşet ve üıUntü 
\<('rdi. İngiliz basın bürosunda 
('alışan bütün arkadaşlar ve ben 
tıcil şifalar dileriz. 

Pı\TRİCK LANE 

* Amerikan lktl'oıli İşblrllgi 
Heyeti ~tenıı;uplarının 

telı::rafı 
ll!i;ler Dayton ve Marshall pla 

ze ::ılabilPn insnnların mücadele beş Türk (ilmini 1952-53 mevsi şadıkları dehşeti bize naklet· : mı dersiniz? : 
sind('n doğmuştur. minin en başarılı eserleri ola· mekte gösterdikleri bir maha- ! Sinema Ku,u ! 

Sizi bu manada anlayan hür· rak seçecektir. ret de var ki. filmin atmosfe· 7 ....................... -••••"*'"' 
riye t ve va tan topra ttı dşı kı bir ;,. ;·;;;;·;;;;;;;;;·;·;·;;·;;;;;;· ;;·;·;·;·;;·;·;·;·;;·;:·;·;·~·;·;;:;;;·;;;;;·;;·;;;;;~~~~~~~~~~~-;;/~ vatandaş olnrak büyük geçmiş 1 ----

olsun eler, bundan sonraki hür
riyet ve clrmokrasi mücadelele· 
rinizde de Tnnrının sizi ve sizin 
gibi men1lcket kıymetlerini ko· 
rumasını randan diler saygıları· 
mı teyid,..n arzedcrim. 

Tanımadığınız bir va
tandaş ve köylü ~ocuğu 

A1iı Etisoy .. 
Ccliil 1.'ardınıcının tclgraiı 

Dc~erli şahsıyetinizde kemlli· 
ni bulan insanlık fikir hürriye· 
tine tevcih edilen menfur s;J[lhı 
lanclle karşılar, en 3cil $ifa ve 
sıhhat temennisiyle saygıl'lrımı 
sunarım. 

Celil Yardımcı 

* Kolumbiya t:'nivf'r~itr<ıi Gaıete· 
cilik Fakiiltr~i Dekanının 

telgrah 

Sıhhi durumunuzun iyiye dol
ru ,:::ittiğini umarız. Suikasdi du· 
yunca deh ele düşluk. Bütün bu
r.ı;daki dostlarınız sevgilerini bil 
diriyorlar. 

Cari Ackcnnan 

* Jlüse)'in Cahit Yal~ıntn 
telgrafı 

Şu demokrasi d('vrinde, fikir 
istiklal ve hürriyeti kurbanı ola· 
rak, seni tebrik eder ve sağlık
lar dilerim. 

Cahit Yalçın 

* se,1at Sima\·inin tctgrafl 

~fücıssif hadi~e dolyısiyle h!!n 
ve · Hürriyet • ailesi derin tC'eç
sür lerimi bildirir, acil şifalar di 
Ieriz . 

Setlat Simavi 
·Cihat Uaban-... nın lclgrafL 
Uğramış oldu~unuz şeni tc(':l· 

vüz dolayısiyle sıkılan kur~lP111n 
m3-nC'vİ acıc;ını yüreğimde dı;y
dugumu bildirir, Acil şifalar "di· 
leriın. 

Cihad Baban .. 
Doğan Nadi ve r~inin Londra

dan J,!elen telgrafı 

('ok tc('ıo;süf ettik. Gf'çmiş ol
sun, sevı:ilcr, hürmetler. 

J\tary Eli7abelh ve Dolan 

* San Fransl~ko'dan Gantner'lerhı 
lel.ı;trafı 

J\lcrak içindt'~·iz. Çabuk şita 
b11lmıtnızı temenni ederiz. Sevgi 
lerimizle 

Jolın ,\nd Florence Gantııer 

LÜKS APA/JTMAN bAİlllLl/Jİ 
MUJTAKİL KONFOllLU EYLr/J 
LÜKJ OTOMOBİLLER 

"Cll/JİJ CIJAFT.. !)EHİZ N/JTIJIJU 
20.000 • f.tJtJ/J, ftJIJ , lftJ, ftJO _ 
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irtica yayınlarından 
iktıbaslar 

<<Serdengeçti>> Mecmuası 
· Iemleketimizde çıkmakta o- ı srn fena olmayarak! Su Dev-ızuunda konu~uyorlardı .. Kim ka 

lan irtica mtıcmualarının en riıncilerin iı:lne bir ~irelim ,., pattı kim? 
ll'IU!ritıerrnden bın de •Serden· onları alaşagı edrlim! ... • Seıden'"'etli, vaziyeti, bu i~te
ıecu. adını ta ımaktadr"". Bu o gün buı:üu, bu söz milJb·et· ı ki ıırrı u birkaç ileliıne ile i-
rn."cmuada ne~rc:Jllen makale çi nnıhitlt>rdf" tule gille konu"u ı ıah ,.t if a etti.: .. . 
~anzu:tıe \e fıkraları incclf."yen lan me\"lUlardan biri h:tline gel· - O karlar du1u11nıe)ın yahu, 
hır vatandaş bunları neşreden- di... ı du)tine dU üne ba~ınız ağrımı$ 
~~r~n maks:ıdını 1n'a-:nakta g\İç· Srrrlfnı::rçti D('vrlıncl 'k1·1' .. "rı lolac:ık. Ilir aspirin ·Uay~.r· yu
Uk cekmıyeccktır. Güdülen gürmuş ... inkılapçılarla ıntlrte· ı tun. lll'r ey anlaşılır. hır Şl'~·· 
~aksadı~ Tti.rk ye Cı.:"llhurıy~tı ci.ff'rin bi~lf'"mrc;i.1.11 trk.lif et· ci iniz kalmaz. Uir 3'.'l}>irin •lla· 

rıı kökünden .sarsmak, okuyucu- şagı l'(1rlim drml~ , .• :s. Z.\ \•,\t~Lt KliR&~\:\L~\ltL .. 
~ Ye ınkıla.plartmııın tena•lt· mı1. İnkılapları oyle hır al a· )l'r• ... • 1 

l~rını valun hır istikbalde tecs- Dr\rimrilrrdcn ınatban.Ya ~ık ·~rfll'r, liderlrr, grurr~l.lcr 
SU.; ett 1 ılrcek ~cıni bir •Dİ· sık uğra~«ın bir kııa biı.inıkilrr ~rliye ('lktılar. Alkıc;Jar, mıtın"' 
Zatn, a h:tzırlamak olduğu aşi· takılınışlar. Srrden~<'c;ti sana l· ler, kurbanlar gırla gidiyor .. Uu 
k.1rdır_ :'ı.Jaksatlarına din kl'-'\eSi ~ık oldu. Sl'ninlr evlt'nn1rk fc;tl ııc taşkınlık, bu ne c;ıJg:ınlık?!. 
~Hında erlemeye çalışan di$!:~r lOr ... drmişlrr. Kız de Jlrvriın Ah , u bizi1n nıillct yok nıu. Su 
. azı mecmuların, siyasi emelle· Or:ıklarınıt yaıılmak ş:ırliJlc k:ı biıltn ıniltrt. .. :Sr yaııtı~ını bil· 

rını bır deıece ·e kadar olsun bul dtnıiş!... ıniyor ... Kurban kitııc, kimin i· f1zlemeye çalışmalarına muka· Osman l"ük el bunu du)'unca, ~I? kr..,ilir h('y .. gafil:.. .\ilah 
.11._ ·~erdt'ngeçti• hakıkl hi.lvi· i)i amma drdi .... nu St'\'r )lua· ı~ın, Allaha dcgıl mı? Ua}·,·an· 
~etuıi gızlemek lüzumunu dahi hrdf'sinılen daha aı:;ır bir ı;art .. • l:ıra :ırıyorum. ll;._yvanlard:ın 
<IU.Ymııvor. ·Tepesi delik fes ve Cnh·ersi· ! c;ok bidnı millete... Zira esas 

D.!:Yıındı~ı ve yardımına gQ. teli• başlıklı fıkrada, geçenler· kurbanlık koyun odur. llrıu de, 
~enebılrre~ıni ~mduğu şahsrvet de; Ankarada alay olsun dıye k_i.mi_n yoluna. Kimin y·oluna 
her klmlerdır? Işın bll rihetınl: ~aşına fes giy~." genri~ .hareke·; Kı~ın yol~nlla kurban oluyor, 
ft.aıka hır yazıda, mcC"muadalu tıne tt'ma,la şoyle denılıyor: , kuı ban kesı,·or .• 
.. J tnakale) l ele al3rak tctkıke .. Gaıetclrr bu fırı;atı ka('ırır .\SİL K.\S 
i~lı~3:cağız. Bu Un ıScrden"cç· ı mı? Bir yay,:!ara d<:hiL .. Ft>'i gi· 1oCuntlıurh·eL B:ı;raınında 11e 
k.ı fle )azılanların mahil·cti hak. ·'·rn ı.inivrrsifell... .tnkıJiiplar rifin biri, avradın birini yana· 

llda ıımumt bı.t fıkir vrrmek 'ehlrn gidiyor!• ılın dan ısırmış. Görrnlrr &ijyhı· 
tnaksadi)'le mecmuanın 19 • 20 l illoillah hu ahlaksız \'e :\Hah· vor. Katlınrağızın yüıii kan itin 
&ayılı •fevkalade• f'kim . kasım· sı1Jarın inkılıip )-'a)·garalar11111an de kalını~. Bu lı3.diseyi anlatan 
sal·ısınfla inljJar eden bazı fık-1.inkıl<iı> l'hlrn gldl_,·or: inkıJıiıı· arkadaş drdi lı.I: ('ok giiTrl ~·ap
~~ları avncn iktıhas ediyoruz. tar eldrn gidiyor• inktliı.1> drni· 1111~! adam atasının vash·rtini 
b' f'rdengrçti ve nr,·rimrHrr• len_ nrsne ne dl' ele avuca sıg· ).'erine grtirmi-.. r\e var bun- j 
aıJıktı fıkra:la inkılfıpçı Türk ınaz ~<'~ıni1 yahu... • da ... Damarlarındaki asil kanı 

~en~ı.eri ta!'afınd:ın kurulan Ne çabuk da rlılen tidi ·or, görn1<'k istenılş ... • 
t·~Yr~m Orakları ile alay etınek tıpkı boı.uk para ~ihi <'ide avu(' 'f. 
a:b"nılırkrn. fıkra)ı yaz;ınların ta durclugu yok. Tıpkı ruh gibi, .fosko! emellerine hizmet et-
1. ~ik te!Akki,..i de ga)·et iyi he· duılak hoya"'ı J(İbi. mekte ol~nlar bn..,.ün dünyanın 
~rı:,ıor. Bu fıkrada şOyle deni!- inkı13p dEOll311arı bozdurup her yanında zehlrlerini dalı~ ko 

ek. erHr: bozdurup harcıyorlar, aınm:ıı l:lr lay sac;abilmck için, dü5manları 
ı •Devrim Ocaklarının dergi'-İY hirlti de bitmi~·or. Tabii bitnıel! na •komünist• dam"asını .ra· ! 

b'• ~erdengl'çli a:vnı matbaarl;ı Horu mu bu! ,.ahudi s('rmaye. pıştırınak gibi 1 yt ni bir usıı· 
it ilsılı)•or. 0t'\·rimf'i1rrdt'n . hele sine da~·anı:vorlar ... • le bile başvurınaktan çekinmez 
~lh:r ıecr d<'mr1Trr. ~undiız de İştr. diğerleriyle aynı sayfa· ler. Bunlar. içın için kemirip; 
b 'tler, ba,ım işlrrl için nıat· da neşredilen dört deh~et ve- ~yıkm. k istcd'klerL cemiyetlerin 
t ~il.)"a gf'Jirlrr... İ('lt'rindl' ~iı·· rici fıkra daha: ı \·atanda~larını her ne p3h:ısına 1 

ı:ı'I k~1lar da var ha ... !\latbaa· 11İK'.\tETİXDEN... olursa ol"un şaşırtn13y;ı.' birbl·J 
ırı ıdarrrilerf hu ,·:ı1brttrn ·Rizim birinci C'umhurhaor;ka· rlnc katma}a azmrtmı,lcrdır. 
~k memnun, hrr iki ku!hu da nı ilP i"rail devll'linin hirinri işte •Scrden~eçti• elen bir fık
ı atbaamııda b;rır~tirdik diyor· ('uınhurha!jkanı aynı 7;ınuında ~·a daha: 
dar. Oe\'rimrl kızların matbaa- \'erat ettiler ... \~ar:ıbbl! ... -Ya· )l.\SKELİ iSKII ... \P 
6 a. htllundugıı hir !liırada biıitn rabbi.. • .,\rkacla,ıardan Erhan I.ükrr 
il '-rdenttr~ti, id:ırerilrrdl'n biri· 1 i~E BCYUK noGu 1 anlatmı'>tı •• \nkara mahk('ntrl;:· 
le': •Yahu, dedi; ıu De,·riınc-1· •Kalabalık bir mecliste Bii- rinclen birinde komiini-;tlikten 
~e nıürtecileri (bizi) birlec:tir yuk Doğunun kapatılması mev ısanık bir gencin nıahkeıııesine 

TAHRİKLER 
Vatandaşlara nefret tohum/art 
saçmak için neler yazmışlardı? 

.. lal~tyad .. ki menfur suikasdın faili ve tertipçileri. verdik 
lerı ifadl·lerdc bir takım neşri ·at yuziinden Ahmet Emin \'al. 
lt't;ını öldürmeğe karar verdiklerini, bu kararlarında bilhassa 
~ÜYük Doğu'nun neşriyatının tesiri olduğunu ima yollu ikrar 
etmişlerdi. 

A~a ırl ı okuyacağınız satırlar, devamlı ne~riyat!a bir kı~ım 
Vatand;.$1;lrı!l nasıl zehirl('ndiklerini ve diğerleri aleyhine na. 
Sil tahrik edılJıklerini göstermektedir. 

BGvult Doğu'nnn 20 hazıran 19:l2 tarihli sayısının 1 inci 
ta,·fil$ındakı, .-\bdurrahman Şerrf Lac; imzalı •BE'Ynelmilel mü
:a(ık ·Yalman'a ... Evrt. t:-t>nin tAhir \·e ikrarınla. bi1 senin boy. 

Una kement atan celil! olacağız• başlıklı yandan: 
it • ..•• \hm<'t Emin Yalman, srn hala bu memlf'J.;ettr me\·· 
b libi duı;ü•ımrden ~·uk,.rkten atarak konu..,u.yorsun. İli an1a ser. 
il halinle Turk milleti irin nasıl bir hı.il'i ·et ifade etti inin 

fırkınrta ınıo;ın':' Efer en ~fak bir "üphen \·arsa izale edesin rli· 
Ye sö~Iht·lim: 

•İ 13mın \e Türkün manen katili olmakta artık sesinin bo
lulnıa!iı grrrl;en munatık.• 

Bu st-n~in! 
.... Uizclt~n kork \·e 
t t,·tt srııin t.\bir le 

il •il cellat ct:ırağız.• 

korkundan geber. 
ikrannla, biz senin boynuna krmcnt 

t· Bih ük I>olu'nun 7 tE"mmuı: 1952 tarihli sayısındaki N'E'cip 
ııt:tıl I\ısakUrek imzalı ba,makaleden: 

~"k . • ... ,ı~te büyler" mrrh:nnetin yerini,' derec('~inl \·e te1-.h11r 
ht .lını bılen ,.e onun hıkikalinl bozmamak ~anatınd n anlı~·an 
tttiurninler Ftfatı)le hlldlrhonız ki, yann .\ilah bi1r c\"atana. 

d 
ilet~. t::ırih• ,.e ıııahı ... larınıla Yapılanların intikannnı ahn11!) 

ı . . . 
)'C'f'k \'P huna gOre bir kıırlret \Crrrrk olursa, blnlr: nıl'rha-+ 

ltı"tt"n. nırrhamrtin hakikaHndrn ba-.ka bir ry Jtürülnıhr· 
t'ktir. Bu hakikat ıo:udur ki nerioı;lerimize ,.e Ş:1l11~T:ı.rımı1a, 
ltf'!fis lf" ~:ıhı tll.inında yapılan hl'l""e~·i aff<'dt'c<'ğiz! E\·i111i1i 
~a~an. hunf!aktakl çorugumuıu kunflak brzt. ile boı!an, ~·inii· 
"'"•• · · ı ·· · · t rı d. · ı .. nat lt' iflira irin1rrın n rn ıgrrnrını a :ın. sa ar1n11ı-

1. :trı ka~an, cı:ıindr. u\·u,·ac:ık kad:tr krndi"ıine itiınat du~·ınu,~ 
"• b. ı · · r· h ı · ı • 11 arkaınııtlan ,·uran herkes ne ıs \·e ısa ıs p anın' a pe· 

1 tı"n r ·ı· · · ı·ı t b. •t fı·dihni.,tir. Fakat _.\ll:th ,.e sr'·.A'.ı ıo;ının ' ı '>111an '1rtnı 
l~t.Un cilulrri \·e dirHt>ri, butün so~-lan \e sonları, biittin rins
\ rı \e ıJht'fPrhle en kiiciik af ,.e ihınale l<'rkrtınei!i. hlı7at 
IJatı \f' &t'l"ıli:iııe rn bil'.\-iik ihanet saya<"agu:. 

11 J:untan riirümıi ,.r nnal;,rı ,-" hl'nÜz do~ın:ınıı, torunları
ıı: t"rfar kr?:ıapta rritmrği; 'e .\ll:ıh \·e s('vgiliı;i düşmanlığı· 
.\·"t a.r ı, ,·arın \llah imkan \·rrE'r«"k olur~a. vatan ormanlarının 
lık; ıtıı,e<"E'~i kadar iclan1 srhna~ı kurma ı, bu sehpalarda asır
•I ihanrtıf'rin butiın ccsrtlerini. ın.1nalannı, roı;erlf'rini \·e te
le. tl"rini Ltllaıırhmıa~ı ,.r ka ı1annrla tarihin heniiT bir e ini 
~~td"ftnf'dı ı rhrfı,·inlrr tertiıllt'mrgi, İ<..limi merlıaınelin ha. 
''ati ::ıdına fimcliden taahhüt tdi~·oruz!!!!• 

l Büııı.ik Doğu"nun 2 ağustos 19:;2 tarihli sayısının 1 inci 
,,:rfasındaki Abdurrahman Şeref Laç imzalı ve •Yalman mu 

ı'ldeg Türk \'alanını tchlikr·re atıyor başlıklı yazıdan· 

bakılıyordu. Sanık b n konıii· 
,ı t değilim llİYe krnlli..,ini ntÜ· 

lr1afaa ctmf'\'l' kalkınra, J13k1ın. 

'
sanığın f'\·inde rakalanan komfi 
~izn1r ait kitaplardan bahsrılit1· 
f'P •efenr1im lu:·n murtrri deği· 

ı lim. O kitap!•• inkıl:ip kitap· 
larıdır. Il<'n inkıl.1pı;ıyım, Kenı:ı 

l 
liı.tiın• demf'sin mi? · 

.\rka<la!)tm sanığlıı bu nıiicla· 

faa tanına haYrt't etn1i$! ]fal· 
rrt edilecek ne ,·ar. iki yJdır 

I Türkiye kon1ünistll'ri aynı is· 
iın. hrp aynı prrdeniu arkasıwı 
giı.Jeniyorlar.• 1 

* nu da ·Pic• baı;lıklı, kime hi 
top cttı#i belli olmayan küfür
namt'nin sonu: 

•D.:ıha ne zamana kad:ır, bey
lik ~öhı-rtırrin ark:ısın31 ghle
niıı, aktarma l.ifl:ırla •inkı13p· 
lar elden gidb·or!• mislllu ya· 
\'r1rrle bu millrtin namuı;una, 

ırzına geçrcrksin?! ..• 
.\rtık yrtrr! 
\"eter arlık! 

Susun ba:yku<;lar 
Susun Sarho,.lar ... 
Su. un şuradan buradan ata a· 

t rayın atasız kök~üz piçler! 
•·On yılda onbeş milyon gl'nt 

\'arattık. şarkıcıları susun ar· 
tık!. SUSCN! ... • 

Kcndiniı ön kapağında •.\I. 
!ah - )!illet - Fikir yolunda" 
ark.J. kap" !ınd:ı ise .na.va - Fi
kir - füreket• ibaresiyle ilan 
edl'n •Scrdcn"e t\ , bu...-un Tür 
kivedc 80 şubeye w gittıkçc 
eni l~ycn bir tec:k'l:lta sahip 

huJun n •Türk ~ı;p; ·etçıler 

>er'lc ı• ni de'iteklcml'kte ve 
oku) 11cular1 ıı bu den1e • e ka
tılınay;ı şu ~özll'rle tesv k et· 
mcktcd · 

.. ca·:Sf' ı\RK.\D.\S! 

Dr\'ir tt•!jkil<it dl'vridir. Uu· 
hin nnıkadclrsat('ıl;,r. ntilli)'rtcl· 
:eri ba~rıy:ınık .\naclolu çocuk· 
Jarını (ht'r türlü ihtira.-.tan, lJar 
ti ,.e patırtılartlan a1tute) sıcak 
~inC''-İncle toplayan Tlirk • I\lilll· 
yctc;il{'r Dcrnl'~.;e gir! ... • 1 

'.\!ccmuanın bi kô]c~inde de 
şöyle den 1li) or· 
.sr.m>E'\GEÇTİ 
l\'t>rt'dt'. ne zant:ın tıkacağı 

belli olnıaı! rakat nıuhakkak ('I 

kar! .•• nir çıkar! pir çı:.ar! .• 

• 
\ 1e bt: üne kadar mPmlcketi-

mizde bu meen1u.:ının 20 sayısı 
çıkmıştır. Vr •Sl'rden ectl• bu 
.bi mccmu.:ıların sadC'ce bir ta 

nesidir. ~Ttine\'ver kiltle bunla· 
rı bilmez veya almaz ve oku
ın;ı_z. F:ıkat hunlar mevcuttur 
ve zrhir bütUn memlekete sa
c;ılmaktaıtır .• serden.~ecti• ve 
rm:;ali gazete ve mecn1ualar 
Türkiye Cumhuriyetinı iı;in İ· 

l'ATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM : 

Ahmet. Emin Yalman, suikastçı 

Hüseyin Uzmez'le yüzyüze konuştu 
( Baıı 1 incide) 

llü.-.eyin şu ce\·abı \'erdi: 
- Hf'ni size yakla~tırmazlardı ki ... 
- Nedrn yakla~tırmasınlar? Ben serbestre memleketi ge-

ıiyorunı. ,·urt iıa,eıeri hanrlamakla me~gul oluyor, her is
lc)rnle &C\l' l'>e\·e konu~uJorunı. 

- ".\Jani 5İzin tarafınızda delildi. Riziml..iler benim ~izin. 
le honıı,.ın:ıma razı olmazlardı. Bunu yapmaıa ka!kı~sam beni 
öldıııu~lerdi. 

• 
Ayrı bir alemin esiri ve kurbanı 

Hiı:->l')'İn lıu &özleri~•Je •bizimkiler• diye ayırdığı bir Alemin 
C'l<ıİTi \'(' \uırbanı olduğunu \ e bu 31emde ff"fhİ!; U'iUlJrri 

Jıükiinı l'.lirlH;.:ıunü ıarahatle belli etmiş ohı~·orliu. Söıtime de
,·am ettinı: 

- IHi:-.<•~iıı, ı;en hi bir nıüınin ohlur.;unu iıldia edhorsun. 
,"'ttüsJiinı:ınlıJ...ta lııi~nü zan esastır. lliç bir ınumin di~t'ri hak
kında hlr hlikiıın l'ertn<'k s:ılii.hi)·C'tine n1a\ik de(ildir. Takdir 
.\11.tlı·ı aitliı-. Sl'n nasıl olur da ,\ilaha ait olaıı bir ı.;alöf:hi\'eti 

kuJl;ınnnığa J.alkı or!'ıun:' Reninı hakkunda bir hiikllm ,·rri
or ıın vr rıua giire bir <'eza tatbikına katkı ı~·orsun? Eı;rr 

AH:ıha k:ır~ı ku.;.urum \arsa onu Allah bilir .. lrmleketin ka
nunlarına k~rfı ku urum \·arsa ortada mrc:ru bir hlılı:Umet, 

onu ıııür:ıkalıe eden siya:;.i partiler bulunu~·or. ~rn nasıl olur 
•la lıun!:ırın 1.epsinin iistüne çıkıyorı;un ,.e icra mevldine ge. 
çiyorı-.un" 

- l: er tırnim ifall('lerinıi okusa,,hnı1 1 bunları sihlrmr1-
dirıil. r.rni ~i1i \·nrmaSa nırnıur etmı~ıerdl. \~urmas'1m beni 
'ıırurJ;ırdı. Hu \·azifl'nin bana dü':nırJ.I ikimiz irin de ha~,rh 
olınu 'ur. Ut•n !iiıi iildürn1f'gr ~~ıı~madım. Sakatlamağa catış. 

tını. l'oksa trrriihrsini ya!ısınlar, bf'n o mE'safrt'lrn attı•ım 

hir kur,.unu tıın lırdrff' habet ettirirlnı. Karından bir ~:ara 

:ıhn:ınıı birdrnhire harrket iıı;tikamrtiniıl d(',ı;İstinnl'tlPn ilt>ri 
~ehnhtir. Ht•lkl kan kay])t'ttiııiz. belki bu :\·üzden tehlike ge. 
c;irdiniz. l';ıJdf a('ılan yaralar itibari}'lt> beniın ıı;ize :ıtrı;; etıniş 

olnıant hu lı:ıdbr,·i en ehven bir fekildt' geçirmenize ve ha
yatın111 J:ıırtarm:ınııa !imil olnıu~tur. 

nan.ı grtirH·e. hl'n de iizeriuıe alnıağa mecbur oldutum 
\':ıtift')'İ lrfi\·lrce oJ..,un ifa etml'5 olmakla ht'nı lı:ıyalımı kur
t~rdın1, hrın de katil mevkiine dü~meklen li.urtuldum. Dü ii
ııiin bir lif':·r, ~iz üllif')'diniı: nırm1Pkrt sire ilbidrler dJkrC'ekU. 
ll~lhu~i hl'n siıi iildüren adaın me\·kiinde bulunacaktım, mahv 
'" llCri '1n tıl:raktım. 

- Jltio;c' in, bt'n bu milletin parilM)"1e ~ımcrikada ictima
~'at ll' tarih okudum. DOnünce Ziya Giikalo'a mua,·in oldum. 
t·nirı•rıitrde \C ::niilkiyede s<'nelerce talrbe ~·rtl tirditn. Ga
zrtrrilHdr i!l' krııdi lıf'~ahıma nır,-J,.i \e ınrnraat arama~·arak 
nıillrtiıniıı ih rlrmrsine feragatle hirınrL etmrğe ~:ıhstıın. ~t'n 

ki okun~ll'i lıir adan1c;.ı11, bu tanda hir ,·at:ın•laşı ıı:ısıl olur da 
kuınar ,ı:ırnı-ı trılariki için riyah clolapJar kuran bir kiınsenin 
lf'~\İk \'<' h ikini ile \·urmağa elin vardı? 

«Necip Faıılı beilnden vururdum» 

- Ben ı t·ııcli kanaatlerinize giire sizin feragatle. sadakatle 
(:'111'ihı!ınıza takclir Pdrrim. 'Yalnız rikir1erinite diişm:ı· 

nım. rakat .\"erip Fiiıılı bir. ~e,·mem. Onun menfaatle harekPt 
tUi~ini \'e J~:ı~\·eki11ik ,.e Cumhurreislitinde gözii oldui!unu. 
hırJ.la hartl.el ettlgini bilirim. Onu rurmak tazım gel~Pydi 

bcynindl'n 't•rurrlun1. 
!'ize f.f'linc<", hakkınızda l'e!>ik:ılar okudum. !=ifr Türk vi

l;İ}·ettcriniıı rrnıeni.-.tan olmasını lstemi'fsinir .. \tatürk mem
l<"krlin sf'l:unetini htik13lde ararken siz Amerika manda"ına 
taraftar olnuı .. ...,unuz. 

- l~:ıhı-.t Hi.,iıı '-e) ter iftira ,.e ten:irlerdir. Bunun b:ıshca 
drlili de İngiliılerin İ~tikltll ?\Iüeadrlrsine en fa1la tarartar 
<lilP kal.tul f'ttikleri 21 ki~h·i seçin l\talta'ya sürerken Rauf 
Orlı:ıy \'C' tli"er arkada~larla beraber beni de bu 2.ı kişiye 

dahil efınt'lrridir. 

• Malta'dan döndükten sonra .. 

Malta'da 2 srne kahp döndükten .sonra bana Bii,·ük 'lillt't ' 
!\lrcli"iİ huklınıeti, !\latbuat ,.e ]'.;tihbarat l"mum l\hidtir

lüğünii l'ir-Jrl3 tek1if rtti. GaTetecl olarak )·ac;.amak le ölmek 
a1minclc oldu~um i1;in ö1.iir diledin1. Eıt't'r o dt\'irdr b:th"f't
ti..,.in t:.ırı,1.ı harf'ket ets('ydim ban:ı bii) le bir vazife tl'klif 
cd('rler 111i~·,~i? 

ı:undan l1a~ka .\tafürk'iin hayatının hik;iyr,ini anlatmak 
le 5leıne du~·urınak irin beni sertini tarihi bir hakikattir. 
O 51rada lıi(' bir gazetecb-i milli rl'nlıe:yr sokn1uyorl:ırdı. l\1tis
tr<..na ~ekildr ıni11i i.-.tikl31 ceohE'c-.inl Atatürk'ün huıı;usi bir 
cıııriylf! lıa'1ftjnba5a dola5an ve inhbalarını nr~reden ttk ga. 
zctr<"İ lırniın. 

!\land:ı ınr~elesine "elince, hl'n lırı-flirliı nıanda fikrinin 
şiddeti<' oılt·~ Jıin<le bulunclun1 ve taın i:->tikl;il fikrini ınıidafaa 
ettiın. \';•lını bir ecnebi de\ lf'tin yardımını temin liiTumunu 
ileri sürllünı ki :r.atrıı Sı\·:ıs kone-rr<;i bcyannamr~inin 7 nci 
ınaddrsint!e :ıyni arıu ifade bulmu ... tur. 

- !\:ırını llikınetin kurtulma~ı irin h:nırlanan 158 imz3lı 
kiğıtt:ı c;iıin dl' inı1:ınıT vardı. Onun komiinht oldu unu bil
nıi)·or nıu~duııuz? '\"('den affı irin r:ılı':>tınız:' 

Hastayı kurtarmağa çalışan doktor gibi ..• 

yrthnıi5 bir Türk şairinin I\Jo..,koflara mal olması hana 
acı tı·ldi nen :'o·atnız o k3@'ırlı imla efmeklr •Jralma~ım, 

nura:ı h3pi~111r!;i11r giderek, lıir dolıtorun bir h:ıo:;ta~·ı terla\·f 
rtnıl'ğr r.1tı .. 11ıa'il Jtihi •. o ad;ınıı kırıl ha~tahkınrl:ın kurtarma
Q.t çalı-.tını. Bir ar.ılık huna n•u\·affak oldıu11ımu da s~n<tım. 
K<'ndi..,inin iılt>:ıli"it bir -.air olflııı.-::unu, Rol'lf'\:İklrrr dıi~mıtn· 

lık duyrlııjtunu, onların rline <lü,..<;e r,rhrrtilf'C'r;:,ini. Kart 
'1Jrli.s t•frntfinin kitabına bağlı olnıadığını, nıl11rll 5E'\·mrVi 
~f'yh HP-:1rttlin Sin1a\·i'den i·h~rendiı::inl bana temin etti. Ne 
('arr Jd, hr::han,,.I bir lın<usi trc:ehhiis netirr~inilr drğil. af 
kaııununun uınunıi hiiküınleri llahilinrle ıindanrl:ın kurtulup 
kı•ndi .. ine l•r·nıe"rn1er ara-.ına karı ıııca ha .. tah ı niik~f'ttf. 

flf'niın hu ntr!>eledl'ki rolüm bir Jıa<.ta~·ı kurt:tnn:ıia ("ah an, 
fakat j!:ıvc<.İnt' l'lramavan bir doktorun roliınden ihıırPtti. 

- J;:ıi1a hu s.ih-ledi"Jt'riniıi nf'drn il.in E'tn1edlniı? 

- nrn hütün sana bu an1athk1annıı \·akit lf' 1arnanl\·le 
tekrar trl roır 1taıet('de y:ı1clım. ~e ede~· im ki srn okumamış
sın? 

- Ilir rüzE'llik müsabaka!'ı tertip l'tmr e ,, Türk kırl3· 
rını :yalıanf·Jl:.:ra pe"°J.rş c;ekme,ğe ne sehen \·anh'! Bunu nPdE'n 
l:lJıhnız? ,\t;.1hirk ınillrtin hissine UY.~ıın olınayan harrkrtle· 
ı iıı ,..,,ulnı:ınıasını ta\'Sİ)'e etmenıi5 midir? Böyle bir müc;aba
k;ı ınilli Jıblf"rc a)·lı.ırı bulunmuyor nıu? 

Güzellik müsabakası yadırganmıyordu 

ltlı.•. · ~akat hakikat sudur ki, .\h-?1et Emin idralist ol.du~u 
~lifi detı,ı. ~an unları çigr.!_.vrrek btı(' ışleınlye cr"iaret t'dr1ı ıldı~I 
Ve e 'rurkıyede )·a,anıaktadır. ,\n,a artık suçları pek ('n<:alıh 
lir lltnumi menfaatleri haıtal:nlığı icin yaşa)'amaz hale J(rlmi1· 
~~ On~ın yaı;ayamar hale ge1m•c;i TlırkiYede (umuıni efkilr bil 

~f"tı) nin olmadıgına ac:.Ja de131et etmez.• 
c;in kemirmrye serbestçe de· r"' ii'Tt'llik ntüsabakası bir milletin kızlarını yabanc-ıtara 
\'am ediyorlar. pı>~J.e~ çekmesi ih,~ildir. En giiTrli ırayıp seçmf"k ha. 

Resmi m:::ıkaml::ır bunl:ırın 
1'ıınından uıiHt•tlerarası bir h'1rekt'ltir. Bunun millf't tarafın. 

... Bü~uk Do•u·nun 1:• a•···•o· J9o"2 tarihli &arısının 3 üncii nesriy:ıtını önlemediğine 0 ö· 

..... ,.. & - ... ~ .-. ı d ,., dan ı·a·Jır":ınm;,di"ı Cumhuri~·et gaıetrl'>İnln 25 "'it'Uf'di-nberi 
"'lsı d ·· d · ğl ı te, unıuıni efk~n 1iç e&ı ;;e r- -!-

ı~ı ~ a c;ıkan. _ Jal:ıtvadan 'N. Turgu~ Oz emıro u mıa bunların sinsi faat'yctinden ha· hr•n<'n her ı;rııe glizrllik mii-.ahakalarına drvam t>tnıt\h·lr ,;ı-
e töndtınlen mektubun son cümlelerı: berdar etmeyi vazife bili;·oruz. bittir. Ilatta bunlardan hirinde Keriman llali'5 isminde bir kı-

turJc• V,"'lnıı una c:a~ı,·oru1 .. ·iifuc;u bir milyonu 3 kın bir Okuyucularımızı bu gibi der:i· 11mı11n chin~a gürrli seçilmec;i mil1ettr iftihar 11\·andınnı~tır. 

Üstğm. Şanlıoğlu 
Dün tevkif edildi 

Başmuharririmizle suikastçının görüşmesi 

nasıl oldut 
( Başı 1 incide) 

duğu meydana çıkan üstteğmen 
~luhitlin tevkı! edilerek askeri 

( Başı ı ıncidf'> 1 Rezzan \~alman yumuşak bir 
Jandarma komutanı, bir polis $e.sle: 
memuru ve başmuharririmize bil «- Neye yaptın bunu Hüse-

cezaevıne ,ionderıl?1ıştır. yük bir ihtimamla bakan hcm .. i-, ~ın.,• dıye sordu. Bu sırada bır 
Ayrıca, Ahmet Lmın Yalmanı B . K d . d pol'ı• memuru da suikastrıya· · d · k · · k·ı d 1 re a\an a rQe var ı. " )" ?l _urme _ıçın teş ı e ı en şe. Suıkastçı Hüse,·in, Yalmanın •- Bayanın kim olduıtunu bi. 

oeke men,,uplarından olup sut· k 1 b. t k d k, ı·ı·or musun \hmet Emın Beı·ın 
k · · ı · k '! h aryo asına ır me re a ar :!•a ı , ' · . 

ast geces.ı ~ozeu u yapan ·' a • 1 k El- • I •· . t 1 b 1 1 rc[ık~sı Re 'Tan '{alman• dıyın· 
mut en ur aç 161 ıcın a · ~ . ·· • d ,. k d' t'<' Jlusrt·in ayağa fırlayarak ya· Ş t · k k t • h k 1 a~ara . azı~ ~"'esı a e c er n ... 
.. ında bu~ua eıyabı te\kıf mu· l!Pn Hn~rlın Uzme, ı e en. , . 
:e~·keresı .,ke.sılmıoetır ~lurtecıle-ı r.ı takdim ettı . .-\hmrt Emin 'Yal· nımıza. g-Idi. . 4 

'i • • • d" 1 nezun \'almln suık1stçı gen rın kurdu~u bu "ebek.e ıle aıa. man ona ~ E'r .Eöstrr ı. o urun . . ,. .. 
6' ' ~ .1· • k b ·' d n· re mil hkan<' tekrar "• ıçın yap 

1 

katarı olm;uı kuv\'etle mı.thte· uPvı 'e onu ma aİi"a ı. ın . .. . 
k' · b- - h dd. t d tın bunu'• dıye sordu HuSe\"ın mel bulunan Osman Durı.un ııe ısvesıne uruncn, a ııa ın a . . . o· ld bir 

~I h t ş t · k b b d komünizm propa~andası yapan ellerını oğuşturarak • u • a mu en ur un a ası a . • k fendim ded· 
ııezaret altında tutulmaktadırlar h~zı dıni mecmua ve gaıetelcrın · f're e • » 1

• 
· · ı · · ıı ~ k Jd l k b ı 1 Rezzan \atman; Şe~ifın tabancası bulundu . 1(5Jrlı a Hı~- a . a ıBı açı hra ... e.. •- Sana arıvorum Hüseyin. 

Suıka.lt tertıpçılerınden ş rıf ' o an u,evın, ac;mu ar ırı- . . d 
· ı k t ı· k'· t h ı Ben de hır anneyim. Benım e Dursun bu&üne kadar tabanca- mız e onuş u .ra u5 a avır-1 . ı·k ' ı h '· d ç· kü 'k srnın kadar oğlum ,·ar Anne ı sını nereye &akladığını SO)le. arını ıra .... 1'lor u. un cuı ·asl .

1
· · K 

memişti. Tabanca bır tesadu[ tı hazırlaYırı nesrh•atın l':llınan duygularını .;ok iyi bı ır_ım. ·n~: 
· ı k b d b. alevhindeki malı.im tE'zvirlPrine camın kurtuldu una çok sev1 

netıcesı o ara eş yaşın a ır . · . . ·orum Fakat ıa\'allı annene ne 
çocuk tarafından bulunmuştur. ısımdı cevap almıı::. hakıkatler J · _ .. 

1
.. b·ı 

k d .. ı· k .. b ı kadar acıyor uzu uyorum ı · Postahane sokağındaki şerbctçı- RT ı~ın a so) ıyece soz u a· • 
t en. 

nin köşesinde bir evde oturan mamıs ı . . . b' ;ı k 
5 yaşındaki bir çocuğun topu, Ahmet F.min Yalmanı fazla yor ~lt~ancf~ı hıç. ır zam 1~ tay . 
evin damına kaçmıştır. rrı:ımak l<'in konu-::maıa son ve· bRetmıyC'~. 'ıe daıbma -~e1 se_ .0 oiy'I 

enan ı a man u soz ennı s 
Çocuk topunu ararken damda rırkrn lfilsE'~·ın kapıda: / 1 k . 

1 
t d e 

sedef saplı bir tabanca bulmuş •- Bf'ni kalben affetmenizi 

1 
er ·~n 1ı:o.zy~ş arını! zap e hemi • 

. . · . . mı tı. rtıcaı lavın arın ze ır e~ 
ı,:e karakola teslım elmıştır. Ya· ı!>tı}onımoı derJ.1. .c:rği ır· in iJzlcrini ·ere eğ· 
pıl~~ .. muaJ.~nede tabancanın Başmuh~rririmiz buna kariı: ;' d: . uscy ' g ) 
§arıorund_e dort kurşun kaldıtı •- Benı vurmuş olmana ra~·. ·· . k . Ah 
t•. sbıt tdılmiş, iki tane$inin Şe. men iğbirar duvmu,·orıım, acı· SuıEka :çıy,~ klmarşı tı~b.ı edıı -

· - . net mın ı. a an eoı ı avra-rif tarafından kı.ıllanıldıtı an. yorum• dıye cevap \·erdı. ' R. ,. 
1 

°b k 
1 

a 
.. . . n.ın ezzan ı a man u ·onu m 

!aşılmıştır. '1ıırtecılerın za,·alh kurbanı d 
11 

. Ü e · baş 
Tahkil.at ..::eni~liyor Jtüscyin t~zmcz bundan sonra es:.:ıın. a.' . ~ıseyın.. ~ zı~d ğu 

Tahkıkatın gittıkçe &eniiliye- dışarı ·a çıktı... 1 m arr.~rımb;ı e. go~uşmuş 0 u 
ccği anlaşılmaktadır. Şimdiden * nu henuı ı mtj or u. 
açıklanması mahzurlu olan bir !ıfalatra hükümet konağından 
çok jpuçlarından bu suikast ter. Rezıan Ahmet F.min Yalm:ın ile 
Ubinin \'e Jrticai yayının barit" bE"raber çıkarl<en koridorun ya· 
ten bir takım tesirlerle yaptı- nınOaki karakol odasının ka'pısı 
rıldığı anlaşılıyor. açıktı. Az önrt' başmuh:ırririmi 

Ilüseyin Üznıezin başmuharri. zin yanına getirilen lliiso ·in o
rimizle konuşurken «Bizimkiler dada oturmuş. polis memur! rile 
beni siıle konuşturmazlar, öldü. konuc:uyordu. Başmuharririmizin 
rürlerdi• demesi ve kendısine eşi Rezzan Yalmın ile kaprdan 
maddi, mane\'i .};ardım yapıldı- i('criye bakınca suikastçı da bize 
ğını itiraf etmesi de bu ciheti \doğru hafifçe başını çevirdi. ka-
kuvvetlendirmektedir. yıtsızdı. 

Ahmet Eınin l'alma:a 
İstanbula geliyor 

Vücudunda beş kur~un yara. 
ıı olan başmuharririmiz Ahmet 
Emin Yalmanın sıhht durumu 
ıalAha doğru gitmrktedir. 

1 

~talatya devlet hastahanesinin 
kn·rnetli rloktonı ve hemşirf'le
rinin ihtimamlariyle Yalman bu 
'l!'re arlanın lc;inde yürüme tec-

1 
riibesi ya.pmı~tır 

Her .triin yü11ercP \fa1:ıtyah 

kE'ndisini ziyaret etmek istemek. 
tedirler. Ba~muharririmiz yarın 

(bugün) uçak ile, yanında e i 
Rezuın Yalman oldntu halde 
tstanbula har(>ket edecr-ktir. Ah 
met Emin Yalmanı Ankara ha
,.a aJanında uçak aktarması ya. 
parken Başbakan Adnan r.ıen· 
dPreı;;, Bakanlar ve Ankara va
lisi Kemal Aygün karşılayacak4 

]ardır. 

kilde karşı1Jnmı~tır. Demek ki bu müsabakal3rda milli his"i 
:r.rdeleyen bir taraf yoktur. Geren SE'ne Pan Amerikan Hava 
1"aktiyatı §irkcti:yle Üniversal Film $lrketi her zamankinden 
gf'niş ü1(üde bir dünya güz<'llill mü"abakas1 açtılar. 1 ... artık
ları tetkikltr neticesinde Türki)'enin medeni sel"h·e itihari~·le 

böyle ınii"ahakalara karı,..maja müsait olmarlı~ı kanaatine ka. 
pılmı~h. Runu haber alınca bn fikrin yanlış olduŞunu, Tiır· 

kiyede 25 srn{'dir gıi1rllik müsabakaları ~·apıldı!ını kendile· 
rine bildirdim. ~ mu abakanın TiirkhrdP idare 1 ga:rete. 
miz üzerine ahtı . .Se('ilen Gel<'n~ül Talruro.ilu namuslu bir 
aile kızıdır. Amerikaya temiz olarak iitmlı;, trmiz olarak gf'l
mi. tir. 1\lü:;abaka heyetinden gelen bir mPktuba töre Türk 
kadınlığını ll<'tih ,.e vekarh bir eeldlde temsil eden bir içtimai 
el~i l·aılfPsini görmiic:tilr. İki ,\merika a~Keri arasında (:ı:ze

teleıde bir r<sim rıkmı~ ve teesl(,ür uyandırmıştır. Bunun esa. 
sı şudnr: Gt Il'n~iıl Kortdrkl a"kerlere feker ht'di'~ etml~tir. 
Bıı hediyeleri Koredeki kıtalar namına almağa geJen iki :ts 
ker lendi~iııe şeker makamında yan:ığından öper ,·azi~·ette 

bir resim r1J.arn11,lardır, Bu resmin Amerikan örf ,.e lflctl 
itin b.ir fe~·J;alarteli · i :ı·oktur. Fakat .\m('rikada komüni-.tler 
çoklur. Bunlar böyle bir rer;;min hiTde tesir uyanclıraca.!ını 

tahmin l'ftiklerl iı:in r.ırf nifak rıkarmak mak!;aıhyle resmi 
gazetemi:r.e göndermi~lrntir. 

- ı::, rt lıu komüni'>tltrin yaparaklan mel'anete hudut 
yoktur. raı.at lten:t'~ r r~!men ben fU noktada ıc:rar rdi}·o· 
rum ki gü7.e1tih. mıisabakaları bWm hislerimize uygun değil

dir. 

En büyük desteğimiz 

Hüseyin, senin yaıdı~ın yazılar bir !\toı;;kova düı;:manı 

olduğunu hrlli ecli~or. !\lo~ko,·anın SE'rrine kar~ı biıim 
en büyük dr~te imiz milli birJl,ıtimiı. iı:;tikranmız \'P a"ayi~i 

mi1dir. !\lt•ınlf'ketimizde kar~:ı~alık, ka,·ıcıı. fesat r1krita'll an
cak I\lo!'kO\'anın i~ine ·arar. Jt:ılhukl sen ne J(İbi bir muhittr 
,.e ne fibi Pir raınanıla hrnim ıi1f'rlme ku~un ı;;ıktı"ını J?Ö7.

önüne J?rtir. l\1a1at\·a, Tlalk Partl'1ilnP kU\'Vtth~ tar:ıftar. l(ale
~·anlı hir muhit di,·r tanınmı~tır. l\trmlrkrtin nao;haka'lı ilk 
drfa olarak hura\a ff'li\or. Df'mokratıar burada tofllanın k'ln. 
ıre ,aınynrJar. RO,·le bir )"l'rde. tam hu ~ır:lda eıli:ırma!a ~e
lıep ftlchığun hJflise. mPm1rkrtte karg:ıc:ahk cıkmac;ına -yol 
:t('abilirdi. ,!\1rmlf'krtE' çok frnahfı dokundu. Bunu hit diişün. 
medin ıui» 

- tliç dü ünrmrdim. Ralınmı getirl"medim. Düc:iin~ry. 

dlın bin J.trc k<'ndi canımı feda efler \'e bö,-Je bir seye Alet 
olmazdım. 

- llii~r) in, ben hayatını yaşamı~. sonuna gelmis bir 
adamım. ~E'n hôt,ahnın baıoındaoı;ın. Çok istidatlı, :rrki bir 
::ı:f'rıCP benıh orsun. !'tlcmleketr hizmet etmek Ye kendi ken
dini )Tti1;tirnıl'n irin önünde grni~ zaman \'e ıı;aha l"ar. Adam 
öhltlrmek ilıi dinin, kanunun ve vicdanın ya-.ak ettll!i hir 
Jıar('k('tf' \·a~ıta olmak suretivle hayatını baıtal:ı:nan giinah 
de" il mi? ı\nnen \'arnıış, (Ok seviyormu,sun, onu hiç dü~ün
mf'din mi"' 

Ah! Ahi Tamiri kabil olsa 

- 'J)Pn sizin fikirlerini1i hrj:rnmh·orum. Onl:.ra dtic:manım. 

F'al,at bu fikirlPri fikirlE' matrtmf'm lazım J!tlirdi. RPn 
bunu ~·:ınarak ,·erde onJarın nrc:ri)·~hr.ın tf'!iiri altında kılla. 

rak vurrlum. Bunu '.\'apmam )-·anlıt•ı. rt~mııın1m. nunrlan dola~·ı 
,_.icdan a:rabı ('ckti•·im g1hf, aruem icin dr. üriilii,·orum. Yarım 
katan tahtil hayahn1a fla Yanıvorum. Ah! Ah! Tnmiri k:\hil 
ol~a .. neni kalben nffefmPn!1i jc;trrim. Keıı;ke ıı;iti taruma<:ıv. 

dım \t' bu konı;cmayı yapm:ı'iı:ııydım. \'ic-dan aıalnm bütiin 
biilüne ~rtlrak l'e benim irin cok 1stır:ıph olacaktır. 

- lfti..,e~ in. seni zrhirh•nıic:ler. Sen ba~kalarına kapılmıc:. 
sın. Sanl kar(,ı heni lurmus olmanı ra~mrn i.fhirar du~·mu· 
lt>rum. S111a arı,·nrum. flilhac;sa 1a,·allı annene çok acn·orum. 
Beninı de "C\ gili bir annem var. Annelitin ne dt'mt'k olrlu. 
~unu J,iJirim. 

Bu hahc:.in dt'vamı ırı sında brnim ,·aralı h::ılimde fada 
)-'oruldu!;umu \'(' ht>~·eranlanrlıfımı far'l\f'rfen F.mniYet memur
ları llii\C'\ini odadan çıkardıl:tr. lhise\in rene melin ta\Tıylr 

satlece •.\ilaha ısmarladık· drdi ,.f' uz"J.Jac:tı. 

Ahmet Emin YALMAN 

Hür Fikirleri Yayma 
Cemiyetinin 
Beyannamesi 

( Başı 1 incide) 
ıli hareketlere i:incü olan bir 
muhit \e zemin hazırlanması fa
alı)etl şeklinde tecelli eylemi~ 
re niha) rt son hadise ile düşün· 
me, söyleme \'e )azma hürriyet. 
teriyle ııhıs masuniyeti ih131 
cdtlmck tchlikesıne maruz kal
mıştır. Fikir ve vicdan hürriye
tine karşı gelen dini taassubun, 
Iürk millctınin varlık ve inki
f3fını tehdide matuf neticeler 
hasıl edebilece:i münakaşa ka· 
bul elmeı bir hakikattir. 
il - lier türJü politika cere· 

yanların:n dışında kalan ve 
memlcl:;ette hak, hürriyet, fazi
let \'e terakki eoaslarının kök
le me.:ıi gayesini iÜden Hür Fi
kir ri )ta) ma Cemiyeti, irtical 
zlhnıyetin hareket haline inkı
IAp ettığini gösteren son hadise 
dolayısiyle, ~le.ri ve hayati ham
lelerimlı:l önlemek istiyen ve 
biti medenıı·et yolundan geri 

• bıtakacak bjr zümrenin mevcu· 
t m nıtna.ti le kanaat 

~rtJrmiş bulunmaktadlr. Esa.~en 
cemiyetimiz durumun vehameti. 
ni çok önceden gOrmiis ve g~ 
c;en yıl bu hu:,usla bir be}·anna· 
o:ıe neırederek, bugün hakikat 
olan endişelerini (Beliren isti. 
datlardan doğabilecek netice, 

, ptık imanlı vatandaşların dini 
a13kalarını ve necip duygularını 

~ ıslismara çalışarak yobazlık ve 
1 irtrea sillhlarını mılleUn bırliği 
, ı.·J! tesanüdLi üzerıne çevirmek, 
anarşi ,.e ni!ak yaratmak tar. 
ıınd.ı olacaktır) ibaresile umu· 
mi efklra izhar eylemiştir. 

ıı ı - Cemi) etimiz, irtica ruh 
\e uhniyetıni ortalığa h3kim 
kılmak yo1undaki hareketlerin 
müsamah.ı ıormemesi ıazım gel~ 
diğini bir kere daha beyan eder. 
•:c, TUrk inkıl.\bına ve \iedan 
hürrJy"etıne kutü maksatlarla 
te\cih edılen baskı ve hareket· 
!erin derhal durdurulmasını 
)Iılli birlik, memleketin inkişaf 
,.e sel.lmeti adına ehemmiyetle 
hatırlatır. 

İnşaat F:ıkilltt'si öğrencilerinin 
lie) anname.si 

İ tanbul Teknik Üniversitesi 
.n.Jat fakUlte.;j talebe cemi) eti 
dun )apUğı yıllık kongrede su 
bryannamc) ı ya) ınlamıştır: 

.-naıma s\tatUrkUn izinde in· 
ıl.lp prcnsıp:erine sadık kala. 

rak iler!cy ereğiz. ~lılletimizin 
rnukaddeı mefhumlarını kendi 
ıahsi emelleri icin istismar ede
rek, muaJır medeniyet sevi)esi· 
ne çıkmamıza enıel olma~a ı;a. 
lı;anların eayretltri her z31nan, 
her yerde akim kalmata mah· 
kümdur. Çünkü uyanık Türk 
gen.;li!ıni kırfı!arında mücade
Jeye hazır ,.c daima hasımJarını 
rzrcek ktıdrette bulacaklardır.• 
l:Jektrik Fakülte5.i öğrencileri-

nin he,·annamesI 
Elektrik lakültesi Talebe Ce

mi)eti dP Jtıptıfı ~ıltık kongre. 
de şu beyannameyi yayınlamıs
tır· 

•Türk gcnç-li inin her zaman 
ve her yerde iftiharla belirttiği 
vibi Atatilrkün \"e inkılipların 
\'oJunda\·ıı. .Atatürke ve inkılap. 
lara ba~:ılığ·mız son,..uz ve kat· 
ldir, Bizı bu ) oldan ayıracak 
kuvveti ta~a,-vur dJhi edemiyo. 
ruz. Bizi J3yık oldu4ıımuz sevi· 
YPYc uJa,..tırarak yolun bu ol· 
dufuna bütiin kalbimizle inanı. 
roruz. 

Şehrinde na!-.ıl ya~ı)or, nasıl ~:ac:atıhyorsun haYrf't?• lerin neşriyatı hakkında aydın· 
1 

Bu f;enl'! dt> (:ünseli Ba'5ar'ın A\·rurıa güzrli r('i]n1e~i a\·ni !il"· ..... ,, ... __ , _____ ""ft"';<"'~--------- !atmaya devam edeceğiz. •------------------·-----------------------------

Iler türlü mııkaddPsat i"tis-
mart'ıları bilmtlidirJer ki ergt!C 

krndilerini d~i:na hiisrana uğ· 
rat1!cağ ı: Bu a'andaki mesuli. 
1·etim zi müdr"k ''e kendilerini 
~erek ku\ \•ete her zaman ma. 
ikiz Bundan kimse ıüphe u. 

mc:;ln.• 

• 

lı 

k 

mi 
rln 
8 
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Sümerbank, pamuk 
yükselmesine 

ipliği 

sebep 
f. 1 r -" ıyat arının B 0 R SA 

oluyor 
ramuk fiyatlarının :? liraya kadar düşmü olmasına ral

men pamuk !Jıliği fiyallarındaki nisbetsiz yükseklık devam et
nıektedir. 

ligililer, 5 kilo akala I. pamuktan 4.5 kiloluk 20 1 iplik 
yapıldığını le im&liye ücretleri iJe birlikte paketinin Azami 
l:?.50 liradan satılması gerektiğini belirtmektedirler. 

Halbuki piyasada 20/l pamuk ipliklerinin paketi 35-36 Ji. 
ra)a satılmaktadır. 

İlgililer pamuğun 5 liraya satıldığı geçen sene içinde de 
f yatların aynı olduğunu söylemektedirler. Fiyatların bu ka· 
d:ır yüksek olmasında·bilhassa Sümerbankın rolü olduğu ileri 
sü ·üJmektedir. 

Silmerbank 20/l numaralı iplikleri 32 liradan satmaktadır. 
rıyasada nazım rolü oynaması gereken Sümerbank müessesesi. 
nin fiyatlaıın )i.J.kselmesine sebebiyet vermesi hoş karşılan
mam;:ıktadır. 

Tedavüldeki para 
42 milyon lira 
Azaldı 
Ankara. W (D.JLA.) - T. C. 

~Ierkcz Bankası tarafından neş
redilen haftalık son mali bülte· 
ne naz.ıran tedavüldeki paramız; 
ı:ccen hafta) a nazaran 42 nıil· 
~on lira azalmı ıtır. 

Bültene nazaran tedavüldeki 
fi.aramız 1.250.546.163 Iiradır. Al 
tın stoklarımızda hiç bir değiı!k 
lik olmamııtır. 
.\11C:RIKANIN \"ENİ YIL 
PA)l l.K REKOLTESİ 

-·evyork, 28 (D.H. \.) - Bir· 
lc~ik o\merikanın 1952-1953 yı 
1ı pamuk mahsul\I 14.914.000 
balya olarak tahmin edilmek!• 
dlr. I\tlitebassısların raporları 
ı eni mabsuJ pamu~un kalite ba· 
kımından da mükemmel olduğu 
nu belirtmektedir. 
KETC:'.'i TOllU)IU \ . E 
AY(IÇEGİ PİYASALAR! 

Keten tohumu piyasa ı, hem 
ihracat bakımından hem de iç 
pı)asadakl işler bakımından is· 
tekli bir durum arzetmektedir. 
Keten tohumu 61 kuruştur. 

\yçıçcıti piyasasında ise f~
leıın açılma ı ve bu arada Filis 
tıne ihracat yapılması beklen
mekled . Fı) atlar 35 kuruıtan 
•srckl ı d ı r 

r \ll t K ını<; t 
ITH.\Lİ 

..... 

nkara, ~8 C \_ \.) - Eko~o-
mı \ c Ticaret Bakanhgından bil 
dırılmiıtir: 

Dış ticaret rejimine ek ı sa-
1lı ithal listesinin evvelce b, c, 

d. 'e bAlen b boliımünc dahil 
pamuklu mensucat ''e pamuk .iP 
lıği ithali içııı muhtelif tarihler· 
de bakanlığımızca verilen tah
" ler tcrçeHsi dahilinde ltlıa· 
la'çılar tarafından sipariş edil.,. 
rek. gümrüklerimizc vilrudundı 
yapılan muayene neticesinde e 
bölümünden zuhur etnıesi dola· 
rısıyle yurda sokulmayan mez
kür malların: 

a - BcdelJcrinin nlünhasıran 
döliz tahsisi suretiyle daha ev· 
vel odennuş olması, 

b - 15 haziran 1952 tarihine 
kadar malın gümrüklerimize gel 
nliş bulunması, 

ithalat yapmak 
Güçleşti 
. lerkeı Bankası tarafından it 

bal talcpnamelerinin altına 953 
ocak ayından .sonra döviz ta.hsi· 
si yapılacaktır ibaresinin yazıl· 
ması ilhaliit piyasasında tesiri
ni icra etmeye başlamış bulun· 
maktadır. 

Şehrimizdeki ithalatçılara gc. 
len haberlere nazaran gerek 
Fransadaki, ı:erekse 1ngiltere
deki ihracatçılar, memleketimi
ze bu ıartlar altında mal gönde· 
remiyecek.lerini bildirmişlerdir. 

Bilhassa İngiıtereden yün, yün 
lpli~i ve pamuklu mensucat Ü· 
ı:erine ilhalat yapmak çok giıç
leşmiştir. 

T.\HVIL 
Fi YATLARI 

Dün Kambiyo Borsasında mu 
amele gören tahvillerin kapanış 
fiyatları aıağıda gösterilmiştir: 

\ö 5 faizli 951 islikraz.ı 109.30 
liradan, 

~· 6 faizli kalkınma 1. 113.80 
liradan, 

t;O 7 faizli l\I. :\1. T. 24 lira· 
dan, 11. 25 liradan, il!. 25.30 li· 
radan. lV. 25.60 liradan, Zira
at Bankası 11. 114.80 liradan mu 
an1elc görmüştür. 

ll\GİLTEREY E 
IHR.\ C.\ TDllZ ı\Z.\LIYOR 

1052 yılının ılk dokuz ayınıla 
İn;:iltere memlekctin1izden 5.1 
mılyon sterliug kıymetinde it
halat yapmı lır. Bu miktar, ~e
çen seneye nisbeUe 800 bin !ter 
ling daha azdır. 

Ancak İngiltere bütün men1-
leketlerdcn ithalatını azalttıı:::ı 
için bu düjü~ normal ;:özükmck 
tcdir. 

İngiltere, mcmlekctin1izdcn ~e 
cen seneye nisbctle 220 bin ster 
ling fazla olarak 1.12 milyon 
sterJinglik hayvan yemi ithal et 
miştir. 

lngiıtereden ithalatımız i<e ge 
çen seneye nll;belle 12.5 milyon 
sterlin: artarak 28.5 milyon, 
sterlingi bulmuıtur. 

STANDART iHRACAT 
SİSTE~llNDEN FAYDA 
GÖRÜLÜYOR 

Ankara, 28 (D.H.A.) - Pa· 
rnuk ihracatının standardizasyo 

İSTANBtiL BORSASINL" 
28 Kasını 195Z Cuma 

Sttrlln 

Arılıı .!'aprnıt1 

'i~O."lO 'T!U.-

1no n .,tar J "O "O ~ o.30 
100 Franw Fran.-ı 0.80 0.80 
100 Liret 4.t.80 Cj.80 

100 İı•lçrt !'rantı 64.03 61.03 

100 Florln '18.6S.4.0 73.BS.40 

100 Bıh:Hı:a fran.-ı li.ISO li.60 

100 Drahmi 1 .8iG 1.878 

100 Cekoalo•ak Jnız. 5.50 5.50 
100 fn·eo Kur. 54.12.50 54.12.50 

ESHA~I VE TAHVİLAT 
% 7 FAİZLi TAHVİLLER 

Eı"•~ - l.1""">1nım I 
~İ"fU - En-urum :;:.7 
lOil Demirrohı J 
1~1-t'.? Demirrohı TI 

:2.25 

:!4..15 
:s.10 
!!l 55 
::t..00 
:::soo 
::S.'.10 
2S.ISO 

ı ıır !ılıi.d•t.& 11r 

m 

7.ir•ııt BaDkaııı J :!Z.30 
1!>5:l Z.iraa.t B. ır 11.ı o 

% 6 FAİZLf TAHViLLER 
1n."iı D. To/\1 vı 
KıDı:ınma T 
Kaatınma Jl 
R'alkınırıa I 1? 
1915 t•h•ilı ır 

11ı.:ıo 
0

113. '<0 
113.1'0 
113.:'<0 
113.PO 

1915 htıkr•ıı 1 113.RO 
lOS~ Ziraat fL tI 11ı.ı-o 

% 5 FAİZLİ TAHVİLLER 
ı:rıanf 2 5.00 

1kramb'ell l '138 ::.ı.:s 
İkramiy•li )[. Mu.Jafaa :::.110 
İhantbtli o•t D'ioln lV 112.ı,5 
1trami7eU 9-tl D.Toltı V 11J .SO 
19•1 TıEiTıU lfl9.80 

1
1~33 7.. B. 11[ 103.30 
l'I ":! Zı"ııaT }V lı~.'il) 

·~ı.:; FAİZLİ TAHVİLLER 
19iı» T"ıvili ıoı.oo 

BANKA nisSELERİ 
:U•rltu Bın .k :?•3 00 
ts Bank.ası !-". !l:S.90 

Tart Xrıtd.i "R. 
T. 'l' artt B. 
Arılan Cim.nto 
Sark DeJı nnenlerl 

Oı.ma:ıt!ı n. 

13.15 

•o 
13.00 
:6.30 

'""' 00 
Gırınll Rınk. l ı S.O!l 

Oblipıyon Aıı<l l-10.00 

~. ao Jı i.lıe Anıl. eı .so 

PARİS BORSASI 
ALTIN FİATI 

( ı) J\ilo altın '9f .OO rn. 
(IS) Jl,,lar <l»3 FR. 

SERBEST Pİ\' AS.\D,\ 
DÖVİZL};R 

F.i erlin L--"flı!"I\ 
Btrrlın •f~l.:ııt 

n..,Yar "'•k .ı 
Dıı;.ar f'ftlı: tı f 

n '•ı '-: T 

1::n 1'!ı ô 

11:ıı lt "JO 
" ~ •fi•) 

1 o 4el 
• .,7 " 68 

l,. re F-. 110 ı•o 

BORSA HARiCİ ı\LTlN 
FİATLARI 

c '41".-· 

n•3•' 
T.<!lat I: l;ı?l 
Jhnı l t 

Yah C 
At:ı 

(,uJde ıı Ilo'Jand• 
İnı11i3 1!-as1 

lnıtıb '"ikı.on·• 
NayıolJlln. 

Jl. H<'lrl'Z 
İs•:-:re Fran;-ı 

KÜLÇE ALTIN 
• 

SIJ 6'1 ıo 10 
.t ~ OI) 4 '5 1 

• 3.31) • 3 il) 

.(' ı) ' lll 
:t'> .co 3!1 ·o 
an. o U!>.1.0 
~"'Fi 2~ 1 
tit.OO 6: .oo 
51.50 61.fıO 

.ıo.ıo ,0.75 

.t 1.10 <lı.':!O 

41.00 ,1.25 

FİATLARl 
S!lt l>~:! 

600 605 
s90 s~ı 

Yerli (1000 uı .'f 5'l0 51)1 

ALTIN BEŞİBİRLİKLER 
Cumhv.rl1et ıes.oo ~oo.oo 

c - 15 ocak 1053 tarihine kıı· 
d.ır gümrükten çckilme!I, ;::,at 
ve şartlari)·le, bir defaya nıah· 
gus olmak üzere, ithallerine mü 
saade ediln1esi uyı;:;un görülmüş 
tür. 

nunu temin etmek için yeniden n&eat ::n3.00 ses.oo 
açılan ihracat kontrollüklerin· ıteıat rınıt 310.00 ııs.oo 

il ililerin bu hususta T. C. 
:\fel'keı Bankasınl müracaatları 
liizumu bildirilir• 

-0-

lhracat durumu 
27 k,jsım perşembe günü Ti· 

earet Odasından F. O. B. 824.010 
lıra değerinde 3-1 mcnie §eha· 
debumcsi alınmıştır. 

Bu ıehadetnamelcre göre .-\ !
manyaya 56587 lira değ('>rinde 
23326 kilo~ram iç fındık. 1263 
lira değerinde 110 adet !ille ta· 
§!Dd"n mamül pipo, 7421 lira de 
erındc 11.160 kilogram haşhaş 

tohumu. lOUOJ lira değerinde 
~IH3 kilo~ram yaprak ttltün. 

Avustııryaya 13999 lira değe· 
rinde 285 kılogram bağırsak, 
7~20 !ıra değerınde 3389 kilo
'ram iç fındık, 12320 lira değe· 
rınde 20 ton fasulya; 

Fran aya 16800 lira değerinde 
7681 kılo;ram ol:lak deri i; 

İnglltereyo 91383 lira değerin 
de 19 ton tiftık, 91749 lira değe 
rınde 46630 kilo;ram mayi yu. 
murta; 

lsviçreye 399.35 lira değerin· 
de 20 ton iç fındık ~ 

i tal) aya 16060 lira değerinde 
100 ton kepek; 30685 lira de· 
tPrınde 2939 kilogram tiftik, 
1681ı Jı:·a değerinde 93 sandık 
~ uınurta; 

ispanyaya 45696 lira değerin· 
de 8500 kilogr.on1 tiftik: 

lsveçe 28-!2 !ıra değerınde 100 I 
kilo:;ram bağırf:iak: 

Kanadaya 16380 lira değerin· ' 
de 8 ton iç fındık; 

Triesteye 1848 !ıra değerinde 
30 kilogram sünger. 

Yugoslavyaya 75681 lira de
lerfndc 3.jORO kilogran1 iç fın· 
dık, 61250 lira değerinde 25 ton 
·yapağı; 

Yunanistana 3920 lira değe
rinde 2 ton keçi derisi, 8865 li· 
ra de~erinde 50 m3 kereste, 
10870 lira değerinde 3019 kil<>
~ram pastırma ihraç edileceği 
anlaşılmaktadır. 

den çok iyi neticeler elde edil· Ham;, ~go.oo ~n:ı.oo 
mlştir, Bu durum karşısında E- A.clı ~6'00 '!8800 
konomi ve Ticaret Bakanlığı bel Vahı• ~6,00 ~ıseoo 
li başlı ihraç mallarımızın da :..----n •.• n •.• A_._AJ.•.••,.• -..ı 
standart bir şekilde ihraç edil· 
mesl imkanlarını araştırmakta
dır. 

Diğer taranan bakanlık çok 
fazla artan ,.e daha da artacak 
%:ıbi görünen maden ihracatımız 
dola;-ısiyle fazla miktarda frti· 
bat memuru kullanmayı lüzum
lu görmüştür. Bu kadroya yeni· 
den memur alınacaktır. 

ÇUVAL PİYASASI 
GEVŞEK 

Çuval "·e kanaviçe piyasasının 
gevşek olduğu müşahede edil· 
mektedir. 2,5 librelik çuvallar 
203-210 kuruş, 20 onsluk kana
viçe 80,9 onsluk; 75,8 onsluk ise 
70 kuruştan muamele görmekte. 
dır. 

Ticaı·et ve Zahire Borsası 
%8/ll / 1952 

S.\TIŞL,\R : 

Bugday Ofısin 
Buğday sert 
Bu~day yumuıak 
Çavdar 

Dökme Kilosu 28.83-29.20 
32 

Akdarı 
Fig 
Nohut 1'atürel 
?ıtercimek yeııl 
!ıfcrcimek Kırmızı Ka. 
Kendir tohumu 
Kendir tohumu 
Keten tohumu 
Soya 
Ayçiçeği tohumu 
Ceviz iç Natüre l 
Fındık iç tombul 

• 
• 
• 
• 

Çuvallı 

• 
• 
" 
• 
• 

DOkme 
• 

Un 79/81 rand. 72 Ki. çuvalı 
Un 65/75 rand. 72 Ki. • 
Razmol 
Kepek 
Beyaz peynir yağlı tenekesi 
Beyaz peynir tam ya~h • 
Kaıar peynir ya~lı Trakya 
Kaıar peynir yağlı Anadolu 
Ayçiçegi yağı çıplak 
Sadeyağ Siverek eritilmiş 
Krema koyun 
Tiftik kart Stand»t 
Tutik Anamal 
Tiftik Natürel 
Tıftik Oglak 
Sı~ır derisi salamura kasap 
Sığır derisi yaş 
Manda derisi Yas 
Keçi derisi T, K. Ka~ap 
Koyan derisi T. K. Kasap 
~landa derisi salamura kasap 

• 
• 
• 
• 

30 -32 
24.5 -
21 

• 20.5 
• 37.5 -39 
• 53 
• 39 
• 83 
• 123 
• 61 
• 52 -53.5 
• 35 
• 170 -200 
> 192.S -195 

2613 -3900 
3300 ~1400 

• 16 75-18.5 
• H.5 

3400 -3600 
3450 -3650 

• 330 ~185 
• 320 -330 
• 135 -135.5 
• 660 
• 360 

" 515 
• 470 
• 335 
• 600 
11 130 
• 131 
)t 122 
• 155 
• 171 
• 140 

-134 
-123 

Kuruş 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

EML1'K 
1 

_ İPOTEK MIJKABİLİ BÜ'l:ÜK 
Doklor ÇİPRUT Cild, Saç, Ziıh· 
rc\·i mütehassısı. Bcyo~lu Po:ı.ta 

TJOKTORLAR 

Sokak, Tel: 43353. 

PARA"\.,\ ihtiyacıınız vardır. 

Taksim Bozkurt Emlak Telefon 
83532 

t;/YIM ~S'IA$1 HALiÇTE DENiZ KENARl 
Bı\l ANLARA FlRSAT - İngi. 3500 metre fabrika arsası. Boz
liz naylon kadın çorabı 375 ku- kurt Emliı.k Telefon: 83532. 
ruşa l\Iendilci Simonide. 

MENDfLCİ ShlONİ - hlahnıut E~lLAKÇi OS~IAN SÜSLY 
paşa Dilberzade karşısı Küçük Her nevj emlak alım ve satımı 

çorapçı Han No. 20. Telefon: 29974 

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

tt!(t.f ?tt ·;t,%t?l)Zfj 
SEYHAN NAKLİYAT Lhl l· ı 
TED Galata ambm: Tel: 41641 
Sirkeci ambarı: Tel: 2418ct. -

GfölLEKÇİ DANİŞ'te ısmarla
ma gömlek, pijama 6 taksitte. 
Beyoğlu Parmakkapı imam So
kak 4. 

9 YIL ÖNCE .\danada doğan 
RENK ftlAGAZASl nı unutma. Seyhan Ambarı bugün 9 :iUbe, 
yınıı. Eğer i:1i ve ucuz giyinmek 
isterseniz. 30 acentası ile memleket nakli-

yat hizmetindedir. 

SAT//.//( E$Y.4 
50 KİLO pomat veya boya ka
rıştıran mclanjör satılıktır. Te. 
lefon: 22217. iTiMAT MAi';AZASlNDA her 

- -
SATlLIK RÖNTGEN MAKiNE-
Sİ - 100 miliamper. Telefon: 
45400. Saat 16 - 18. 

nevi inşaat malzemesi boya, 
çam bulunur. Valdeçeşme No. 
49 Taksim. 

*t'*Uil•t:FUi 
TAKSİTLE KARYOLA TAKI
MI - Yorgan verilir. İzzet E
yüpoğlu, Çar:;ıkapı Işıklı Han 7. 

IThlAT MAGAZASINDAN oto 
sahiplerine müjde mikalı kırıl

maz oto camları takılır. Tel: 
8356·1. 

TAKSİTLE çorap tiımir makine. -
leri satılır. Bilmiyenlcre öğreti· \'ER..\LTI SU araştırmaları ar
lir. Selvelli Beyoğlu Tünelbaşı tcziyen kuyu sondaj iıleri. Pos-
Galipdede 23. la Kutusu 302.5. 

tamamen hususi ye pye ni b ir formülle 
imal edilm l ~ti r. 

• en lüks Amerikan sabunların ın ayarında 

olup kal it e ve ne faset bakımından 

piyasada satın a la bileceg in iz e n üstün 
sabundur. 

e cildin izi te m izler, bes le r ve koru r. 

• teninize b ir kadife 
çek tazeliği verir. 

yumuşaklıAı . bir çi· 

e yUaOnüze, herkesi hayran b ı ra kan si· 
hlrll bir GÜZELLİK ve CAZİBE t emin 

''YÜ ZÜ MOH 

İÇİN .•• 

( .:ı nİ\\.'ı· f f l\clll - -
Toplantılar 

GÜ ZEL BiR CiL DE 
KAV U Ş MASIN ! KREM PERTEV'E 

BORÇLUYU M,. 

\ "efaclan 1"eti şe ııler Dernegiu. 
den: 

Dernf'aımız, :!'l 11 9., ,: (D •rlcs ı 

ıunıl ııı.ıı.~ ı5 B tı ıt• 'rfa \ı.nlu.bu fo· 
kalinri•, Ytf• ıı .. ı ııtretnıf'nltırl , Oluol· 
Aile b lıfl, Y t la ı c , taleb l•rlnı 
kon • t ,. ,.. ınal u tıumüı erldl.nı 

n. bir torl• ntı ıertııı etmhtır. 

A ıalatuuıı.ııı t•ır:fı rlra <ı 

T Ü RKIV~ 
TURİZ~I KURU~IU 

Şehir Gezileri 
29 Kasım Cumartesi v~" 

YILDlZ SARAYI 
~itle Köşkil ve 

Akademi f< REM 
Taksimden otobtlsle ~ 

hareket Saat: 14 do f 1 (2. 
Bıleller Kurumda satılır. '/Jrıe 1/ 

Tll: 49842 Fiat: 5 T.L. 1 c ' 
Galatasaray, Postane b iliıiği. ••••••••••••' 

Lig'in birinci devresi 
• 

yarın sona erıyor 
Bugün Dolmabahçe'de Beykoz - Vefa, Şeref stad ı nda do 

Beşiktaş - Emniyet karşılaşacaklar 
Profesyonel ve amatör bi· yemerneğe ve hiç olmazsa bir Bugün Beşiktaş • Emniye t 

rinci li~in birinci devresi, bu- :;::ol ı;ıkararak şeytanın ayağını profesyonellerinden evvel de 
gün ve yarın yapılacak maçlar kırma~a çalışacaktır iki kulübün amatörleri kar~ı· 
la sona ermiş olacaktır. Be~ikta~ • E mniyet (Amatör) !aşacaklardır. 

Bugünün karşılaşmalarını 

Dolmabahçe stadında 14.30 daG s -F B maeı ı·adyo 
yapılacak Vefa • Beykoz, Şerei • • • • _, 
stadında 14.30 da yapılacak Be· il J k 
şiktaş • Emniyet ve yine Şeref e yayın anaca 
stadında 12 30 da yapılacak ., 
olan Beşiktaş • Emniyet ama • 
törleri arasındaki maçlar teş

kil etmektedir. 

Vela • Beykoz 

Günün üzerinde durulacak 
maçı Dolmabahçe stadındaki 
Vefa - Beykoz karşılaşmasıdır. 
:\laçın neticesinin klasman üze
rinde esaslı bir rolü yoktur. 
Bütün hususiyet taraflar ara
sındaki kuv\•etll bir iddia ve 
rekabetten ibarettir. 

Bugünkü \'aziyete göre Vefa, 
rakibinden daha kuvvetli gö
rülmektedir. ı·aııuz aradaki 
kuv,·et farkı, maçın neticesi 
üzerinde derhal Vefa lehine 
bir tahmin ileri sürülebilecek 
kadar göz doldurucu değildir. 

Yeşil beyazlıların kazanma 
sansı, Beykozdan daha fazla. 
dır. Fakat bu şanstan istifade 
edebilmeleri için, Kasımpasaya 
karşı çıkardıkları beceriksiz 
oyucu tekrarJamamaları lıizım
dır. 

Çünkü Beykoz da rakibinin 
bozuk oyunundan faydalan
masını Kasımpaşa kadar, hat
ta ondan da fazla bilen bir ta. 
kımdır. 

Beıiktaı • Emniyet 

Bu ;,enenin en şans.sız takı. 
mı Emniyet birinci dc\'redeki 
:;on n1açını bugün Şeref sta· 
c.Jında Beşiktaşla yapacaktır. 

Eınniyct hakikaten şan sız 
hır takımdır. Çünkü seneler
den beri ;>·apılmakta olan lig 
ntaç-larında hi~ bir takımın kar· 
şılnşmadıılı talihsiıli.ı!e uğra
n11 ~ oynadığı .ı;eki:ı macta ye
dı i a; ;;ole mukahil hir gol 
daha çıkaranıamıştır. Emniyet 
takınunın bu talıhsizliği bir 
rekordur. 

Uu,:;ün de Jil(ın en ku\·vctli 
\·c en golcu takımı Beşıkta la 
karşıla~acaktır. Daha ıeçen 
halta Bcyoğlusporu 9 _ 1 ye. 
nen Beşiktaşın kar~ısında Em
niyet muhakkak ki fazla gol 

10 B l' Y Ü K 
Y A R ,UIA Z ı · 

l t n Lı t tle NifJ1'rtı ) 

Piyes 3 )lerda 
Yu11u : .A:.;batı.. ( hri~lıe 

Ç v rtn: Re~iha C. \"l!i 
f ran ıı temıılllerl mıırl· 

n e (ar~amb•'.lan 

, . Cumadan lıaılıa 

anı ınllt lam !.? ı .1~, lt Cuma 
J Pıuı.ı• nıııtına 11ıat tam ll de 

TELr.ro. ~·':?76 

MIJıODIER 

~L\KSi\l 

KARACA 
Un ak~ım 

K O M SE R 
Ö T E S 1 

Cı.Wıırtt,ı, Paı:ar matı 

ııeltr 18 da, •ııJarelt r 21 

de. C'artamba atıamla hf 
~ " teı-sll1Uı ballr SllCUI. 

raı.•rt.eal akıamlın t.t.null 

fOAtur. Pcr:ewbe akıamlırı •• Cıımar
tu) nıathıtde talebt1• ten~UlL 

Teıefoo: 43\3' 

İSTANBUL BELEDİYESi 
ŞEHİR TIVATROLARI 

!:'aıı.t '31 dt 

DRMI KIS\11 
SON KOZ 

Yaz.an: 
Michel Duran 

Türnçesl: Salaltaddin lrdelp 
Ttlefon: &2 167 

Pazar günleri 15.30 da Matine 
Cuınartesi ve Çarşamba giinleri 

H.30 da Çocuk Tiyatrosu 
Gişeler saat 13 de açılır. 

ı~aı•rt.r•I ak~am~11n Dram lrıamında. 

a:aıı &kıımlan Komedi kıtm.ınd a 

temsil 1'0lı:tu.r 

E Mi NÖNÜ BÖL Ü ~tC 

(Eski Halkevl binasında) 

TEHLİKELİ OÖNE~IEÇ 
Yazan: Priestley 

Türkcesi: Tuııc Yalman 
Perşembe, Cumartesi, Pazar 

gündüz ve Pazar ak~amı . 

Y•nl Ses Opereti 
Her akşam saat 

21 de 
Cumartesi Pazar 

15 de ~laline 
Çarıamba 15 de 
Tcnzi!Jtıı matine 

<TlRı\NPETLI RAZiYE! 
Revü Operet 3 perde 10 Tablo 
\'azanlar Reıid Baran: Beliğ 

Selönil 
\Jüzik . Satı Lir 

Tel: 49369 

yarın yapılacak olan Fener· 
bahçe • Galatasaray nrJçı. 

nın baştan sona bütün safaba~ 
tı 'l'eknlk Üniversite radyo
su He İstanbul radyosu tara· 
fından müştereken yayınlana
caktır. 

a)·larında yapılmasJ tekli( edi~ · 
mekteJ.ir. Teklif umumiyet iU· 
bariyle uygun görülmüş, veri· 
len cevapta ıtart ayının ilk on 
bes ıı:ününde bu seyahatin ya· 
pılabileeeği bildirilmiştir. 

Yarın k i maçta Gündüx 
Dün beden terbiyesi bölge 

başkanlığı ile Teknik Üniver. Kı lı ç oynıyacak mı? 
site ve İstanbul radyoları ara- Yarınki Galatasaray maçın· 
sında bu hususta müşterek bır da Gilndüz Kılıçın oynıyaca!t 
anlaşmaya varılmış bulunul· kuvvetle söylenmektedir. 
maktadır. Halen Galatasarayı çalıştır· 

Neşriyat, kısa dalga 42 met- makta olan emektar futbolcU 
re üzerinden yapılacaktır. idman üzerindedir. Eğer ya· 

Böylece bilet bulamıyan on rınki maçta oynarsa, sarı kır· 
binlerce meraklının radyoları· mızı hücum hattı için fayd31t 
nın başında maçın bütün safa· olacağı muhakkaktır. 
batını takip etmelerinin im- Fener - Galatasaray 
kinı sa~lanmış bulunmaktadır. • 
Stadın önünde bilet almak için maçı nı Anka ra hakemlert 
dün de izdiham devam etti idare ede cek 
Galatasaray· Fener bahçe ma. Ankara, 28 (Anka) _ su 

tının biletleri tamamen satıl- hafta İstanbulda yapılacak o
mış olmasına rağmen, binler- lan Fenerbahçe _ Galatasara>' 
ce meraklı dün akşama kadar maçını Ankara hakemlerinin 
stad gişeleri önünde bcklemis· idare etmesine karar vcriJınis· 
tir. tir. 
Öğleye doğru izdiham art. Maçın orta hakemliğine, fa· 

mış ve bu arada stadın bir kı- ik Gökay, yan hakemliklere. 
sım camları kırılmıştır. Zabıta, Cezmi Başar ve Zülbab3 r sağ· 
hayli uğraşarak izdihamı önle- nak verilmişlerdir. 
miş, fakat meraklılar hava ka- Hakemler bu akşam tstanbU 
rarıncaya kadar stadın önün· la hareket etmişlerdir. 
den_ dağılmamışt_ır. Mastan sonra ölen boksör 

Bır aralık ıtfaıye de ~elerek 
halkın stadın önünden kısmen Londra, 28 CA.nka) - ton· 
uzaklaştırılma ı için hortumlar· drada Alber HalLde ı·aıplan 
la su sıkmak zorunda kalmış. bir boks maçından sonra rran 
tır. sız sinek siklet şampiyonu Jl'O 

nore Pratesi koma haline gir· 
ikinci küme karmasının miı ve bunu takiben de ölınill 

tür. 
Lübnan ve Suriye 

se yahati 

ikinci küıne karnıasının Lüb
nan ve Suriyeyc yapacagı sc· 
yahat. Bcyrutta yağmur nıev. 
sin1inin başlamış olma~ı ve 
stadın tamiri dolayısiyle nıart 
ayına kalmıştır. 

Lübnandan alınan mektupta, 
bu st'yahatin ~tart veya Nisan 

113.di c ~öyle cereyan ctıniŞ· 
tir: llonore Pratesi ile Jac1' 
Tulie arasında Albert Hall'd• 
,yapılan boks maçını n1iHeakıP 
Fransız şampiyonu beklenınc· 
dik bir anda birdenbire korn.3 

;a girmiş ve doktorların bıl· 
tün ihtimamlarına ve aldıklar~ 
tedbirlere ragn1en kıymetll 
bok~ör kurtarılamamış ve öl· 
müstür. 

Jilet demek 
Gillette demektir 

k\\{; 

1 

BLUE 
Gillette 
BLADES 

llC.C TIAOl MAii>( 

MHI Olllettı 5 lik PıkeU 70 krı. 

l/CIJZ ALAN PAHAL/ ALIR.'., 

G illette marka J ı let arayınız 

G ıl lette dünyanın en üstün traş 

bıçağıdır . Birçok lra~ bıçakların ı n 

ancak bir kerre traş olmağa mü

sa ıl oluşuna mukab il Gıll e tte ı r a ş 

b ıçakları mıilea dd i t d ela tr a ş ol ma 

i mkanını sağlar . 

G ılle tte en tasarr uflu b ıçak t ır. 

M Avı G il 1 ette rRAŞ 81ÇAKLARI 

.1 
1 

! ! 
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Cumhurbaşkanına Atina hemşeriliği Hayat pahalılığına Dünkü Mecliste: Menderes, Nişanca D. P. 
tevcih edildi Dair takrir Kongresi yapıldı ;ı-..;:..2 -=3_4.;.._;;_s .....:..6-''-=8 

k ( Baıı 1 incide) 45 dakika süren görüşmede Go"ru"şu"ldu" ı·n o" n u" so" z du" ellos u ( Baıı l incide) ... -;;;; - -ı- 1 1 

M CA, 

un nıetni şudur: Türkiye dışişleri bakanlı~ı U· ran, kalkan belirsiz bir hal al- r--oı 111 - ~ 
il'~ Sayın Belediye Ba~'.-.anı, muml k3tibi Cevat Açıkahn ve ( Başı ı ınctdel mıştı w il --'• - . -- -. 

b ;ındcnberi Atina halkı ve .Türkiyenin Atina bUytikelçisi bir değişiklik olmadığı takdirde ( Bası 1 incide) ması elem vericidır. deseydik, kendi zamanında der- Bu arada, kongrenin çok gü· 

ı!ledi~·e~i tarafından bana kar~ı Cemal Taray da hazır bulun- fiyatların yükselmiyeceğini be- deres, BaJıkesirde Halk Partisi İrtica yolunda tahrikle kanlar hal partır .• uzı kapatırdı. rültillü olaca~ını, ya bir tarafın • •.• 
uMPr ı · muııa d r haklarının ihlil edıJmediı§inı, dökülmeye başlamış i!'e yarın İnönü, oturduğu yerden o:So- \'f'"a öbür tarafın kon~reyi ter- .- - · - 1= -

g ı en ,., memleketimız ara- r ı . hrtti. Memleketımizde fıyat yU~- 'ialinın kanuna &cire hareket et. bOyle cerır metotlarla yapılan nuna kadar miıcadele edeceğim• ke"tmek mecburı·~·etı'nd~e kalaca·' ~ •• ,_ -· - • ı,1~da~i aarsılmal rloc;tlıı~un par- Amiral Tacettin Tılaymanın lıelışinın 1948 de 100 olduğuna v .~ ~ 
h .. hır nifanesi olan dostane \'e temaılırı nazaran 949 da yüzde 113, 1950 tiğını \'e bu .}-"üıden hakkında tahrikler netictsinde siyaset uğ. dedi. Bu esnada arka sıralardan g1 da &Öyleniyordu. I e> ı· 

:.qz tesiri altınrlavım. Giizel başkanına Atina seyahatlerinde 10~2 nin son dokuz ayında yüz- Devlet Bakanı ~ıuammer Ala. siyasl mak~atlarla da kan dOkill- bakan devamla: vanı secimlerinde gergin .it.sap· --> 
;:~ırnt hüsnü kabulün unutul- Atina, 28 CA.A.) - Cumhur- de yüzde 106, 1951 de yüzde lOl, takibat yapılmadığını söyledi. runda da, siyaset sahasında da, •kahrol• sesleri duyuldu. Baş. Nitekim. knn ... re ba~kanlık di -.~-,- --;.-,'-_ -- -~ 

"
1
ern1 k refakat edf'n Amiral Tırtttin de 109 olduA-unu sö'-·ledi. Bu fi- kant, Alaşehırdekı beyanatının meye kadar gidilebılir. Bizce, •- Siz bir rejim değiştirirken Jar birdenbire boşandı. Ayaa-a 

!.~.Ptıi;t~~ıe·zi;:~~~: ra~:~i~: Talayman dün. \•unan deniz yat• artışına !ısebep İştira mikta- Halk partısıne değil, Inönünün dini, irticaı tahrik edip işi ka· darağaçları kurdunuz: ve biz kalkan bir üre: Biz hırsız değı· 00 

'ıı. hafızamda çok aziz hir hl. ku\'lı·etleri ıene1kurmay ba,k11nı rının to~alması olduğunu, bu beyanatına karşılık olduğunu na götürenler ne derece men- •DeYTi sabı.k yaratmıyacağızı liz. kahraman arkadaşlar beni -tan Sa •· 1) nır ~·· !?) A· 

' ' 1 Amiral Lappa ile ıörüşmilıtilr. arada ın•a e nazaran memleket söyledi ve bu beyanatında İnö- fur iseler siyaseti Alet ederek ddeik Biz, Ismet paşadan insaf takip edin, dedı! ak dırı>-•: fi r n 1• •> B tn•ıı.. •> ı,: 0 
arak muhafaza etitrP~im ırı · t' y t k 

8
. · er •·k•k adı. 5 y aıı S) Durrtı.1l "ı..ı.rı J Bayar ''e berab,rindekilere nüfusunun yüzde on arttığını nünün memlekette Asayişsizlik vatandaşların kanlarını dökmek ıs ıyoruı.. e er artı . ıtsın Yapmayın. etme •in teklinde- ı · • • ! .. ~~l~e~:~.iik~~izh·~~;~r:!n~: verilen hediyeler belirtti. Şeker miktarının eskiye bulunduğu yolundaki iddıalarını için tahriklf'rdPn bir an Jr<'ri kal- bunlar. Bız sizin reylerinizle mi ki müdahalelere küfürler karış 11~ :.r:ıtan •ı•l 8 !. ~1; .;:1~~~~:m;> 

''""-att:n•ına 14 ·ık ı·eni bir ('Ok Atina, 28 (A.A.) - Türkiye nazaran yüzde 30 coğaldığını, iç reddettiğıni, mahkemelerin is. mıyanlar da ayni derecedt m~n- geldik~ Sözlerime dikkat et.• tı. kongrenin ha\'aSı son derece ı: t's ha •c'a ııdan b :il Jiııbu· 

''~taııtı~verlik rnf'nkıheleri ilA Cumhurbaşkanı şerefine dün ak istihJ.akirniı.in 87 bin tona çı.ktı- tikl8lınin tam olduğunu, vatan- !ur ve ayni derecede takibata İ İnönüknün konuşması elektriklendi. \'.az:yeti nazik gö hııı : <"•t. .ı 1 B on• Bir ıinir 
t şam sarayda verilen rttsmt ziya· das haklarına riayet edildiğini miic;tahaktır1ar. nönü te rar kürsüye geldi ve ren si\'il emniyet rrı.~muru tele· ileti. o;) y u ftJ Sah•. ':'> Bu~k. 

A'.rnen bilmişlrrdir. rette, şerefe kaldırılan kadeh· ğını izah etti. Sadeyağ fiyatları· belirtti. Bugiln memleketin manzara. ezcümle dedi ki: fonla merkezden tak\'İYe istedi. K · u• 8) &. r 
l h tına <ehrinin ııo·sterdı'•ı· le· 1 . "t k C 1•1 k nın artmama'! i•in tedbirler alın •ı·ııeu 1 b' 'd 8 d d k 

1 
b • oı"· .. Kt" 81 . 1.u.\~.\•·ı•.·. HALLİ a U · " ~ erı mu ea ıp e a Bayara, ı dı,'l:ını belirtti. ~ Slrerfn konuşması sında harabe aramaktadırlar. Her ·- n ı ya nıı ız ı are u sıra a ısarı cı an ar a"'I· .•• '" nı :, ı,dilrun mlna1iını miıririkirn. Be- zına ve maiyetlerindeki zevata Takrı'r sahı'bı', ı'yı· bı'r hu"k"met Takrir sahibi Reşat Şemsettin gün mahrumiyetten maıhariyet!ı ediyormuşuz, bun8. inanıyorsa rıp ('ağırıyorlardı. İçlerinriı:ın hl 

t." _e ~leci isi kararh.·le bana · y ı· u b d ld ğ h t 1 t · d k 1 k l'kt k' ~c h maJeste unan Kral ve Kra ıçe- Sirer, Balıkesir hidisesinden koşan bu memlekette fitne ham- un a yanı ı ını a ıra ırız. rı ışarı cı an arı, as er ı · e ·ı 
l'h 

1 ettitıniz Atına ı:.ehri hem· sı' tarafından nadı'de hedı·yeler elinde fiyat yUkselişinin önlene- d. d" C H P memleketı' 'dare · · t<b' u··erle k 1 h l'nde s • 'a rıl 1 )' sonra herkes aibi en ışeye uş- ı~ıeriyle çırpınmaktadırlar. 'Bu · · · n ı sını tıı ı -.- ·o a ı ı. a: 
l'et \' 

1 
~n~ btiyük hır memnuni- \'erilmiştir. bileceğini söyledi. tilğünü, ct.ınkil Halk Partisinin zatın zihnindeki kanaate yer ve- demokratik bir rejime inkıl~p koydu \'e sağdan saydırdı. 83 ki 

Sa e lftıhırla kabul ediyorum CeJ:il Bayara \"erilen kadim açık hava toplantısına imkan bu. rerek bu memleketi kendinden ettirmiştir. Başbakan benden 1'İnin knngreyi terketti~i. it;-erde 

r; tan ıal& • 1 ı ('&tal • 1) J.ıta, 

) K • ıae, \ ı hı, rııa., S) !.man•t, 
8) T"a aıı, i) E'ar!ta. •l Krı•arı. 

l'•ı!ı:andı •tafu• l) Çakı: Oh, 
!ı A1Hf' A'k, J 'fa"'m. Re. ') A:rrn., 
-S) Lı ata, t) r an, 7 .At•. 8) lahs!'ın Beledi)·e Başkanı, size Yunan sanatına sadık kalınarak Prag' da bir dehşet ıamadığını söyledi. Hükümetin başka idare edecek adam yok 1946 da seçildi mi seçilmedi mi kalanların nisap dü~tüğU için 

.\tin n teşekkürlerimi sunar, som altından yapı~mış iki kupa- bunu nasıl kar$ıladığını sordu. mudur? Hakikaten kendisini bu- diye soruyor, seçildim.• kongreye de\'am edemiyecekle-
~ •. a halkına beni çok müte. nın aslı milattan önce 15 inci H ı Bu halin kan dökülerek mühale na inandırdı ve bunu dUşU_ndU. Demokrat Parti sıralarından ri neticesine varıldr. Bu sıra· •

1

, ~ 
·•h ts ~den hartketlerinden do. asıra ait olup Lakonyada bir avası esıyor !eti susturmak gayesi güttüğü- Allah tarafından gönderildiğini gürültüler, gülüşmeler oldu, •Se- da kalabalık bir polis müfre· 
t~t:a rnınnettarlığımın ibllğını mez.,,rdan çıkarılmıştır. nU, Başbakan böyle hallerin le- kabul edelim. ve onun memleke- çilmedi~. se~ilmedin• sesleri du- zesi kon.~re meydanına yetişlı. 
c ederim.. Bu kupalar, üzerinde, altın- (Bası 1 incide) kerrür etmiyeceği hakkında bir . . .. ta d 1' yuldu. Jnönti devamla: Saat 21.30 olmuş, ciYardaki a-

\' Utnhurbaşkaniyle majeste dan sanatkarane bir ~ekilde kra ti ıdare ettıAını savvut' e e ım. 1946 d A k d ·1 partmanlardan meraklı başlar u 

' ,ıııı., n .kralının bındıklerı· açık tepkiler husule getirmictir. İna- garanti ,·erse, valinin biri değiş- B ill'k h'bi sorabilir mi., So- •- a n ?.ta an secı -

('a•, Nem 

Ji)·et arma~tnın işlenmi5 bulun- v tirilse ve siyası emniyetin tees um 113 ı · . diın. Secim esnasındaki Ankara zanmıştı. llıe~Obıl yoldan ier:erken yüzer duğu kadife bir muhafaza için· nılır diplomatik raporlara göre &Usu hakkında teminatta bulun. ruyorum İsmet Paşa ~a1rttıe:ı·,. Valisi halen va1i bulunmaktadır, Nihayet dışarıdakiler semtle· tSTA:'lliBUI. 

29 Kasım 1952 Cumartesi 

bltı.de fa.sıla ile yerleştirilmiş de takdim edilmiştir. bir çok Yahudi ailesi intihar et- saydı Başbakana teşekkür ede- ?e. bu meml.ekettel zuJ~m, senın !'!Orsunlar, olmazsa mahkemeye rine drt~rıı giderlerken, içeride- ı2 ı:- .A,.ıl a Te prorrıı~. l, oo Ha-
~r olar Türk ,.e \~unan milli Celal Bayarın kızına, zllmrüt miştir. ceğini izah etti. Bunların hiç bi· ıktıda:d~n dü~n:en e apa~m~~· versinler. Yeler ki hukukt dil- kiler de faaliyet raporlarından lMorlf'!' ı11~ T>ıaı-ı m ti (Pll 1SSll 
'*''ilar1n1 çalmışlardır. le işlenmiş kadim Yunan sana- Pragda polis, Yahudilerin de- rinin tahakkuk etmediğini hay. hr. Bır ınsan bır memleketın J'\- sUnmelı:e alışsın. Kore me~ele- dolayı idare heyetini ibra et· ''·;aı ı G k ıı:rdan ı•rluıar. ıt "O BI· 

· lr, 1\leç-huJ Ask~r ıibldesine tına ait bir mahfaza takdJrn e- Viım etmekte oldukları bir lokan ti k 
1 

d ,, nı anlattı tikbaline mAnJ olmaj!:a (alıştığı ~inde biz istizah açılsın dedik mişier ve seçimlere geçmişler- 1uk o· ••tralardıaıı hıfı.f mft.ılk (Pil 

ı\r Çf'lenk koydu dilmistir. taya baskın yapmış ve o sırada r~e~ıetr~~a~~ın konu~ması günden itibaren körelmeAe ba~ kabul etmediler. Gene jç politi~ di. -, :r~ta~ ~:z ;1.,~~1 ı: ıı; ~; ~~~~; ;r;::; 
b~ıe:~~~ 28 ( A.A.) --:- Bu sabah Cel31 Bay arın maiyetindeki bu mahalde bulunan bütün milş- 1.-fuammer Alakant, İnönünlin lamıştır . . . . . ka hakkında istizah açılmasını ('ul!'•ıl•n ••r'kılır. Li ~o Ha!taı:ıın 
dtrı .. ı)e .sarayındakı merasim· zevata da plltin ve elmasla kra teri1er şüpheli siyonist casusu o- j · tk k ta d ·ı 1946 da kendısının Pieçılmedı- istedik. (~fenderes oturdugu yer K' ı pronanı. t'5ı ı~ 2ııl'lahanın Volkan 

,
1 

So zmır nu una arşı Va n as . . . · ti 1 y t d ıra ara zam ..\tk nra hep beraber :\feçhul liyet armasının işlenmiş oldu larak tevkif edilmişlerdir. ların Balıke~irde reaksiyon gös- ~ını bılmıvor muy u. a an. a_ş· den u~ulüne göre, dedi). İnönü tor ulutu ı8 1'5ı ı,ıur. Gun•r dl'n !S•r-
l~ı ;r ~bidP_~ıne g.idilmiş \'e .ce. Au altın kol dil~meleri veril- Viyana~·a ula~an haberlere gö t~rdiP:ini bı-lirtti. Ahıkant, De- ıa:ın h111~l1r1~1. ihlil ttmı!hr. de\•amla: J 'kılar ~ •:ı n ıurk'·J~r kümui, 170'l 

'il&ıu· ar Turk mılll renklPrı ·le miştir. re Çekoslovakyada .~ınat miles- mokrat Partinin hürriyetin bay 1 rı.11ııetvPkll1Pr1nın ·~ıka~arını ha- ·- Başbakanın bilmesi ıazım- asarısı p aqo ,ile ııfı( m•loo!iltr. ı r 20 Hık· 1 kUrd 1.1 1 b •ı b' B y S 1 • ı• gldl•or 1 t k ld •ını hı mıvor muy d k' mi k · ı 1;:- nıırmarı fa ıl b~ı>'' 1A on rı>:n•r-!?ıırı . P Y a a5 1 ır çe· a ar e an .ıse " ı;eseler ve de\-'let dairelerinde ça raktarıı.ıı.ını •apıı.ı.ını ve bu mem ıye a 1 iş; . • - ır ı, me e etın ıstırap arını 
'~bd k At' 28(AA) p il • " ıı;; ~ tk illkh B il·• ı tul k 1t rp11 ı~'lS Ka;ıp tnı>lt· Sia ı f'}'e o}·muştur. ına, . . - azar g - lışan biltUn Yahudilerin şahsi lPkette milli ıra denin hükümran 11u? YetPr :ı~ ı . mı a raman- bu kürsüye getirmek bizim va- f ası n<"h·,. ur an. ı ')I) Hıf t \11m11.,, t.ııınıan. 

llı E t 13 30 da Cumhurbaşka· nü Elli kruvazörü ile Sel3niğe ric.syalarının incelenmesine girl- olacağını ili\'e etti. ~arın ve cia~ılPrın hu memleketi zifemizdir. Tek partili devrin en dükkanlarda ise yüzde 100 bir _. ,~ re m•t Alt•r ,.., ar\:•d•~•nn· 
\ ıb

1

~3Yda kral Ye kraliçe ile ~ideC'ek olan Cumhurbaskrtnımu: ~ilmiştir. ı İnönıiniin konuşması ıdare. pt~.("cı , .. ~<'r. Artık bu ~E'~ iyi yeti~enlerinden birisidir. De- zam hakkı tanımakta idi. ve iki ·t.n ,. •• m t 19 ôı Hahf.rl•r. ıQ ı'\ 
dl?'. 

5 
.suret•e remPk yemişler. Savaronayı aynı gün Selanik'e Bu arada İsrail, Pra~daki orta . Halk Parti!'i ı:enel başkanı lf'ketı hı1•m r~· i 'ahın~aşlar J(:ln mokrasi rejimine alışamamıştır. yıl sonra bu zam had<li mesken- Bf'rr 

11 
Krır lıı!'I ••rk lır. ıs 30 Sf'h r· 

li:t)·a hareket edecek Türk ~azPtecileri el('isi Dr. Ariel Kubobi'yi geri 1 ı met İnönü knnu~mal~r ~ıra. den cılr.,"1".r .'darp ~Lc;ın. . Kendisi tek parti devrine dön- !erde ylızde yüz.. dükklnlarda dı hu !ı•ft•. J'l ~ '5ı Rııl rıı Ert•lld""' 
r, Türk knlonislnl kabul nin emrinp tahsis etmiştir. ça~ırmıştır. Bıldirildi~ine göre İ ıında adının geçliı!ini ileri süre- İsmet İnlinıl h:'in2ı zaman bı~i mek istemektedir. l\.Iuhalefet, yüıde 150 feklinde ıfrağ edilecek arlı: ııır. 2 '5ı Raılro r•:•t•• 20 ""() 

.\r etti De Gasperinin Yunanistanı K"bob'ı, •Slons. kv. • duru,..masını rek ~iiz istedi. İnönü, kanunun knn .. u11turdıı. Bu mPmlekrttt .. ~ır me\"cut olan kanunların teminatı tir. Komisyonda beliren fikirlere ı~a ee r lta"'r1n 2n 5 Etl•!!'"• ı:kına 28 ( \ A ) C mhu tl il " ' 1 da İ• et f Ü it d ıdı d ğ'l 'd' • '! go"re, n,-,5 ı·ılında zaten serbe•t • n 1 ıolr:I ' 1' r!'ııtl•!I un· .. :«i c . .. . . - u r- yare t k' , . Çtko~l . k hükOme- kPndilerine bahşcttil!i hakları 7.U um var"~ o m non • a ın a m r, e ı mı ır. !' ev· ., .,, IİJ', nı .. bu. RÜn saat 16 da Tür· R 28 (AP) De Gaspe a ıp ıcın ·ova .. ·clprcfc v:rtrıhl'tıôır cut alacak meselesi de kanunla- b k 1 ak k. 1 b ·t ·n binala kılar - tlO Ttonu ma 10 Dını • ..,rı ~ B oma, . . - . . linde>n mil!iaade istihsaline (a- istimal cd('rkcn bundan mah· nun f"C'"!!• .• .. • .> ıra ı ac ıra ar, u u '" ı~ lt•kl ' Halıl!rlt" 2 rıll ı.thıad UYi.ik Elçi111Hne gtlerek rinin sekreteri buıtiln İtalyan d b 1 k ... ti rum bırakıldıklarını tecavüze fnon11nnn konuşması rın teminatı altında mıdır, değil ra teşmil edileceği için zamdan Kar.ılı n _ 
1301 

,., rotTamlar ... .,, n
7 •-., a bulunan Türk vatandaş B b k y · t · lı•mı •a a, u ta ep omunıs er · K · " t k t t f " ü midir?• h · t t ı J 't b' \'•ı,, k aş a anının unanıs anı zıya- ('d rl'ddedilmiştir. Yar~ılanan ve ı:~r.:ıdıklarını i:zahla ezcümle de. ~rsuy~. ~ rı:ır q'1:'" non arıç u u an sene ere aı ına. J afıt tar ı !ana ,., taıı mu.tltl 

b.rıan ~bul etmiş \'e Türk - ret tarihinin henüz kcsın olarak, hüküm gİ\'Cn on dört sanıktan 11 di ki: geldı. F.7."llm r de>dl lcı: I\lendere~n konu~ması tarın büyük bir kayba uğramı)·a· ı -~ oo R.ıı.ra 11. 

aı \·e ti ostıuk Ctmiyeti Başka- tesbit edilmerli~ini söylemiştir. . h d' ·.d. «- Jlalbuki kanunun bize ver- (f- B~-:;h8kan vP D,.vlrt ~akı- Kürsüye tekrar Başbakan gl'l· cakları düştinülmiıştür. Tas3:rı 
IU.·. Yeleriyl• de •o"ru"şmu"ş. B ı b b D G · ı Ya u 1 ı 1

• b' R" "k •ı·ıı t 'I ı· · k dı' ve muhalefet l'derı'n'ın hür ...... d k .. 1 d '! ı· h A•K"Kı\ ,, unun a era er, e asperı . rtiğ~ hakl;u·ı kullanmak mecbu- n1 ı;rP, uvu j~ ı P ,l' C'<' ısı ar ı - onun1uz e i gun er e .1 ec ıs e- ı" ·" 
Cıırnh muhtemelen ocak iptidalarında, Çcko!'la~ak _gaz~t<'lerı ve ~~a~ rivetind<'Vİl. Grnsoru ile bunu şısında h!lrmetsi1li'r ptfif!irrt.,ı metsiz konuşmalarının alıp YÜ- yeti umumiyesine gelmiş olacak- ':' ::ı \cılı~ ,., J'rorram, ; ~n )J e. !ill'ı.ıze Urbaşkanı, büyük elçili 8·12 ocak arasında .. \tinaya ~ide- radyosu sıyonıstlere karşı gırı~tı 1 İrdi'<. F::ıktıt h:iıdlmP• bunu is. ileri sürdüler. Halbuki hen ne riirlüğünU, tabii bir hale geldi- tır. \:-arı ':' ıı 't.ır ııar <Pi) ; ıs H•· 
a11rı1 gelişlerinde, sefaret bi· cektJr. De Gasperi bu konuda Yu ~i hli_ru.mlara devam etmektedır. temedi Parti grupunda Başba- Başhakanın TIE" de nev1Pt R~l{n • .Eini r.öyledi. 1950 secimi eri ari· ıı,rıer, R "10 f'ıırkı lar . T rk '"r ırı) 

:~rtrı.un Önünü Ye yolları dol- nan hükQmetince teşmil edilen K?~ünıstler ~ekos~ovak e~o-~~ kanın bunu tas\'ıp etmediğini nının hurad!iki vaıh·pfinf' dörı· fPsinde Demokrat Partiye !'l:l (''l''d d' 1 11"'4 rava razı,rır11. s o f::abab. müaik· 
il.ı~ ~ bulunan mu anam kala- daveti dün resmen kabul et mis- mı~ı~ldlel t~syaduhf d~tılen h buiu t- gördük. ECer bizimle milnakaşa miyrırrCim. 'f1tboatta intişar e· milletvekiJii~i konteni~nı verdi ,,ı 1 e ye iZ er m (1"1) 9 M c: rı.ürı proı-ramı "' 
~·~b,n ~l~a~~:~~~; ktaar~aılf~~dmaınş tir. Başbakan aynı zamanda 1- mli~iCeıd'ırr.r ı a u ı ere am e etmek ve mcmleketi.n. biltün dPn habP. rlere. J:öre _ı:, en .. ~n~ıı,·ıı ~ini, İstanbulda söyledil:i bir nu- lr:aparııa. 

I"\ r talyanın Dışişleri Bakanıdır. mekt dertlerJni zörJ:,rn k ıstıyorlarsa redrıP.tmıtIPrıiır. 'Ztılıım lı1er1nd1' tııkta (Partim kazanmazsa ben Dogv du * 'tartc
1

rtıtıe alkışlanmıştır. Prağda intiharlar çoğaldı biz ha:zırız. İ1n1irdeki ıöıleri· aı;-ılmHJ nıiln:t\r•~A''°' ,rrnisl,.fh·or Cumhurbaşkanı olmam) dedHH- t!? ıs ıs o A!KP.:R. :;AA.,.t· 

~ ''i B- k\"unan Dostluk Ce- Emı'no" nu" Vı'ı·ana, 28 (Anka) min hrp~i doğrudur. İç \'e dış lar. RPnim '.·aptıi:hm zulümler ni :ııılattı ve stcimlerrlen ev\'el ( Bası 1 lnrldel ·~ıs 1'"111 k t ~D ••llı:n , 12 '.!O ~{ .. r:ı· ,.i• h" aş anı Doktor Orfani· bı'r t ı tı t ki ve se 
~ ... U politika hakkında açıklama yap. hakkınrla t:ÖYlf'nen cöıll"r ,·al;ı,n. op an yap 1 arını · . . . ~ 1ı: te a · m, ı o A lı~r rı. lıtı>1ilt 
ili, .• rmet ve tAzim ifade e- Dün Prag mahkemesinin on cimi kim kazanırsa dört sene hiç gum olmuş \'e )·edızlerın hepsılba,.ıa. r.:ıma r-:rta 

1
,..,

0 
Hahf'rl" 

• lki memleket s nd H d • • ki b' · ley mamız hak ve vazifemizdir ve rlır. Rıınu \,•anan adam d~lkavu-11.o·• ara ı a· " dört sanı an on ırı a - •· kim11enin ağzını acmayaca~ı hu- ölmüşttl. ı ıs Sadi Hns !'sif' 1.srk'llar. ıs Sô ;'t@ıı !:ı~un e}\~mmlyetini he- a ısesı hını:hı \'ermiş olrtugu i•hn1 kara- kıntınun bize emrettiği bir v:.- fa mııhtl\chr. Bu R~~h,.k:ın be· ıı:usurıda bir neticeye \'arıJdılını Dün tecekl doğumdan sonra • , Ele• Tarıdıırı. '""" 
~ lılh IO?Jerine mukabele eden rını müttakip akşam üzere Prag zifedir. nim y;:ıptıltım fıı:Jeri vıt~ılarlı1 ı·~- izahla dedi ki: anne ile yedi bebek dcrhJl has. \: ıar, "')O R.toi o ıa1 1'.1D orl.:l'!•ra!ı, 
: \j~rbaşkanı ezcümle demis- Nasıl oldut Yahudi cıtmiası sekreteri Erich Eğer mesuliyetini bilmiyen 1ı:trvı>"herıitRkr!irrr!rrıiiFhııtilnlrfl ·- SPtilmPdimllf'! mıhkpmeye tahıntYe kıldırılmıc:Jardır. Bil· 1410 F"'" m lı:l l ıt55 ··

Kohn ile eşi sorguya çekilmiş- bir hükU.mct bizim haklarımızı demokratik rejimin kur11lma~1nı versinler dedi. Halbuki minareyi dirildiline eOre ilk çocuk saat ırı mel.: ları, ı O-J n.,.. r•P"1'. 
ft\';--b Alajpste Yunan Kralına c Baıı ı incide) ler ve bilAh::ı.re serbest hıra kıl. t:ınımıyacak olursa, Büyük Mil· f~tivcnlPrin h<ıshcalarıntn h::ısın· 

1 
f 0115 t d' "-b k . "' 

50 
, 1,. •.atı ı· . rr• ı v• kapaı ,1 erı. lf't f\Trclisi bu hakkı tanıyacak .ıa 'ııendı'm. n•mokratı'k rrı'im~ro ('a an kılı ını c:oktan hazırlamış- .... . e, ye ıncı ~ e ıse _ .... 

lo;1 dün akşam verdi~;m istendiği sırada: bazı sivil ıa· mı~llrdır. Gece geç vakit evle· " ' tır ve zaten hu mevzuda mille! de dün ·aya gelmiştir. 
~•ıııı,k da söyledifim ~ibi iki hısların müdah3le \'e filli taar· rine ziyarete gelen komşuları kudrettedir. Hükfımetin ee<are. mulıaleM 1'1'rtisl lıuzur içind• kendisin• oeza'1nı vermislir. İz Bildirildiğine göre yedizlerin 
~:ırı-iy et arasındaki dostluk. ruzların:ı maruı: kılınışlar ve va evde ışık oldu~u halde kapının ti varsa ve İzmirdp sn,.ı .. ~;:t.imiz yaşamıyorc:::ı o mcmlr1<cttr .,.ıı1ıi·ı~ mir nutkunda ~ö;,:lediklerinin j babası, karısının hastahaneye 
~ l?ıiJ~t .ve. istikl31 A~ıkı olan i· r:ifelerini yapm~k istPyen inzi· ac:ılmıııııı::ıo;;tnd:ın şüphelenerek nutkun hi!Afı varsa beyan et· vardır. Jıfuhale(et p::ırt!ıı:I ~ıe,·hin hepsinin doğru oldu~ıınu burada btraktııttan .sonra diğer 4 cocuk· 
~t!rıe ~tırnızin maksat ve gave- bat erleriyle sivillPr arasında polisi hahtarJar etmişler ve ka- sin. Bir irtica varsa bu hükO· de ('ıkaC'ak kanun zulümdiir. Röy tekPr ttker izah tisin.• Jariyle mtıgul olmak iı;in derhal 

* 
~ l!"r" ikJ tanıamen urmaktadır. mü!'l:ıkaşa b:ı~l:ımı~. bu münaka- pı poliıı:I":o t:ır:ıfından kırılarak m"H<'n ~el~iştir. le bir t<'hdit havası varsa \'İne Bu ,ııırada İnönil oturduQ'u yer. evıne ko,mustur. 
~~ lrlak_ tnilletimiz el ele verf'- $ayı bazı si\'iller inzibatl:ıra ta- i~f'ri ıir;ıJ:~inde karı ve koca-ı Ef'er ıktıdar kanun yolund:ı.n zulümtiiir.. den .~Je\'cut kanunların temina Haber ıehre yayıldıtı zaman 

1~ '\!I A~ 1 ı ,.,. ~ Aran. 11 !'\O 
ı:~ıc aıaııt, ıa 00 ln • ıaı <Cıftı 
ta11I rıroıraaıı\ !\ıb.a11"tnt Snz n'i,. S"h· 
rıaı nnloı !arı, ellhat P&rı l ll'h, 

lı•r O '" Df!!fi• Yali rak, lurı•t fi"· 
'11r Ekr•111 <Hl'!·•r F•r.ı Tın, A'ıı-~"-a ~rJ sat \'e gayPlf'rinl mil· erruz şekline kadar ileri ~ötür- nın m•ıtf:ıkf1 kc.:ı iil('rini a!arak ayrılırsa bıt çok fenadır. Bunun 1\fentlertc;ln konu$ması tı altında yaşamıyoruz• dedi ev\·eJA bunun hır talebe şakası 

~ Oj ! .. ;ekltr ve sulh ile ce. müş!erd:r. B!ı sırad1 birkaç si- intihar etmiş old!ık1:ırı ıörUI- ~~t.i.ce.!=i _iktidar.ı yanlış yola gö- B:ışbakan tekrar kür~ib•e gel- Başbakan de\·amla: olduğu zannedilmiştir. zira San. 
lla'ı n mıı.n 'fıuıac. Sab•ı•r , 

ı9 OJ Hıı.htırlf!' lfl •-; Tarlh•'m lııt 
arıra'lc ıı. n M ·arr r .\kr nıt•n Tıilr· 

le Jı>r l'l C!\ R.ad Ilı 1!1r l z.r•. :.ın n~ 
nar t , '>ıt ı-r f Pi' .. ı:ı 1s Ra.f-ı:ı r•· 
u f'S 20 !O ! ~ \ ~lııkı1ıl@J' Aıa'ka"· 

• 
1111 ~rı : la\·araklardP'. Türk- vil ~:tl'stn inz;.bat erlerinin ta· müştilr. h~r.ur. Sıya._t bır top~antı me~r- rt.i fnönüniin konu~m8!'1ındı 71· •- Hangi kanunun temi:ı:ıtını tiago okullarındaki talebe dün 

b•ııtkı t '>stlufunun bu mtmle· banca ·ını almalt istemeleri üze- l\l Şaret'In b~yanatı dılıyor. Vatandaşı hımaye ıle \·allılıi:tın bir nümunt,!iiinl daha ılı yaşattınız. Siz hiı;o birimize yıllık ilkbahar festf\'allerJni te· 
'~ deı l!'rnsilcılpri olan ~izleri rine in:zibatl::ırd:ın biri tarafın- o5e milkellrf olan k:m eler bunrlan 2ördü~üntl. hiikOrrı~tin ı:?en ~onJ. ıöz hakkı vermediniz. Biz terrıi· sit etmekteydi. 
• ı~ıtıl d•ha st!Amlamakla b:ı.'l dao havaya iki el ateı edilmlı· Tellviv 28 (AP.) - Dı;işleri kaç!nıyorlar ... Ya haktan bahse- dan kacmadı~ını, Mrrfüten bir nıt altında de~iliz diyorlar, pa ------------
~tbıı~r Burad~'l al<lrğ•!ll tatlı tir. n: .. kanı ırose Şaret bueün ver- d~n!z \"eya rnudafaa ha_kkını ve. kanıın cıkacak mı (ı'kmıyacak rıcıklarımızı alacaktır diyorl::ır 

e. irııd tnemleketirrtP nakle- İnzibatlar \'atifelerl lcabı iki di.ti h~ya11atta İsrailin ~imdiki rınız. raksa zulme mısal olur- mı hiikOmetin bundan haberdar Demokrat Parti iktidara etldifi 
.Jı.ırrıh e-n emin olıbilir~ini:z.• jandarma erini ve kendilerint halde Çekoslovakya ile diplo- sunuz.• olmarlıihnı söyledi zaman ne kadar parası vardı. Biı 
* ~r.1.,1 ~t1başkanı budan ~on,.a fiiıt taa""ru.,da bulunan si\•illerl matik münaıı:ehetlerini kesmek Bu ~·r'.:!tia gllrültüler oldu. iti· İno"nu"nUn 1946 da seçilip seçil vtrdi"imiz aidatlarla partinıizi 
• ~~,,., rı duran Türk vatandaş 5· k · k k 1 "tU Uşler · h •· · 1 · "k ld' B b k • ,~ •ı a , ır erı ara o una ~o rm itın :lreket, geçmiyece5ıni sOy- raz se.!I erı ~·u ~e ı. aş a an mE'di..,i hakkında ct"vao vermedi- idame ettirme..,e ,.alış1'.·oruz. 

lte ~·rı ayrı ellerini !>lkmıc dı'r. Bunun üzerine büv. ilk bir ı · h t'b d t h · · kt ~ " "' "' 
•ıı 'ld ı -' emış ve: a 1 e, sa e arıcıne çı 1& 1 ". ini sövliv, erek dedı' ki: Bundan sonra Ba~bakan. e~ki f'r..ı 1 

"
1'i ·le samimt hasbi- kı•mı teceıı:c;U!§ maksadi'-·Je kara· t kd' d k a· · ·· · ı..; 

'J' ·~· b ı " crBe:.leyip h§diselerin inkişa- 3 ır e en ı!>ıne soz vermıye. •- Derhal takibat aı;-tırayım idare ile şimdiki idare si,teml ' ~'k u ıınmuştur. kol önüne birikmiş olan halktan •· · .. ı a· G" l'lt"I d 
'ltı \'at fını takip edeceğiz.• dcmi~tir. cef'ını ~oy e ı. rur 1 u er e- mı?ıt (derhal sesleri) ylik!ieldi. arasında mukayeseler yaptı. ı=;j. 'llııı.ı 3.!ldaşları Cumhurba~ birkar kişi karakol binasını zor· ... d f " u 
~ ~bıı,"'" Ytınanı'slanı zı'yaret '" \•am erııror u. hnon : . «- ?ıfiJlt iradev. i parc:alamıs yısl hayata atılmak, ortaoyunu-lamak \'e nöbetçiv. e taarruz et· B' ı f t ı·d · ı 
ll•ı lırını sormaları Uzerı·ne, c-- ır mu a c e 1 erın olan bu ı'nsan, milli irarlenin bir na çıkmak mıdır? derli ve sözlt'· 

• mek gibi harekette bulunmaya Zara'd ı·s ·ıe t • ı k · u 
. ~tea:var ~unları 11öylemlstir: cür'et gösterdiklerinden bunlar a po 1 1 silus urma,o.:a ca ışma yıne z . üyesi olarak kürsüye çıkma~ı ka rine şöyle devam etti: 

'ı.~ c 1ınnunire11e i!ade edebi da yakalanmıştır. ld mkdüüroüddedi.IGdürüBltülker ar5asdın. dar hazin bir şey olamaz. Başka •-Ankara kon~resinde gilzel 
\(.! b"',h· .bu seyahatten fevka- tn:zibat tarafından halka ateş H lk d kak "

1 
en n ı. da~ an a- memlekette bu gibi adamları sözler söyledim. Cevabını fzmir-.._~ıtı. l' .tıvarım. \"unan mille· edildiği do~ru değildir. Ölen ve a arasın a 1 a <'r ~e,·e ara ver ı. memleket dışına çıkarırlar. Se- de aldık. Nutuktan e\'ve1 bana 

~~il k Urk - \-"unan dostlu- raralanan da yoktur. H~diseye b Devl<'t Bakanının konuşması nınle ebediyete kc1dar mücadele haber gönderiyor. Londraya ne 
• U\ bP~rfilerine içten gelen Askeri Yargılama Usulu Kanu· Ar ede oldu Ara CPl~e açıldıktan sonra ececeğim.. zaman J?idecek. Ona ('f\'ap ver. 
• ııı,ı ır, ~e,·:nclc, samimiyet· · · De,·l<'t Bakanı ~fuammer Ala- 'fuhalefet sıralarından CSP:ıı· dim, memnun oldu. Ben Lonclr:1· ı.. ett ki nunun 3 üncil maddesı gere~ın- .tnJ..Ara A.ia '" kant kürsliv. e "eldi. İsmet İnö- o •t 'kt .. .. t . ı._· "'-t~ 1

• erini gö;-düm. Bu- re yetkili askeri makam tarafın· • de böyle indirirler) sözleri du· Y• gı tı en uc gun sonra ımır 
~ a ,,~akı '·atanrfıcJarıma bil- dan elkonmuştur. Zara :!8 - İlçemizde polisle nünün taarruzlarını J\lecJis üıe- vuldu \'f' gürültlHtr bı~tadı. nutku çıktı. Kimi kandır1vorJar .. 

•, li de etmei isterjm. AY· Hidiıe ile ilgili on ki'! hık- 40 - 50 kiŞi arasında tabancalı rinden hükümete kadar ur.attı- ' ?ıfenderes devamla: Ortaovununa mı cıktık. Sorduk· 
).t~ G ~lerı" burıdıı k.at!::ılaş- kında adll tahkikat devam et· bıçaklı bır arbede oJmu$ ve halk ğını, halbuki uzun zaman siyasi •- İ<'r•ıtları ile, mucizeleri ile lırı Paralar kendilerinin ise dö· 
f~~ o~ınb!nim i('in büyük bir mektedir. çok heyecanlı saatler yaşamı~· bir camia İ('in<_le bulunan muha- iktidara JPlmek mahal "olduğunu nüp yiizüne bakmayacağız.• 

ıl ~ Uştur Kadehimi c::ere· tır. H!dıse şöyle olmuştur: lefet liderinin Demokrat Parti- anladıklarından aramıza mutlak lnönüniin konusması 
l"ı. aJrtırıyorum.• ~ Evvelki ıece Zara sinemasın- nin de kendı partisi zihniyetin- nifak sokmak istiv. orlar 60 kişi- ismet İnönü tekrar kürsüye 

·•an n Amı'ral Wrı'ght de olduğunu zannetti~ini belirL f1 ld' şunları sövledi· nlet Bakanın da tiyatro oynatılırken içkili ol· lik gzup olarak bııroda iken ara· •• 1 ve · 
.. ~t·, .. rady0 konuımısı 1 1 1 b' k k. . ti. Hükün1etin hiç bir zaman •- Burada Halk Partisinin 
··~ •ıa ld duk arı an aşı an ır aç ısı h('sap vermekten "ekinmcdi"ini, nııza nifak soktular ve blıi ikiye k 1 .h. }ıllıou,·b28 (AA> - Tilrkiye Du"n ge 1' sahnedeki kızlara söz atmak su· • • ayırdılar. Halk Partililer demlv.·o- paracıkları onusu uvormus ~· ı 

• k istizah takririni l\.feclisin reddet- b' vapmak ı'•tedı' Kendi le"'•• •ı anı C !Al B yarın retı·yle taıkınlık yapmı0lar~ır. rum, bu ismet Pa•anı n!ı'kı'rlerl. ır oyun · · · 
'il "isı . e a ' • tiğini, çünkü verilen takrirde dır ' ıl bu paraların ne oldu~unu pek ~ e. ~~ anı zıyareti münaesebe f Başı ı incide) Zabıta bu birkaç ki§iyi tiyatro. 

~ hl·ı,hn radyo ile Tu'rk halkı· , d k k 1 t . Jstizahı mucip bir sebep bulun- h.•i bilirler. Çünkü kendi!'f ~f'ne-Amı·ral "'rı'gh kendıslyle cr;.t. dan ışarıya çı arma s emıc, 'lııhale!et m•mlekette daı'ma 
e n- •'"'- " madığını anlattı. Eski iktidarın j} ~ ltrce müfettişlik yaptı. Uzlaştı ~. 1 bı\.ıın~ Ya)~ınlanan mesajın- rücen basın mensuplarına demiş ve bunun üzerıne kızılca kıya- zulüm yoluna gittiğini, Anaya. muhterem olacaktır Halk Parti· rıcı !iÖzler SÖ:\'ledim. k:tbul e-t-

lı •t b ar kııruluno m•mur ti ki met kopmuştur. sı'nı'n m ıı ı ki ıd r 
... ilk r : sanın vatandaşlara tanıdı~ı si- a arını 3 aca ar m 1 ' mediler. E~er bunu v. apsalar hPr •''~!arı '·"· 1 P.ınayotis Sifnoi Ank d tı"'m muh B •ahıslar dııarı "Ikmak 1 !mı ki • d' r or •- ara a yap ,;• - U 11 ~ s- yasi hakları ihlll etti-"'ini, baş- a yaca ar mıuır. ıye so uy ••Y düzelecek ve memleket ıı::ü ' '' soyltmi,..lir: · · U ı 1. k k • 1 H 1 ~· .r un Y telif temasların netıcesı m ı- tememış er, PO ıse arşı oymuş. ka siyası nartilerin kurulmasına tr. a k Partisinin mallarına kO.na kavusacaktır Fakat Ba5h~. >ı • c.. •n h.>lkı buııUn Tür- ı d B " in ı· •· h · h' il t · ~ •llıh bettir. ar ır. unun uzer e PO ıs zor mlni oldu.,,unu, mal, mülk ve azıne ıç bir zaman tenezz" f" • kanın han"i istikam~tc- "İtti~i 

''" 1 le Urbaıkanı Celll Ba- k il b k ı ı A ·ı • • ;ırı n .. 1 Bu temaslardan çok memnun u anmaya mec ur a mış ır. can hürri,,·etıerinin ihJAl edildi- mez. ma iktisap edılen mı yon me"huldilr. Demokr-1"İ. ('umlıu-
,' L•r ~e en aamimt tezahü· ld F k ı d bul ı d 1 k d ' ı· u ~ iıl olarak ba~kentinizden ayrı ım. a at sa on a unan ar an ğini söyledi. arın na!iıl kazanıldıtt"ı hak ın a rl:\'Ptin hiivük hir ı!'lah~tı olarak "'ı • ,.. aınaktadır. Bu teza· ı •· · d h 40 50 k'şı· aı·a•a k lk h b' ki · ·ı· • rım . Şunu da sötlerime i .ive ell'Cyım a a · ı " a a· l\lenderesin konuşması uzurunuıa ır tr if getırı ır~e 'f'rleşmistir. Demokr~tik reiimı .,, 'Uını sız anlaşmalar ve k b k d ş1 h' · · c h ı • · 

•"' ... eler · ki, seyahatim Tilrk donanması· ra u ar a a arını ımaye ıcın ?\1illetvekillerinin tezahüratı •ıt?r a de elimb:i koJumuru ha,.-,· ıa~li't\.'acak, muhalefetin '.·a<,ama ·~ .. ,n,1 tizt>rıne dayanma- ı ı h t '<le d. Si ı j 
1 ~ ı.ı.~ erek nın takviyesi ile al~kalı değil- PO is ere ücum e mı~ r ır, - ırasında Başbakan Adnan ?!!en· ıyacak defiliz $İP burada !'oru 51rJ.ır. ı, ~l•a mukadderata gi· ı b' d h 
'' lr '' be b dir nema sa onu ır an a arp mey- deres kürsUı·e o-eldi ve ezelim· yor; hükOmet ~l"cli~in he~abını Suç unsurunun bulunun lı:ı-"' ı·er . ra erre yürümevt · d b ki ta • 

., tnıı 'k' Zi~·aretimin gayesi Türk mı- danına önmüş, ıça ar ve · le dedi ki: nı1:sıl bir cevap verebilir Teh<iit lunmadı"'ı meıı::Ple~ini tahkik f't '.'"1i· ı ı kardeı mille· b 1 ·ı · t' ' .;urk •ıe dayanmaktadır kamları lle temas etmektir. anca ar tekı mıs ır. •- Siyası hayatımızın belki terin vakti toktan gec:ti paşam. me~p krndisinin h:ikk? yoktur 
~ 1 ~ı1 ' 11 

\runan dostıuı~ yal- Ba~komutan ö~leden sonra sı- Polis, birkaç kişiyi karakola en elemli vazifesini yapmak mec. Paşanın , bu memlekette her Su, hAkimin hakkıdır.• 
ı. te l-'aseı· · · ı t at 15 de \'ilAyete gitmiş ve Vali götürmeye muvaffak olmuş, fa. buriyetl karşısındayım. l\lilli şef türlü ~mniyetten dolayı bize silk l\ltf'df'reıı:iu konnı;rriası "~ı. lkiı ımızın teme a· 

1 li! P~m · ı k b adına Fuat Alper! makamında zl kat bunun üzerine diğerleri ka- unvanını taşıyan ak saçlı gene· ran arını eda etmt;)!:İ IA1ımdır • Basbakan .aavPt mtmnun ol~ ı 1 l'.'ak b· P:vıp ~e erp le :l • "' 
· ~'tıl'fıi·· il ilk isler hakkında yaret f'tmistir. Amiral bu 1i:varl'· rakolu basarak taşlamışlar, cam. ral senelerce bu memleketin is- Başbakan bundan sonra. lsh· rak kürstlye pelivnnım• deriik · 

''
1
•.. ""

111 b'l "k d · tir.de Türkiyeyi vp bu arada fı ~ !arı •erçeveleri aşağı indirmiş- tikbalini üzerine almış olan bir zah takrirınin nP zaman rf'ridtdi tPn !'onra. mııhaleff't lirierini., b_"ul'Jı ı \•u \'f" Prın ... 
·~ ~113d.a ak~Pttlrm~ktPrf.ir. tanbulu :ziyaret etmis olmaktııı terdir. şahıs ve 1946 ~eçimlerini yapmış leceğini belfrtti V" dedi ki: \rôn11..,m3Jarının tn .. rı·p1inin, lf:11• 

h~''~ul'b l~inde Yun 1n h~lkı duydni:tu memin11niyeti ifade et- Her iki taraftan havaya elli bir in~an bue-iln kar~ımıza çıkı. •- Bizi sele kaoılmıs yonca Pırtiıinln rıırırıltlırı nJrl ~•·•oın 
l ll~a ~skanı Cel~I Ba:rıtrın mtş İ!>tanbula bundan ntuz ~!ne kadar kurşun sıkılmıştır. Yara- yo"r. BUyük mücadelelerle de· ıannedıyorlar Yapılacak ;ok ıs- livltdilıini anlattı. VP rlrrtl kt· 
ı.:ıt,~lt.,Q;t Tü"'k milletini se t\'vel zeldiCini ve bu df'faki ti· lanan olmamıştır. Yalnız kur· mokrasi inkılAbı yapan, hukuk !erimiz var. ÖniimUzdt hir cok •- P~~11n1n !tİ'i\·1 .. ,HıtinP rXrıo 
~ ~~, "" • yarttind• cok bUrUk 1nklıaflar şunlardan biri Kadir Karlı'nın devleti rejimini tahakkuk etti· kanunlar varktn bizim dikkatimi h" poralar h•kkın~• henim hil 

~~~~~ıı •. 1);88 a.'"arı ılyartt f'ttl milsahede ettiğini tebarüz ettir- evine girerek karyolasının başı. ren bir iktidarın karşısına bun- zl bu küı;-ük oolitika oyunlarına ıim varmı$ O halriP hu narahı ~ 
bl\taı il ( A ~ ) - Bac;bakan mi~tir. na saplanrn15tır. Savcılık h~di- tarın müdafii olarak çıkıyor. çevirmek i.stemf'kt!dir Zulflm n•rti azalarının airt,.tbırırırlan t,. 

~"11Jtba a~ago'i. dün Tilrkh·e Amiral V\rriıht mtlteakiben seye el koymuştur. Kavganın ömrünU harp meydanlarında ge- varsa isbat etsinler" rakUm etmi$ dPiti1'1ir "f'ak:rtt l'-rn 
'ttanrı anı CeIAI Bayarı At Birinci Ordu Müfetti~inl ıiyaret devamından korkulduğu için çiren bu zatın karşımıza çıkışı, Bu memJekttte irtica vırdır bu paraların teftisinl yanmıs de 

da ziyaret etmiştir. etmiştir, Zara halkı heyecan içindedir. eski diktatörün huzurumuza çık· bu memlekette zulüm vardır lilim. Bu memlekette •iyasl •m· 

iki otomobil çarpıştı 

Hüse)·in Özkorkmaz idare.sin 
~e 6960 plakalı hususi otomo· 
h~l Galata Şair Ziya sokağından 
geçerken, Nevzat Ünlü idart:sin 
deki 5190 plakalı tak'i ile çarpış. 
mıştır. Çarpışma neticesin~e tak 
lak atan taksinin icindeki yol 
culardan Ömer Erdem \'e Rem 
zı Akkan muhtelif yerlerin•~en 
yaralanmışlardır. H:idise nakkın 
da tahkikata başlanmıştır: 

niyet yüzde yüz vardır. Parall 
rın ga~hedilip edilmPdi~ine I.:ü 
Ylik l\lillet 'fPcli:-i karar \'ere{'ek 
tir ve encümenlrrde teker tek~r 
incelenecektir. İyi geçinmek is 
tiyorlarsa zihniyetlerini değiştir 
ıı::inler. 1950 !:t(imlf'rinin bir ha 
ta oldu~u zehabını unutsunlar 
Arkadaşlar! Bugün. yarın seçim 
ler geliyor. Seı;-imden sonra as
lar varit olmayan şevlerin arka
sı kapanaeaktrr. Türk millPfi 
('ok kısa zamanrl~ ı;-ok büyük h>· 
ler haş.armı$tır. Bu tezvir maki
ne~ini işlPtmekte bir fayda yok
tur \'(' nlmav:ıcaktır • 

dın ıaı ar :!:J ')t\ K .... ~a. :!1 l~ 
Zo ta K~al• (":'>1 l " llô r n• t'lr· 
t- ':fl('d•t ''•rol r r t Sıı'lal, "'.'.~hıl 

E.tlr: tun t fi'&ı • ı> 2 4. ~ J\ahar• 
•rl T>ı ı 2: on Ç'11ı,a11.!11rın •• 

atı 22 ı' 'uJ.rı>t !.:n <:tı) Jl;ıtlldaıt 
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nıan• "' !'• lı (Pi' 1~ M Ktl tıt 
11. '• lıaıh•ı• ı~ ~ı') T rktl"ı>r, 

tlıra,h Kırı., 18 t) Af'ıı.!'lD ork•ı

ı~~ ı dııın haf•• annn lı:onl!rl 'Pi' 
ı 1 O~ fn fi uı J;' rd 1 Hll'ıuklr fu· 
hl 1':' l5 F im 'A ılan toyl r (Pi t 
ıo<ıllOtınhıvaıncrı 1~1S!$ır 

aı. lntl ... 1•2!\ S.rbfıt u•t. 1~!0 

S an Y•m• •rı ıa !ı: la"' tl)Ofl Ha· 
Norl•r. 19 ı 5 fıffd ıı • 1.: lıı 1r:'rr ( rı \ 
19 il K nu•ma ı'l ıs R.art·ıı T'lrt 
tur ""ı \ rt' 11, 20 'S Rııf n ,.~,. 

1 ı. ,~ ıo n nl•· il ft •••ti. !?1 1 ~ 
Bir •c 21 f) Hafıf tıırk-ı!•T "l'l' danı 

ıtl (nı) 2 .. ~ T~ rJ. T"ııut• "'• 
'F""ı>:-:ıııl 'l ı Ti dın t lrlc lrr '1'11 ıarlu1•1' 
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' 
Bülent Eken 
Den gece geldi 

fnilniiniin lionuşmac;ı t i senerlir İtah·ada bulunın. 
Ce,·ahPn İsmt-t Pasa dedi ki· Gal tısarav kulübünün eski $an 
•- ~trnderP~le bir noktarl1 trah •fı Rülcnt Eken. diln gf're 

birle<:h·orıı:z: iftira \'f' tPL:\"ir~,.n bir Frano:-ız uçağı ile \·eşilkOye 
memlrkt.~e fa\'rla 2"ehıuYPceğidir. celmi tir ]{ava alanında Galı
YetiştirrlıO:i vasıt- 1 ::1r'~ \'alnız be tasaray fulbolriileti ve dostları 
nim alf'\'hinı e kPnrti arlt;ııl1rı ıa~~fııria'l kargılanan Biilent E· 
\•asıtacı\·!e i~natl3rda hulunrlu ken. rnemlektt:ne \'e Sarı . Kır 
lar. Bizi Balıkeıı:irdP konıı~tur mızı form~ya döndu~Unden do
"•U\'Orlar Ba~hako.:ın h11rarf" siv1 }<"tvı se\'inc ni ıfad!'! etmiştir. 
si emniyetten hah~erli)·("lrlar. R•ı- 1 ' 
'la henzPr h~rlicPIPrin olm'.ıvar-a Ö L Ü M 
"ı hususıınr11 cöz ,.,.,..rı-.-.i takdır-

ıie hPrc::ev dii;rrlf'<'Pktir • R3y .\SORE PtRt'I 
l\IPndtrPcin !i'f)'I SÖ71E'rİ (.\,Tl.K:\T) 

Son ol:tr.:tk P1thıl;an kürsHrt- \'l"f1t ettiğini teesı:ürle hildirl· 
~eldi \'e ~övle eledi: lir 

·- Rizim ari:PT1!1rıl"""!JZ vol.:tur ı Cenı?e merıslmi an kasım 
ır!<aıi.ı,ıı:l 1 r•mı•. ,.~"~'". ~'-~rse.'"" tOS:.? :\arınki paz .. s:'.linii saat 15 
•kserı,ı!t nartıJ-!'ı. hA~ı7' '" '." de Taksim \'n•k•peranı Ermeni 
rın cııl;:arak rf'r:tıri ırınrfp tı11P Katnlik K"I ~esinde icra oluna
c::atar:.k hııhnım~? ve r:ı1h!• hfr caf!ı ilAn olunur. 
'::hah kahVf'Fİ iril"C'Pk midir" t~bu il~n husu i da\'etive ye-
YPni c.,,.i ..... 1•r v.a"1Jrlıktan SO'lr · · k d • · rıne m ır 
'ıPrıı:p,· tıoııı .... 1 ......... .,1.,,1" <::1'"'' .. ' 

c:ura~ına rır \·~1rh •j .. , hl1inıt" I 
ol~n me,-zular ·akında hallola 
cılctır.• 

C'l"n:n:p J.p\·~11mah 
BECIDYJ\N 

Telefon: '1229-80991 

an 

T 
öy 
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AÇIK MADEN iŞLETMELERiNDE, ELEKTRiKLi EKSKAVAT0RLERLE, 
HAFRiYAT MALiYETiNi INDlREBILIRSINIZ 

ı 

P& H Ek;kavalörleri 6 yarda 
1 

Ma.denciliğin selahiyetli liderleri kul· 
!andıktan sonra P&H Ele.klrikli Ekska· 
vaiörlerinin işlerine en uygun oldu~ 
ğunda ittifak etmişlerdir. İşle bunun 
içindir ki Dünyadaki maden işletme· 
!erinde ekseriyelle P& H Elektrikli 
Ekskavalörlerini bulacaksınız. Elektro' 
magnelik tip debreyajla techiz edilmiş 
olan bu makineler, islihsallerinizin 
devamlı 'olarak artmasına yardım 
eder. Fazla malumat içi n P&H mü: 
messiline. müracaat. ediniz. 

küb takala kadar benzin; 
'd izel ve e lektrik molörlü 
olarak yapılmaktadır. 

Not : p & H Almanyodo tesis. ettıği robrıkoloriİida· 
imalata bo~lomı~ olup 1,5 yordoyo kadar 
sıporıı kabul edılmektedir "' - ....._ 

HARNISCHFEGER OVERSEAS 
CORPORATION, Milwaukee 46,' Wis., U.S.A. - .. 

C•lııl• ''H•rıı•ıc•~ 

fıt•lııliı••' ı. lff4 

Türkiye Umumi Mümessili: .. 

TATKO Otomobil, Lastik ve Makina Tic~reti T.A.Ş. 
Cumhuriyet . Caddesi No. 35 Taksim - lstanbul 

·Telefon: 82240. 82249 Te~ra~si:)ATKO~lstanbUI 

r------·__;~;;-~-~~~~;;;;;;;;;~ I 
ISVEÇ 

ISLAVED 

BAYAN NAiME HALiD YASAROGLU 
na aıt çok kı:·metli ev eşyası, bıblo ve çe~itli emsalsiJ 
parçaların 

HARiKA MüZAYEDESi 
30 ka~1n1 1952 pazar ~ünü saat 10 da ~isantaş, \'aliko· 
nacı Caddesi 41 numaralı Konak (Çocuk Bahçesi karşısın 
da) şin1diye kadar eşine r:ıstlanmamış altın kaplama Edir
ne mükellef 4 kapılı :J, 2 ve tek kapılı vitrinler - Şamdan· 
lar. taburelel', resiın ccrçc\·cler. koltuklar - 16 kollu 
renkli Bohcn1 avizeler - Eıı nadide Bohem, Saks, se ... ·r, 
Beykoz, Yıldız, Çe;:mibül',Ul par('alar - Fincanları - Keh. 
ribar ağızlıklar - Parı:::ı n1alı ffVcrniş I\Iartin Epok biru 
Chai~c Porteurs ve birçok çtşitli emsalsiz paı·ı:alar. 

Teşhir Günü Cumartesi 
PORTAKAL , 

HAS TISI 
Sümerbank -

Alım ve Safım Müessesesi lstanbul 
Mağazası Müdürlüğünden 

.'Iagazamızda mc\·cut Erel!li fabrika!>ı mamulü lakri· 
ben (10.000.-) metre ha;arlı 324 takdir numaralı dar has· 
se satılacaktır. 

Fiyat tckliClcri 10 aralık 1952 tarihine kadar kapalı 
zarf içerisinde mağazamız müdürlüğüne bildirilecektir. 

Taliplerin bu işe ait şartnameyi almak ve muYakkat le 
minatı yatırmak üzere matazamıı müdürlüğüne müracaat. 

.46A Radyo 
Rt1o'f10/arı11 Ajasıd'lr. 

Makineli ziraatte dünya ölçüsünde 
güvenilen bir isim : 

Mc Cormick 

INTERNATIONAL HARVESTEA 
Mekanize ziraatle verimli ve rantabl 
netice almak için daima hatırlanması ge~ 
reken hakikatlerden bir kaçı : 

.-------:::
? rD ! 

1 !arı ilan olunur (18814) .............................. 

• Mc Cormick traktör ve ekipmanı lnfer: 
national Harvester tarafından her ııe"1 

arazi ve mahsule uygun vasıflarda 
imal edilmektedir. 

• Traktör ve ekipmanı daima yeni gibi 
işler bir halde çalıştırmak için lnterııa· 
tional Harvester'in kendi yedeklerinde~ 
bol miktarda bulundurulmaktadır. 

, 
l - . -

· ı 
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B U T U N l A S T 1 K l E R D E N U S T UN 
uıuıl S.\TIŞ YER'J 

LATs~f~a;ı.~L G İ S L A V E D Lastik Deposu 
Aıirtfe ndı Caıl. Hanımeli Sok. No. 2. 

Post> Kutusu 360 ISTANBUI. 

CıddJ tırmalar accntılıklarımız iı:in müracaat kabul edilir. 

Kongreler 

ııillet Partisi .\dalar ilçesi 
'\"unitmc kurulundan: 

ıô 11 9i~ -pu .. r ruııu •••~ ~3 f• 
a:n ,.. b111111111J't11k11> lla11tn ttıatı 

korı.ı1t"rrl, Rum .-ınlıı ıalonucdı kra 
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Edebiyat Fakültesi Dekanlığından 
Fakültemiz umumi psikoloji kürsü~üne aylıklı ve İn.;iliz Fi 

lolojisine fahri birer asist~n alınacaktır. 
İsteklilerden aranan şal'tla r: 

1 - ::\temurlar Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı ~artları 
haiz olmak. 

2 t~tckli olduğu bilim dah ile ilgili bir )'Üksek ögrcnim 
diploması almış bulunmak. 

3 - 1ngilizce dilini bran:;ı dahilinde inceleme yapacak kadar 
bilmek. 

4. - ilgili kürsü tarafından yapılacak dalı ile il~ili imtihanı 
başarmak. 

İsteklilerin 15. 12. 1952 pazarte~i ak amına kiıidar dilekçe ve 
bcl~cleriylc bırlıkte Dckanlıga müracaatları. 

Yabancı dil ımtihanı 18.12.1952 persembe günü saat 10 da 
Vr;necılerde fakülte binasında yapılacaktır. (18732) 

r·-----------------------
Reklamda .yeni 

hır ~·iır ' 
Vatan ilancılık ı·• rekliımcıhk bakımından çok mühim bir 

lci:jebbti~e Atirmiş bulunuyor, 
Bu leşebbüs tasnif cdilmiı kısa iliın ıeklinin ihdasıdır. 
Dünyanın her tarafında gazetelerde neşredilen bu il8n1ar 

hem c;ok ratıbct cörnu~ktc \'C hem de verenler için ı;ok fay~ 

dalı olm•ktadır. 
1'asnif edilmiş kısa ilJ.nlarımız hcr,;ün gazetemizin n1uay. 

yen bir :..·erinde çıkacak; mesleklere, faaliyet sahasına yahut 
işe göre tasnif edilmiş olacaktır. 

Bu ilanların şekli \'C licrcli söylcdiı·: 

10 kelimeye kadar bir ay muddcl1e neıredilecek olan Raif Ferit Bir 
ilanların aylıı;::ı 20 lira. Verem "e OabiU Hastalı• 

Gün a~ırı \'cya 15 ı:ün nc.§redılcccklcrin a)·lık ücreti 12.5 ları 1'1ütehassısı 
lıra. tııuaycnehane Besıltta~ 

1-Jaftada iki gün nc~rcdilcnlcrin aylığı ise 8 liradır. Tram\'ay cad. Emniyet San 
On kelimeyi J;C'çcn ilinlarda her fazla kelime için .Lıünde tıpı vl'rıınd:'.t l\n l.t reı· · '-'-~~~~-----------~~~~~'!"!_ vali Konağı <.:ad No 3J 

• Ziraat makine ve aletleriyle parça "e, 
servis işlerinde daima hizmete amade 
bulunuf maktadır. ,,• 

• "Mc Cormick - lnternational Harvester 
sadece bir ismi değil, ziraat makine 
ve aletleri imalinde Y O z Y 1RM1 Yıllı~ 
bir tecrübeyi ifade etmektedir. 

INTE N T O AL HARVESTEff 
TUrklye Genel Satıcısı 

TÜRK INTER MAKiNELERi 14.0· 
Bankalar Hanı, Galata • lstanbı.1 1 ~ 

Şubeleri: ANKARA, ADANA, ESKiŞEHiR, ~ 

STRAYHGARN YÜNİPLIGl 
SATILACAKTIR 

ı<· 

Silmerbank D•fterd>r, Btinyan ve Isparta Yünlü St~:br. 
mües~esesi Defterdar Fabrikasın!a mevcut llereke .11 gaf11 
kaı;ı imalatı muhtelif No. da cem'an 18725 kilo ştrJ) 
yün ipliği satılacJl:tır. , ,t· 2U kurus alınır. 18. !395. ~luayene 17·19.5. Ev 

- Baıaran Ap. Kat 1 relefon: 

Gönen Kaymakamlığından " "'5R
4 ~ 

Taliplerin bu ı~e ait $artnan1e ile luzumlu ızai1 1 ·~~ı" 
rnak ve tcklifleri1e n1uvakkat teminatlarını 8/12/952 ~ yJ· 
tesi gl.inU saat 17 ye kadar mü"ssesemiı Yilnlü şuııe~ 
dürlüğüne tevdi ctn1~k üzere müracaatları rica oııın11~9) 

(Malmüdürlüğii) 
Ahmet Özfürk ve ıerik : Osman Sııyhun'a 

Xamınııa salınan \'e bilintn adre~inize posta ile ~önderi. 
len cezalı kazanç \·ergisi ihbarnameleri tebliğ edilerneden ge· 
rı geldiği için süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılmak tizerc 
5432 ~ayılı vergi u ul kanununun 93 üncü maddesi gereğince 
yapılan i~bıı ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Gönen il· 
çesi malmürlt.ırlti~üne biz.zat veya bilvekille müracaat etmeniz 
,·~yahut taahhiitlü nıektup veya telgraflil açık adre. inizi bil· 
dirnıeniz liizumu ihl;.ır olunur. (18813) 

--------1 .. 
KIRALIK 

Be)·otlu L.tiklal Cad. A· 
~acami karşısı sabık Filco 
hanındaki yazıhane ve mu· 
ayenehaneye el\'erişli üst 
katla,. kiralıktır. 'Müracaat: 

Tel· 44008. 

( 1:16, 

SüMERBANK . 
Alım Ve Satım Müessese5

' 

mtlyar Hhibl: s NAN KOKLE · d~r: 
Bu ıayıdı yaı1 tslerint fii1eo idare eden mes'ul OJU 

~IELhı YENER obııl 
(VATAN) Gaıeleclllk ve lllalbaacıhk T. A. 5. - lst• 

VATA'i lllATBAASC 


