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NATO, lngiltere ve 
Fransadan izahat istedi 

Ja3~ 
~ SflVlllllllU Jıedefi11e 

caı·ıı.ı vaı•ı11adığı soı·ıılııyoı· 

Fransa, hava alanı 
• 

yerıııe 

için verileıı ödeneği 

sarfetmemis 
,j 

----~·------~~~~~~~~~--~ 

Birbuçuk milron ton 
hububat ihraç edilecek 
Bu yılki ihracatımızın 

yüllseleceği 

1 ıuilyar 

talımin 

370 ınilyoıı 
• 

liraya 

ediliyor 

Tieaı•et Bakanı «Dış ticaretteki a~ıktan 
ürkmiiyoruz » diyor 

Aradaki 1 

Anadoıı; Aı••~ Kı::n~\L ,\ YU,\lt 

Fark 
~h \'ı\:t. ~: 

l)tıııokl"ltet Enıin YALMAN 
baıı:ıt ~artili bir do tum 

' l · dedı ki· 
tııı.. ~ıla · 1«..., Cİirfi rın! alaka lir ol.:ıı) o· 

11 tllsııp ot lerınıle brralıedın. 
~'- hıı1ış ~~ğuın parti iktidarı· 
r tor 'e 1~ Yol tuttuğunu gö· 
~ı buıı enın gibi füüliiyorum. 

.\ 11 <:ahit a ,rağnıen enin: llü<.e· 
~~y ile a \ ~!çın \'C J':ılih Jtırl:ı 
1 lq\~ Ytıı tenkiıl rcphr. imle 
l~e l~ , , adt'tll tr :ıniit ha· 

1
lt 1'~111ı. atman, bir Dr.mok· 
tlihr 1 sıfntile bana •·ok acı 
b • ' •l °'h1ıııa 

raris, 10 - Kuıc.} A tlantık l c!A•• 1 OU• """'"'""' 

Paktı, dün Franı.a ve İngiltere- Ticaret ve ekonomi h:ıyatımıı 
den silfıhlanma pro~ramları me- bu~un birçok meseleled. içim.le 
ı;elcsinde kartlarını açıklamala- ta~ınıaktadır. Mevcut dı:; ticaret 
rını sarahaten istemiştir. rejiminde giinün ihiyaçl:ırıııa gö-

Atlantik konseyi, diğer pakt re bir değisiklık yapılıp yapılnıa-
ü~ e:.i memleketlerle beraber sa-j nıası meselesi ınünaka a nıe\'ZUU· 

<Deumı Sa: 5 Sii: 8 de> L_ ıoe,·ıımı Sa: 5: Sii: 4 de> 

SalGhiyet K•;erilmezse1 

Musaddık çekilecek 
Senato salôhiyet kanununu reddederse 

gidilmesi muhtemel 

Kôşôııi, sıkıyöııetiıııiıı 

. 
yem seçimlere 

~DQr ,, .kıınaatiıne giire rt'-
ıloltlJc e~'lını. l'akııt ayni hisı.e 
~ llitııtı en h:ı~ka drmokrat 
\ •ııı. ( tı hulunacagmı ılii un· 
b tnai iti 11 ıılarıı111 hu ~iitunlaı·ıla 

) Jıiikuı11et teklif iııin 
devaı111ııa 

aleylıiıııle 'J'irarcl , . .,. Ekonomi Bakanı En ver Gürc-li ılı.in ınuharririnıize lıahat \erirken 

~ldııııı. 11 lı-krarlanıağı ıhı1'~LI 

S1
hs1 Ilı 

,. bir llı·aııeıenin mııa.) 'en 

.ıhıııılolu Aiann 

Tahran, 10 - İran Ba~lıakanı 
l\luı;adıiık, diin ayan ın<>t·li inin 

1 

kendi ine 6 ay iç-in milli mtidıı· 
faa \'e iktisadi sahada fc\•kaliiıll' 

salahb etler taııınıası hakkındaki 
\!11 ~le <ıfba~ınııa ll rılk rarti~i· 
l llıttrlın~ abfpJerilf' görü 2ıı· 
~lldıı,ru1'" birle ebllir. J.'ıakat 

1ltıJı de ollarımız da, ~a)c· 
li~llhaı11 ~~ıııamilc a~ rıdır. 
tt ,oıııar . ır si~a i parti .ıra. 
t1,~llle11 11 •1çln .. tabii emel: sİ\'a i 
t,' llıillet~ gozıteıı cliı ürmrk· 
_, ttıııe1c •: ınukadderaıını lıla 
,1

11 '1ab1 e 3.kımıııılan krn<lilf"ı i· 
1
1lta1111 hı ı olctukl:ırı k:ınaali· 

bı,'•le h; .. ~ara l'ermtktir. 
lt~ı hıı unı .,un Partiltr arasın ıla 

j kanun proje ini ta,di~ etnırmeı;I 

Ge·neraı 'Ridg;~~ .. 1 

S Eylülde geliyor 
\it~ l'artt~ ~e harp hali var. N A T Q 
d~ ku1~ Sınııı ha,ında ke~kin Ba~komutammn bu ziya

retine siyasi çevrelerde çok 
ehemmiyet veriliyor 

~ r ff asılı duru~·or. Cu ıra· 
ı1~ ıı,t" ~a~· nıen ıııılııt'ının, I>. 
ltt 1'1 h~ llıcl okumaları, onıa: 
•itile kr,~·~"llf'riııe in ar iil~Ü· 
ltıa~ 1~tle 1 \f'rmelrl'i: he eıi 
... ~ ı 1 Pek ılr. kola ,· sa\ ıhı· 
""tıı . ' p - . • 
ltııırPtı, t~ • lil"' huıaını .. ıe hu· Tu .. rk • Yunan ~ 1 llıeıır\ap 'Precr.k ~erde. 
1 tlttiııe aaııerin miiılafna 1111 

lt~llıa 'sa lalalar, lktiılarl;.ı llZ· Denı"z manevraları 
1 Nato orduları ba-komutanı Ge 

neral Ridg,vay·in, Türkiyeye y 
paca~ı ziyaretin tarihi belli o1· 
mu tur. General eyliılün beşınei 

t tıı,. .~arı aramak \'f' meın· 
">~ ''a . it re ~ • sı huıur ~aru t m:ık 

t, Utlu 

1 ~1 ~'hetı ı:a) retler . arrc• .. e· ı Bas ıyor 
-~ lllıırı " a~ıllH·a hareket el· • 
~ı bııgn~k .. hık_~t Halk Parli•İ· .lııadolu .lJa ·" 

daı liderıı&· u hun)'f' i n• l\H'V· At' 10 Atı'na a1·an~m n 
~ı ı;ln tarı ı ·· ·I ı · T ın:ı - ' t~~ ı:ırı a .ı. ıo' e ıır ı ,. blld' ·d·ırr· göre Yıınan tlenız 
llı ıı) Çılııı a~ına ınii~ait gö· 11 ıtime ' • · 

lıit •ır, · kuv,·etıeri kurmay başkanı Vıs· 

lttt~ ~br larart:ı b . • , amiral Konstas Tlirk deniz kuv-
~ u n enım ıçın <:U • K · 1 s ı.~llıa Partini . . • vetlen komutanı oramıra a· 
''' "t '1, hir aıt. ıktıd~rd.t 111 ~· dık Altıncanm davetini kabul e 
dt ~ ıııı>"ıır ka nıeuuu te . d k - "müzdeki per,emb" "İİ ı u~ııı • Rtn a . k ,.- I( . ere onu ,. ~ .. 
'lııı !lkra • ııta ur nr· .. Ankaraya barek~t edecıık· >t,1 aıı 'c 1 \'e hiirri) eti n kiik ti~u 

• llc rnııhsuı \' rmes· gıı r. . 
)'ltı bi ' kiıtenb • r 

1 
1 ~ • Her ıki memleket Jenız ı.uv 

lttt ~~ l:azct«'ci"~rı ~n rı ıbp 'U· vetleri komutanları ara ınna co 
t ~ıt d , ım • .,,ır u ga· d k .. k le T · d a b L '''anıı ~ 1 .. reyan e ece· muza ere r ur 
tfe 11a111~oru 111 

1 ~,° çu~erl~ or~H· kiye ile Yunanistanın kuzey • t 

günü Tiırklyeye gelecek H' nıe 
ra.inıle karsılanaeaktır. Siya i 
Çe\Telerde Ridgway'in bu zıya. 
retine büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. 

Xnto baskomulanının yapaca· 
ğı bu ziyaretin. ·Ortadoğu s:ı 
\1ınması• hakkında ingillere lıii 
kumeti tarafından hazırlan:mık 
altı devlete tevdi edilen savun· 
ma planile alakalı olduğu sa· 
nılınaktadır. 

General: memleketimizi ziyare 
tinde, hükumet mak:ımlarlle as· 
keri ve siyasi mahiyette te.11as· 
lar yapacak: bu arada ::üncy 
doğu Avrupa komutanlığı ka· 
rargahının nerede kurulması ıa 
z.ım geldi~i hususunda da bir 

~a~~aııYcurı bir. 'ı s't;lret e _:ı~a e· (Den mı Sa: 5; Sü: 3 del 
'tdt dest . u a gonır·cm __ :..:..::...:...:..:._--~---------------

~( .'c ııe ekıı l oru ııı, Jine ne· -

karara varılacaktır. 

>ıı dı " 'u tanıan inhirarıann Surı· ye 
11ııakl.i rsanı, onu da açıkça 

~,b;uıı ıı~kçc;ın?ı~y?rum . 
eu,~~ıı, hn! aı-tısı nın kalem 3• 

)'i 1111 bf &az hoğa73 çatı~tık 
\.~·~ ~·in~ 110ktacla hirle!iiyonıı~ 
)•r!ı, lt aık <:atı abiliri1. Buna 
l'oı 1atak . f>unisi, sh•ası huzur 

Dışbakanının 

ı llid • 
ttr•r lltııe1k illi 'e yapıo bir 

beyanatı 
«Türk iye ve Suriyenin birbirine tarihi bağlan 
vardtr. İki memleket arasındaki bağlan daha 

ileri götürmek lôzımdtr.» 

~. 11ldaJı:i t v, :ıh i bir ~t?fin 
l~ıt '!c tıt 0Plıı luk mahi\·etini 
~~t llıij~~e~ olsa, Halk Pal'fi· 
~lliıı •tı \'aı..~ lirette kalrm ı.uı 
lı ~ arıarı c ayarım. r.ıı par· 11 1 h d 
~l~·'aıı evell~a l{cnç \'e kıymf"I- Ta a , fa hn an 
lııa11 1 tarıırt er ve frıııgatll te· 

1 

'furk nara'•• A a " 

Şam, 10 - Suriye dı~işleri ba· 
kanı Dr. Zafer Rifai ,buglin (T. 
il. A.) nın Şam muhabirinin . or· 

~~~:~:~~ a:ıarı bu l u nd.ı•.tıın:ı terarı~f edivor 
\~ ti baı · >. 1'. ile ıkt bir 
~t ~artı b 111~" bulunduğum ı;i· 
'l~i .ll~id "~gu~kü merkf"li~·t"çi 
1•tıı 1111 d · nııırakahe ılii m<111: 

duğu muhtelif suaJlere cevaben 
şu beyanatı vermistir: 

., t • Uzl'lti • 
"'t~ l ııı e 8 . r e, gaıetecı sı· 
tıııı ~ii h :ı~ı nıj bir işhiı"liğiııe 

' ll)'Uk hir 7t'\k '>aya· 

~it 
L ll;~(ı•tj j • 
'liııı tr ~r \·ın: iyası pllrli· 
llıtllıı''•tıt ıi~~~n ıı a hu umet h ii· 
lııl~ ~~ttçj b' bir devirde ho) le 
4" ı;. tıı~ t«'rı r ıtidişe sadık ki11 
'"h· rda.11 b' ın hir l dir. \ 'at11n 

"" · ır ıı..~, 1~1n L Çoğu, u nva hıı 
~er "ll'ı hl k'· 1 • . 1 Ve • ı um erıııı \'er· 

1 lıt\;ı :Zıhın ı,.,inl ona t;(irc 
lltı ~a: S; ~ü: ti da) 

A uaeictıd r~u• 

Beyrut ıo - Ürdün hükumet 
çevrelerile sıkı tema~ta oıan i· 
nanılır kaynaklardan !> ıgılıı bıl 
dirildiğine göre Ürdün kralı T.ıl 

c n,.vam ı ~:ı: 5: Sii: il de> 

•- Tül'kiye ve Suriye kardc~ 
bir kom udur. Bu iki milletin bir 
birine kar~ı tarihi bağları \'ardır. 
Biz, Türkiyenin medeniyet \'e ı~ 
lalıat yolunda yaptıkları bi.iyük 

C Or\'amı ~a: 3. SÜ: K Mı 

.Jııııdaı•ıııalııı·~ polisleı·i 
.... .. 

kuı•akola 9öıiiı•iiyoı·d11 

Yakacıkta bir eğlence yerinde çıkan hôdise büyüdü. 

Emri veren jandarma komutanı ortadan yok oldu 
O'aıı ı 3 üncü ı;ayfadal 

Meelisiıı keııdini f eshiııe 
ihtiınal verilıııiyoı• 

Hükumet, evvelki beyanlanmn 
1 leme teşebbüsüne _geçse dahi; 

aksine, seçimleri yeni
D. P. Milletvekillerinin 

Ali 
h:ında :um;afldık leh ine yap ı lan hir n timayi:ı 

bunu müsait karşılamıyacaklan 
llttı ıl Jfrlı•I> ri J 

Sı\llı\llA'ITİ~ SÖN:\IEZ 

Ankara lO - Yeni seı;iın de alacal!ı roller hakkında haıı 
kanununun koydugu miadı. >'a· gazetelerde çıkan haberler !>I· 

ni 1954 dü beklemeden hlecli- yasi mahfillerde l'iddi kar;ıılan· 
sin kendi kendini fe:ıhedeceği, mamaktadır. 
1953 de bir nıilessisan meclisi· fç politika h§di;)elerinl yaklll· 
nin anaya ayı tadil ederek fıyiın dan takip edenler. Demokrat 
meclisi ihdas edeceği ve ikti· Parti iktidarının böyle bir kn· 
uar ile mulıalefelin yeni seçim· mevamı "a: 5: Sfı: ? del 

Gökay, Belgrattaıı 
Üskülıe ~itti 

Mahir 

Gazeteler bu ziyareti, Türkiye ile Yugoslavya 
arasındaki yaklaşmanın ilk işareti sayıyorlar 
Belm-ad .10 (Hususi) - fstan·J ret eden \'ali, bilahare meçhul 

kabl•nesı• bul Vali Ye Belediye Başkanı asker abidesine çelenk koyıııu§ 
Ord. Prof. Gökayın Bel"radı zj. tur. 
yaretinden biitün Yugo~lav gaze. Vali ve Bayan Gökay şerefine 

Procıraın yapıyor teleri ı:amimii bir lisanla balı· aksam, belt'diyede muhtesem bir 
~ ,. 1 setmekte: bu ziyareti. Türk-Yu· kabul resmi tertip edilmiş, mü· 

r:oslav yakınlaşmasının memnun teakıben :ıiyafct yerilmisHr. Ziya 
Eski Genel Kurmay Başkam ile General Necip hık verici bir hfıdise-i olarak be· fettr. Bü)ük Elçimiz. Yııgoslnv 

d b. b k M b lirtmektedirler. Valiye hrr ta· de\let adamları, profesörler, ba-
arasın a tam " muta a at var. I Sif asını, rafta bü) ük bir Se\•gi ı:osteril· ın mensupları hazır bulunmuş-

eski kraliceyi kahraman sayıyor mrktedir. lardır. Yeme'k e~nasınrla iki mem 

bildiriliyor. 

l\lerlıum lliL.mrt .:\Iünif ÜJgen 

Acı bir kayıp 

Hikmet Munif .. 
Ulgen 

~ • Bugün Belgrad Belediye Rcisl-, lekct arasındaki dostluk müna-
DuHv• llebcrlır Afa," ni, Türkiye Büyük Elçiliğini ve scbctleri hakkında samimi ko· 

KaKhire, 10 - ;\!ısır Hükiı-,mutanı General ;\luhamıııet Xe. çocuk koruma müessesesini ziya cDeıamı Sa: 5: ~ü: 3 del ( '\'aıı ı 5 ind sayfamızdadır.\ 
meti bu akpın 3.~ünlük biri~ cip1 fit ü~e i~ deh Başbaka~ı ~~-~~----~~~~-------~~-~----~~~----
tirahatten ~onra, Iskendcriycden lığa davet etmiş ve Nısır'ın iç 1 1 
Kahfrr.}e dönen Başbakan Ali 

1 

politika me cleleri ve hiıkıım<>t 1 
Vefat etti 

r.ıahirin riyasetinde fevkalade ile ordu arasında kurulacak iş- .ÇaııalrJra e yolcuları ug"" urlanıı·ken ... 
bir toplantı yapacaktır. bırliği nıe,·zuuııcla ınilhiııı müza. ~ ~ 

Bu toplantıda, Hükumetin 1 ker<>lerde bulunmuştur. 
bizzat Ali J\lahir tarafından ha-~ Resmi kaynakl:ırdan verilen 

1

------------- -------------

zırlaııan ic ve dı!'! politika prog- bir lıal><'rc göre, eski Genel Kur. 
ramı etüd edilecektir. may Başkanı General llaydaı· 1-

Programın toplantıyı müte- le General Xecip ar:ısında tam 
akip, llükfınıet•tarafından efk§. bir mutabakat ha ıl olmu tur. 
rı umumiyeye açıklanmaşı bek- General Xecip, Ordu Kuman· 
leıımektedir. dıınlarilc hiikiımet ara ında ya. 

Ba.~nkan ,.~li lllahir bugün 1 pılan nıii~tc.rek bir t~~lantıd:ın 
Mı ır SıUihlı Kuvvetleri Ba ko- mr,ıınıı Sa. 3 Su f> eh\ 

Muhalefet, Adalet B·akanının 
izahını kafi görmüyor 

Ulus, «Hükumetin, tasan metnini umumi el
kôra bir an önce açıklaması lôzımdtr» diyor 
Hükumetçe hazırlanan ha'.<:.m 

ler kıınunu tasarısının. bugüıı· ı · B d 'd 
lerıle iktidarla muhalefet ar::ı.ın ozcaa a a, 
daki siyasi münakaşalara me\."lU •• 

le kıl ettiği görülmektedir. Uzüm ve sarao 
Ankarada ı;ıkan •Ulu • Jazc 

tesi, bu mevzu ile alakalı bir ya 
zı ,ı. ayınla mı tır. Gazete; nıııh:ı· 

, -
Bavramı loıtlanrı 

(lleunıı :sa: 3, Sü: 8 de)' (\'azı ı 3 ıinrıı a,ı. fada) 
t •anakkalr muharebelf'ri n iıı l't•re~a ıı ell iği ahaları geıınek \e a7.iz ehitlrrimizi •iyaret etmek 
mak:.atiile tertiplenen ryahate htirak rdcn leri uğurlad.u i1ı.i ~.lııl ana ı göz yasl:ın:u tutamı.)orlu 
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ıım:ııtfD 
Bir taşla iki kuş 

BAHISLERl:I 1 3lllıını~ı1~ııı;,11ım~11n11QI HUKUK 

1' AZA!\ : Son zaman
lardı iş. 

lcncn ı;uçla· 
rın, eskiye 
nazaran ür' 
aılı bır ço. 

1 BİR HUKUKÇU halde, ccmıye· k 1 k d 1 
tin intiı.amcılt· sar ıntı 1 .,., e en er 
ğından doğan , 

ğalma ~o tcrmesi; halk e:Eka· 
rında turlu endışelcr, lizuntil· 
lcr . )arattığı kadar, ilim a· 
damlarını da, bu mevzu Ustu. 
ne caılmck zorunda bıraktı. 
Bır )andan, cemi)ct nizamını 
korumakla ~nz !elı olan )etkı· 
lı kim eler; öte yandan, bu 
davada fıkırlcrinden fa~ da 
beklenen şah ıycUcr 'e nıha· 
yet bir taraftan da ha ın, n)nı 
me\ZUU deşmek \C bu lş" n ça· 
rclerlnı aramak maksadı üs
tiınde birleşti. 

i tanbul Valisi profesör 

den tecahül ederek, davayı in· 
di görü!jler ve hüktlmler Ustil· 
ne kurmaktan daima uzakta 
kalacağız. 

Her memlekette suç işle· 
yenler \'ardır ve h!'r mt-mleket· 
te suçlu. toplululk ni1amına 
karşı gelince cezalandırılır. 

Fakat suç i(levcni mu,·nkka· 
ten kendi bünyesinden· nvırdık· 
tan sonra onu kaderi ile b:t!i· 
b:ışa bırakan ve o suçun 'u. 
cut bulmasınclaki sebeplere ka
yıtsız kalan medeni bir toplu· 
luk düşünülemez. 

C'enıiyet V!' ~uçlu 
münaı.ebrtlcri 

A dam öldürmek elbette kö· 

knçınılmaz bir neticedir. 
Suçluyu, cemiyet hastası te· 

liikki eden ve onu kurtarmakla 
cemiyeti korumanın avnı ey 
olduğunu düşünen Yirminci 
asrın insanlık anlayısı : suçların 
teşekkülünde bu sebebi ılk un· 
sur olarak görüyor. Ama buna 
karşılık memleketin bazı mli· 
ne\'\·erlcri, •Sah-:i in • l;:ım • 'P 
.ibreti Müessire• usullerini tav 
siye etmek gibi. buı:üniin in· 
sanlık anlayışı ile alaka~ı bu· ı • 
lıınmayan bir zihniyeti bile mll· 
da(aaya kalkı:şabiliyorlar. Bu 
durum karı;mncla ı•tırap duy· 
mamak kahil d!!ğildir. 

Şehrimizin ileri gelrn spor kliiplerinden hirinin, cumartesi 
:ıkşamı Bebek Gazinosunda t<'rlıpledi~i mehtap eğlencesinde, 
ortalıj!ı heyrcana \'eren ve davl'tlilerin huzurunu kaçıran mli
csslf bir hAclise cereyan etmistır. Yaptığımız tahkikata göre 
hAdıscnin mahiveti şudur: 

S:ıhıldeki g;zinoyu dolduran kalnhalık davetli klillesinin 
neş'e içinde eglcncliği ve vaktin bir hayli ilrrlemiş bulunduğu 
sırada kıyıya yana an bir sandaldan gazinonun bahçe kl mındakı 
masnlarcla oturanlara ilrri geri sözler sadedilmf'!~ e başlanmıştır. 
\ 'azi)ct gazino sahibine haber verilnıisce dl' sırnaşık kabadayı
lar !:özle tecavUzl,.rini daha ıiyade ileri ı;ötilrmiı~Jcr, gözlerin,. 
kcslir<lıkleri bir kadını :-:andahı dllv<>l etmişlerrlir. 

fşln çığırından çıkmakla olduğunu g~renlcr polisi 1 eyliyet 
ten haberdar rtmi~lcrdir. O sırad:ı dPvrıyc ı:eımektf' olan rle 
niz l'mniveti mensupları hadis~ye müdahale rdinr.e kafadarlar 
dıın is-rnııil, Sarlık, Ahmet, Sarim \"C iki arkadaşı :ırasınıin önrP 
miinakaşa haşlamış. biraz sonra ~l:ı iş iti~ip kakışmay~ kad~r 
ilrri gitmiştir. Bu esnada mütccavızll'rden Ahmet: denıze dus 
mUş. etraftan yetişenlerin yaıdımiyle kurtarılarak memurlara 
teslim edilmiştir. 

Savcılık ve polis harliseye elko~muşlur. ---

Yesilkiiy lllrl<'oroloji is. 
tas~ oıııınun tahminlerine 
görl', hugiin şrhriıniıde ,.e 
ci\'arıncl ıı, hu a ~:ıbahleyin 
ıleniz ~iiıii ,uslu 'e kı men 
bulutlu sonraları açık grçe· 
rrk: riiıınirlar kıı1ry doğu 

istikamrtindcn öğleye k:ıdar 
harir. sonraları orta knHl'l· 
te esecrk; hna sıcaklığın· 
da mühim bir deilııiklik ol· 
ma~·acaktır. 

Diin ~Phrimiıdc hava sa. 
b:ıhlr)fo kısmen bıılutlu 

sonralan aı:ık grrmi•; riiz. 
~arl:ır k111ey dollıı i~tik:ıme· 

tinden orta kıınrtte rsmtş. 
tir. Giiniiıı su·aklığı ı:ölge. 
ıh~ a<!!ari J8.3, :11a nıi 30.fl, 
güneşte i~<' .i9.!l santigrat o. 
!arak kay<lfılilmi,lir. 

KUCUK HABERLER • 

Göçmen Yardım 
D. Gençler 
Kolunun kongresi 
Göcmen Yardım Derne~i r.('ıtÇ 

!er Kolu dün ~aat 10.30 da '.:\tar· ı 
mara lokalinde toplanarak fcv. 
kaliide kongresini yapmıştır. 

Sulhi Keskinin riyaset ettiğı 
bu kongrede eski iclare kurulu· 
nun hesap vermeğc gelm0yişi, çc 
şitli tenkid \'c münakaş:ıya yol 
aç·mış ve salonu elektrikli bir ha· ı 
v:ı <foldurmu~tur. Bu ar:ıda söz 
alan muhtelif gençler. eski idare 
kurulunun iş görmekten ftclz , 
olcfullıınu, hc~ap \'ermr.ktrn kaç· 
malnrının huna bir delil teşkıl 
ettiğini söyliyerek, .göçmen olma 
mız ve bııgiin irin toplanacak bir 
Yerimizin buı'unmaması, bizi ça· 
i ıcmnkt3n asla alıkO)'lTlamalıdır • 
ıiC'mi<Jcnlir. 

daşıar 

Birçok ~azetcd prk• . bll' .. e~• 

gihl benim d.c u> '('uriıJll 
Junduğum Tiırkı)e J(urbaıı 
Kurumu, Zafer ve. ırlı 
Bananıları vesilt•ıle. tı· 
gezi fiatına olmak uırts~aıt3 
mir Fuarına \'e '11~1111 tıııii 
hir ~ifte gezi tcrtıp e 
bulunuyor. heııı 

Jleın Kurumun :ızD~~id 6-
ılc turizm hnrekctıer•1 ınu· 

"k • i b r teclenlıcri tcŞ\ ı ·çıs geıl· 
Jıarrir olıırak bu çifletıabtr 
> i okuyurularımız~ ıaııı• 
\"ermeğl, kcndi_Ierıne da ı.ı· 
olalıikrek malunıatı bıtld 
sara eklemeği fayılalı birkaç 
yorum. nu r.uretle ıı~tıl
kl inin hu ) oJcuJuğa ıı3• 
ıııasını sağlı~ ahil.frscınınış o· 
na dıişen vazifeyı > aP 
!urum. .. ii d' 

Gcikay bundan birkaç giln cin
ce, cinayetler grafığinın bir· 
dcnbırc ~ükselmesi üz.erine te
laşlanarak hır ilım heyeti kur
du ve derdin de\•asını arama· 
) a koyuldu. İlım adamlarının 
yaptıkları toplantı, me\cut 
derde. nazari mnhi,ı. ette bır ışık 
tutmaktan faılasını sağla) a
madı. Mevzu, mahdut bir za. 
'ı)eden 'e umumi nazariyat 
çerçe~c inden mütalAa edıldi. 

tü bir evdir. Ferdin fer· 
de karşı yaptığı bu hareketi 
kötü sayınca, aynı kötülüğü t'C· 
miyetin suçluva karşı yapma· 
sında, haklı Eebep bulmava im· 
kAn kalmaz. Suç işleyen her in· 
sanı, kendi bünyemizden ebe· 
diyen silkip atmamız kabil ol· 
madığına göre; onu yeniden 

Şu hale göre, su,.ların :ırt· 

masıncla ilkin Ce1a Kanunları· 
nın \C Adalet cihazının kusur· 
lnrını aramak yerme. ynnl sc· 
hepten neticeye !?İtmek Y"rine, 
neticed"n sebebe do ru l!"lm,.• 
suretilc bu artış grafü!inl incele 
mek \'e bir hUkme ulaşmak im· Tophane 

Yangmmda iki 
Çanakkaleyi ziyaret 
edecek 420 kisilik 

Kon"re başkanı Sulhi Keski 
nin müdahaleleriyle salona sil· 
kiınct avdet etmiş ve vaktin 

PAKi.STA:\JX KURTUi.US gecmiş olm:m ılol:-vı~iylc , do~· 
Yn.nüxP:ut' KUTl .. \N \ C \K . 'd k 

29 ağu .. tos runıa gıın urift 
at H de Bandırma raP dlft' 
lstanbulılnn hareket ~e jı· 
ırk ertesi giin saat 7 gil· 
mire. 31 ağustM pazar h•· 
nü saat 2 de 1zınir~rıı guıı 
reket edlkrek a> nı ıara1'• 
saat 14 de Pire~ e ,·arı 

21 
dt 

2 e~ lül salı giinü saa~·ıert1' 
Pireden hareket e 1 

111ırt ertesi gün aat 10 da ı;e tı 
,.e ayni gün saat 2' t'}ıal 
mirden hareketle 4 

1
• de 

pı>r eınbe giinü saat. ' 

•• • • • • 
1
.. , rudan doğru) a ) enı ı are uru· 

_ Tu;kıye : Pakıstan K~l:ur ~e· tunun seçilmesine geçilmiştir. 

Bazı kimseler, kanunlara 
!kusur buldu. Bazıları ahtılk 
duşukluğünil öne sürdü. Hat· 
tl bazı zatlar da, Umumt Af 
Kanununun zararlı olduğunu 
sö~leyecck kadar, hnkikatlere 
aykırı fikirleri müdafaa elti. 
Fakat hemen hemen hlc kim
se, meseleyi cemiyet ölçüsUn· 
de ele alıp. içinde yaşadığımız 
so val ~artı,.~• ''" imkAnları 
inceledikten sonra bir hlikme 
varmak ıozumunu hissetmedi.. 

kAnını bulabiliriz. 

~ebepten n"ticeye 
doğru gidince ••• 

cemiyete kazandırma. toplululc H er memlek,,tte, Ceza Kanun· Kı'sı' O .. Jdu" 
niı.amına karşı saygılı hale !arının suçları önlemek· 

; 

Kafile dün gitti 

~!)C~, Pakıstan De.~·ı~.tı~ın .. d<?r-
1 
r.izli ovla yaoılan im s<>çimin ne 

ciuncu kuruluş yıldonumunu Is·, •jrMiftıi" Mu:ımmer Tunrer, Sul· 
t~nı ıl öğrenci lokalinde kulla· hi Krs':ln. f, rif Jfocaoğlu. Cemil r= · •ır. 14 Ağustos Per_ct'mbr. I I\ay:ılar, Zilhre Yalçın seçilmiş· 
ı; ı J s:ıat lfi da acılarıık olan lrrdir. 
•oplantıda Ord. \:OC. Ali Fuad A} rıcıı aç•k oyla ,·eni kültür 1 

t taııhula diinüll'rektır· bil 
Altı gün sürecek ol.aP ~I· 

ko'-'llla "arcleri üstünde de dur· ki ı ·· hd t · • ~ te · ro u muayyen ve ma u • Dün "ere ~nbaha karşı, Topha Çanakkale zaferinin 37 ncı maya mecburuz. İşledil!i suç • k d "' 
tur. Cemiyclın ortaya oy U· n<>de Liilecilerdc bir yangın ol· Yıldönünıiimi kutlamak üzere yüzünden kendisini asin bal!ıs· ,, · • hl"''·i 'kt" d. 
6u •ıj::sı, a "" • ı • ısa 1 ve muctıır. Yan"tncl:ı hir haha ile birinci ordu temsil biirosu ta· lamayacağımız ve öiiinrcve ka· kili · ı ti d'" ı " " h turc ~ar ar uzcn t-nme- o;.:ul ale\ lf'!r i4:indc yanarak öl· rafınd~n hazırlanan seya ale, dar da aynı %illet altında ya- d"I c K ı k ı r · k 

ı i<'e, eza anur. arı ne ne a miişlerdir. 420 kişilik bir kafile lştıra • el· 
şamaya mecbur tutacağımız ğ h"k" 1 • ·ı t' .ı ler t a ır u ·um rı ı l ı\•a <'ul'r · Suat 2.30 da başlayan yangını miştir. Kame dün akşam saa 

.,:ı~ :zıl, Avukat Sureyya Af::ınğ. kolu ba~htnlıl{ına Ziihre Yalçın, 
lıı. Dr: ,\bel fi lkııclir Karahan, 'J'a. miizik kohı backanlıj!ına Fikrrt 
rihçi lsmail Hilmi Danişmend, Tuna. ı;por ve turi"m kolu ha';· 
Ressam Elif :\'.ad Pakistan hak- knnlıi!ırııı Ha~:ııı Özl<an getirt! 
kında birer konu~ma ~apacak· mi•lrrdir. 
lardır. .. . s~~imkri miitcal:ıp top! , ııtıyıı 

.• •. · b 1 pıre 
gezı ıcın lstan u ·• . ıııef 
ılis gl'li hiletlrrl ~ !"~! ıııt'' 
ki ) emek iz 120:. •~_ın< .. ıııt' ' 
ki ~·rnıl'ksiz 90, uçııı~cu ı*' 
ki yemeksiL 60; lzınır ".ri11,I 
giıli grli) hiletfrri ~·kııırl 
mevki yemrk~iı 80. - ' liııcd 
mc\ ı.ı ~·eınrk lı: 60. u·~adır· 
uıc,·ki vemeksir. 40 Jı rdt 
Birinci ·\'e ikinci nıevk.t~e ,e
scfcr e na ında ptkn• 

0 
·ıı· 

mcğl lstanbul •. Pi~e, 1 1j.ııı· mir. Pire 5; birıncı ıe 1~1ır ci mevkilerde sefer e~n,1 ıt da salonı!a seni ) cınea ~~ 
kahvaltı htanbul · pire ,. 
hnıir • Pire 10 liradır. nıt• 

sucludan·, ccmivete kıırcı bir 1 • ı 1 ı ı · d ı h J • " se e sın t-r, r• ~ rrı ı ma " ilk olarak Beyımt kulesi sı;örmü~ 18 de • Elriisk~ vııpııru ile lıma. sedakat hissini, bir bafilılık · b' h d .ı .. d 'd B 
Jı ır u uua ı\a ar gı r.r. U· ve i~tanhul itfaiyesine haber ver nımtzıian ayrılmıştır. 

K ı\1. \l,ı\RT O~T.F.\'ICt •tın verılmişlir. 
TEDBİRi.ER --0--duvnusunu hangi hakin hcklr· ı b b .. · k 

•h nun a era er .,ar, ı n ·u menıı· miştir. Bu kafilcdr, Çanakknle har· riz"? Surlu it-in bir çccit nefis t l' k · Şehrin bazı caddelerinde, yo
lun ortasına yapılan tramvay 
bekleme mahallerinin geceleri 
otomobil kıızalarına sebebiyet 
verdiği gözönilne alınarak, bu 
gibi yerlere Emniyet altınrı Şu. 
be mtidiirlü~ü tarafından ışıklı 
bacalar konulmasına haşlanmış. 
tır. Bunlardan ılki Pangaltıda 
yapılmıştır, Diğl'rl!'rinln inşası· 
na da d!'vam edilmektr.dir. 
TEl"ZF.Sİl\'İ 

,. '" w atımızın ye rr ı •ı ''e u~ursuz· İtfai"<' yangın mahalline gel· binde çarpı~mış subay ve erlerı-
müdafaastnın sebeplerini icat ğ h kk d ·· t b' "d • lu u a · ın a, muspc ır 1 • diği vakit, Lihr.dler cacldesinde mizin aile ve çocukları, bu mu· 1'fesele sadece nazariyat ettikçe, kendi sadnkatının nan· d" d b ı v b b' 

ıa a u unamayız. .ı. a :ıncı ır çatıları bitişik olan 13, rn, 15/l harc.>helere bizzat katılmış otuz· 
işi değildir!.. kör bir şey olduğunu ona her topluluğun 19 uncu asırd:ıkl ııe· sa\'llı evleri nle\'.lcr içinde bul· elan faı.la general, amiral ve 

'esitede gösterdikcc, bunun ak· lenek ve _ör_fü~ü ~crcüme sureti· m~ıştur. -.- muhtelif rütbede rski ·Muharip· 
İlim adamlarımızın bu mcv- sü!amcllerine de fater istemez le kcndı ıçtımaı ha~·atımıza Sabahın s:ınt .seki?lne kadar !er, Malili Gaziler, inı:lliz, Fran· 

zudaki ehliyet ve kifa· manız kalacağız. O insanla ce- U} durmaya çalışmak daıma fav. devam cdrn yangın sönıHirüldük sız e5ki muhariplcrınin temsilci 
v. ellerine karşı tam bir güven miyet arasında kurulan dUş- d ı t Fakat yııkarıda İ 

asız o muş ur. • ten sonra itfaive enkazı tetkik e- grupları, ngiliı, J<'ranm. Ame-
taşımakla beraber, meselenin manlık sllrüp gitti~! müddetçe, belirttiğimiz gibi kusurun bil· derken iki res~t bulmıı~tur. Bun· rikan Ataşcmlllterleri, Gençlik 
~adcce bir nazariyat işi olma- suçlu yeni suı;lar i leyecck ve yüğünü mevzuatta bulmnk yan· lardan birinin, evin bir ccla•ınıla mümMsıllcri yerli ve yabancı ba 
dı~ını, her şeyden önce belirt· kendi bekasını, topluluğa karşı lıGtır. oturan 37 vacındaki ~oför Abidin sın mensupları, Çanakkale ahi· 
mek lüzumuna kanllz. daima isyan halinde yaşamakla ~eliceden sebc?c gitmek sı~- F

7
ginP diğerinin d,. 6 v:ışındaki I dc5ini Yaptırma Komitesi üyeJe. 

• Ceza Kanunu falanca ~u- milmkUn gHrcccktlr. retıle suç artışını ıncelemek IU· oğlu Bcylııllah F.7.gine ait oldu· ri bıılunnı:ıkl:ıilırl:ır. 
ç:ı az veyahut çok reıa ve· Trşekkü!Undckl srbepler tt· zumu belirince, ilk iş olııra~ ğıı anh ılmıştır. O d'k b' I . 

Y,\Rı\1,ADI 

K:ır:ıgiimrükte Krcerilcr raci· 
de!:>inde oturan se~·yar karpuzcu 
İhsan, trY?rsi J\Tacidenin bazı hıı· 
rrkctlr.ı-ine sinlrlf'ndiğindcn diin 
tc) ze:<inin e\'ine gitmiş, kısa bir 
mUn:ıkaşadan ~onrn bıçağını re 
kerck kadını karnından a.f(ır sıı · 
rettP yaralamıştır. lladde Gura 
ba hastahanesine kaldırılmıştır. 

ri"Or• derken, bö>·le bir hlik· zun uz.ıdıva tetkike muht:ıç olan memleketimizdeki ·Ceza cvlcrı 1 1 11 ,, .. Al 'd' 11 Ç sen ı a ır eşıyor "' ' . · . An a<:ı c ı 6 ına gore ıı ın Og· 
me varabilmek için, hissiyatın bu dilşmanlık hissi, hnplı:ha· ve Infaz metodları • mcsel~.sı lunu kurtarmak istemi<: fakat Bira Fabrika5ı İşçileri Sf'ndika 
dışında ne gibi ölçillrr kulla· ne h:ıvatının feci ~artl:ırı :ıllın· üslirndc durmamız liizım g.clır. ı buna murnffnk olamamıştır. D:ı sının yıllık kongr<>si Bomont! 
nıldığını, ne gibi esaslara da· da gelişip yeşcrdlj!i için, suçlu l\fe\'zu.: olduk~a rsa.sl~ tctkıkl~ · ha cwcl de itfaiyeye; içrrde iki Fabrikası işçi lokalinde yapılmış 
yanıldığını bitl bl bllmiyoruL hapisten çıkar çıkmaz yr.nldcn re lht_ıy~ç gostcrdıÇı~den,. go· kişinin bulıınduğu bildirilmemiş tır. Kongrede İspırtolu İşçileri 
Esa~en bu ('C$1t hükümlere va· suç ı~ırmr.nin tekmil psll:o1o· rllşlerımızl anrak b~rkaç S a!ı· ve bu suretle baha ol!ul feci bir Sendikasının kurulmasına da ka. 
ranlar da bize. kendi ellerinde- jik <t3rtlarilr mUcehhe:z olarak da toplayarak u~umı efk!\ra ''~ surette yanarak ölmiıslerdir. rar \'erilmiştlr. 
ki ilmi kıstasları açıklamıyor· topluluğa karısacaktır. R:ızı i· bu arada devletın sa!Ahlyetlı Savcılık ve :zabıta yangın sc JIMen müstakil srndlknlar ha· 
lar. Bu itibarla biz. memleke· Hm ııd:ımlarımn: tıırafından, n· makaml:ırı~~ .arz etmek tmkl· bebini ara tırmaktadır. !inde çalışan Bira. J.lkörve ispirto 

150 
Yunanlı 

tin birçok fçtimat realitelerin· mumt af kanununun kötO bir nını bıılabılırız. Fııbrikıısı fşdleri Sendikalarının 
--------------------- ~ Bundan sonraki yaumızda, Bir çocuk kamyon birleştirilmesi de yine bu top· 

-11--

EMlRGAN MERAKLILARINA Yurdumuzdaki İnfaz Si temi ve altında kalarak öldü lantıda kararlaştırılmıştır. s d'k • 
Metodları mevzuunu ele alma· Birleşme kararı, bahis me\'Ztıll I en f acı ge . Of 

E klşehlr, 10 (Hususi) -Bcığazın en kibar ve en gazel yeri 
EMIRGANDA 

deniz görür, iskeleye yakın, ilk ve orta okullar arasınd:ı 
çok güzel arsalar satılıktır. 

Müracaat mnhalleri: Emirııinıla hakkal Ahmet. eski 
muhtar ~luhlddln, hf'rber Hasan ve thrahim Efendi kah· 

veslndP <"f!lll ncvlert 

Gaziantep Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanhğmdan 

Keşif bel'!elı 21848 70 lira olan $tad,·omu'l bazı lhatR dıı· 

varlarının yükseltilmesi ir:şaalının 21 /8/952 ı:ünil saat 11 de 
2490 sayılı knnu:ıa göre kopalı zarf usuliyle vil~yet makamında 
ih'ılesi yapılacaktır. 

Geçici teminatı 1638.70 liradır. 
Kc~ır evrakı her glln Beden Terbiyesi Bölgesinde ve Ba· 

yındırlık l'ıtiidürlü ünt'le görUlehiliar. (11986) 

Türkiye Kızılay Derneği 
Genel Merkezinden 

Ocrncğ\mlzdc mevcut ve ihtiyacımızdan fazla olan •JO· 
nes• marka lngıliz ynpısı ve yeni ayaklı dikis makınelerl 
Ankarada Ycnıschirdckl Gen°l Merkez binasında VP. 1stan· 
buldn Yenlpostahane Mlm:ırvedad caddesinde bulunan Kızı· 
!ay Satış Depo unda beheri 350 liradan perakende olarak 
satışa çıkarılmıştır. 

Bu makineler plyasad:ıki emsali gibi her türlil dikiş di· 
ker ve nak1ş yapar. 

Satın almak isteyenlerin yukarıda bildırilen yerlere mil· 
racantlerl ve makineleri görmeleri rica olunur. 

E ba~Jıyarağız. Eskişehir Sivrihi ar cadrle· srndikal~r ge~~l .. kı~~ulları~da ka Türk işçi~inin buı:ünkü ~alış-
{----------, sinde bir terzi dükkanında çı· b.uı edllırsc yunırhı~e gırccek· m:ı şartlarını yerinde tetkık et· 

. . . 

GE.CM.fŞTE 
BUGUN · 
italya'da 

1 ürk bayrağı 
dalgalanıyor 

472 yıl evvel bugün, 11 •· 
tustn'I 14110 de ltalyada 

Otranto'yu z:ıptetmiştik. Pot 
ya sahillerinde biitiin deh· 
şt lilf' görün mü" olan Cır.ilik 
Ahmtt Pa~a. donanma~ına 
Otranto liman ına glrmı,, lı:a· 
raya asker çıkararak k:ıll'}'İ 
mu ha saraya başlamıştı. X .:ı· 
Poll kralı yardım gön<lrrınlş 
ise de bir nttice alam:ımış· 
tı. Geılik ,\hmet Paşa .ı~· 

ktrlrrinln başında vuru}a· 
nk !jrhre girmiş ve ft.ılva · 
nın göbeğine Türk bayrağı· 
nı dikmişti. 

TÜI,RENTC.1 

r 

raklık yapmakta olan 13 yaşla. lır. . • . . nıck \'I' yrni iş Kanunu hakkın. 
rmda f snıct Başaran adındaki Bıra fşcllerı Srııdıkası yenı 1• da fikir rclinnırk iızere Sclanik 
Qjr çocuk dükkan önünde ütu 0.are heyeti şöyle tc~ekkiil etmiş· lliir İ•c;i SC'nıiikal:ırı Birliğine 
yaptı~ı lıir sıracia Şeker fabrika. tır: . .. mensup iki ~·üz elli ki.,ihk bir 
Si i tlkamelinclen eelcn bir kam. Nacı Şenkan, Sukrll F.ryılma7~ sendikacı grubu 15 Ağustosta 
yonun yaya kaldrrıma çıkması SPyfi Drmirsm•, Rıfnt Kırav, Ah· sehnnizi 7.iv:ıret rdereklir 
nrticesi altında kalarak ölmüş- met U!ıısoy, Hnm.rli Şrnc~'. A~· ' İş yerl~rini gez.Jp, lstanhııl 

mrt \ avaşça, Hıkmrt Tııfekçı , Sendikacılnrı il., trnıaslardn bu. 
tür. Hiiseyin Atııkan, Mehmet Topa· lunacak olan !ıu iki -.az elli Fl'n· 

Vapurda bir şantaj loğlu ve Koço İşbilir. dikncı, İkti,acli \ ' C İicari milna-
hadisesi Turizm Kurumunun sebctlerde, birlik ~oluna giden 

Beyoğlıında oturan Hasan GU· 
mUs isminde bir genç, ı>vvelki 
akşam Köprliden Adalara kalkan 
17.40 lapunında yolculardan tüc· 
car Çlkvasvil'in yanına giıierek 
kendisinin vergi kaçakçılığını F,. 

konomi Bakanlığına ihb:ır edl'cc 
ğinl söylr.mis. şant:ıj yollu tehdit 
lrr ~avurmuş ur. 

Tiirrarııı. vapurdııki polislerp 
kcyfiyrti bildirmesi Uzerine Ha· 
san Giimii y;ıkıılanmıs. cebinde 
Ekonomi Bakanlığı adınıı b:ı~t• · 
rılnıış bir takım sahte k~ğıtlar 
bulunmuştur. 

iki hükiımt-lin iş tarzınıla da bir 
Aband kampı münasebet tesisi için incel,.mc· 

Türkiye Turizm Kurumu, ler yapacak, bu aradn alakalıla. 
mutlak bır isllrahat imkanı ara. ra ,.e b:ısına ela Yunnnistandaki 
yanlar için sessizli~i. temiz dağ buı?iinkü iş ve işçi durumu hıık· 
havası, ormanı ve Alabalıklı, kında izahat verecektir. 
:\ilufcrli rolü ile en eı,·erişli Felsefe terimlerine 
ve giizcl bir dınlenme yeri olan 
Abaııd'da 15 giinlük çadırlı ve karşılık bulunamadı 
ucuz bir kanıp tertip etııııştir. Ankara, 10 CTelrfonflıı) -

Kamp 15 Ağusıo~ıa baş aya- Felsefe terimlerinin yaşayan ıii. 
cak, yemekleri Aband otelinde le çevrilmesi ic:in kurulan ko 
verilecektir. misyonun çalışmaları bitmlslir. 

Kurum bundan başka 18-23 Bu çalışmalar sırasında Millet· 
Ağustos ar:ısınd:ı !i gtinluk ,.e lerarası altı hin Cclscre terimini 

Şantajcı hakkında 
kibatn girişilmiştir. 

kanuni ta· bayram için 3 günliik iki Aband Tilrkçccle karcılayacak ancak 
gezisi daha tertıp etmistir. 800 kelime bulunabilmiştir. 

- Hakkınız var, Ray. Ne gU· ... 
zel konu~tuğumuzu ben de ha· ~- ' 
tırlıyorum. Beni ne iyi dinle· . . • 
mesini bllirdiniz. Hani şu kar- . 
şılıksız çek için başıma bela ~ 
gelmişti. O gün benim için ne ~ 
kadar üzülmiı~tünüz. Hatırlı. ~ / ~ 
yorsıınuz, değil mi? -· ~ 

Eskisehirde bir , 

Kamyon kazası 
Eskişehir, 10 (Hususi) -
Eskişehirde, Dağkuplü mev· 

kiinde bir kamyonun devrilmesi 
neticesinde bir yolcu beyni pat· 
ladıj?ından derhal ölmüş ve kam
yon altında kalan sekiz yolcu da 
muhteli! yr.rlerinden ağır suret. 
tc yaralanmıslardır . 

Kaza, sebze ve yolcu yüklü 
kamyonun Sakaryanın dağlık 

mıntıkasından aşağı doğru indi· 
ği bir sıracla kamyonun kapısı
nın açılması ve şöförün araba· 
nın knpı•ını kapamak isterken 
dirf'k~iyona hakim olamaması 
yüziinden olmuştur. 

Ankarada bir çiftçi 

şüpheli bir şekilde öldü 
Ankara, (Telefonla) - Niğ· 

d" Aksara!i ından şnhrimize ge· 
len zengin bir ç;" "İ İtfaiye mey 
danında bir lokantada içmiş, o
lrlinc dönmUs, sancılar içinde 
kıvranmış ve derhal hastahane
ye kaldırılmıştır. E~ üp Eken a. 
dınd:ıki çift.çinin h:ıstahanf'dc 
mides i yık:ınmış, oteline dön· 

D:ıha fula bilgi edi"rııu•· 
\'e mü .trrek pa apor~ ı;ıııll 
meıe,ı ıçn ne ı :ıpınak 11,eıı gehliğinl öğrenmek 1 btılM 
okuyuı:ularımıı 1sta11.,0_.;~. 
498 l2, 40133, 27434. 4 .. 614• 
24220. 4os;,;, s,ı201. 

4
;js6· 

49Ri2, 41 H!l, 413:1:1, SS~~· 
49:189, 40i5R. 40633, 41.l!~: 
41518, 42.Jl!l; i zınirde 1

1
:;3; 

,\nkarada 12i9i ,.e ,;,ıı· 
nıımarııl:ıra telefon e 
dirler. . r•· 

• unu da ll:h e edeylJll~ıtrl 
aporta \'e vize muaınel 5011 
dolayı ile 27 ağustostan 
ra bilet satılmıyacaldlr· 

çifl~ 

müş, fakat sahahlryin ortasında 

ölü olarak hulunmuştıır. Ciftçi· 
nin .:lkol yüzünden mı ölclli!W, 
bir suik:ıste mi kurban nittijti 
tahkık edilmektedir. Cc•edi lize· ı 
rlnde otopsi yapılacaktır. 

!oiahsi kanaatlmrr. . uıı' 
havramıla tek ıır.zi rı:a rıı'1 
bu- çifte gezi aklı ,·e P.:r,~ 
olanlar için kaçırııını~ 1,r· 
lıir fırsattır. Bende bU!ııul 
dan yalnız biri var. >dD~ 
\'ar sanıyorum. 2i ağıı. r 
kacl:ır ikincisini tı>darı" ul· 
debilirsem yolculuğa ~~'ti 
mak nivrtlndrvinı. 

hayır, ıi
0

kibet hayır: vCI 
Sadun G. SA 

ON Kt:ı.IMF.Yf,f. rl 

C.ulek: • lemur ınaıışlJ 
arttırılmalıdır• di) or. e •" 

'.\luhalrfet yapmak " 
,~-TAK \'İlı-) 
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iKiNDi 
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YATSI 
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\'asa tl F.zan1 
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12.19 O."iO~ 

16.l 1 08 !'ili 
19.14 1:?.0'l 
20.57 Ol H 
03.11 ovv; 

ı.mlıt buı~ın, buılmıuın 

tdllmu, 

!aymış meğer?... u~f,tl~ 

::=::==::=:=T=~~~ 
troı" 

Yunan Devlet Tiyo 

artistleri geldi ,,ı 
'fL' 

13 agustosta Açık Ha,ıı 01•~ 
rosuncla temsiller. vererri' 

11 
~ 

\'unan De\·let Tiyatrosunu ~~ 
tlstlerı dün gece. şchrintiıC 
mişlcrdir. ın o.'" 

Arti tlcr arasında başr~ull~ 
nayacak olan ~lyral da bU 
tadır. ~ 

ıı!ı' 
klndiklcri için, sakin \'C tt;

8
11t 

3·crler aramak ihtiyarı ı: n'I'" 
sında nihayet bir apart:şısı~ 
kıralamak kararına varDl 
dı . cddilt 

Beynelmilel şöhreti haiz en 
has~ns ve emsalinin rn 

sağlamı 

Hatırlamaz olur muyılu? Bu ~ 
meseleyi konu~mnk için dört 
saat istasyonun bekleme oıl:l. :· YAZAN~ 'FANN" tfUllST 

İlk zamanlarda bir .terırııt1• 
ve çekingenlik dcvrecı 0 ,,.,ı 
tu. 1''akat günün hirinde ,.ıı~ 
ler'in cöylediği sözleri dtl gilıl 
r.a, Rny'ın kalbi duracak 

1
• 

ÇEvıRfN~ 'REZZAN A.E. YALMAN oldu. o sözler de ~unJard ~~ı 
- Ru böyle de\·anı cd;pi' ~ 

SMITH METERS 

ELEKTRİK SAYAÇLARI 
gelmiştir. 

Taşra için bayilik verilir. 
Türkiye yeglne ithalitçısı: 

IBRAHIM 
TAŞÇIOGLU 

Galata Karaköy Pnlas karşısı 
No. 81. 

sında oturmuşlardı. Son lren 
kaçmıştı. Walter sabahın ilk 
trenini beklemek için oradn kal 

mak için ynbancı d_iplomatlarla 
mıştı. Ray ise, gece yarısından temasa geçecekti. istikbale ait 
Uç saat sonra eve dönmüştü. bütan proje ve ümitlerjni Raya 
ı-:rtesi günü yine buluşmuşlar anlattı. 
ve bu işe bir hal çaresi bulmak Alaca karanlık etrafa bas. 
için yine saatlerce konuşmuş. mağa boşladı. Wallcr neden 
!ardı. Bu unutulur şey miydi? sonra bunun farkına vardı: 

Sokak ortasında bir saat • ,. .. 
müddet, geçmiş günlerin ha- v; alter ın .. burada~! mev~;ı 
tırasını yadettiler. Walter, Nev s:ığlamdı. G~nu.? bırlnd~ m!ı 
yorka nasıl gcldiginl, buraya lctıe.r!ra sı hır ş~hrct sah ıb~ ~lr 
nasıl " rlcştlğinl tefl'rrüatiyle olabHırdl. Amerık~nm malı ış-

ı tt • e !erini konuşmak ıçııı yabancı 
an a ı: • ıliplomatlarla temasa geçecek-

- Bankaya b('nı ortak y~ptı. tı lstikbale ait ı,ütün prcıje Ye 
!ar. Belki de yakımla Berlınde ümitlerini Ray'a an:attı 
bir şube açacaıtız. dedi. 

- Her halde sizin islikhali· 
niz çok parlak olacak, Waltcr .. 

Walter (le buna inanıyordu . 
Ortak oldu~u banka kayın ana. 
sının ailesinin kurmuş olduğu 
bir müessese idi. Walterin bu
radaki mevkii sağlamdı. Gü· 
nUn birinde l\Jılletlcrarası bir 
şohrct sahıbi de olabilirdi. A· 
merikanın malt işlerini konuş-

AlaC'a karanlık etı·afa bas 
m:ığn başladı. W:ıltcr neden 
sonra bunun farkına vardı: 

- Hava serinledi, r:.ay. Es 
ki günleri daha iyi yld etmek 
\'e rahat konuşmak için Proc 
ter lokantasına yemrğ.? ~it~ek 
mi7 

B;ınkada bir iş ad1mi!t? bu 
lu aeağını unutmuştu . 

Ray'in tereddüt etti~ini gö 

32 
rünce şöyle söyledi: 

- Çok defalar işim çıklıiü· 
nı söyliynek eve yeme,ite git 
mem. Bunu telefonla haber ve· 
ririnı. Yine böyle yapabilirim. 
Coktanberi görüşmemiştik. "' 
:ıinle konuşmaı?a çok ha,.reı 
çekiyordum. Buna ihtiyacım 
vnr. haydi gidelim. 

Ray hıı sözlere cevap vere 
mecli. \Valtcr'in istediği her 
hangi bir şeyi redderlenıiyl?re 
ğini her zamanki gibi bu defa 
da anladı. 

xxr 
Ray Schmldt il& Walter 

Saksel'in birbirine yakl:ışnıa,ı 
yavaş yavaş nldıı. Hic bir plan 
yapmadan, bir şry tasarlama 
dan, muayyen bir hadı~e mev 
dana gelmeden bu hal kenıli 
kendine inkişaf elti. 

Ray, geriye doğru hakarak 
dli~ündU~ü zaman yaşadığı orn 
siyondan çıkmağa nasıl karar 
vermiş olduğunu. heş stned en 

beri devam eden hayattan nı· 
~ıl ayrıldığını bir türlü teso t 
edemedi. Walter ile konu nıa· 
ları neticesi olarak bir aparlı 
man kiralamağa karar verdi· 
!er. 

Birbirlerine rastgeldikle ı 
günden iki ay kadar sonra. 
Ray c ki muhitinden t:ımamllc 
ayrılmış, bambaşka bir hııy1ta 
girmişti. Namuskar orta hal 
li bir karlının yaşayış tarzını 
terkederck bir k:ıpatma ol· 
muştu. Böylelikle de, etrafı:ı 
daki bağları tnmamile kop:ır 
mış bulunuyordu~ 

Walteı"e tesadüf ettlğinılcn 
<;onra seneler geçti. Gcçmi~ hn 
yatını gözden geçirdiği zanıan 
lar oldu. Her defasında şu k:ı· 
naate \'ardı : bu yaptığını ne zn 
man olsa. tercddilt etmeden 
tckrarlıyabileceğine emindi. 

Yer yilz[inde tek sevdiği in 
'anın arzuları onun için bir 
kanun sayılıyordu . Onun ıo; 

Ray. Artık başımızı sodc rJ 
bir yer bulalım da ben ıebiJe 

tedıği her ~eyi yapmafıı, söy· hatça sizi görmeğe ı;c 
lcdıği her söze boyun eğmc~e yim. 
her zaman için can \'e göıılil· - Peki, Walter. bil 
drn razı idi. _ Küçük bir apartın1•~1 

Daha Cincinnati'de iken bile !alım. Başb:ışa rahatça ~ ... 
\\'alter ona her istcdil:ini .) DP· leccğimiz, kendimize ~~I 
tırablllrdi. Fakat o zaman bir yer olsun. ·evyork ı::ı k ç t 

~ey iste~emişti. "ehirdc ortalıkta buluşma ı:e' 1 
Hayatı mutlak bır inziva (il· giıç ... Günlin birinde he~s?ı't 

du Bu yalnızlığa o kadar alı; dikkatini çekeceğiz \'e 
tı ki başka tiirlüsünU düşüne sız olııcağız. ..,1 ' 

··ııw mez oldu. - Ben de bunu düŞU ıtı~ 
Walter ile aralarıııda her tlinı . Vaziyetiniz. icabı çokr 

han"İ ba~ka türlü bir bağ ol· kat etmeniz lfızım, Wall~adııı 
saydı, onunla bu karl:ır yakın - Sizin bir Frıınsı.z ıv' 
olamazdı. :\lünasebellerinin ~lı · gibi d!işünmenili i~terııll· ı:i!ı 
li kalınası nishelinde birbirlc Artık her şeyi oldusıı n cc' 
rine daha yaklaşmış oluyorlar ,eıörmek l~11m .. . Size ol~ııırııll• 
dı. Ray için hayatta ) a hep ,.e gimle, k:ırınıa ve çacu 

11 
ş~' 

ya hiç düstunı vardı. Dundıın olan hağlılııum banı~a5~ ıııd 1 

daha iyı ve mutlak bir hep !erdir. Bu iki his bırbı~I b'" 
de ol:ımazdı. o kadar ayrı ve ba~k~ ertıl ı; 

Vaziyetleri kendi kendine her ikisine de saygı ı:os~ 1l 
şekil almıştı . Tıpkı göl"ede a· ve sadık knlmnk islr~i rıtll ıı 
çılan bir çiçek gibi... da benim için pek8l3 .

11
rl ~ 

Ortalıkta ,ı:rirünmckten çe kündur fllp\ıırn• '4flll' 
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~TUNLAR ~~L&tı~UW@~ 
Ü~fYEt 

~\t~ 
Kırk bm emeklı, Emekli Sandığından borç almak için 

it ~l! 
sıra beklıyor. - Gıızetelerden -

~~dil ~ . 
t ~lııde ildı bu haşlıklı 

)' C !'tek §o,}le dl3 or: 
:~ ı~ıııı h dentokTasılerin 

"' , ~aıı t b ep bllt) o ruz: 
•e •ıı de a anıınm, muha· 
~ tıııe '!ö insar beklenemi
-ıı t ~a~c, ıneşruluk dı

tıenıı ızın hıç bir kuv
: er ko~CCğı bir takım 

ıtı ak 'e bunların 
b eftt1 dnde ıktidarı da, 
(}r~kıı;ak e kendı halleri

ıı . 
l 'dıııcı 

?ıı fılolofl \•e onsekiılnci --
~ ~l'r arının clldler 

°'ll ~ Yaıarak medeni
a• ~ dı.ıııa aşıladıkları de-

•• l(' r , ~, bu nın temeli iste 
~ ~ı •at iel kadar basittir. 

ı~r IOrıu lrell'Jiın, biz bu· 
'tı hafı, ht:> kuraınıJoruı. f. 

~llıuhaıer ~ bıldığımiz ger 
uı d le lkt:>n sa\'U· 

,~ bo ~ ıktıdara geçince 

1 --• .~~-""'"' ,mdll - """ 
~ı~ .. 

-· .......... 

ediyorum, autıa blıe ııra 

crt:./ /\4HARJ 

vaı arım 
1rıda~ z oluyoruL 

~ 'tı hır t :lıürr131etlerini c ın· 
@ • bu k 1nata hağia-

tur onuda ne sö •. 
ııa;d fuhalrfotten 

U. abe an tahammül 
tııı~ 8 §t'~lerdır.a 

aıı ~ 

naka~ada iki tarafın s!llhlın 
da aynı o1malı~·dL Halbuki 
Samet'in söıleri radyolarla, 
Yalmanın sesi de udece keıı· 
dl gazetesinin terçe' esi için· 
de kaldı. 

E haniva, bu müesse eler 
del Jet malıydı, parti ;propa· 
gandasına, yahut, ıahısların 
emellerine 4let edilmiyecek· 
tı? Gelin meşhur ~arkıyı mı· 
nldınalım.-. lıt1 11ıJa ,l•di :l edi ılaloka 

, &a~e laz~;~~.lan Sozlen Hanlya sen benlmdia, 
~ l'd t\ · l'\i e dondun r;oıtinden ... 

~ıı llıtı:ı Yaıbotıunun. Ah· HÜRRiYET 
aıı:ı be 411 ınan'a ateş püs-
~- tdı, atının akisleri 
~ ·~ ı~r ~ •rı Ve bak ,.. aramızda DAZIROul,U 

11 l:alıb 11 nlık bazı in- Sedat Simavi ulddf.n Ga· 
c a A •bını bozu- ı ta~any IJsf'slnıle 111lnıre 
lııPd d gibi dosdotn.ı hir hoct''I da· 
dt ıl•· 'l"ttı'lıuz hiç de ıırdunır adı Hrildlfindl!n, rt ~eıı 
~ b r gıtgıde sınır· tnus ıaıetf! lıuteJri çetecilerin 
1'arı 1 adanı oldu. lkı ·aıısı munase.hf'!tile. çıkın dl· 

;
6 rıı or Sınıdı bir şev , a ı bıkan htlrimln hu :r.atın 
·~ ah ı:ene kızacak oğlu olduğundan bahisle f!. 

1 otan bu mü or kf: 

c Hakikaten babasına ll
yık bir evllt~ Adliye Vekili· 
nin Medisleki beyanatını va· 
ıllesine müdahel" sayarak 
kendi kendini Çetecilik dl
\'I ında redd11den bu dosdoğ· 
nı babanın bu dosıloRnı CO· 
cu!)u, son örnek hareketile 
adliye tarihimize ismini ok
tu. Böyle hlkimlere sahip ol· 
duğumuzdan dola)•ı iftıhar e
delim. Adaletimiz bövl,. hA· 
kimlerin elinriP oldukç~ Tılrk 
millP-ti i~tlkhalıne her zııman 
2il\en1e bakabilir. Bizim zayıf 
tarafımız. !Ayık olmıır'ıkları 
mevkileri is:aı l'rlPıı huı;ıın. 
kU Adliye Vtkilimir gitıl lıı· 
unları nıalik hulunuşumuı. 
dur 

Bugüne karlar yütUnü gör 
m,.dlğim H•kim Damo~lunıın 
Tilrk Adlive ailesi içinri,. t"k 
nlmadığı da l!n iyi bildiğim 
bir hakıkıttlr. 

Yışı~ın Ttirk Adliyesinin 
Qazıroğultarı .. • 

Amerika Manus 
Adasını üs olarak 
Kullanacak 

sağlık teı:sferi 

Dıyarbakır ıo - "9ugün hır 
konuşma yapan Sağlık \'e Sos· 
~·al Yardım Hakanı nr. '8krem 
Hayri Üstündağ, Diy:ır:>ıuarda 
hılzıı;sıhhıı enstitUsU. Kan Ban· 
kıı~ı. bin yataklı bölge 'ercm 
hutanesile bir hemşire ,.e JAbo 
rant okulunun açılması içın bil· 
tün hazırlıkların yapıldı~ını soy 
leml~tlr. 

Adapazarı nda 
Tatbikat 
Yapılacak 

Adapazarı, 10 - İkinci süvari 
tümeninin t,.rtibettiı!i büyük ol
eıideki tatbıkat, bugün spor g6s· 
terileriyle ha~lamıştır. 

Sllvari tllmenlnln Adapazarı 
Stadyomunda !t.rtibettlği ~·aya ve 
atlı ~f)()r go~tP.rileri beş bine ya 
kın Adapazarlı tarafından dikkat 
ve a!Aka ile takın !!dilmiştir. 

Bilhassa •GPrillıı· birliğinin 
h,.r tiirlı.i arazi crkillrrine UY· 
gıın olnrıık tnnzim etfılmiş ı:P-vık 
hareketli idmanları altıka ile kar 
şılanmıştır. 

TertibedllPn bu askl'rf &por 
ı;:ös1t>rileri Çanakkale 5ehilleri A· 
bideı;inln insasına yardım maba 
dıvle yarılmı lır fı::tanbuldak! Sü 
Yari Okulu, yarın 1~tanbuldan A· 
dapıızarına grlecPk ''e burada hu 
lunan okulun trmel .,;,. tekAmUI 
kur~larını. modrrn r~ittm csas
lıırını \'e nrnPk süvari tllmenin· 
rll'kf gıırnimn tl'rtitı H! düzenle· 
rint trtkik Prlecrktir. 

Sah ı:ıünll ildnci ~uvnri tilmenl 
tarııfındım: topru. ııı:ııklıır, tank 
savar sillıhları. hıı""" torları. ha 
111nk11 \'P ıııtırTI'aldneli tilft'klrrll' 
tak\iyeli hirlıklPrin lstlrakile fi. 
dapazıırının kuzey hölgesinct,. bii
yUk nlc;iide muharebe tatbikatı 
vımılacaktır. 

Tatbikata ehemmiy11t verilmek 
tedi,. nııter taraftan Türk sih•ari 
hirlıkl,.ri arıı~ında mılsııbakalar 
rtıı tertırı edilmiştir. rn~ııbakıı 
netice"inıte ı:edlen 6tıba:v·lar Ara
ı;ında. Ankara - fstanbul 'e İı· 
mirde karşılaşmalar yapılacak
tır. 

htanbtılda karşılaşmalar 20 n· 
~usto~la başlıyacaktır. Ankara ve 
lzmırıte yapılacak miı~abakaların 
tıırihlPrini ayrıca bildirercl;im. 

MEDRANO 
KARDEŞLER SIRKl'nin ISTANBUL'da SON 3 GONO 

(Taksim Eski Tışkışla arsııluı \ilerinde> Günde lkt 
temsil: MRtine sııat 17 de, Suare 21 de. Hayvanat Bahç_esıui 
ziyaret eıliniz. Hav,•anların vemek vakti s.ııııt 11 dedir. 

Son temsil ÇARŞAMBA SAAT 21 de. 

HANIMLARA MAHSUS 
AMERIKADAN 

Simplıclty patronları gt>Jdi. 
Amerikan Blncın pantalonlar . 
.Mevsimlik fant.ui modellPr. 
Gecelık, kombinezon, ç:ıma~ır. 
Pijıma \·e erkek ı:amaşırı. 
Gömlek ve• şık hlüzlar. 
- Her vtlcuda uygun modeller. 
- Biçki bilmete Juıum yoktur. 
- Dikle bilmeyen bilP dikebılır. 
Takımımız eksılmeden seçmek içın acele ediniz. 

••• CA\Turıı> A~nalı Pa~aj No. 20 - Galatasara ·.••• 

HOŞ MEMQ · Kadınlar kadınları iyi tanır 

ftirkaç giin önce İrmire gelen Kore ga1ilcrimilılen bir kısmı Ankarayı gltmi§lerdlr. Yukarı· 
dakl re~imde Ankarada aileleri tarafından heyecanla kar~ılanan iki gaılmlz görülüyor. 

Ali Mahir 
pro~raın 

kabiııe 
yor 

Muha(ef et, Adalet 
Bakanının izahmı 

(Ba5ı 1 incide) Kralın tahtını ancak bu mil· Ka"fı· go .. rmu .. yor 
sonra General Haydar'ı bağrına ı;avirlerden kurtulmak suretile • 
basarak opmuş ve daha birkaç muhafaza edebileceğine emin o. (Başı ı. cldf') 
gün ev,•el kovduğu bu sele!ıyle lan e ki kraliçe ile aralarında lcfet çevrelerinin izhar l!tt!ğl 
kucaklaşmıştır. ordunun gcnç unsurları ile mü- endişeye karşılık Adalet Baln-

Faruk • Neriman nasebette bulundukları ileri SÜ· nı tarafından yapılan izahın tat-
mucadelesl rülen ebc\·eynlnden bazıları ~id- min edici olmadığını söylemek· 

Kahire: 10 (A.A.) - Saray· deUl bir mücadeleye girişmişler- tcı ve şunları yazmaktadır: 
dakı skandalleri $iddetle acı a dlr •Bütün halk elkArının ve ad·. 
rnrmağa devam eden Mısır ba· Sciylenildiğine göre, bu mUşa. !iye muhitinin. Adalet B~k.lnın· 
sını sabık kral Fanık ile eski l'irlcrinden hazır bulunduğu hu· dan beklediği ızahat malumdur. 
kraliı;e Neriman arasında saıih ı;usl toplantılarda eski kraliı;e Yeni hazırlanan tasarı, temb.atlı 
bir tefnk gozetmektedir. Eski Faruğun etrafını saran bu kötil yargıçları, nakletme~ suı:et:yle 
kraliı;e gazeteler tarafından kra [öahsiyetleri §lddetle iıfuam et.- baskı altına al~ak g~bl bır yet 
la kotll akıl \'eren musavirlere mişse de Faruk zevcesine döne. kiyi ihdas ettlğıne gore b•ı yet· 
karşı rnuka"emet gostcrmlş bir rck şu ihtarda bulunmuştur: kiyi kullanaca~ olan makam. ne. 
kadın kahraman telakki edil- c Etrafımda komple kurulma- resi olacaktır;. Adale! Ba .. :ını 

. . mı? Onun tesırı ve nUfuıu Jltın 
mektedir. sını lste~cm aksı takdrde gil· da bulundurulacak bir heyr.t 

Hatta, Farıık'un kendisine en niln. b!rınde kralfçelığe \'eda e- mi? Yoksa ne Adalet Bakanının, 
yakın gordüğu Andraos ile ken- der~ınız.ıı ne de başka bir icra makamının 
disınin hususi i~ieri mudurü An· • ı.ıs•rda sıınsür kaldınldı hiçbir suretle emri altında olrn· 
tonio Pulli'ye karşı hazırlanan Kanire, ı~ <A:P:> - ~Bu gece yacak sırf yargıtay Oyeleri:ıdı~n 
suikastin ilk tesebbilsii de eski resmen bıldırlldığıne gore Mı- mürekkep bir heyet mi haiz o
krallce l\"erimana atfolunmakta· sırda hüküm süren blitlln sansür ıacaktır? 
dır. ~-kayıtları kaldırılmıstır. Diğer taraftan diln Ankarada 

~tııııl111•11111lf11•, ı1olisleri 

kııral..:ola giitiiı•iiyoı•dıı 

Yakacıkta bir eğlence yerinde çıkan hadise büyüdü. 
Emri veren jandarma komutanı ortadan yok oldu 

adliye ve avukatlar muhltlnıie 
yeni bir şayia dolaşmı$tır. H:ı
ıırlanan tasarının bir de g'!çırl 
maddesi varmış veya olacakmı,. 
Bu geçici madde ile hlikılmt>t, 
yeni kanun yUrlirlüğe girdikten 
sonra 3 ay müddetle temir:&tlı 
teminatsız bütün yargıcları di· 
!ediği gibi nakletmek veyıı e
mekliye ayırmak yetkisini :ıh· 

j tan bul, 10 - Diln ak§am •götürülmelerini icap ettirir bir cakmış.• 
Kartal D. P. Ocağı yararına Ya· hareketlerini göremediğini- söy· Gazete. bu tUrlU şayialara yer 
kacıkta verilen bir konserde Kar· !emesi üzerine hiddetlenen jan- vermemek için, tasarının tam 
tal Jandarma Bölük Komutanı darına yüzbaşısı .bu sefer jandar metin halinde yayınlanması 11-
Yilzbaşı Emin Ali, \·arife halln- 1 ıruılıtra dönerek; komseı;, muavi- zım g<'ldlğinl ve Adalet Bak<ını·. 
de bulunan Kartal emniyetine nhlc polis memuru Ekremi kara nın b".,U gizlememesi icap e l· 
mensup kom$er muavini Erdoğan kol11 götUrmelerini emretmiştir. ğinl ~o lıyerek yazısını tamam· 
Öney ile polis memuru Ekrem Er Rir aralık mümanaat etmek is- l.:.;.a_m...;.a.:.:k.:.:ta-"d_ır-'-.-------
demiri halk önunde jandarmalara teren emniyet memurlarını jan
dipçikle dö\'durmu§tur. Hadise· darmalar dipçiklerle karakola gö 
nin mahiyeti eudur: türiırlerken, yoldan geçen bir 

Boııık olan hoparlörleı in taml· otobüste bulunan halkın yardı· 
rini istr,·cn ha1ktan bir iki kişi, mlyle polisler jandarmaların el· 
hoparlor.lerin, ~iıyl!"riıkleri halde !erinden kurtarılmı~tır. 
hAJfl ttımir eılilmediğinl görcrelt Vaziyet kaymnl·ama bildiril 
ileri geri soylt>nmiye haşlamış- mck ıstenmişsc de kaymakamı 
Jarıhr. Bunun üzerine sinırlenen yerinde hulmak kabil olamamış 
jandarma komutanı, bu şahısla· ve bugUn de akşama kadar aran· 
rı karakola götümeleri icin kom- dığı hnlde kaymakam bulunama 
ser mtl3\ ini Erdoğan Önere emir mıstır. 
vermiştir. Kom~er mua,·lniin de YUzbası Emln All de ortadan 
• bu ,·atandaşların, dileklerinin kaybolmuştur. Keyfivet Emniyet 
haklı olduğunu, buraya para ve· MüdUrlüğüne bildirilmiş \'e tah· 
rerek e~ltnmek için geldiklerini, kikata ba1ilnnm-=15_tı_r. ____ _ 

Bozcaadada, .. 
Uzüm ve şarap 
Bayramı kutlandı 

İngiliz kuvvetleri 
Kore' de kalacak 

'Horilıtı1 Prru 

Koredeki İngiliz l\tllletıcr ra 
miası •ı Um en KarargAhı 1() -

llıumı .,.,~.,,.,.ır .. ız4~" ingllız ;\lilletler camlıısı tüm~ni 
Çanakkale lO - Canaıtk!le komutanı Tümgeneral J. H. C.ıs· 

'l"uring Klübu tarafınJıın nozc.ı sels bugün demeçte bulunarak 
adada tertiplenen •Üzüm hayra- mlitareke yapıldıktan sonra tn
mı• b!b uk hır alaka ve rağlıet gillı kUV\ clleftnln Ki>rede ışgal 
le karşılanmıştır. kuvveti olarak kalm~ya 1C\·ıım 

Çanakkale ile, Ezine, lmrl>z 1 cdeceklerıni bildırmlştir. 
Ye dığer kazalardan ınotor \e Bir basın toplantısı tertip et 
~elkenlilerle bınlerce kisı. bu mış olan Tümgeneral Cesscls 
bayrama iştirak etmek Gzcrc şunlan t1öylem ştlr: 
Bozcaadaya !!elmişlir. Bayram •- lngıliz kuvvetleri, mUt.R 
blivük bir neşe içinde ge\·mlş, rcke imza ed lince. buradaıti dl· 
halk akşama kadar eğlt>nmi~tir. ğcr milletlere mensup 'lruvveU•r 
Bozcudanın 1800 ldşiden lba gıbl, işgal ku\•vetı olarak vazife 

ret olan nlıfusu, lızüm bayramı !erine de\·am edeceklerdir. An 
dolayısile ci\'ardan gelenleı-'e i cak bu işgal işinin ne fekılde tl'r 
ki misline yiik .. elmiş \'e arl~nın tip erlildiği ve ne kadar 1aman 
hayatınd:! 5lmdiye kadar gornı devam edeceği hakkında şim:li· 
memis hareket ve canlılık ınU· elen bir ~ey söylcmiye ımk5n 
şah.ede edilmiştir. yoktur.• 

Üzlim ve ı;arap b!yrammdıı, 
Çanakkale mllletvekilleri de ha· 
zır bulunmu~. valinin nutkundan 
sonra pavyonlar dolaşılaraıt da· 
vetlilere üzüm ve şarap ıkram 
edilmiştir. 

Ru bayram dolayısile BoıCB:ı 

daya davet edilen Rum ortodoks 
patriği Athenagoras ııe l>asın 
yayın umum müdürü Halim .t\l· 
yot, mazeretleri yUzUnden, fa· 
rap bayramına katılaınamısıar
dır. 

Suriye 
Dısbakanmın . 

nah 
lfın~ı 1, rlıJp) 

hareketleri ha}·ranlıkla takip e
diyor ve bu hamleleri sevinç ve 
takdirle karşılıyoruz. 

Türkiye ile Suriye arasındaki 
milnasebetlerl daha da ileri gö
türmek için her fırsattan istifa· 
de edilmektedir. 

Karşılıklı siyasi temsilcilerin, 
orta elçilikten, büyük elçiliklere 
rilkselUlmesi mümktin olabildiği 
takdirde, bu da mevcut dostluğu 
tak\iye edecektir. 

Kar51lıklı ziyaretlerin de büyük 
faydasıha knniiz.• 

Suriye dışişlerl bakanı, Orta 
şark Mildafaa Bloku karsısında 
Suriyenin durumunu soran mu
habire u cevabı vermiştir: 

•- Bu gibi projeler, mahalli 
müdafaa imkftnlarına ve zaruret 
lcrlne istin ad etmelidir.·~--

Sovyetler Rumen hudu
dunda tahkimat yapıyor 

Jılünih, 10 (T.H.A. • Hilr Av· 
rupa Radyosu) - BUkreşten a. 
Jınan haberler, Karaomer·Negru 
Voda bölgesinde SovyeUerin as
keri tatbikat yaptıklarını bildir. 
mektedir. Sovyetler Romanya• 
nın bu bölgesine büyük tanklar 
ve ı;ok sayıda te~hlıat sevkel· 
mi5lerclir. 

Konstanta bölge~ine birçok 
Sovyet kadın askeri ı:önderll
miştlr. 

Romen.Bulgar hududunda, 
Topraiscr kesiminde Sovyctler 
tahkimat yapmaktadırlar. Kons
tanta bölgesinde, Sovyet a~ker
lerl için k15lalar lnfa edllmek. 
tedir. 
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BAS BAKAN MENDERES' in HiMA YESiNDE 
.;) 

J5 e • 
ıncı Mahmut Moralı 'nı n 

sanat yılı iübilesi 
hazırlanıyor 

Yazan: TUNÇ YALMAN 

l\loralının en son resimlerinden 
biri 

y erli yersiz; adamıııa, hak· 
kctmeycnine çok ojübile· 

yapıldı. Kelimeyi küçümsüyo· 
ruz artık. •Anma Gecesi .. de· 
sek yine o ••• •Yine mi?• diyen· 
!er oluyor. Ama memleketin 
rn kıymetli aktörlerinden bi
ri, • anat hayatı• nın otuz be· 
şınci ) ılını doldurursa; arka. 
daşları, eşi. do tu ojubile· di· 
ye ı rar ederler 'e bir anma 
gece i tertiplemek üzere ha· 
rekete geçerler e, bunu bfitün 
tiyatroseverlerin desteklemesi 
icap eder. 

16 Ağustos Cumarte i ~ecesi 
fahmııt Moralı'nın jübilesi ya

pılacak. Başbakan Mcndcres'in 
himayesinde... Açık lla\·a Ti
yatr·osunda ... 

Program bermutat :zengin: 
•Hamlet• \'e •Yalancı • dan sah 
neler. (Şehir Dram ve Komcdı 
Tı) atroları tarafından): ?ıl:ırika 

Kotopuli heyeti tarafından Kla· 
sik Yunan Trajcdılerinden sah· 
neler: Ses Opereti; •Azerbay

can Re\ iısü • adlı mu iki ve o-
un ekibi; Tepeba .. ı Bahçesinin 

dans heyeti: Necmi nıza Ahıs
kan, Perihan Altındağ Sozeri 
\e saı ustatları vesaire \'.S. 

Mühim olan programın •zen· 
gin• oluşu değil, jübilenin; 
.Mahmul ?ıloı-alı'ya lemin cderc
ğı maıldı gelir de değil (füızı 
julıilelerde bilet satı~· her scy-

den mühim addedılir, ama l\Inh 
mut Beyin hali -.akti çok şılkür 
)erinde ... ) Mühim olan Mora\ı 
sahnede otuz bes yıldır belki 
de Hk dcfn, ıol icabı değil de, 
bizzat l\lahmut l\loralı olarak 
göründüğii zaman kopacak Ye 
birkaç dakika sürecek olan al· 
kış... 1\loralı o birkaç dakika 
esnasında muayyen bir gccı>; 
rolünü iyi oynadığı için değil, 
35 lildır Arlekino'tlan Polon! 
us'a, Cakomino'dan Gorky'nin 
•Sesini Kaybeden Aktör• üne 
kaadr her rolıi ili oynadığı i· 
çin alkışlanacak. Aktör \'ardır 
kolay güldürur: aktor 'ardır 
ecrbezclidir, kcndıni scvdırmiş 
tir, meclislerde hep adı geçer; 
aktör vardır odev• dir, seyır 
ciye her haliyle tesir eder. BU· • 
yük aktürıln bir de 1\Inhmut Mo· 

ralı gibi gösterişsiz olanı, her 
kalıba gircbileni vardır. Bö~ le
sinin kıymeti zamanla anlaşı 

lır. ·O Kadın• daki •Tinin• şan 
tajcı bir de bakarsıııız, kusur· 
suz bir Arlcklno ohl\·crmis; ar
kasından oAyarsızlnr• daki Ka· 
sımpaşalı Kiılhanbey, gunun 
birinde ihtiyar .Qıkomlno• ve 
yıllar geçtikçe ·Bu adnmda• 
dersiniz •İş ''arı Çok iş var!•, 

Ve jubile~indc bulunmak is· 
Lcrsinlz. O gece kopacak alkış· 

)lol':.ılı ·A~:ık ·rakımı \r::ı~ırul::ı• 
il•iye inde •. \ktiiı.. roliintlr.. 

l\loralı 'c merhum llaıım •:liiz nir, Allah Hiı·· filminde. 

.rlrn s ınatkarlarını Kari F.bcrt \I' 
) .ıkın taı ihinıizc aıt biı ı c im. 

Mahmul Moralı \e ~e).) iıe .N. F.rtuğrnl •O K:ıdın· da. 

la •ben de iki c.lle avucumu; 
şerefine 6aklatayım • dersiniz. 
Jubileler böyle dolar. Alkı lıır 
böyle kopar. Otuz beş yıl fa. 
kiı- Tilrk sahnesine emeği geçe
ne İstanbulluların oSağol! • de· 
mc yolu budur. Ve guıı gelir 
o geceki alkışın sesi aktörün 
kendi kendine •Ben ya$8dım! ı 
İşe yaradım!• dlyclıilmesini 
sağlar. 

* 
Mahmut l\lorah 53 yıl c\l\°el 

1 
Bursa'da doğmuştur. Sanat 

mektebinde talebeyken cuma 
günleri •Atıcılar• mcsiresinı:I,. 
temsiller tertiplermiş. Mektep 
müdürü 1\Ioralı'ya bir eşek al· 
mış. ~Iektebin marangozhane
sinde bir de sahne yaptırmış. 
Cuma günleri evin sandık odu· 
.:.md:ın. konu komliudan •ı:ar
<lrop• temin edilir. hepsi eşc~e 
;) iiklcnilir •Atıcılar• a •icrayı •A}scl - Bataklı Damın Kızı· rilmindc :uornlı 'e Cnhide Sonku. 
san:ıt• ctmeğe yollanılırmı ·. 
Oynanan piyesler tabii tuliıat. 
hir de arada bir merhum akWr 
Ziya'nın •Canlı Şehit• piyesi. 
nurhaneltin Tepsi, Otello K5· 
mil ve diğer heyetler Dursa'ya 
geldikçe Mahmut tem lllere gö 
nUllü ol:ır:ık katılır, bazen sah
ne arkasında işe )'arar, sunör
Jük edermiş. 

On sekiz ya;ıında kendi trtı· 
poou :J.aırmuş. Yunan 1 galine 
kadar Bursa'da devamlı tem
siller \'ermişler. İ galde t tnn· 
hula kaçmış. l\lcrhum l\luvnlı· 
lıit'le taııışarak D~rülbedayiin 
İ7.mir'in kurtuluşundan soııra 

yaptı~ı ilk turneye iştirak el· 
nıic:. Sonra ?ılorah o yıllardıı: 

ekseri aktörlerin yaptığı gibi, 

sık sık heyet değiştirmeğe baş

l:ımış. Ertuğrul Sadi ile bir fç 

Anadolu turnesi: fzmlr'de Şadi 
Beyin •l\lilli Sahne• sine katıl· 

ma: ist:ınbulda Rasit Rıza'mn 
·Türk Tiyatrosu• heyetinde ça· 
lışmak ... Bu vaziyet 1926 da, O· 

zamanki Darfilbedayie (YarıJ 

Şrhir Tivatrosu'na) girinceye 

kadar devam etmiş. 26 yıldır• 

bu müesscst'de çalışan l\toralı, 

bugün bilindiği gibi, tiyatronun 

yedi • kırlt'mlio sanatkfırlann 

dan biridir. 
İstlkb:ıldcn bahis açınca: 
- Öliinceye kndar, daha do~· 

rıısıı sıhhatim \'C hd!ızam mü· 
saadc ettikçe, sahnede kalaca 

.gım. diyor. 
Ve arkasından, Şehir Tıyat· 

rosunun • intendanlık• odasın· 

da, sıcak yetmiyormuş gibi: bir 
de cumartesi gecesinin tefcrrü
atı ile uğraşırken, terini sili· 
J:Or \e" 

- Fakat bu Jubilıı beni \C· 

rem edecek, diye ıçini çeki· 

~oı· ... 

:'ilah mut -'loralı rn ~ehir koııtl'ıfi kısmı sanatkaı lan 
•Bebek• piye inin finalinde. 

YILIN EN SICAK 
UNLERINDEYIZ ! .. 

Bu se~cnin c? sıcak günleri-
m geçırıyorn:ı:. Tcrmo· 

metre gölgede 33 dereceye ka· 
dar çıktı. Öğle vaktı, saat on 
ikiden onbeşe kadar sokaklar 
adeta sıcak fırını andınyor. 
Serince bir ooyraz.ın esmesine 
rağmen ortalık tahammül cdı· 
lemiyecek bir hal alıyor. 

Şurada burada takatsız se
ı·ilcnlcre, bir gölgede uza· 
nıp uykuya dnlnnlara sık sık 
rastlanıyor. 

Yilrümeğe, bir )ere gitme· 
ğe mecbur olanlar cakctlcrinl 
kollarına alarak, durmadan ter 
lcrini kurulayarak yollarına de
vam ediyorlar. Şehir Halla· 
rında işleyen vapurlar, plajlar 
müthiş kalabalıktır. Bilhassa 
dün, Pnıar olmak münasebetı· 
le, plajlara gidenler çok fazla
idi, Devlet Demiryolları Flor
ya'ya iliıve seferler tcrtıbiııe 
mecbur oldu~u i:ibi Denli. \'ol· 
tarı da fazla seferler yaptırınıs
tır 

Sıcaklarda en çok iş yapan 
tabii dondurmacı, şerbctcl \ e 
sucu dükkflnlarıdır. Buraları 
abahtan ak nma kadar işliyor. 

Sen ar sucu ve şerbetciler 
bılc çok is yapıyorlar. Sıcaktan 
hııy~ıınlar da çok mutce sirdır. 
Gtivercinlcr bir su Lirikintisı 
bulunca hemen kosarak orada, 
suyun ıçindc scrınlcnıeğe ça· 
• • ~ .. ınr. 

l\Jedrano Sirkindeki hayvan. 
ların hali haraptır. O yırtıcı 

nE.smı.ım: füt
sağda. I'lor 

'a rı:ıjındıı ı.ı·ı in -
lrnır.H çalı5anlaı 
Sağda altla, Koı>rÜ 
iıırriııde hararet 
ır kini. :-iolda ü~t· 
le, lıir u lıitikioti iıw 11 11 rn 
r;Ch r.r('llıler. :Solda altın: Mrdra· 
no Sirkinin kaplanlarınıl;ıu biri; 
l<'D ın teslri;)le kı>ndiııdeıı ı;e~·· 

mi bir lrnlıle .)alı)or. 

~ 

LEN ER AL ALİ FUAT CEBESOYrue , 
~ . -------

lslanbulu n isgalinden sond 
. ·~ 

Yusuf izzet Paşa, Harbiye Nazırı Fevzi Paşanın ye~ 
emrini doğrudan doğruya bize göndermişti. Bu~o c fi 
vermemiş, dosyasında hıfzedilmek üzere Hahs 
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Harbi) e !'\alın 
FeHi Pa~anın 
Yeni bir rmrı 

1-1 iincil kolol'Clll kumandat11 
'.\lırliva Yusuf İuet P.:ış:t, 

Harbiy,. :'\ezaretinden ııldı,.;ı 
a~ai?ıtlaki tel~rafı tloğrud:ın 
doğruya bize tebliı; etıni.Li. 

Sifre: 441 
narh!) e: 2513rJ36 

On dördiıncü kolordu 
kumandanlığına 

İııniliz de\•lcti ınQ mcs 111 si· 
ya•i. i, hükümeti seni) eye ver· 
diği notada, ı.;:aradeniz ordu 
kumandanlığının Yerdiği mJ
lümata ıı:mıran LeJke ch•arı•ı· 
da gayri muntazam kıtaat scr
~crde inin 2.J 3/36 tnrihiude 
oradaki ingillı kuıııandanırın 
yevmi mezkur akşamı saat rlcı · 
kuzda geriye ~ekilmesine 'e 
aksi takdirde nıuha cınntın ha 
lı) acağınıı dair tehditte bulun
duğundan Ye avni günde ze· 
valden sonra tngiliz kıtantını 
ateş cdildi~inden bahisle bö) le 
bir taarruzdan dolayı O mantı 
hükumeti ile kahine rei inin 
tamamen Ye şah an me 'ul O· 

lncağını bildirmi tir. Evvel '..e 
ahir tebliğ edildi!!i Uzcre bö;,'· 
le bir vak'anın millet ,.e mcnı
leke ba ına açaca&ı gaile ile 
hunu_ neticesinden tevellUt e
decek mchalik ~izre de tama· 
men tnkdir edilecc{(i için lııı· 
men ateşin men'i ile herhangi 
b ir t;ıarruzdaıı zinhar mücane 
h('t olunmasını ve Kuvayi 11 İ · 
liifiyc \'C betahsi İngiliz kıt.,a 
tına karşı her gün:ı hüsnü 
muamelede bııluınılmasının ıe 
mini ile neticci ~cilcnin inb1 
sına intizar olunı,ır. :\lcnaCii fı· 
liyel \'ataniyenin şiddetle ilti· 
um eylediği sulh \C siikunc
tin muhafazası ile vaziyeti ha· 
klkly9 hakkında izahat ita ey 
lemek üzere hükumeti enh·e 
ce de bir heyeti mahsusanın he
men izamı mukarrerdir. Bu 
heyete terfik edilen binb:ı~ı 
Salih .Bey daha evvelisi 24 '3/ 
36 sabahı llaydarpaşad::ın hare 
ket etmiştir. 

Harbiye .Nıı7.ırı l"edk 
!<'eni 

\'inııinci Kolonlu Kuman· 
dan lığına 

Harbbe Neıarelindeıı mtıv· 

havale etmiştim . 

İstanbul ile muhabere edıt 
memesi mukarrer olduğundan, 
bu tel~rafa cevap vermemıs, 
do•yasında hıfzcdilmek üzere 
erkanı h:ırp reisim Halis Be} e 
ha\'ale e!miştim, 

Esac;ından yanlış hir 
iddia 

G erek Harbiye .Nczareti:1111 
yukarıdaki telgrafınd:ın 

ve .ı:erc:.se Yusuf İzzet Pa•a· 
nın b:ızı kumandanlarla yap 
mıs olduğu· muhaberattan fil 
anlaşılıyordu. GOva biz, 1staıı· 
bulun iş~alini mütareke artlft 
nna muvafık görmiyerck ,.e 
bunu bahane ederek o znman 
ki vaziyeti bir harp ilanı tar 
zıncla teliıkki ile harekete ~eç 
mi~tik. Bizlere atfedilen bu a 
fiyane tclfıkki tarzı e~asındaıı 
yanlıştı. Bizim noktai nazarı 
nııı sarihti. lstanbulıın fiilen 
i5"al altına girmesi ve bir hı 
~ıliz kıtasının Meclisi ::\lebu 
~an ıııüz::ıkeı·e halinde iken t:(> 
lerek dört beş mebusu tevkife 



a 

~ 
Qir kalıraınanlık 

Collkb destanı 
ıııe a)ırı ?.aferinin 37 ne! > ılılönümü munasebetiyle, harp 

k~JıraınYdanlarını, yurdu ıııüdnfaa için canlarını feıla eden 
ltııı il ~nların kabirlerini ziyaret etmek üzere birinci ordu 
td ldı ı ~ro~u tarafından Çanııkknleye bir eyahat tertip 
lııi ıterı ç .erınde eski muhadııler, l abancı de\·lctlerln alıı$C· 
• r ki(j~rı 'e gazeteciler de bulunan dort yüz kusur kişilik 
lııı~ıın ~ dun akşam lllpurla istanbuldan hareket etti. Kafile 
kır. ıı:rareııerlııl ~ aııacak, yarın sabah Jstanbula döne· 

1 llirinc· 
thbu t ı ordu tem il biiro u bu kararı ile çok yerinde bir 

"trind e bulunmuştur. Çannkkalcye dunyanın en uzak kö 
~ Ok en ılyaretçiler geliyor; oradaki kahramanlık desin· 
~I tiyuror, bu esnada ha)atlarını feda edenlerin kabirle· 

karı~ret e.diyorlar. Avu tralyadan, l'eni Zel4ndadan sık 
~le b e _halınde gelenler olduğu halde biz im(li~·e kadar 
~~k.~Yü~. iıltüde bir eyabat tertip etmemistik. H;ılbuki 
t bıı bı7ırn toprağımızdır, orada en buyuk kahraman· 
~~ \a

1
' 0 terınişizdir. llunu yeni )eti en neı;illere ıınlal· 

tiklıa1 an toııraktarııiı miıdafaa huı;uımnda ne bu)·uk ha· 
~tler~ııratabilereğimid 'östermek biz.m için ba ta gelen 
Çan kk en olmalıdır. 

\leh ale hakikaten h:ırikuliide kahramanlık de tanııtır_ 
'l.ı• ,, ~~trlk burada, hasmın her biri birer seyyar kale 
~r~ kJa flhde 38 lik toplar bulunan %JrbJıJarıaa, karaya ÇI• 

~~dııt 11 
askerlere \C hudut uz harp malzeme ine, çok 

hll ~e aitıe, adeta ~ a)nl1! göğ iinÜ siper ederek \'e SUn• 
'il bıı u~lanarak galip gelml ılr. Çanakkale muharipleıi· 
~ttk,1 e sız kahramanlığı gösterirken son der<'ce efendice 
~ erııııı~tını lerıtir. Yaralılara karşı elden gelen yardım 

llıeıııı ış, nıecnıhların bulunduğu yerlere kat'iyen ate5 
11 Ulr. 

t la :~~I ~endileri her fırsatta açıkça ,.e büyfık memnun. 
llhSJt G 11lOtlar. <'an:ıkkaledc sağ kolunu kavbetmı~ olıııı 

1( Ilı bu l'Jteralj Gouraud, \'Ücudünün en mühim bir par· 
• l l\11 draıta bır.ıkmıısına rağmen hararetli bir Tiirk ılo t•ı 
'r fır ~~&t.luk Çanakkalede bnşlamılitı. General Gouraud 
~i bu a. •'l urkler yaralandığımı anlayınca, ate~i kesti· 
k ltı ler:~.>ed~ kurtuldum. hastane gemisine• n akledildim. 
~ 'tıırkı 1 benı hayaUa bırakmıyabilirlerdi. Şunu söyliyeyim 
~a bil er ha tane gemilerine-, yar:ılı nakleden vapurlara bir 

llL e ateı etmediler, tamamen efendice harp ettiler. 

~ \"tıı· 
'tijtk~ ı_elindalı kuwetlerin :komutanı Jareşal r.lrd'\llood 

~' ıle İle tr~n eesaretine \'e efendiliğine hayrandı; bunu her 

11
r toıııaı~0Yludf. Atntürkiin ölümünü haber alınca, şlıldetli 
ta kad •zınad:ın rahatsız olma ına rağmen koşarak Anka· 

l ere kar gclıniş, (,'anakkalede karşılıklı harp ettiği büyük 
t Sade a~şı on hürmet nzife ini göstermişti. 
lQ l~çıık unıandanlar mı?- Hayır, orada harbe istirik edrn 
b uıı hayr ere kadar, muhtelif milletlere mensup herkes Tıir· 
11birı11 rı anı olınusıu. Denilebilir .ki Çanakkale iki dü~manı 

l r, ltarş~n Uzakla tırmamt.), bilakis birbirine yaklaştırmı · 

1~llıiş, 5 
{klı .sevgi ve hürmet hiı.leı-i gün geçtikçe !kuvvet· 

t •titr 
1
• 1 hır dostluk halini almı§tır. Eski muharip mrm· 

ıurk .,tın~i biıimle ayni safta bulunan mütıerıı.ıcrdir. 
l dııny erı Çanakkalede emsalsiz kahramanlık gö~terdl; 

1 \'\-eıu anın l'n nıotlern h:ırp malzemcsh'le techiı edllmis 
l~ Otdul . 

ı &ldu. , arına karşı cturdu ve harbi kaz:ınmağa muvaf· 
~ llara ın F &kat bu harikulade kahramanlık büyük fedakfır· 
~ aııa .. aloldu. lemleketin nice kahraman e'\lidı burada 
.,._ • •nı r • ~ "'11 b eda etti. on U} kularını Çanakble topr:ıkt:ırında 
l ~l ist~ kahramanların arasında çok bül ük cevherler, ~k 

'lııe ~atlar urdı. Çan:ıkkalede, uzakt;n ,·cya ) akından, 
~ hı,.en u~ bir ferdi \C)a bir dostu Jrnybetmemiş olan 
~ 1tleriıı· glbıdir. Orada utan için ölen buyuk insanların 
\fi lı Co 1

1 11Yaret etmek. onlara karşı layık oldukları hür· 
ij r tııııı "rınc:-k en ibii} iik varHemizdir. Birinci nrdu tem il 
~~ttıer\ aç~ığı çığır deum etmeli, Çanakı.aleye ı.ık ı.ık 
ij ~lltif l'l lıp edilmelidir. 
t,, dlı'ııca~ de Çnnakkalr. kahramanlığını ,.e mrerini c:ınlan· 
ı,t~ bahis bir abide yapılma ıdır. Ru, şimdi}e kadar lıirçok 
~ ~ icar ınc\'luu olmuş, miinakaşalar yapılmı , fakat bir 
t > tlı \car '~tllememi tir. Birinci ordu temsil büro unun 
~li lti~erındc te cbbü ü, Abide hu usunda fnall.>ete gr.. 

~f! •lrn;ı de bir başl:ıngıç olmalıdır. ı·apılacak abidenin 
~az llıet~~ ~cnizden görulebilme i şarttır. Elini kaldırarak 
~ llıct~ik hnc doğru ·Dur, Geçllme.:ı!. işareti ,·eren bir 
,~l!a a akıa gelebilir. Fakat bu hu u ta heykeltra lar 
~ dir 1i 13cak miisııbakanın en i ·i neticeyi ,·ereceği şiip· 

llıeJidır.crhalde daha fazla beklemeden bu işe te ebbiis 

Enis Tahsin Til 

Astsubay Sımf Okulun.a 
b . Öğrenci Atınacakhr 

erııı: A 
stsubay Hazırlama Orta Okulu 

'b Komutanlığından : 
t 'ılı A. 
aııacaı.: t ubay Sınıf Okuluna alın~cak öğrenciler için a. 

a) ... nıtclıkler· 
!(irk • 

hı Ort 'atanda~ı olmak. 
llaha Okulu veya eşiti okulu bitirmiş olmak (Teknik 

t) Al ~ıvancılık \'C Terzilık Okulu mezunları hariç) 

~n1~Cak öğrencilerin yaşı, müracaat tarihinden eV\'el 
Olıııa~ l6 Yaşını bitirmiş ve 21 yaşından gün almamış 

d) v . 
~tuıı~u~ Yapısı diizgün \'e her bakımdan sağlam olmak. 
lt..~t deva ayıtJarına 25 Ağustos 1952 (dahil) tarihine ka· 
b •}ıt \· Ilı olunacaktır. 
r elliz A~t kabul için İstan bulda bulunanlar Kasımp:ışadakf 
11
ada buı Subay H:mrlnma Orta Okulu Komutanlığına, taş-

he llıur:ı unanıar ise bulundukları yerin Askerlik Şubeleri· 
~~lııran ~aat ederek giriş talimatlarını alacakları ve buna 
~e~teıe .1l~kçelerlni vereceklerdir (Taşrada bulıınanlnr 

Orta ~nkın bir<'r örnelini de Deniz Astsubay Hazırla· 
ulu Komutanlığına göndereceklerdir) 

~ürn b er ank Selüloz 

(128 6) 

Sanayii 
Müessesesinden · 

• • 
1 Z M 1 T 

~~ ıu~ 

~:;2 ll:ıa":Ulz?c me\cut 3 '1'UP muhtelif cins ilaç vesair 
~ <r ttsı tUnu saat ı~ de acık arttırma suretiyle satı· 
r~ sa• ;ı 

\.; t l l'\ı . aıt fart.name parasız olarak İz.mitte muesscscmiz 
I 't ıı h;ırı •ndcn \e btımbulda Yeni Postahane knrvsında Kı· 

• a1 ııı r· •Arohan. dakl büromuzdan alınabilir. 
c rıı ın z kro1Jnan gün ve şartname esaslan dahilinde 
1 ~~ " nıüdurlli~i.ıne müracaatları Tica olunur. 

aıııp" artınna \e ekı:iltme kanununa tabi olmadığı gibi 
~ 0 Pınaıı akt:ı tamamen serbesttir. (12856) 

5 

Birbuçuk milyon ton 
ihraç edilecek 

hububat BAŞMAKALEDEN DEVAM 
1M ı· • k d' • f h' •1. ,. 1 ·ı • ------ ------ ec ısm en mı es me n1 ıma ven mıyor 

Hikmet Münif A d k' f k <Raşı 1 incidel seltlıı Gdnalla~ın • 1ecllstelti ant ra a 1 ar rar alacağına ih!imal \ermemek llb,r suali üzerine Demokrat !>ar 
tedirlcr. Cünku bu;;ün Demuk· ti genel 'başkanı \e Baş~kan 

(Başı ı. cidel kadar yapılan alımlar hize bu . <na 1 1. ddc> rat Parli iktidarında bulunanla;-, A,dnan Mı>_nderes, seçim &istemi· 
dur. miktarın çok iblline çıkaca~ımı· ı ~yadamı§lardır. Tuttuk!an ta· seçimlerin kanuni miadı içinde rlin de ışını~ ccc6 ini, anaya6Bnın 

.. 
Ulgen 

Yıne dış ticaretimizdeki YÜk· zı ~östermektcdir. Herhalde iki ~ı8fın her l aptığını nıusamaha l'apılıruısı zaruretini defalarla tadil edileceğini söylemişti. M1· 
selen açık nisbcti, ticari mehafil milyon tonu aşacağız. 1 e karşılamağn m~yledcrler. tekrarlamışlar, Halk Partisınin nalcfet, an;ı~ asanın tadili faali· 
de dikkatle t:ıkip edilmektedir. Bu :ırada, sorduı!umuz ve bu: karşı taı:ar ne ) ap a. fena bulur· 1946 seçimlerini vaktinden c v- l etıne hemen geçilmesini ~:. 'e· 

Dün, ı:azetemizin telefonu hl· Yunanistanla yapılan balık mev· günkü gazetelerde yr.r alıııı. alım 1~~-. Gelışen .vazı~·etın lcab:n.:ı ve! yapmasını dört sene ınUd'· yince. iktidar, bunun ancak se-
ze acı bir haber ulaştırdı: zırundaki görüşmeler zaman za. !arın mübayaa fiyatı olan 30 kıı· gor~ .ba;an bır. t~raf!: .~azan d_ı· detle tenkid etmi~lerdir. çim devresi f.ionunda yani 1954 

Vefat etti 
c Vatan11 Yazı ailesinden Hik· man dikkati üzerine ç·eken b!r ruştan noksanına yapıldığı iddia· ğcrını . ~tar gıbı gonınen hır BütUn bu vaadlere rağmen, ik de ~ apılacağını bildirmi ti. ,\y. 

met l\lünıf Ülgen'm s:ıbahın er. mc ele olmuştur. Bir fındık da· sını cevaplandırmak isterim. Ha· ~a7~t~~·ıy'. :·a sebat_ ızlıkla, Y~ tidar böyle bir teşebbüse geçse rıca Demokrat Parti Udeı lerl 
kcn saatınde kalp sektesi yüıtin· vası bugün için ortaya çıkmı~tır. :mi anan milb:ıyaa baremlerinde kaflıkla \e) a hu_ u 1 emeller aı· dahi, Demokrat Parti mille~vc- muhtelif \ esilelerlc scı;imlcnn 
den vefat ettiğı bildiriliyordu. Mısır müstahsili, malını değerine 1.20 k-.:ruş zam derpiş cclileceği- asında koşmakla itham ccler· ·killerinin bunu musait karşıla. zamanında yapıla"ağına da i~a-

iyıliği, dürüstlüğü ve faz.ileti satamadığı için sesini ~ iikseltmc ni 19.7.952 tnrıhinde yapılan şi· ler. Halden ~nlıyan ntnn~aşlar mıyacakları muhakkak gibidir. ret <'tmişlcrdi. 
lle bütün arkadaşlarının sevgisi. ye bıışlnmıştır. Nihayet ;:eniş, kAyetler üzerine ö \'.!nmiştim . da el.beti~ \llnlır. Bunlar, sır~ Çilnkti seçim kabiliyeti olan ve Bütün bu sarih konu§malara 
ni kazanmı~ olan Hikmet Münif bir müstah il kütleyi allikalandı- Durum derhal ta hlh edilmiş, \_ataı:ı ~a)elerden l'e dem~krası olmıyan milletvekillerinin ço- ve vaadlere rağmen, bazı ı:ı?c· 
Ülgen'in ani kaybı, cVatan• ve ran Toprak Ofis mübayııalarının her analiz derecesine göre l.20 ~e h~_rııyet :de~Hcrin:e; ılh~m ğunda: ·195-t de yeniden na'i.11 telerın ileri sürdükleri l\Uc i~İ'l 
Basın ailesi arasında derin bir \'c hububat ihracının bu yıl na· kuruş zam teşkilAtn derhal tamim an ır b~aze e;~ın ~ed:ğa a~. :-~: seçıleccğim• endişesi şimdiden kendi kendisini feshetme , bır 
üzüntü yarattı. sıl bir durum göstereceği şek- edilmiş ve kampanyanın başın· ~fr zo~ 1

1
r 'aTJ cb~o.r b~. tı_ı_nu ktıı ." başlamıştır. Bu endişe içinde miıes isan meclisi kurulmaıı, a-

Uzun seneler gazeteciliğin çi-

1 

linde çeşıtli mesele \ e me,-zular dan bugüne kadar alınan hu bu- . e. er er \'e 111 11 ı~n U\· bulunanların ço~u. millctvc:<.1- yan meclisi ihdası gıbi ıurpıiz· 
lesini çekmiş, büyük bir feragat- me\cuttur. BUtün bu meseleler bata da tcşmıl edilerek fiyat far. ~f"t~erıle ~est~kler,ı~r. N~i/are !iği zamanlarını kısaltmak deı':!l, terin tah:ıkkuk edeceğine wh•i· 
le mesleğe sıırılmış olan rahmet. karşışında hükOmetin görUşü kının mlistahsile ödenme i İ('İn 1 h~ 7~\I af .ayı: 1 a~. ~1 ~c-:ı bilakis uzatmak arzusundadırl:tr. mal verilmemektedir. 
li, Türk basınında hır.metleri da· nedir \·e Ticaret Bakanlı"ı neler · ·1 · t' ş d b 1' ma u ur. ~111 ç yuzu ~u 1!r B ·· D k t p t' b Bu teşrıi devrenin başında bel 

b emır vcrı mısır. unu ıı e ır· k.I tara_I_ tutm_ıyarak, tam hır ugun emo ·ra arı aşın- kı" bazı stirprı•ler olabılır, !akdt 
ima saygı ile anılacak kımselcr- yapmak niyetindedir. Bunları öl'l teyim ki or·sın ı az Iadı"ı ba ·· ·· il ı .. 

6 • ı ı .ır 6 • vıcdanı ıstlklal muhafaza etme· da bulunanlar, butun m cadc e- bunlar meclı"s rı·vasetı" "rup ba• 
dendir. renmek ınaksadiyle dün, §ehri- remle kara mesl ıu t J • <> • . d b r rııa nın zına a ğe çalışan bir gaıeteri bizde !eri sır:ısında seçim sistemini k l ,. · ı · d ·· l b. 

Kendisi henüz 58 yasında idi. mız e ulunan Ticaret ve Eko· mamen uygun olmakla beraber ' an ıhı seçıın erın e ~oru e ı-
Ha•·atını ı· tı'hkar ederek, m<'sle· nomi Bakanı En\·er Gu"reıı· ı·ıe bı'r · • me\·cut s:ırtlar karı;ısında insau tcnkid , .e bir ayan mııc!isi lir Bu arada en kuvvetlı' int•-

J ancak tcnzılat farklıırı bakımın· takatin' b" ·-k·· t k · · · ·• ' ' 
ğin kahı ına uzun yıllar göğüs giinisnıe yaptık. dan bir göriiş ayrılı.i!ı neticesin· •orundaıd:ıı ~an n ır. l u : 1 a ımh:ı zaruretim mUd~faa etml~ler, a- mal ge~en tcs:ıı devr~ ba§lnda, 

n k b l 1 • .. r. uenını .. a ı ım e· na•~sanın tadilı lUzumunu be- 10 • 15 oy farkıle l\1eclıs b"ck;ın. 
germiş olan arkadaşımızın kay. a an, u mevzu arc a ayrı d b ıl r m t h sUI t ti D J" ...., e u. u u . :ı as e mış · u sahın_a_ ~iı; bir gayem. olıııad:ın llrtmlclcr idi. Fakat iktidar:ı .,"el lıl'lına seçilen Refık Ko-ltan·, ... 
bı karşısında du~cluğumuz acıyı ayn sorduğumuz sualleri cevap- rum "ımdl dUzclmlştlr b k- • 6 

""' ·• 
belirtirken, merhuma Tanrı !andırarak Vatan'a su beyanatta ~ · :' >·u ·~ ~:e bun~ aıt . sayı~u dikten sonra bu mevzulara tc· önümüzdeki 1 kasım .eciınmde 
dan rahmet, kederli aile ine de bulundu: J\lı~ır müstahsilinin rısklerl goze alabılmemın hıl:· mas etmemişlerdi. Ancak Şem· ekseriyet alamıyacağıdır. 

b b 
,.
1 
ğ d'l §ikayeti nıeti, memlekete bu şekilıte fe· • 

sa ır ve aşsa6 ı ı ı eriz. 0 ,., tı'carct r j' i ra"at \e cesaretle hizmet et· 1 1 NAJQ ı ·ı 
Merhumun ha~·at hikayr~i d;ğişmr)ece~ ım _Mü tahsilin 16 kuru~ ~aletti· m:kte \İcdani bir haz bulm:ını· s p o R ngı tere Ye 

1310 tarihinde Erenkö} ünde .. . ğı. mısı~ı? 2~. kuru a mübayaa dan ib:ırettir. Ağır bir zahmete 
merhum Münif Pa anın Zürafa. ·-: D~ş tıca~c~ r~Jımınde her· cdilmc.c;ını~ ~urra aleyhlne neti· bundan yüksek bir mukflf:ıt ta· Fransadan ı'zahat 
lı köskünd doğan ş m h "lk hangı bır değışıklık yapmak ni- ceJer verdığı yolunda hlıe de sanur edemem. 
ve orta ta~silini civa:~a~t~~k- Y_etindc. değılız. Gerek liheration şikayet ve fiyatın _ıırtırılması ımicadele eden bir gazetecinin <<Harlem>' f ı'lerı"n • 
tcplerde yaptıktan sonra (Mer· ıı. telerı'. gerekse otomatık tah· y~Ju~da t:fızı temennııe.: ak.,ct· ana ideallerile beraber, ''az.l~e· ~ lsfedı' 
can idadisi) nde !is t h .11 1 ik- sısler Pil asada, ıthal mallarında mı~tır. Fakat mısır mubayaası tin muancn safhalarile tahdit 
mal etmiş Ulumu 1'/. s~. nT. . karaborıuıvı kaldırmı~. piyasada bir nıildrhal{' ıılımı dr~ilılir. Mıı· cdilmis kı a \adae)f hedefleri de Du .. nkü maçı 
riye (BugUnkii Yüks;ke~ ~ic:~:t fıyat istılmı~ı yaratmış \·e bir 1 a)'\"l'n bir hölı:cnin ihti)acı için \'ardır. Milli menfaat ölçüsile 

< BaS'I 1 incide) 
mimi bir surette ve tevll yolu
na kaçmadan İniiltere ve Fran. 
sanın 1952 senesi iı;in derpiş o
lunan müdafaa hedeflerine va

\"e İktısat Okulu) kt b" d tara~Uın da ıstıhsal \asıtalarının yanılmaktadır. benim fçln ilk hedef. n. P. ik· Ç k ki" , 
)'Üksck tahsiline deva~e f'~e~~c~ 1 ma~ı.nc~~~ni, köyl~nun hay~t Bununla. hcrahl'r müs1ahsilin, tiılarının Türk milleti hesabın:ı o zev 1 geçh 
n ·ırı"nc·· c·han llarb' · k 1 SCVl)esının YUk&elmcsınl temın mısırda mudahale :ılımı yapılma· yeni bir istikbalin mimarı JııtJI 
r . k 1 1 e mış ır. sı yolun a ır talr.bı mevcutsa O· ne gelmesi için çalışm:ıktır. nil· ı ı ının ÇI nıa5ı 1 t · t' d b' • 
ızcrıne as ere a ınmış ve mu ı· . . nu da tetkike hazırız • h b . • l 
telıf cephelerde çarpıştıktan ııon· ·l>ış tJ<"arettekı açıktan B k 

1 
,. 

1 1 
nss:ı unun, lıtlkumet reisi .Aı · 

ra mütarekeyi müteakıp terhis 

1 

ürkm{İ\oruz.• t a andıı;ınEça ışmGaü~rı1~a da nan l\Jcndr.re in ~ahsi mczi)ell"· 
edil'crek istanbula dönmiistür. . . . . emas r. en .. nver . re ı, s~n~· rlnden tam bir suretle istifade 

Bundan sonra iş hayatına atı- . ~ıs. U~arctımlzılekı açığımız Y! kredıle_rının l!enışletılmesı ı· sure tile gerçekleşmesi için her 
lan arkadaşımız 1918 senesinde, bııı lırkutmenıektedir. E~er is· çın çare 'e tertipler _ara.n~ığını, ne~i ikazda bulunmağı, bıkına· 
Mihran Efendi tarafından çıkar-ı tihsalımiz artmamış olsa~dı, bu e~na~ ve ı_n~dcn. kredılerını_n ge· dan, usanmadan her çareyi tcc· 
tılmakta olan Sabah Gazetesine variyeti cıddl olarak teliikki ede- nışltılecej!ını, ıhrac~tta hır ta- rübP- etmeği faydalı ,.c verimli 
intisap etmiş bilahare Peyami Sa· bilirdik. ~ugün bir buçuk mil- k!~ kolaylıklar temın içi~ tet- bir çalışma şekli sayarım. l'\1'11· 

ı hah ,.e daha sonra İkdam Gazc· I yon ton cıvarında huhubat ihra- k.ıkler y~pı~dığını da sozlerıne i· cede şer tarafı vazlyc:-te hakim 

1 
lesinde çalışmış, bu suretle mil· cını pl3.nlaştırmış bulunuyoru_z. lave etmıştır. kalırsa. Tiirkiyrde bir defa da· 
tareke devrinde muhtelif gazc· Pamuk ıhracımız bu sene 200 bın Paki tanın satın aldığı buğdaylar ha şahsi bir diktatörlük kuru· 
telerin istihbarat kadrolarında 1 tonun üstüne çıkacaktır. aden· İskenderun 10 (T.H.A.) - Pa !ursa, hürriyet glincsi tr.krar ha 
b:ışarılı ve verimli vazifeler mı !erdeki ihracatımız silratle art- kistan tarafından salın alınan tarsa, benim için ve benim g!hi 
etmi tir. Merhum·. mlit·-akıbcn maktadır. Vaktiyle krom 270 bin b l'ld .. .1 düsünenlrr için hlr tek tesrlll 

' t 'h d'll 1 u6 ayın peyderpey gondcrl . vardır ki o da buna mani ol· 
Politika Gazetesinin neşriyat mii· ı on ı _raç e 1 r ten geçen sene mesinr. devam olunmaktadır. 
d .. 1"1'" ·· t kt 1 600 hın tonu bulmuştur Bu yıl B .. A h .1 b" 1. mak YP. mes'uliyet sahiplerini 

ur ue;unu yap ı an sonra ıu . · ugun • rç on• ~ı e ı •.m.ıı vakii ,.e zamanında lkıt7 Ptmek 
gazetenin kapanması üzerine hır milyon tona yükselecektir. nımı'Za gc~erek, Pakıstan ıçın için elden geleni yapmıs j'mak· 
Cumhuriyet refikimize intısap et· Bt>ş bin ton olan manganez ih- buMay yüklemelıe haşlamıştır. lır 
mi~. on yedi yıl bu g:ızetenin racatı _kısa. bir 73manda 50 bin Gemi, Pakistana 7 bin ton J · . 
mes'ul miicllirlüğünii ifil rttikten tonu şımdı de 200 bin tonu bul- buğday götürecektir. Ahmet Emın YALMAN 

1 sonra a) rılmıştır. Kendisi altı muşlur. 

senedenberi gazetemizin yazı ai· Cör!lliiyor ki, satışında gUçlük t,,a la"hı"yet ver"ılmezse Musaddık çekı"lecek 
lesinde çalışmaktaydı. çekilen tütiın, kuru yemişler (fın * dık, tizlim, incir) yerlerini bey· 

Eski Maarif Nazın (l\tilli Eği· nelmilel piyasanın istekl<' aradı· 
tim Bakanı) Münif Paşanın oğlu, ğı maddelere tcrketmiştir. Bu yıl 
Bn. Pakize Ülı?cn'in zevci, Dahi ki ihracatımızın umumi tutarının 
Ülgen, llllinif Ülgen, Neriman Pe· bir milyrr 370 milyon liraya 
kaeıt, Ceyda Akdoğan, Nurhan )iikceleceğini tahmin ediyoruz. 
Ülgen ve Sevda Ülgen'in baba- K:ılkınmıı halinde olan bir mem· 
ları, Galip Pekacıt ile Naci Ak· lckette ithaliıtın tahdidi, sosyal 
doğan'ın kainpederi, prensiplerimize de aykırı düş· 

JIİKl\IET !\IÜ~İF (\I.GEN mekted~r. Bir misal olarak şunu 
- :ırwdeyıııı: Gl!çcn yıl Türkiyeye 

dün sabah bir kalp krizi neticesi altı milyon lira tutnrınd:ı radyo 
Hakkın rahmetine kanışmuştur. ~irnıiş, hu ~ene bu miktar 21 

Cenazesi bugün Emirganda Çı· milyon lirava yüksclmiştır. Bir 
narclibl cirnrındıı .J\Iektep soka· küJtiir \'asıt:ısı telakki etti~imiz 
ğındakf 1 numaralı hanesinden hu tılrtin köylere karlar ~irdi· 
kııldınlarak, öğle namazı Emir- ~ini memnunlukla müşahede edi
gtın Camiinde eda erlildiktcn ı;on· yoruz. 
ra; Emirgandaki aile makberine 
defnedilecektir. Fındık 

Çelenk gönderilmemesi rica O· menuu 

<nası ı. <'iıle) 
halinde istifa etmek zorunda ka
lacağını beyan etmictir, 

Ayan meclisi iızalarının, hö) le 
bir saltıhiyet, Başbakana tnnın· 
dığı takdirde, senatonun sııHlhl· 
yellerinin hemen hemen yok C· 

dileceği yolundaki mütalaaları 
üzerine. sccilmi~ olan 10 ayan Ü· 
yesi, dtin Musaddık ile bir gö· 
rüşmedc bulunmuşlardır. 

Siyasi müşahitlerin kanaatleri 
ne göre, senato basbakana fev
kalfıde ~aliıhi~cti('r tanıımı lıc)y. 
le hir kanun projesini rcrlclcttiği 
takdirde Şah Rııa l'ehlc,·i yeni 
bir mc ele ile karşılaşaraktır. 

lunur. 
Allah rahmet eyleye. 

Filhakika anayasaya göre, Şah, 
bu gibi bir hal vukuuncl:ı parla· 
mcntoyu !cshcdcf<'k yeni seçim
lere gidilmesini isteyebilmekte. 

Fındık fiyatlnrının tcshitindc, dir. 

Gökay, BeJgratfan .. 
Usküb' e gitti 

<R:ı ı 1. cide) 

nuşmalar cereyan etmiştir. 
Vali ve Bayan Göka)', bera

lıerlerinde hususi kalem müdürii 
olduğu halele bu akşam Üskübc 
hareket etmişlerdir. 

<'\'\ elce de belirttiğim J:ibi, eko· Diğer taraftan içi leri bakanı 
nomik un~urları, yani dış \'e ra-
kip memleketlerin mahsul dunı· bu sabah meeliste verdiği beya· 
munu ve alıcı memleketlerin iş- natta şu noktayı teyid etmiştir: 

·Kıvamussaltananın ncrcrle bu 
tirn kabiliyetlerini gözönünde tut lunrluğuna dair hiikümctin hcnllz 
makla beraber tek mahsule sa· hiçhir mali\ matı yoktur.• 
hip bulun:ın Karadeniz bölgesi 
için fındık davasını sosyal bir İçişleri bakanı Kl\~an_ıın. arıı~· 
mesele olarak da miitalli:ı edivo· makta olduğunu \'c butün ızlerın 
ruz. Bu bölgeyi trk mah~ulün taz • di~k~tle takip crlildi~ini ilave et 
yik Vf' tesirlerinden kurtarıncaya mı~tır. 
kadar bııgiinkü politikaya devam Ara7l \rrgisl 
edccc~iz. Ancak mUstahsili de , .. 

j?u, asayici temin için bu temdi
de muhakkak ihtiyaç olduğunu 
söylemelerine rağmen, hiç bir 
mebus bu teklifi desteklememiş· 
tir. 

Milli cephe liderleri 1ılusaddıka 
beş kişilik bir heyet göndererek 
bu teklifini geri almasıııı talep 

etmişlerdir. Ka.ani, başbakan Mu 
saddıkın bu teklifi hakkında şun 

ları söylemiştir: 

•Hürriyeti tahdite matuf ka· 
rarlar \·eren bir adamın hürriye. 
ti :sevmesine imkan yoktur. Sıkı 
yönetim idare ini katiycn istemi 
yoruz. Buna ihtiyacımız yoktur. 
Birçok do tlarımız bu sıkı yöne· 
tim idaresi altında tevkif cdılmis 
!erdir.• 

Geçen mart ayında ilan edil· 
mış olan sıkı yönetim o tarihten 
beri her ay muntazaman azaltıl· 
mıştır. Şimdi meclis )'eni tem· 
dit teklifini reddettHh takdirde 
hükfımetin istifa etmesi muhte· 
meldir. 

Maamafıh mebuslar bugün tem 
dit teklifinı· muhalif olmakla be· 
raber Musaddık hükumetini des· 
teklecliklerini bir kere d:ıha söv-
1 e nı i şlcrd i r. · 

ŞehrimJzde bulunan Amerl· rıp \'armamak istediklerini öğ
kanın meşhur basketbol takımı renmek arzusundadır. 
Harlem dün ikinci karşılaşma· Hal böyle ise, pakt üyeleri 
&mı Dolmabahçe stadında yine ve Atlantik Konseyi, bu muda. 
New • York Ccltics takımı ile fan projelerinde İngiltere ve 
yapmış ve maçı 42-48 kazanmıs· Fransanın )apmak isteyecekleri 
tır. kesintileri hakiki olarak b:lmek 

Ekibe dahil artistler havanın istemektedirler 
~zgarlı olm~~ı .?olayısilc ~tr~k· j Konseye y~kın çevreler, el
sıyonlarını guçlukle yapabılmış. de edilen teferruatlı malümatın 
l?rdir. Buna rağmen Harlemli ingiltcrenin konseyin diğer ilye: 
sıyah ~ambazlar baskct~olda > 1- !erine danışmadan aldığı son 
ne ha~ıka h~reket ve gosteı:ı~r: kararların AUantik Paktının di
Je seyırcılcrın umumı takdırını ğcr 12 Azası arasında gittikçe 
kazanmışlardır. artan bir memnuniyetsizliği ifa. 

Tenis müsabakaları de ettiği kana:ıtindedirle.r. 
Hamhurg. ıo (A.A.) _ Gü. Yine aynı ÇC\Telerln ifade et-

ney Afrikalı Eric Sturgess, tiklerine gore, bahis konusu 
Hamburg .Milletler arası tenis memnuniyetsizliğin bir sebebini 
turnuvasında Mısırlı Jaroslaw de, geçen şubat ayında Lizbon 
Drobny'yi 6/3, 6/2,6/3 mağlOp konferansında karar altına alı· 
ederek ~ampi,yonluğu kazanmış. nan müdafaa projelerinden his· 
tır. sesine isabet eden «asgarb gar-

Bugün yapılacak tenis reti ifa etmekten Fransanın istin 
ktıf etme i husule geirmektedir. 

ma~ları Bu arada, Fransa savunmasına 
tahsis edilmiş olan meblağ üze· 
rinde !asıllar arasında geniş su
rette münakaleler yapmağa baş 
lam ıştır. 

Her sene yapılmakta olan yaı 
Tenis Turnuvası bu ~ıi da 'Moda 
Deniz kulübü kıyılanl].da bugün· 
den Hibarcn başlayacaktır. 

Turnuva milsabakaları ayın 
17 sine kadar de\·am edecektir. 

Fransız - Japon yüzme 

müsabakaları 
Paris 10 . (AP) - Olimpiyat. 

lan iştirak etmiş olan Fransız 
'e Japon takımları arasında ya. 
pılan yüzme müsabakalarını 
Fransız sporcuları 41-39 kazan
mı§lardır. 

Hollanda - Mısır 1 • 1 
berabere kaldı 

Amsterdam 10 . (AP) - Mı
sır'ın Olimpb•aUara iJtirak et· 
miş olan Iutbol takımı bugün 
burada Hollanda milli takımı ile 
yaptığı maçta 1/1 berabere kal· 
mıştır. 

Çanakkalede bir 
Kamyonet devrildi 

llıuuıl ll1.AaUr!ıııiz4ın 

Fılhakika Fransızlara hava 
meydanları inşa etmeleri ıçın 
tahsis edilmiş bulunan 11.500.000 
dolar. bu mebtağ NATO başko 
mutnnlığı tarafından münhasıran 
bu ise yatırılmış bulunmasına 
ra~mcn, Fransızlar tarafından a· 
cele olmadığı kayıliyle başka bir 
fasıla nakledilmiştir. 

Buradaki askeri çevrelerde ve 
siysi şahsiyetler arasında söylen 
diğine göre, Birleı:dk Amrrika da 
hi, seçimler ve iç meselt-ler do
J:ıyısiyle. t\ATO programlarına 
karşı olan alakasını azaltmış gi· 
bidir. 

Kral Tallal 
<Bası ı. rldel 

lal 48 saat içinde tahtında:ı fe· 
rag.al etmiye karar vermistır. 

Ürdün diplomatik çevreleri 
ve hiıkümet mahfilleri bu habe 
ri teyit etmişlerdir. 

Türk -Yunan 
spckiilatif hareketlerden uzak . T~hran .• lO ~A.A.). - ı_u~rlc .. 1· 
tutabilmek için mü baya ayı şubat 1 kı nısbaetındekı ~razı ve~gıcı dun 
1953 tarihine kadar devı:m etti· gece b kanlar ~urulu \ c bu sa· 
receğiz. Ticaret rejiminde ve a·' bah da ekonomı~ k_on ey tarafın· 
lımlarımızda yıl içinde bir deği- dan ka~ul edılıuıstır. 

_İçi§leri bakan: bugün parlAmen 

t~a~cğer~ sıkı yönetim idaresi· 
ni kaldırırsak husule gelecek du Çanakkale 10 - Toprak tevıi 
rumdan istifade etmeye kalkı· komisyonuna alt bir l:;ımyonet, 
şanlar olacaktır• demiştir. arka lastiğinin patlamJsı )'Üzün 

den birdenbire devrilmış ıe 13 

Ürdün parlamentosu ou;;ı'.in 
oğleden sonra acele ol.ırJk ~ızii 
bir toplantı yapmıştır. Danı ev 
vel \erilen haberlerde puı~me:n 
tonun bugünkü toplantısında 
kralın sıhhati meselesi .1ulake· 
re edileceği bildiril:ne'"tc •oı. 
Ürdün kraliyet konseyi s·rn gi,n
lerde \'eliaht Prens Hüsevin ;n 
ne zaman tahta çıkabll~ceği rııe· 
sele ini tetkik etmi§tir. bihr.di· 
ğl ~lbi Prens Hüseyin .:;el.•C':ek 
yıl 2 mayısta 18 yadına basır.ış 
olacaktır. 

Deniz manevraları 
rnası 1 incide) 

!antik paktı teşkilatına girnıelı> 
ri lizerine ortaya çıkan muht<'lıf 
meselelere mUteallik bulunacak 
tır. 

Amiral Konstas ile Kor:ıı::ıiral 
Altıncan müteakiben İzmir.? gı 
derek 6 Türk nıuhrihi ile 6 Yu· 
nan muhribinden miite~ekkii fi. 
!oyu 16 ağustosta karşılay;ıcak 
!ardır. 

Türk ve Yunan mııhriplc:-in 
den mürekkep muhtelit filo 17 
ve 19 ağustos tarihleri arasınd,ı 
Ege denizinde bir mane\Tl ya 
pııcaktır. İki safhada cereyaıı e 
decek mane\Tanın bir:nci k·ı;mı 
nı Yunan filo komutanı, ;~:nci 
kısmını Tilrk filosu kamuta·ıı i· 
dare edeceklerdir. 

Kurban bayr~mı ve 
Memur maaslan 

A ı•lara Aianıı 

Ankara, 10 - Kurban nayra· 
mı bu ~ıl ay başına tesadüf et. 
mesi hascbıle memur maaşları· 
nın a)ın 29 unda verilmesi iı;in 
imkanlar araştırılmaktaydı. Ma· 
Jiye Bakanlığından bildirildiğine 
gorc memur maaşları ayın 29 
unda vcrilmiyecektir. Bakanlık 
bu hususta b:ılen hiç bır karar 
nlmış del'lildir ve böyle bir ka-l rarın alınması da 'Zayıf bir ihti 
mal olarak ileri stnıilmektedır. 

şiklik yapmamaya karar \•ermiş Resmı ~aknml.ar bu vcrgını_ıı 
bulunuyoruz. 5 \'~ya 7 ~ılyar rınl. tutarınd~ hır 

nalık anlıı~ınası 
ve akisleri 
Balık anlas-ması l'e 
akisleri 

Yunanistanln yapılacak balık 
anlaşması hakkında mecliste i· 
leri sürdilğüm fikirler zabıtlar
da mc\'cutıur. Orada ~u iddiada 
bulunmuştum: 

gelır temın edeceğı tnhmlnınde 
bulunmaktadırlar. 

Cari masrafların \ e memur ma 
aşlarının karşılanması için dC\" 
Jet bankası dün hazineye·500 mil 
yon liralık bir avans vermiştir. 

SO\'Yd maslahat J:Üwrı Musaddık· 
la görü~lii 

Tahran, 10 <A.A.) - Sovyet 
maslahatgıizarı bu sabah başba· 
kan Musaddıkla görbsnıü tür. 1) Anla~ma, kanuna mevzu ol· 

malıdır. Müiakafın me\'Zuu hakkında he 
ka· nüz hiçbir malıimat alınamamış 

tır. 
2) Balıkçılık hıİKkınd:ıki 

nun henüz çıkmarm~tır. 
3) Kredi müessesesi Yoktur. 
4) Tesislerimiz me,·cu·t değil· 

dir. 
Bu anlaşmalarda hiikümetin 

Türk balıkçılııtının hukukunu \i· 
ka)'c edeceğine inandığımı ,.e 
istediğıml bchrtmistim. Anlaş· 
ma tetkik edılırse görütnr ki, 
tarafların Millet Meclisleri tas· 
dik etmediği taktirde anlaşma yü 
riirlüğe giremez. Diğer hususla· 
rın tamamlanması; yani kredi 
miicssı-scsinin kurulması. te~is· 
!erin yapılması irin bir müstakil 
umum mücliırlilk kıırmava tc~cb 
bils ettim. İnsallah bıı boşlukla 
rın ıloldurulması bana nasip ola 
caktır. 

Toıırak Ofi.in yeni 
mubayaa planı, hububat 
ihracı 

Ofisin bu yılki mübayaası ilk 
\ apılan pl~na göre 1.600 000 ton 
~esaplanmıştır. Hallıuki bugune 

Klişaninin tenkidi 
Tahran, 10 (AP.) - Sıkı yö· 

netim idaresini bir ay dnha tem· 
dit etmek üzere basbııkan Musad 
dık tarafındarı yapılan tcsebblis
ler akim kalmı~tır. Bakanların ço 

İçişleri b~kanının ~u sbzlerle kişinin ynralanmasına sebep 01. 
muhtemel bır kon:ıOnıst ayaklan· muştur. Yaralılardan dördü 0 . 

masını tclmıh ettığl. sanılma~t~· : f:ırdır. 7 kişi hafif yara almış 
d~'.· 'Mebuslardan bıri tek~ıfı~ tır. Ağır yaralılar içinde, kam· 
~-~nde~den çıkarılmasını ılerı yonetı kullanan komisyon aza· 
surduğu zaman bu hu~usta da sından Haşim Akıncı da vardır. 
h_erhangl bir karar verılmemlş· Yaralılardan Ömer K:ırpuz has
tır. taneye götUrüldükten sonra öl· 

Diğer taranan İran petrolleri müştür. Di~er yaralıların '5af,iık 
miitehassısı' IIUseyln Mckki bu· durumu, iyiye doğr usejrc:ımek 
gün uçakla Tahrandan Amerika- tedir. 
ya hareket etmiştir. Bilindıı!i l(i· 
hi Hiiseyiıı Mekki, Düny3 Ban· 
kası tarafından Amcrik:ı~·a dli· 
vet edilmiş bulunmaktaydı. 

Bazı gazeteler Mekkinin petrol 
müzakerelerinin yeniden başla· 
mnsını temin edebileceğinden 
bııhsetmektcyseler de Hfio:eyin 
lıfekki b:ı gıbi işlerle meşgul ol· 
nuyaeağını, Amerikadayken böb 

reklcrini tedavi ettireceğini Heri 
sum1ektedir. 

Meclis binası inşaatı 
Ankara, 10 (T.IL\.) - Bü· 

yiık Millet l\Iecfüi binasının 18 
inci bölüm in§aatına başlanması 
tekarrllr etmiştir. 

Bu kısım inşaatta, toplantı 
salonu. Cumhurbaşkanlığı daırc
si ve merasim salonu tamamla
nacaktır. 

Bu iş için 7 milyon lira sar. 
Cedılcecktir. 

Tallalın tahttan fer-lgat cfınc 
sile Ürdünde krallyet konseyi
nin bir niyabet meclicıi şcltlini a 
lacağına muhakkak na! ı.i!e oa 
kılmaktadır. Bu takdirde hiiku
met yeni zorluklarla kaı~ıl:ıs ı· 
caktır. ÜrdUn anay:ısası P.sas!a
rına göre tahtın muhakkak Ha· 
şimi ailesinden biri tarafmdaıt 
işsal edilmesi lazım ~etmekte-
dir. Kralın menfada ~ulıman 
kardeşlerine Ba bakan favfık 
AbdillhUda hukOmete m•ıh .. ·ır 
nazarile bakmaktadır. Kral fe· 
ragat ettiği takdirde Te' fık Ab 
dülhiıdanın Haşimi bir rıh·a cet 
meclisi tesis etmesi m ınter.ı.cl
dir. 

ELECTRIC 

BflNf)AN AlİISI OtAMAZ! 
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1 ~ ,7 A ılJ • • Pro=rJtn. 13 00 lla· 

tı. t . ı ı > Turk • ltr. ı ı .:ıo Kan~•· 

1an. llııa l.l lalar •.'a a nlar· ~ubA• 

J b •T Kadri • • 1 nıı 1 E!ntalar. 

u -O lla • " r aı n ıaı 1. 14. IS ~ar 

akla 

llelramaX 
gelirl 

Zira, ALMAN MALI 

PETROMAX 

lüks lômbası . bütün 

dünyada ve bilhassa 

Memleketimizde, yüksek 

kalitesi ve harikulôde 

evsafı ile, haklı bir 

ıöhret kaıanmııtır. 

Hakiki PETROMAX 
YEDEK PARÇALAR! 

daima bulunur 1 

SATIŞ DEPOSU ı 

BILLURIŞ 
Fincancılar Yokuıu 

Rız:a Paıo Han 71 /2 
ISTANIUL 

lmtıyaı aabibı: Sl!lllAl'ıl KOKU,; 
Hu aayıda yan islerini fiilen idare eden mes'ul müdür: 

~IEl,tH YENER 

Jf. 

Kendi Yazıhanenizde 

Sür'atle ve Ucuz olarak 

yaz ı işlerinizi teksir ediniz! 

Kolay Kullanışlı ve lktısodidir ! 

Türkiyeci• Mümessili ı 

ELi BURLA VE ORTAKLARI 
GALATA, VOYVODA CAD. 52 • ISTANIUL 

Telefon 44711 
( \ 'ATANl Gazetecllilı ve l\latba1r1lık T. A. s. - İstanbul 

' V .\ T '\ '\; "' .\ T R .\ .\ ~ l 

MOTOSiKLET SANAYllNIN ı~~\ 

250 cc. 
350ac. 
SOOcc. 

ÇEKOSLOVAK 

MOTOSiKLETLERi 

f 
... _ ...... EN MUTEKAMIL TEKNiK 

• ZARiF ·v API '---=• iNSANi YORMIYAN YOLCULUK 

~ 
@5. 125 .. 
~ 150co. 

• YAKITTA EKONOMi 

•• RAKiPSiZ FlAT 
1U $AHANE MOTOSIKLULUlll 

IA$LICA VASIFUlllll 
~ 

ruııun MUNHASll ITIWJTCISI 

~IEll~IET K.ı\ V.Al.1.~ .. 
UlATA.flTANlllL Tn. ...._,. 

Vüı kınşıklıklan OEM PERTEV 
Soy.sinde düzelir. 

SVENSKA ORİENT LİXİ· 
EN GOTTENBOURG 

VASAHOLM 
Vapuru limanımızda olup 

KOPENHAG, OSLO, İS
KANDİNA VYA ve Fİ~· 
LA:\DİYA limanları için 
eo;yayi ticari~'e alarnk hare· 
ket edecektir. 

Fazla tafsilat içın Galata, 
Tahir Han 3 üncü katta. 

SCANDİNA VİAN NEAR 
EAST EGENCY 

\'apur acentalığına ıııiıra· 
caat. Tel<'fon: 44993-2-1. 

MALT MURTA 
HOL.ASASI 

oımaO enerJlslnln 
kavn•O• Ovomaı
t:ıne'll kahvalt:ıdtr. • ,,. 

-. 
Rı 

aşan ıle 

• la,, dit, adale, s ini r 
ağrı ve sızılar ı nı ıÜr· 

atle teskin eder. 
e Bayanların muay yen 

:zamanlardaki ıancı l a· 

Mideyi boı: 
maı, kalb• 
ve böbrek• 
teri yorma•· 

l --- Der Deutsche Generalkonsul u,,d 
w . 

1 Frau von Kamphoevener bıttef1 

DIE DEUTSCHEN iN ISTANB 
zum Empfang des 

Deutschen Botschafters und Frau 
, im Yildiz Park, Cadir Köıkü, 

om 15. August von 18 bis 20 uhr. 
......-: 

30 -EVLÜL 195" 


