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GÜNÜN YAZISI :. 

Memur ve politika 
Yazan : Hasan Relik Ertuğ 

Bugün ikinci soyfamızd':__ __ j 

Urdün Kralı tahtından 
dün feragat ettirildi Ayan Meclisi Musaddık'a 

'i eni Kral Hüsseyin, rüşde varıncaya kadar 
memleketi 

hudutsuz salahiyet verdi 
naibler idare edecek 

ôeYıet 
Gemisi 

1 !"urZ: nınııı!ıı A.Jııu; 

Amman 11 - Ürdün tahtının 
Prens Hüseyine intikal etme~i 
hakkında bugun tem ikiler mec-
lisince verilen karar. saat 17 de 
Türkiye, Amerika, İngiltere \ ' C 

Fransa elçilerine resmen biltl:· 
rilml~tir. 
Kararın sureti Arap Birlil!i· 

ne dahil de\~letlere de birer rue. 

müzakereler sonunda Kral 'fal 
lnl'ın tahttan fera"at ettil'il ·nc 
si kararını \ ermistir. 

Ürdün temsilciler nıecfoi, Ür· 
dün halkına. tnhtın Kl'al 'l';ıl 
lal'ın oglu Pren5 Ilfü;eyine b 
tikal ettiğini ilan eder.• 
Ürdün Niyabet nırrfüi kuruldu 

Anıınnn 11 (T.H.A.) - Ycrıi 
Üreli.in Kralı Hüseyinin küc;iiı. 
yasta olma ı sebebiyle, kral ~in 
ni rüşle \'asıl oluncaya kadar 
vazife görmek ve kraliyet .salii.iıi 
yellerini kullanmak ilzere 3 ~i-

Basbakan'ın daınadı kanuna. ınuhalif 

kanuna dayanarak, 6 ay 
dilediği gibi idare edecek 

... 

Müsaddık bu 
memleketi 

\'AZAN: sajla bildirilecektir. Ürdün tem-
A.h silciler meclisinin, Kral Tallal'ın 

'I\ ll'let Emin YALMAN tahttan oğlu. Hüseyin lehine re
U tllct ı:c . . _ . . ragat etmesi \'e tahtın Prens Hü 
tq te , 1 ını ı dogru ı tıkamet- seyine intikaline dair \'erdiği :Ca 
Ilı ~I ·b~ •lıyor mu? Her \"I· rarın metni şudur: 
~ a~ loru nu \'akit nkit yokla- • Bugünkli, 11 :ığusto 1952 o:ı 
1 'lliıı,rd nd~dır, ('ok Cırttnıı.h zarte:;i günü, temsilciler meclı-i 
(t biilu~ ~lerlivoru1. Trhllke· saat 10 da toplanarak, Kral T~l
' 'ildi bek tur. Türkb·e yalnıL lal'ın akli mü,·azenesfnin bozuk 
b~~i iatıı ası bakımından değil, olduğunu bildiren hlikıimet r,ı. 
, 

111 t~nda bütiin hiir inc;a11- porunu tetkik etmiş ve )'apıl:ın 
1 , 

~~::h~~.r Niyabet :\feclisi kurul 

Xiy:ıhet mcclbi 3 ki,iden ıııü 
te-ekkil olup, bunlar. ayan ıııec 
!isi rehi lbrahim 1Jfi,im, "' ' i 
Bak:ııılardan Süleyman Tu 'ı:.ın 
\'e Abdürrahınan Sedan'dır. 

Ürdi.in Kralı olan llüseyin <Devamı Sa: 5; Sü: 1 de) 
~Cır llıti;•:n_ırti balmmnılan da 
ı.., 1 likırıı lın•tıcr tıı il or. Doğ-
~.?ldt etten n ınanm: ,.e is 
oıı )olu · 

~ti~ bir ınuzu kaybetmemiz. 
tı lt,ıbctıi ''!i~et ohıı. Mercan arsası sanıklannın 

duruşmalanna dün başlandı 
~ 1'ılldt b' ı~tı~amct hıngl i? 
:llteın ;r oltu olmu .. a bunu 
tt 'ıG~ , t) 7.. Pakat ükür ki öJ. 

1 -tk ~0•rdır. O ~r.kildt hareket 
:• bir rund;n ız ki Türkhe da
~~ra~ in illi. birlik manL;ra ını 

''. rı ıııu '
1
i•n. Tiirkbenin •~- Somklorın hepsi, orsa ic:inde yolsuzluk yapmadıklarını id-ııı~ •~in hl' iterek rınni) et tephe- '!l 

'l\l haı· aha katılır bir lım·. d' ·ı 1 h d'I 1 d d ld 1 u~ıt1 'ndr. ~aı\ın. .. · ıo etti er. t om e ı en er, uruşmo on vareste tutu u ar 
Ilı kıııı &r.nıı1ni1.in tuttuğu i<;fi. . . . 

U? ıı eı, bu ölçıhe tı\'gun Aylardanbcrı bırçok dedıkodu- r-=-
-ı lııa rr biriıııiı b .. ,.1" old.u;t _,lara yol açan · Mercan arsaları 1 Ad d k " 
~ille, ıı~ra~. lıuı~ır o.içinde i ·;_ ıne ele j. ~.d!.iyeyt' ~ntikal etmi apazarın a, as erı 
"l' llıi .ııııtuıni11 ıc.- n ,, 1 1 b'. ve suçlu gorulenlerın duru ma. 

ıı11:•ı'! ıeş,.u 0 a 1 sına dün asliye 3 üncü ceza mah-

.\~11 11 

iddia eı ı. . 1 .. r kemesinde ~lanmıstır. f tb•k t d d•yor ;t ;h olarak, :~ili gı~~r~
1

jk Duru rnada anık me\l:İİ!1de, a 1 a evam e 1 
: ~h~ıı~ hl'defl tamamn .. 

1 
Beledi~ e rei muavini Celiıl Izgi, 

lıi •t. i rısıı bırakılmı ~iirii· Şehir meclisi üyt'lerinden S:ılQ. • • • • " 
~.~ ~ııı:ud_ıırıtakr r asııı adam- ~attin Gen~, Mehmet .Kura~: se. ı Askerler1mızm modern sıla hl afi kullanmakta 
~latı esı, hiitün Türklerin lım Erengul, SeyCe.~tın Goğen, •. t d' -. h t t kd' I k I d 
~llııı ıı,, ınenr 1 • • Ali Çeki,. Cevdet oz"ur Yekta gos er ıgı ma are o ır e arşı an ı \i ~ları a:ıt erını. ırz "' , . .. . . 
ıı.~t'.ıd ııı koruıııa mr.s'uli}eli- Kazancıgil; arsaya kıymet biçen Uu• ·~ı v .. ıob """d•n takdir ettik. luhtelif topçu. ıs. 
t"!lard,•klaıını hala kıl\rama. Takdir komisyonu b:ı~kanı Mu- .\dap:ızarı 11 - İkinci Suva· tıhkiim, Gerilla birliklerinın 
~ 4et{ l\e,fi bir sh·ıı i ıüm- zaffcr Erer, komisyon üye.i ve ri Birlikleri tiimeni bugün başa- gö~tcrilerintle Türk erinin ken
ıo't llıahı llıl'~'uı bir milli luikfı· emlak sahiplerinden Abdülkadir rıh · bir :ün geçirdi. disine te !im edilen her silahı 
lıı;ıı~d~ ~"lıni nıuhaCu.a rtıntk Tankut hazır bulunnıu~l:ırdır._ .Yarın Adapazarı kuzey böl- ~l'\'İk harek~.tıerle _k!s~ za~ıa~.da 
~a 1•rıtir. f~uklıırını farkl·deme- Saat 12 de başlayan dur~şma. gcsınde .~·apıla~ak tatbıkalla .bu· kullanmayı .og.rendığ~nı g~rduk. 
ı iltrtt ıııu~"nıllle.rini hala ınu- nın de\•amnıca ka_labalık bır de- lunmak uzerc Istanbul Suvara .. o· Hc?de~ . ıst~ka~etındcn ılerle· 
•,~· an <adete ınin liıadelitl mokrat grupu Ye Il basl:anı Nec- k~lunclan gelen .~~.baylar: ~ugu~ )Cn Bın~.ırı~~·~ pı~~d_e taburu. 
lir ile iı~')orıa~-. Su vtva lıupni Ateş, mahkemede hazır bu- füm~nc b:ğlı butun bırlı.kler! nun bl!' onr!ı .bolilğu?un Saka~?·a 
ı~: bit dii hl'r •ki muhalir par- , lunm~ tur. ~anıklardan. s~dcce gezdılcr. 'fu~en k~mutnn \ ckllı nchdnı geçışı, sahih tutan duş. 
, ~itı illan kunrt muamt- Takdır komısyonu Oyesı yüksel; Albay Hamdı Gun~ay: Topçu, mana en ufak fır:,at vermeden 
ı.~tl~ J';r. :\Jrmlektt l ltrlndt mimar Şinasi Şahinglr:ıy gelme-! Istihkiım \C Gerilin birlikleri onu, şiddetli ateşi ile geri atışı, 
~tir tt anı ınak, kendilerini ' rniştir. • ıle temel Ye tekamül kur~ları Türk askerine olan büyük gü 
tı-.1~ 111

""·. e a lı me eltlrrdl' Okunan iddianamede sanıkla- hakkında izahat \'erdi. \'enimizi bir kat daha arttırdı. 
~ tl lca llılHı i~birli~ine da''"t rın vuifelerini ihmal suçu ile 1 Aile oea(:ındaıı asker ocağına Su\·ari tümeninin büyük · tat. 
~ ~ kı 11

h tltlği unutuluH>r. Nr mahkemeye sc\·kcdildiklerı belir- yeni gclrn acemi erlerin kt~ ~- bikat~a ynrın başlana:akt~~· A· 
~I ta denı tı kadar , ·nadlerdrn Uliyordu. Bilihaı-e sorJ;usu yapı. manda modern harp teknığme dapazarınııı kuzey bol:eı;ınde, 
'-lij dıvt k Okra h i bili bir ekil ' lan Salahattin Genç 6Unları SÖ)'· uygun esaslar içeri inde edin. Karadenizde çıkarma yaptığı 
ııı ~~be llb.tıı ediyorlar. İrra '" ledi: dikleri kuvvetli bilgiye hep bir· mefruz olan düşmana kar;ıı 0)'3· 

~ laıııaıtı 1~•hazlarının blrbirlf'ri- <Of'\ıımı Sa. 3. Sü 7 del lıkte 5:ıhit olduk \e kendierini COevamı Sa: 5: ~ü: 1 de> 
t,11lıl d~rr. ına~ı \f' aralarıniln ı _______________ _;;_ __ _ 
-iıı~acı italtıle .ahtnk hnlıınıhı· ı 
Ctıt aka t. "l.tıflini, dtmokra,j . 

l~~"ıı 3. ~rlu r;e li5emiyereğini 
1 

~t lıı1,l't cı hır. 

tııı~· buı:~n~~•na ıösttı-ılii!i ına- * 
>~111 'llaıııı 11 ana muhalif par-

Iran adın:.t ıırtrol satan Sadı'ka Kara~özlii, Romadaki 
ilııhAl eiirken 

otelindr. 

Evita'ııın cenazesi 
töreııle kaldırddl 

Tepkili uçaklarm da katıldığı törende, tabutun 
üstüne çiçek yağıyordu 

A uO<!iııl rd T'rnı 

Buenos Aircs, l 1 - Siy:ısi ik- Polis ve zabıta kunellcri, yol· 
tidarın en yüksek mcrtelıesinc tarı bastan a~ağıya kadar tıka
eriştiği lıir ~ırada bundan 16 gün mış halkı idare etmek için bü
ewel ölen Bayan E\'a Peron'tı yük müşkülatla karşılaşmışlar
dün Arjantinde muazzam bir ce- dır. Tabutu başkan Juan Peron, 
naze töreni yapılmıstır. Santiai:O Kardinali Luis Coppel-

1\lerasime Cumhurbaskanı Juan !o, Bayan Peron'un ailesi efratfı 
Peron, a keri birlikler, diploma- 'e yük::.ek riitbcli hiiktimet me
tik temsilciler ve Arjantin isı;i murları takip etmislerdir. 
Federasyonunun bütün başkan Merasime i tirak edenler, ta-
\ e üyeleri iştirak etmişlerdir. mevamı Sa: 5: Sli: 3 d~ı 

lstanbul'un elektrik 
ihtiyacı karşılanıyor 

\q11 Ilı İdıli e daha J.:ötii ı~ıtr 
~att .llıakhu~ ~.11 •r: O haldi' hucii-
'- '1ılıı iil .. cılr_ııleri, di.iııkü ttk 
>t dtııı 1.. ruı,.rı ıni olocıık wık. fit D11ra • , • 

E. T. T. Müdürü, Çatalağzmdan tahsis edilecek 
f4 

35.000 kilovattan başka 20.000 kilovat'1k bir de 
-.~ makine getirileceğini söyledi "'•\ ~lıi kı, l\·e nıah~us olan 

a >oııı 111"11er mi? Hunu or
t~ ... lldı,,l 

.... ti ~ 

ı ... ~., ~.1..11 '" ttrakkimiıin ,·aı. 
... dl '"011"ri . 'ıı... hııre)( ltdblrlr. ~·alnır ik-

"ı~;tiiııj "lltrll' tenıi" rdilr
tıl'\ aldaı:nıı· ak, krnıli ktnıli
\j~ ~ bit ~~ olnruı. Çok istik
-.n1~dıı ,.1 l~e idn•ll' \'f' ınoıın 
~d bitliğ·'Yan Tiirk nıillrti. 
~~d~r dh, 

111 llMıharaza~ını ilk 
4a~~· :\tiw ~ah.ut l'tmrk ıoruıı
~tııı llıa eı~ l\lıkrar: sinsi kun
~ tt t.-ın· "ilerine karsı mııka
~ı, ~r~ın'" edrtek bir kale 
l •tıı· 1 .. 
~~ •ıı, ıa g~ t~rmtlidir. 1'iır-
'~t.-ı d rııoıı;: .0 lçüJrrine ıı:öre bir 
~ ~ ttııı, • ~ nıabhetini muha
~ıı 'llias1~d' '.~•li Allantik pak
~lt~ bir 1 al.;ı ıne,·kii hıkımın
(a rilla .~~•rettir, Uürri) etin 
~ lııcaıt 1/

1n kurulan ken-ıın
•t ,.~ t~ııı~r ttıilletlere, Cudi 
t~~r l'ard nat altında tutanla
.~ tıı4 ~t" San l'ran isko'da 
1'ı. tttı~ını:lletıer Annısasını 
""~ .. ıaı, h z sırada Ana,·a ı 
L'~.t ts b ' • 
"ti • tı•· • •na dA,·acı di"e 1ı. t L "'ln Ü ' 
"'lılıı ••lir ın · • P. kurucuları: 
~@ ) tıı bir 1llet1er camiac:ında 
tJL._tııi ... tne\'ki temin rttiklen '"" ···e~· r ~ıı~1 'rınr tı " 'l'llrr altınıı gir-
t~, Utlar 11 lııı nnihim irabı 
~{ı1 lel'ri Poııtıka ihtira larına 
~,'t~t~ltr&iu~ette ıliiınen lrnlla
~~ 't ille Ilı sa nırlarsa: gtrtk 
~'cb 't lıe ın,ıe~et ve gerek par. 
•ıı. l 1~ l>~~dı ~ıyasi istikhalleı·i 
~ 'tli~la '•p gtınahlı ,., ıa~rh 
it ~ıhd 11\ı olurlar. 

~1ı14ıııuınıe, ~uıırtu '" tı:ı~irelli 
~llları efkar 'ardır. Bunu 
1 lıe\' eski Irk partinin 

arııı 
il: 5: ~Ü: € ıb) 

Çanakkale zafr.rinin 3i Jll önceki ahitleri ;nebmrt; ik aıııtı öniinde 

Caııakkale zaferi'nin .., 

37. ei yıldöııü.ıııü kutlaııdı 

Yeni yapılan 60.000 kilo\'at ta. nın İstanbul ~ehrine 35.000 kilo· 
katindeki büyük Catalağz.ı elek· lan Çatalağzı elektrik santralın
trik santralından 35.000 kilovat- dan htanbul 6ehrine 35.000 kılo
lık enerjinin 1stanbula tahsis e· ta e\·vel geı·cken rormalitl!teı· 
dildiğini ve Etibankla • E . T. 'T. ikmal edildi. 
Genel müdürlüğü :ıraSlnda bu Bildiğiniz gibi İstanbulda, bıl
hususa dair bir mukavelenin .ııe· hassa son yıllarda bUyük bir :n· 
çen h:ıft:ı icinde inız:ılandıı'.lmı ki<ıaf vardır. Sehrin elektrik ih· 
evvelce yazmıştık. tiyacı 7o 16,5 nisbetinde art. 

Dün bu mevzuda kendi3iyle ını~tır. Slliihtarağa santralı 
görüstiiğiinıliz K 1'. T. gcnd 86.000 kilovatlık bir merkeı t>I· 
müdürü K§ınür:ın Görgün şu i· ınasına r:ığmen, gerek ihtiyaç 
zahatta bulunmuştur: ve gerekse emniyet bakımından 

•- Etibank tarafından yapı· kafi ~elnıeınektedir. Etibanklıı 
lan Catalağ1.1 elektrik santl'alt· yaptı~ımız ~on anlaşma, ehrc 

Hikmet Münif dün 
toprağa verildi 

Ölünıfimi dün teessiırle haber 
~erdiğimiz gazetemiz yazı ailesin 
den Hikmet Münif Ülgeıı'in ce· 
cJzesi dün kaldmlmı tır. Mcrhu. 
mun na~ı evinden alınarak .'.\lir. 
giin c:ımiine getirilmiş \'e bura· 
da öğle namazını mütcakiı> cena-

bu bakımdan büyük bir ferah · 
lık ~etirecek, bu suretle de sa· 
birde biiyük inkişaflar knydedi· 
!erektir. 

Takriben bir ay sonrn tecrıi 
be faaliyetlerine başlnnacak \ e 
iki ay ı.onra tam ve kat'i istifa· 
de mümkun olabile<'Cktir. 

Bu yılın sonunda aynca 
< Devamı 4'a: 5: Sü: fi dal 

ze n:ımazı kılındıktan sonra aHe 
Muharebe meydanlarında törenler yapıldı. Otuzdan maklıcrc~ine cıcrncdilmistir. ~ıcı·. 

humun tabutunun ardından baş. 

Osman Tat'm 
Mahkumiyeti 
Tasdik edildi 

fazla general, amiral ile molUI gazilerimiz ve Amerikan. ta tocukları \'e :ıkr3b::ları ol· 
mak üzere, ,:ızctemizin mensup. 

1 1 F t 'l't 1 · d h b J d 1 lan, ba ındnki eski dostları 'it. ngi iz, ronsız o oşemı 1 er erı e ozır u un u ar mekte idi. l\!eı-hum, l\lirgün me· 

ü.adoıu .1.ıc " ~~~l Çanakkale muharebelerin l ve gen!,'lik ıenı.silcilerinin istı· zarlığında hnzln bır dini mera· 
Etnisk \'ap:.ını: 11 - Çanak- de dÖ\'Ü~müş subaylar, erler, 30' rAk ettiği kafile. dün akşam sa- simden sonra ebedi i tlrahatgfı. 

ı.ale ufercıin 37 inci l •ldönü. dan fazla Ge.neral ve Amiral Es. at 18 de r Etrilsk • \"apuru le fs. hına tevdi edilmiştir. 
munu muharebe meydanında ki Muharipler, Malul Gazih!r, tanbulılan Çanakkalcye hareket Merhum Hikmet Müıııf Ül~c. 
kutlamak maksadile birinci Ordu Fransız. İnt!iliz eski muhariple- etti Eırü k'ün Galata rıhtımın ne tekrar Tanrıdan mağfiret nı· 
Temsil Rürosu 420 ki ilik bir rinncn temsilciler. Aınerıkan, in dan hareketi haz.in ,.e muhtecem yıız ve kederli ailesine ba~sağlığı 
z.y.uct tcruı: e•rni.tir. 37 sene ~ıliz \ ' C Frcnsız ata;emiııterlcrl <Devamı Sa: 5: Sü: 3 de ı 1 dneriz. 

Başmııharririmiz aleyhınde 
ne-ren hakarette b ılunmaı.ta'.l 
~anık • Yeni Cephe · l!azelesı •a 
hibi o-man lliımıt Tat'ın, Is. 
tan bul toplu sulh ceza m:ıhke 
mesi tarafından 6 ay 7 o;:un hap 

ıDt>nmı !'la: !l; "ü: 2 de> 

ı 11tıeitı!tıl Prtll 

Tahran ıı - İran !han mcc
li i bu~ün, Ba~bakan Dr. ?\hı· 
saddıka memleketi 6 ay mııd· 
detle dilediği gibi idare etıne<:I 
hususunda mutlak salahiyetler 
,·eren kanun tasarısını ezici b:r 
çoğunlukla ıa~dik cimi tir. 

Mebusan meclisi tarafındıın 
e asen kabul edilmiş olan \ ' e> 

,şimdi kanunla~an tek maddc1 ık 
la arı, Dr. Musaddıka hemen he 
men her alanda memleketi :.a. 
rarnamelerle idare etmek bat· 
kını vermektedir. 

Ayanın bugünkü toplantı ında 
hazır bulun:ın 35 azadan 3:i ü. 
müzakcreleı· sonunda tasarının 
kabulü lehinde el kaldırmı~lar 
dır. Yalnız Dr . .Mus:ıddıkın :la 
madı Metin De!tari ile memle
ketin en ileri gelen hukukçıı,a 
nndan Ebu! 1"adl Lisani ta,.ıırı 

aleyhinde oy \"ermislerdir. l\lıl· 
zakereler devam etti~i sırada ;i 
vfın meclisi bina,.,ının öııi.inrle 
~ıu-addık tarartarlarındaıı ıııüle 
şekkll biıyük biı· kalabalık top 
lanmı tı. Ayan azalan, k3nıı.1 
tasdik cdildıkten ,.onra bln:ıtl ı:l 
~·ıktıkları zaman kalabalık ken 
dilerini alkışlamış, fakat bu a :ı 
dıı • Daftariye ölüm•, •Kahrol 
sun Lisanh diye bağıranlar ol· 
muştur. A)Jan mecJbl henüz iki 
gün e\·veline k:ıdar tasanya ş d 
deUe muhalefet etmekte~di. 13a
zı A> im azaları bunun ann) a:ı:ı1 il 

mugayir olduğunu beyan etr.- i,. 
!erdir. Bildirildiğine göre, Dr. 
lusaddık 9 ağusto ta kendisıy· 

le görü~en AyAn komisyonur.11, 
tasarının kabul edilmediği , .• 
kendi ine etraflı idari yetkiler 
verilmediği takfürde, Ba~bakan
lıktan btira etmek tehdidinde 
bulunmustur. 

:\hısaddık örfi idare istegint 
ı:rri aldı 

'l'ahran ıı (A.A.> - Ba~b.t· 
kan doktoı· Musaddık .meclis ku
mlSYonuna bir mektup göndere 
rck • örn idare hakkındaki t:ıca. 
rısını geri aldığını blldırmi~tir. 
Bununla beraber Musaddık ~.ı
ziyet gerektirdiği takdirde, l:c."I 
dislne 'erilecek olan t:ım ·a!"-d· 
hıyetlere dayanarak örfi ida.-c 
itan etmek hakkını mahfuz tut
tuğunu dn bildirmektedir. 
21 temmuz hliılLelerinde 16 

Jd,)i ölmüş 
Tahran 11 (A.A.) - Ya.rmla· 

nan resmi raporda bildirildiğ!ne 
~tire, 21 temmuzda Ahwaz'da 
cereyan eden kanlı hadiseler rJ.· 
nasında 16 kişi ölmüş ve 30 ı.; j ~i 
de .} aralan ınıştır. 

Tc ebbiisleı· 
Roma l 1 - Homada petrol 

satmak ıçin teşebbüslerde bu~u 
nıın İranlı Sadıka Karagözlü, tah 
min edildiğine göre muvaffati'. 
olmustur. Knragöı.lü, iran Ş:ıhı· 
nın protokol şefinin e~ldir n 
Mısırlıdır. ----------------------------

·-

l'llı ır NI) ıbet .:lfeclisinin iı} eteri Ba bakıın Ali Mahiri ılyarettell 
çıkarlarken. Soldan sağa: Prens Abdülmünim, Bahaettin Bara. 

kat \ e Albay l\luha mm et Ra:iit Mehanna 

Mısır' da uınoıni 
seeinıler 

-> 
yapılacak 

General Necip, vasıtalı vergilerin arttmlmama
smı hükumetten istedi. Ali Mahir, siyasi parti· 

/erde temizleme yapılmasmı tekrarladı 
.&nııdotu • ıan1t 

Kahire ı J - :'\lısır ordusu "e· ı Yarı P.arti i bc~·anname ile 
nel karargahı tarafından SlO.i· mutabık 
hın saat 3 ünde ne redilen re$· I Kııhlre ıı (A . .) _ Haırn 
mi tebliğde, Ba~ko'llutan Gen~ 

1 
Jskenderiyede bulunan \'aft P:r 

r:ıl Necip, ezcümle şunları ı:(;y. ti i ileri gelerıierl ordu tarııf•n· 
!emektedir~ I dan dün gece yayınlan mı l)laıı 

•Gelecek şubat ayında urııı beyannamenin muhte\'iyatı ılo 
mi seçimlerin yapıl!'1a ı ~u:ıı· ı m:ıtabık bulunduklarını, bilhas· 
sunda Basbakan Alı !\lahır ıle :ı umumi seçimlerin gclece!.
mütabakata vardık. şubat ııyında yapılma ı ve h!!· 
Tebliğde ilave edileli •ıne 11ü yat pahalılığının azaltılması t:u

re Başkomutan !ıükümettrn muiı suslrrında ordu ile tam bır fı
teliC knr:ırn:ımc!erin \'e bu ara kir hirliği halinde olduklcırını 
da arazi müikiyetine ,.e ı;ı.ııi beyan etmislerdir. 
te kilallııııdırm:ığa dair olanla"ı Kahire 11 (AP.) - Ila5bakın 
bir an ev\el <:ıkarır.n ını istemi~ \li l\lohir Paşa bugün A.P. ~e 
tir. , , erdiği be~ anatt:ı temmuzda 1\1 ı· 

A> rıca başkomutan, tiıtun u ırda- yer alan hadiselerin ~h
zerindeki gümrüğün bundan b r ır • fn.,iltere arasındaki müJtıı· 
kaç gün evvel artlırılmasınd3 o! ebetlere te ir etmiyeceğini 'e 
duğu gibi zenginlerden ziyade bu hadiselerin münhasıran d"t'· 
fakir tabakaya zararı rtokun2n piş edilen reformlarla ilgili i: 
\"asıtnlı \'ergilerin arttırılnı·ı ı;ı:ı menular oldu 7•unu söylemi,ı •.. 
dan istinkaf edilme~ini bükü· Mı ırla Batılı do' Jetler \'C bıl 
metten rica etmiştir. (J)e\ ııını Sa. 3 Sıi 6 da• 

• 
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fGüN üN YA Z 1S1 

Memurin Kanunu hükümlerine göre 

Memur ve politika 
J ( ı AZ ~ l Memurların 

y eni bır (Mc-

1 
umumıyetle yıı 

murlar Ka H R f •'I,. E t ""' 1 zı yazmaları ve 
nun:.ı Ta arısı) ftSff JJ e t~ J• 119 ~·a beyanatta 

h a z ı 'r l a n - --------------------------------------------- bulunmaları > a 
dığına dair ga. sak edılmiş de-

zetelere akseden haberlerde, rU olmak bakımından, son üç ği1dir. Bir memur, ihtısa~ınn 
tasarının ıhtiva e)ledi ı hü- de\Tın kıınunlarındakı bUkum- dahil meseleler hakkında yazı 
t ümler hakkında etraflı ızahala ler soyled r: )azıp bunu ~azctc ve mccmua
tcsndüf edilmemekle beraber. a) 1913 Tarihli ~le~uti,>et !arda veya kitap halinde .>a· 
)·enı ta arıda, memurların poli- ~ratbuat Kanununda « ..• l\lemu yınlayabılcccğı gibi bu mcv 
tıka U tünde kalmalarını sağlı rın.i devlet, gazete mudir-1 zularda beyanat da verebilir. 
yacak esa tar bulunduğu belir- mesulü olamaz• denılmek sureti Keza bir memur şiir .hıkiıye, 
ıilmcktcdır. le memurlara sıyasi gazetele- roman y:ızıp basabılir; bunlar 

Tasarının tamamı henüz ne~ rin sahipliğınt \e gayrı sıyasi her Türk içın Anayasa ile te-
rcdilmemış, Üniversitelerin ilgi· g:ızcte ve mecmuaların sahip minat altına alınmış insan ve 
ıı hocalarının, ba ının ve efkiır-ı· ve mes'ul mudurlugilnU deruh- \atandaş haklarındandır. Mem-
umumıyenin tetkikine sunulma- tc etmek imkanı tanınmıştır. nu olan neşriyat ve beyanat; 
mıştır; bu itibarla, yeniden ku- b) 1931 Tarıhli Cumhurı.>et (siyasi) rnsfını taşıyanlardır. 
rulmasına tcşebbus olunan Türk Matbuat Kanununda, memurla İdare, bı:- memurun neşriyat 
Memur Statüsü hakkında her rın ilmi ve mesleki gazele ve 'e beyanatında bu karakterin 
h:ıngı blr fıkir .>ilrUtmemiz mUm- mecmua çık:ırmalarına izin ve- me\cut bulunduğu kanaatine 
kün de ıldır (1). Halbuki böy rilmişti. ,·arır a. yazıyı mahkemeye t1:V· 
le mühım bır kanun tasarısı c) 15 Temmuz 1950 tarıhll dı eder, nıahk<'mc de aynı kıı
Buyuk l'ılıll<>t l\leclısine sunul- Hasın Kanunu, memurlara, si- na ate 'asıı olursa, memur, bu 
madan once, ihtha eylediği bil· yasi 'eya sa.>rı siyasi her türlü karara da.>anılarak memuri.>e-
kumler. Ünlversıtelerın ,.e mU- gazete 'e mecmua sahip v~ tinden çıkarılır, kanaatindeyiz. 
newerlerlmizın tetkıkinden ge. mes'ul müduru olmağı )asak 
çirılseydi, ne kadıır isabetli ha- etmiştir. 
reket edilmiş olurdu. Yeni İçiş- 2 - Bir gazele 'eya dergide 
leri Bakanı Sayın Menderes, çok .>azı neşri hususunda Anayasa 
e kıdenbcri idare meseleleriyle ıle ,·atanda~ların haiz olduğu 
meşgul ve bu vadideki neşriyatı hürriyet de, memurlar için ta
dıkkatle takip eden bir hukuk· bii olarak baıı tahditlere Ulbi 
çudur, tasnLlne sunulacak ta- tutulmuştur. 
sarıyı, ammenin tenkidine arzet- a) Meşrutı)et Matbuat Kanu· 
meden, Bakanlar Kuruluna, Bü- nuna 191:! tarihinde eklenen 
yük Mıllet l\lccllsine getireceği- bir fıkra ile askerlerin cdahi-
ni hiç sanmıyoruz. li \'e bari~ mesail·i siyasıye 

ıı hakkında mütaleatı ve hUkQ 

M eselenin tümune dair olan 
bu mülahazalarımızdan son

ra, bu yazımızda asıl üzerinde 
durmak istedı~imiz mesele !iU· 
dur: Acaba l Urürliıkteki mevzu· 
atımıza nazaran; (memur) un 
(polıtika) muvacehesindeki du
rumu nedir ve (memur), hnngı 
ölçüler dairesinde politika haya
tı ile temasla bulunabilir, yok
sa, bu hayatın tamamile dısında 
kalmak zaruretinde midir? 

Kanunlarımız ve mahkeme 
lçtihaUan. fiknmizce, meselenin 
bu clhetinı gayet vAz.ıh bir suret 
te halleylemlştir. Bu itibar!a; 
memur ve politika meV'Zuuna 
dair, yeni (Memurlar Kanunu 
Tasarısı) nda. mer'i Memurin 
K anunundakinden farklı, daha 
sert veya daha yumuşak hüküm· 
lerin bulunablleceğıni zannet· 
mlyoruz: olsa olsa, daha vbıb 
bir madde hazırlanmış olabilir. 
Bu kanaatledlr ki, kanunlarımız
da (memur) un (polıtika) mil
vacehcsinrle nasıl bir durum ar
zeylcdiğini tahlil etmeğl faydalı 
bulduk .• İhtimal ki, hukuki ba 
kımdan (memur) meseleleriyle 
uğraşan daha birçok zevat, mev· 
cut mevzuatımızın bu bakımdan 
kıfayetine kanidirler ve düsiln 
cclerimizi desteklemek 1 0.tfun\ı 
ı;österlrler. 

m 
E wcla, Anayasamızda, memu-

run siyaset karsısındaki 
durumunu tayin eden bir hU. 
küm olup olmadığını arastıra

lım 

met i askeriye aleyhinde mil. 
nafii inzıbat \C itaat tenkidatı· 
nı mutazammın gônderdıklerl 
e\Tak Ye makalAtın dere \'e 
neşrı kat'iyy<'n memnudur. de
nilmek suretıle bir yasak ko 
nulmuş, daha 1909 .>ılın da u. 
mumiyclle memurların .devlc
tın mcs:ıil·i siyasi)e ve idari
)esi hakkında makalat neşr 
etmclerh> idari bir kararla me
nol muştu. 

b) 1931 Tarihli Matbuat Ka
nununda amemurların ve bil
fiıl asker olanlarla Ordu men· 
suplarının. dahili ve harici sl
\'nsi meseleler hakkında mUta 
leaları, askerlik ve vazife aley
hinde tenkitleri mutaz:ımmın 

ve inzibat ve ltaata mDna!i O· 

larak gönderdiklerı makale ve 
mektuplann dere ve nesredil
mesi yasak edilmiştir. Bu hUk· 
me müsteniden, 1944-47 yılları 
arasında memur statü üne tAbi 
iki kı~ı mahki'ım edildiklerln· 
den Memurin Kanununun 9 un
cu maddesine dayanılarak mc
murıvetten çıkarılmışl:ırdır. 

c) • lemurlıırın 'e a kcr olan
ların ne gıbl mevzulaı-a daır 
neşriyat yapabılccekleri hak· 
kında kendi husu i kanunların. 
da sarih ve ınufassal huklimler 
bulunduğu mUlfıhaz:ısına bina· 
cır, evvelki matbuat kanunla
rında bu bapta mevcut olan 
madde, 1950 tarihli Basın Ka· 
nununa altflmıştır. 

ıv 

g ermek ve seçilmek, gazete 
ve dergi basmak ve bun

larda yazı ) ayınlıım:ık gıbi be I
lı başlı siyasi faaliyetler mliva
cehesırıde memurların duru· 
munu tespıt eden vfıııh kanu 
nt hlikümlere mal k bulunduğu. 

v 

Memurların siyasetle işti. 
galden mcnolunmnları 

hakkındaki kanunı mevzuatımız 
bu hüliısa eylediğimiz hükilm
leri ıhtiva eylemektedir ve fik. 
rimızce, ihli)acı karşılayacak 
küayettedır. l.Akin asıl mcse· 
le, hatta mütaleamıza göre, 
huzursuzluğun doğmasında baş
lıca fımil olan nokta; :Memu 
rın Kanununa tabi memurlar 
ile bu kanunun şümulü dışın
da kalan ve fakat aynen onlar 
gıbi amme hizmeti gören kim
selerin. tatbikatta \'e halk ara
sında, birbirlerine karıştırılma
larıdır. 

Memurin Kanununa tfıbi 
memurlar: umumi veya miıl· 
hak bütçeden barem hUkUmleri 
dairesinde maaş alan kimseler 
dir. Bunların dışında, sayıları 
yliz bınleri aşan ve hepsi de 
amme hızmeli gören, muayyen 
vazife ve sıı!ahiyetlerc malik 
kimseler vardır ki. kanuni fıır
ka hiç dikkat etmeksizin hepi
mız bunlara, «memura der ve 
geeçriz. Mesel!; dcrlet blitçe. 
sinden Ucrct veya ye\·miye a· 
lan bütün chizmctliler m Ustah· 
demler • ve bütün belediye me
murlan ile devlet iktisadi te
~ekkülerinde calı~an l ar bu du
rumdadır. 

Binaenaleyh, slyıst faaliyet · 
ler bakımından ve politika 
müvacehe,inne durumları ke
sin surette kanuni hükümlrrc 
bağlanmış bulunan al\lemurin 
Kanununa tabi memurfort hak- j 
kında veni hükümler, ~evkine 
lüzum ·olnıaclığı kanaatindeyiz~ 
Ancak, bıı kanun dışında kalan 
Ve tatbikatta CenİŞ ölçüde fım 
me biz.meli görmekte olup yu· 
karıda saydı~ımız k:ıt rı:orilere 
dahil bulunan kim derin siya
si faalirctlrri, Amme hiımeti 
bakımından mahzurlu ı:örülU 
vorsa. bu hı•~u~ta miist:ıkil bir 
kanun ten\ ini Ilizım~elecdi 
dü$iince~lnde,•iz .• Zira, bu gi':ıl
ler gerçek mfin~~ındııki •m"
murn +;ırlfinin şUmulüne gir. 
meıler: bu itibarl:ı. •Yeni l\Ie
murl:ır Kanunu Tasarısıınna 
yer almamalarını tabii karşıla· 
mak Hizımdır. 

muz gorillmektedır. Ru rnuay. -----
yen faalı,etler dışında kal:ın (1 ) Yeni Gi\femurfar Konıınu 
'e umumıyctle (sİ\•asi) u•fı · l'as:ın~ı» lı ı kkınıla fikir )iirüt
nı tası.> an harrketlC'r, l\Jf'mu- mı•mİI m ünı kiin olnı:ıınakl a he· 
rln Kanununun 9 uncu madde- r:ıber, modern bir memur ı; ta· 
sıle ŞÖ)lece ):J'iak edilmı!jtir. tiisiinrle ne gihi esa l arın bulun· 

• M<'murların siya t ccmi.>ct ınası laıım trldiğine dair otan 
\C kuHıplere lnt sap ve devam düşüm·cleriınizi, mütcakıp )azı 
l:ırı, her ne\I ınllhabata. mJda. nıı7Ala izaha c·alışac:ığız. 
haleleri ve sı)asl neşrıyat \e 

Denizcilik Bankası 
maaşları ayarlıyor 

Gıda maddelerinin 
Dünkü fiyafl 

Diin, İstanbul piyasasında, 

Denizciiık Bıınka!:l men1urları~ le gemi adamlarının m:ıaşla

rınrla yapılarak arttırmalar hakkında umum müdür muavini 
UI·ıi Yenal diin şu izahııtı \'ermi,tir: 

1 
1' eşil koy llleteoroloji İs

tasy onunun tahnıinlerine gö
re bugun şchrim iı. '" ci ıa· 
rınıla hu,·a sabahl<'yin kıs· 

mPn bu l ıılhı , deniz ) ii1ü 
puslu, :.onr:ıla rı açık geçe. 
cP.k; riizg~rlar po)razdan 
gündüz kuvvetlice, gece or. 
ta l unnle c et'<'k; ,:ünün 
uami suhunetl giilgrde 33 
santigrat <:İ\ arınıla ka} ılolu

nacalıtır. 

m uhtelif gıda maddelerinin fi)at
ları şu ~ekilde tesbit edilmiştir. 

Urfa yağı 680, Siverek 630 -
640, Diyarbakır 595, Trabzon 
420; 1.5 asitli ze~ tınyağ (Tene· 
keli) 240. 3 - 3.5 asitli (tenekeli) 
225 • 218; lekesiz mat Mısır pi
rinci 100 - 102 kuruş, lekeli 94 -
95 kuru~. Derviş pirinci 105 ku
ru•, To ya 115, Diyarbakır 105 -
108 - 122, kulaklı 125 kuruş; taze 
tam yağlı peynir tenekesi 32, 
yarım yağlı 26 !ıra; kaşar Ana. ı 
clolu 230 - 265, Trakya 300 ku· 
ruş; çimento Alman malı (ton) I 
103, Yunan malı 98 lira. 1 

•- Memur \'e deniz adamlarının maa§larında y<'ni bir ayar
lama ~ apılması için bir miiddelt<'nheri çalı ılmaktadır. Bu M 
tetkik \'e csa~l:ırını hazırlayan komisyon raporunu iki Uç giine 
kaaar genci müdiırlu~'! \'ermiş olacaktır. Biz de önümüzdeki 
ha{• a idare rrcclisinc t<'klifımiıi ~ ap:ıcağ12:. 

Tekmil t::<'mi adaml2.rı, memur ,.e müstahdemler hu ücret 
nyıırlamasındıın faycl;ılanııcaktır. Ccrellerdc yapılacak ayarlama 
miktarı hııkkında şimdilik lıir şev sörleyem<'m. Runu İdare mec
ll•i k:ırarlaştırıırııktır. Kararın İdare mcdisinrlcn iir'ııllc çıka
ca~ını zannediyorum • 

Dün <' lırimiıde hava sa· 
h:ıhleyin az bulutlu, sonra· 
lan açık ı;:eçnıi!;; günün r n 
ılıi•ük suhuneti gölgede 18.6.

1 
en yüksı-k 32.9, güneşte 59.6 
s:ıntigrat olarak kayd rıt il 
nı istir. 

~.,....-~~~~-:-~~~~~~~ 

Bursada bir sergi 
Atılacak . 
Önümüzdeki yıl, bahar ayları 

içinde Bursada da bir sergi açıl 
ması fıkri üzerinde ısrarla durul· 
maktadır. Bu suretle Bursa, İs
tanbul ve İzmir scrgıleri birbir. 
!erini takıp edecekler: gerek yer
li mallarımızın teşhiri, ve ge
rekse yabancı firmaların faaliyet 
imknnları daha fazlalaştırılmış o. 
lacaktır. 

Dun Sanayi Odasına gelen A
merikan konsolosu. sanayicilerle 
bu me\zıı etrıırınrla görüşmeler
de bulunmuştur. 

Adana vapurunda 

kaçakçılık 

................................... Tarsus vapuru 
dün geldi KOÇU~ HABERLER 

Tarsus \apuru diın Batı Akde- 1 GL. ZEKA i OKAl\' 
niz seferinden 353 yolcu He dön- Al'\KARA YA GİTTİ 
miıştür. Gelenler orasında İngil- Gcn<'l Kurmay 2 nci Başkanı 
terenin )eni Konsolosu Leslie Zekai Okan dun Ankaraya git
Pott, Amerıkan Sefaret ~Iüsteşa- miştir. 
rı W. Ilannlng Routref, Yunan fiİR ÇOCUK ROGUJ.Dl' 

Rorsa dışında, Adapaz:ırı taze 
patates 15 - 18; yumurta Anadolu I 
iri ta7.C 100 • 102 lira (sandık), 

Karadeniz ufak 90 - 92 lira; Er-ı 
dek zeytini 105 - 110 kuruş, Gem 
lik duble 190 kuru ; soğan 15 • 
17 kuruş ve sarımsak (taze) 80 -
120 kuruş arasında muamele 
görmli§h.ir. 

Antrepo meselesi henüz 

halledilemedi \'i konsolosu Thodorc Georgia· Dün saat 12 de Samatya tram· 
des, 'l'. C. Merkez Bankası Mü- vay caddesi 112 sayılı Hakkıya Hasköydekl antrepo sahasının 
dürü Faik Onural, Devlet Ope- aıt bostanda bahçıvanlık yapan henüz askeri makamların işgali 
rası Profes8rli Zıffo Entachio, Mesoddinin 4 yaşlarındaki oğlu altında bulunan kısmı, bugiin· 
Profesör Murlca Lacoste ve Hen- Vasi! Lisof, bahçenın su havu- !erde Denizcilik Bankasına tes
ri Smotkine, Kurmay Alba\' Arif zu etrafında O) narken, düşerek llm edilecektir. Sahanın işletme 
Güvenç, ihsan K11Jloğl~ı ve boğulmuştur. . \'C personel ihtiyaçları şimdiden 
Pmfosör Rohn 'l'ruell ,·ardır. Jliirlisr hakkında tahkikata tesbit edilnıektrrli ... Bu arana ma 

S d t T 1 H 1 · k'd ba~ıanmıştır. çuna. vinç ve römorkların ı;aha. 
e a ay an e sın 1 e n ~ı·n OTO' IC> ı· ı· ı. CAI.ı".· · nı ki ı n n • . , va na i i<: n te•ebbüslerc gecıl-

döndü Alcmrlar Pıyrrloti caddesı mis ve bu hu•u~ta L"iimrlik itle. 
Helsinki Olimpiyatlarını takıp Asaf bey ap:ırtımanında oturıın resine de gereken bilgi veril. 

Dün Doğu Akdeniz seferinden etmek iizere Fin!Andiyaya gilrn , Cemal İmanıoslu isimli bir fahıs j mistir. 
gelen Adana vapuru yolcuların- olan arkadaşımız Sedat Taylan müracaat ~erek, kapısının önü l Sabun imali bir şekle 
dan Agop Arakiloğlunun vazıye- dün Tarsus vapuru ile şehrim ze ne bıraktı"ı 9319 plftkalı hu u i 1 
tinden şüphe eden muhafaza baş dönmüştür. 1 otomo ilinin çalındığını iddia bağlanacak 
mUdurlüğu memurları, taşıdığı Dağa tırmanırken elmi~tir. Tıcarel Bakanlıttı, 15230 a) ı. 
bavulııırda Yaptıkları aramada. Tahkikata ba~lanmıstır. 1 b' k l · •• k ' • " ld '' · ı ır arar a, lıcarette tağşışin 
bir İtalyan tabancası. 600 mer• uç ışı o u 811! f'OCt;K PENCEREDEN 'I ·h '- ., .. ınen ve ı racatın murakabe ve 
mi, 3 deste iskambil ki\fıdı, 100 Ilrlancon (Fransa) 11 (A.P.) D~STU korunması hakkındaki kanuna 
gram çay, 10 tane kolye ve bile. - Paris Ünh·crsilcsıne men~up 1 EV\:elki gun_. !-'ener Salihpaşa istinat ederek sabun normlarına 
zık. i tane şort ve mayo, 16 tane dağcılık sporcularından bir ı;:rup cadrlesı Şevh Illlhi so~ak 2. nıı· dair bir tüzük hazırlamış ve tü
şeflaf naylondan kilot, 14 tane buradaki isimsiz Tepe diye anı· maralı ~vde otur~n Kemalın 5 zük meriyete glrmi tir. 

.. . •lan sarp dağa tırmanırl:ırken oir yasınclakı kızı Müzewen Dalay B k 
naylon erkl'k comll'ğı, 4 masa kaya n ın dli•mesi nclicesı· 3 kadın açık pencered<>n düşerek ı~ır u ·arara göre, bundan böyle, 

.. ö her nevı çamaşır sabunları ve 
örtüsü, 33 tane kravat, çoraplar, ölmUş, bir erkek sporcu da an surl'lt" yaralanmıştır. b 

1 
1 sa ıın toz arı, ili\ alet sabunları 

eşarplar bulunmuştur. cak ağır yaralarla bu tehlikeli l\lüzryyen Ccrrahpaşa ha la- ıraş sabunları, acı su sabunları 
Agop, bu cş)'anın kendisine 8 • i~den kurtulmuştur. h;ınr•inc kalclırılmıssa da bir dokuma sanayi sabunları, arap 

it olmndı,.ını, "emiden inerken Bir silôh ka,.ak,.ısı miidcl,.• c:nnr~ ölmüc:tür. sabunu ve cli.i'!erlerl tüzükte tcs· 
,. ö .. ;r , \ 'F.Xi TPnr:ıs \ 'I' Yil.I -

tanımadığı bir sahsın kendisine yakalandı H ~ 7.tnLIGl bit edilen normlara cörc imal e
vererek otomobillerin yanında a· 
lacağını söylediğini. memurlar 
yakalayın<'a o adamın gelmediği. 
ni ileri .silrmıişlilr. Tahkikata 

de\•am olunmaktadır. 

Girit adası 
satalmıştı 

7~s ~ ıl rnrl hu gün, 12 
ağust os 1204 ıle Gir it ada-

sı para mukabilinde ~atıl 

mı tı. llaçlılar ordusu İstan 
lııı l a girince. lııı ordunun 
esa ını (eskil e<len Fran~ız 

\ e \'eııediklit<>r Riı:ı nsın tak 
sını ıne karar \'erıni, Jerd i . 

Girit a ılaq taksimde Mont
Ccrrut l'llarkisi llonifa~a dli~ 
mü tü. l'akat Bonifas'ın bu 
aıl:ıyı muhafaza için n e or
dusu \'e ne de parası \'ardı. ı 

O daha 7.İ} ııcl<' niiflmına M:ı
k tılon~ :ı ıl a grnişlrtmek ar 
ıusunıl a iıl i. Crnc' izliler aıla 
yı a tın :ı lm :ık için Cıı~livele 
grçlilrr. l~akat ılııha çabuk 
dn\'ranan \'ımcdi kliler ~·üz 
bin ıiimiiş mark mııkabllin · 
de Giridl satın aldılar. 

TÜJ, RF.:\"TCf 

ılilecek ve ok"i hareket edenlere 
Tavşanlı, 11 (Hususi) - İl· ~ehrim'z Orta mektep ve Lİ· li05 savılı kanunun cezai hüküm 
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çemlz Çukur kôl ünden İbrahim se miidlirleri, PC'rc:embe l!ilnü teri tatbik olunacaktır. 
Sarı, Diyarbakırda bir kom.s- sıınt lf) dn f •ınbtıl Frkek T i~e-
yoncu adına sandık ıçınd!' dôrt c:indr tnnl:ııı "D'k ven• ı;cnc ha Alman Müzik Fuarı 
ma\-zer le l üz mcrmı scvkcdcr· 7.ırlı <b 11"· m ı.-ırp kaaperati!- Bu sene Almanyada Dü el-
ken lstas~onda pkalanmıştır. ll'rinin iıl~r,. inn mii eallik hu- dorf sehrınde 11.9.1952 den 15 9 

Sanık t k { d 'I · ti" u•ları "orii ı>rt'klerdır. e\• • e ı mış r. 1952 ~c kacl:ır Alman lllüzik Fu-
Traktör altında Çatala!j"tındaki faaliye t arı açılacaktır. :Fuarda Beelho-

kalarak öldü ı \en ''c Wagncr'den oriijnal el 
i lerliyor yazılarıyle yanlmış birinci bas-

Ralık<>slr. 11 (Husu i) - Tihrn r.atala!!zı, 11 (Hususi) - E- kılar teşhir cdilc<>eklir. Aynı 1a-
dlt Çekirdekli kfü·iinden Os•nan nerji nakil hattı hazırlıkları 'ı manda mli~k diinpsının <'n mo. 
Tabağın idar<' ettiği traktör C!t'V imla il,.rlemrktedir. Eliin Ça , dem iistallarının eserleri de te~
rilnıi5, Osman altında kalarak ol talai(zı ile Enerji arasınılaki li6 hir olunacaktır. 
milştür. ~kilo~·atıık kısma cerr,·;ın verile· Bundan bııck;ı bu fuarda rn 

Yunan - Bulgar hudu- 1 rck tecrlibt>lcre haşlanmış bu· modern teknik ile hazırlanmış 
dunda karsılıklı atec lunmaktarlır. YUltsek voltajl ı ha musiki aletleri de göstcrilccek-

-s \"8 hattı iizcrinden ayni v:ıman· tir. Modern tekniğin meydana 
edildi dıı telefon knnu m:ısı imk!mını gctirdil!i en enteresan elektrikli 

Edirne. 11 (Hususi) - nw•iln 
Yunanlılarla 'Rulı:arlar ar:ı.,ınrla 
hafi( çapta silahlarla on dakika 
devam eden bir ateş teati~ ya
pılmıştır. 

I . Ye~ilköyün 
DENiZ KÖŞKÜ'ne 
gidemedim diye fızlilme-

yiniz. 

OTEL DENiZ PARK 

Servis Arabası 

h e r akşam 

l!l.45 ve 22.00 de Taksin1-
den (Kristalin Koşpsınden) 
24.00 ve 1 45 ele Yeşılkoy
den cmrınize tım~drc' ır _. 

saf:layan cihırlar d:ı monte edil musiki Alellcri de te~hir edile. 
mis ve konuşulmağa ba§lanmı~ cektir. 
tır. 

---- ----
,- - T A., \ İ 1 - , 
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12 A(:U'•TOS 1952 

S.\ 1.1 
AY 8- (:()N 31 - lllZIR 99 
RUMl 1368 - TE~IMUZ ::ıı 
HiCRl 1371 - zlı.K um 21 

\'a ati 
S ~Bı\11 05.0) 
ÖGL1'; 12.l!l 
İKiN'DI 1610 
AKSAM 19.1:? 
YATSI 20 56 
İMSAK 03.12 

Gıutl~'"''" 11~ndınl"' ıı•tı• 

• m rr bcr.ı1lırrı 

.,4 "'"· 

&1t10hnııırn 

l'111 nı 

O!l.51 
0:1 ıl:l 
08.56 
l:? CIJ 
Ol 13 
07 ı;9 

ipek f ilm stüdyosu ismi 

yanlış olarak karışmış 

7-8..952 t:ırihli zazf'temizde, j_ 
pek Film stüdyosunda bir hadise 
c;idu~una dair bir haber cıkmış- t 
tı. Oğrenrlıtimi1e göre, ipC'k 
fılm tiidYoı;unda bövle bir hfı
ctlse olmamıştır. Adil isnıinıle 
hır artısı accntasından iş ıstcyrn 
bazı figüranların, Taksim kara. 
kolunda hfıdi'e çıkarmak isteme
lerinden ibaret ol.duğunu öğren 
di~imiz hıı haher ipek Film stüd 
yo unun isminin karışma ı bir 1 
\ anlışlık c:seri olmuştur. Duzcl-

1'\ir z. ı 

ll?Ul!f' 
Eylülden eylüle .. • 

~bsiıı· 
· Dilek ,.e şikayet • ~adı~öf 

de ~u !:e.frr dt "ıı 11~· 
Tan·arecı ~amı sokak ıııılılld 
mararl a oturan harP ıııt~ 
Sari} ullah Tokay'dan şıı 
tubıı aldım: 

•Kadı köyünde T~?1·ı.r;.: 
samı sok. No. 12 de.-ı ~~ 
manımın arka bahçesı 

8 1 
1 • 0ııı 

tışik arsaya imar P 8 1: rı o-
belediye ıuzamına a) ~ısı!J 
Jarak nizami mesafe d 
rak 

1

benim arka bahÇC ... • ı1a ,. 
varıma 1,75 metre fa ~· 
na5ılarak in aat başlaf;İet f 
dıkoy .Malmüdürıi de, d~ < 
le \ e hır istida ile :Kllt el 
kavnıakamına miiracaa _,. • ' haır 
tik. Fen Heyetine ,ca· 
edildi. Heyel yaptırJl'I~~ ~n 
ğına teminat Ycrdı. l c0' 
sabı_rsızlıkla hekJcd ı k~~n 1joı 
ra Imar müdurii Ak1 c••t 
oğlu"na istida ile :ınü_raud• 
ettim. Hoş kar~ıladı. ~s bil' 
mm arkasına sidoct11 er· 
derkenar yazarak eliın~ ;,,. 
dı. Kadıköy Fen He~ctı:erd'· 
mühendisine evrakı ' t:al 
ğimde ı itmcdığim soı. durıl 
matlı. Tekrar Jmar. ınuı\tl • 
Akife müracaat et~ım· jd~· 
tıldım. Onun üzcrıne ~ıtıO 
bul Valiliğine, Dr. ~ahdrtr 
Kerim Gökay hus~sı ~u~t 
ne istida gönderdırn. et t 
İnşa:ıtı ruhsatsız olarak a 
ikmal elliler. 

oıu~ 
•Bunun üzerine ~ı;aJa! 

bunları belirten ı esı ıS' 
eklenmek suretb le a)'Jl~ b • 
tidnyı clort niisha oıarB µn 
rini İstanbul Yaliliğine. \ıı 
dsini Bayındırlık Baka:al>•' 
na. uçüncilsünü . BaŞ)lu<ı:S 
Adnan l\Icnderesın ~ 
adresine \'e dördü_nc~, 
BuvUk Mıllct M<'clısı iP . )·• 
l:anlığına gönderdim. .. n 

• bJ!O 
Biıyük l\lillet :Meclisı cıı· 
lığından 1951 e) l(ı!iinde nır.t 
lekçenlz İstida encuıncb ,-t 
sonderilmıştir db e tarı ula ı 
numaralı bir ihbar pus d0rt 
geldi. Bugüne kadar bU 

111 
ı 

mııkamdan hiç birinden ıl· 
bet menfi hiç bir ceı•ııP 
m:ıdım ... • 

ııd' 
s. Tokay müra<'aa tlıı~1or· 

h ak lı Hya Jıak~ ı ı ol~ d0' 
nrn bunu takdir ede~ ı;t~' 
nımda drğilim. Anca1'. ,ı~I 
dini hak lı farıetmeSf' ,ı~I 
mürnraatıarda buluııııı 
sanırım . jeti· 

R Ü\iik l\lillet l\lcclisl 1§ 
da e~cümen indc binlertt _, 
tldıının biriknıl oııtu'1'tt. 
ve enr umenin bunıarı dlP' 
uplandı rmağa )·etişl'ınt ıııd' 
ni 15 eski iktidar dert t'' 
gazetelerde okıımııştuıtli d0' 
l'iimr nin hu,ı:ün de aY11 ut• 
nııntl.ı olıluğunıı kabul ~~ı· 
ılahi rliğer üç icra ~ıa ıo.ı:tsi· 
nın lıi r ,·;ıt andaşın d ıle · cll't 
11<' ı.iımli)"C kadar ınııi ıi 
mrnfi bir cevap n·rnıtS 1~ı· 
11m gelirrli . Halbuki tirıı1• 
den e) lt)Je bir sene do r ııır 
için urad ıı bir ay karla l",d 
ıamıın kalmı tır. TcJı: od-' 
deH'.inin kötü huyıarııerl" 
lıirl va tandas dilckçt'bır'• 
uzun 1.aman ce\3P ıı dtt" 

mak \'eya hiç CC\'llPıaıı dt' 
ınaınaktı. nıı halin hAli ~ 

··1 rt \am ı-tmcsine gonıı 

"l:ım ıyor ıloğnısu. CI 
Sadun '3 . sf>.'ı/ 

O~ KELhtEYf,f: rdo 
•··· · ki r '

11 
nim ~s ıı ı;ııt u ' a . ,,... 

Yakacık'ta kurularaknt ıılt 
Yakalnn Yakıırık ' tıı 

:ıraya getir ilecek! ı:;tı1 

~ 

92 incı maddede, her Tür 
kUn iktidarına göre devlet me
muru olmağa hakkı bulunduğu: 
93 Uncil maddede, memurların 
tAbı olac;ığı hUkUmlerin özel 
bir kanunla ta>·in edileceği; 
94 Uncu maddede ise, kanuna 
aykın işlerde üstün rmrınc UY· 
muş olmanın memuru mes'u
liyettcn kurtaramıyacai!ı yau
lıdır. GörUlüyor ki, Anayasa
mızın memurlnra müteallık o 
lan maddelerinde, bu zümre l
çın sıyasl faalıyetlerln memnu 
oldulhına dair hır kayıt yok· 
tur. Hatla. 9 uncu ve 10 urıcu 
maddelerde, mılleh ekıli seç
me \'C seçılme )etkısini orta. 
dan kaldıran sebepler arasında 
sayılmadığını göruyoruz. BiJil. 
kis. millet,ekill seçme ve se 
çılme hakları bakımından, me· 
murların, geniş imkanlara ma
lik oldukları, a kerler ve polis
Jrr gıbi bazı sıiıhlı kuvvetler 
dışındaki memurların seçmen 
olabilecekleri (M ılietvekili Se
çimi Kanunu - Madde: 9), ba 
zı memurların vazifclerinden 
ırrılmadan adaylıklarını koya· 
mıyacakları, bazı memurların 
da memur yetıeri çe\Tesi dı 
şındaki hlerden aday olabile. 
cekleri (madde: 35) şeklinde 
t ahditler vardır. 

beynnııtta hııhınmaları memnu 1 r 
'e bıt-muhakeme silb~tu ~a- J?ay, Walter'e bu sözleri yli _ , 
!inde tarUarını muciptır. \ e- zünden kızamadı. Eğer o an-,,-

rt ~ 
f illerdi fakat bu kadının 8

.ts 
' kaP •• ~ kendilerine tamamı) le /\rv° 

Şu halde, siyasi faaliyetle 
rln ba~ında gelen, seçme ve se 
çilme hakkı bakımından me
murlar için bir mem'nuiyet 
buunmadığı. memurun da iste
diği partiye 'e adaya rey vere
bileceği \'e dilediğı partiden 
aday gösterilmeğe muvafakat 
edebileceği, aday olduktan 
conra da seçim propagandasın· 
da bulunabıleceğl anlaşılıyor 
Blıliln bu hareketlerin, tam 

mAnasile (siyasi) vasfını taşıdı
ğından kimse şüphe edemez .. 

Basın ve Yayın hürriyetim 
kullanmak hususunda memur 
lırın haiz olduğu faaliyet ser 
bl'stislnin çerçevesi. Basırı 
(Matbuat) Kanununda, iki ay 
n zaviyeden tesbl~ edilmistir 

1 - Bir gazete veya mecmu 
anuı sahıp \e~a mes'ul müdiı 

killerin ~ezun kılacakları me- da )Azım gelen münasiP ceva- •. -
murlar ıle valiler ve onların bı verebilmiş olsaydı, hayatı-
sellihh et ''erecekleri . ~em ur nın şekli büsbütün başka bir~ 
lar beyanatta bulunabılırler.t hal alacaklı. Kendisini arzu e- :f.. 

Madde metninin mütalea. den ve kendisinin de arzu et- :'!'> , • 
sından da anlaşılac:ığı üzere. tlğl bu erkek, bir başka kadı-? '~ 
kanun. memıır~ıırı; a· sıya>I ce- ııııı ko<.:asıydı. Onunla hayatı-~ 
miyct ve kuluplere yazılmak- n ı birleştirmek, kapatması ol-
tan ve devamdan, b) intihaba- mak; suç ortağı olmak demek· • · YAZAN~ 'FANN" NUltST 
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ÇEVİREN~ 'REZZAN A.E. YALMAN 
ta müdnhal«'den, c) siyasi ncs· ti. Bunu kabul etmekle, Ray, • • 
riyat ve belanatlıı bulunmak hayatını, benliğini, her şeyini 
tan mene) !emektedir. Her ;.ı.,: o adama feda ediyordu. Henüz 
halde de, bu hareketlerle it· geri dönmeğe vakit vardı. 1-'a- tarafları hiç de birbirine uygun 
ham olunan memurlar hakkın. kat tereddüdü pek kısa sürdil. değildi. 
da idareten herhangi bir c•ıa Butün bu düşünceler kafası ı. Tuttuğu bu apartİmanı waı. 
vermeğe ımkan yoktur; h:ıkla çlnde bir şımşek gibi çnktı ve ter, istediği gibi, kendi seçtiği 
rında mahkemece verllcceıt Waltcr'e verdiği cevap şu ol- e")alarla süsledi. Ray da bu. 
bır kararla yasa}> fiilleri işle· du: raya yerleşti ve hemen burası· 
dıkıerı sabıt olduktan sonra - Bu yeri, bu apartımanı nı benimseyip alıştı. İlk defa 
memurı)etle ilişikleri kesilir. siz mi bulacaksınız? olarak tek başına bir evde ya· 

Seçımlerc müdahale. e asen _ Evet. şıyor. kendi mutfağında kendi 
Scçım Kanunu ile yasak edil· Böylesi daha hl idi. Walter yemeğini pişirıyordu. 
miş olup. bu fiilinden dolayı ile p:ıra , e maddi şeyler konuş. Salonun eşyaları maundandı. 
hukilm giyen bir memur, Mc mak hiç hoşuna gitmiyordu Kumaşları da açık kahverengı 
murin Kanununun 9 uncu mad. Bütiı n bunları onun halletme- kadıfe idi. Yatak odasınınkilcr 
desi mucıbince, aynı zamanda si daha iyi olacaktı. ise cevizdi. Giizcl bir aynalı 
vazlfesınden de cıkarılır. \\'aller, Broadway'de, Ccn dolap, üzeri nıerm<'r bir t uva 

Siyasi cemiyetler ve kuliir>- tral Park'a yakın bir binanın 
ıere. kısaca Sİ)nst partilere ve- üçüncü katında üç odalı bır 
\'a bunların siyasi! emellerine apartıman buldu. Arka taraf-
hızmct eden \'C statülerinde taki bir avlu)a bakan yatak o-
ıolyasi faaliyet yapacakları sa- dasıylc banyo hep karanlıktı. 
rahaten kayıtlı cemiyetlere ya- Gündüz hile ışık yakmak Jtı. 
zılan memurları. idare, mahke- tımdı. Fakat ön taraftaki otur 
meye verıp bu cıhet mahkeme- ma odasıyle mutfak $(eniş \e 
ce karara bağlandıktan sonra aydınlıktı. Bu apartımandaki 
bu gıhilerln memuri) etlerine ı dairelerin ön tararıarıyle arka 
son 'erılır. 

lct masası \"ardı. Salonda Ver. 
nlmartin bir camlı vitrin du 
ruyordu. Bunun içerisi; Ray'ın 
pek sevdiği ufak tefek süslü 
eşyalarla dolu idi. Walter, bun 
ları birer birer kendi eliyle 
seçmişti. 

Bu apartıman, Ray için ~ıcak 
bır bucak oldu. Gündüzleri ça. 
ıı~tıktan onra burava ko~a ko. 

şa döner, aya k üstU yemek )'er, 
sonra oturur, ya ış işler, ya 
kıtap okur, yahut da erle i ~u
nü içın güzel yemekler hazır
lardı. Yemek pişirmek husu
sunda çok i tldatlı olduğunu 

da bu eve geldıkten sonra an
ladı. Babasının ve Tagen· 
horst'un yaptığı de~lsik ve ne· 
fis ycme;kleri kendi başına yap 
mağa muvaffak oluyordu. Wal
lcr boğazına cliişkündü. Ray da 
onu nı<'mnun etmek için elin
den geleni yapıyordu. 

Bu e'·dc ilk yemek yeılikle 
rl akşam masa son derecede 1 
tiııa ile hazırlanmıştı. Gitgide 
rle daha ı:üzcl 'e seçkin eş) a 
larla bir kat daha gılll'lleştl. 
Ray, guzel iş işlerdi. Çabucak 
işlediği §eyleri evin her tarafı. 
na dağıtmıştı. Velhasıl kısa 
zaman içinde ev: kendine mah 
sus samimi ve sır.ak bir hava· 
va ka,·u~tu Waltrr buraya an 

eak haftada bir, iki akşam gc. 
lebiliyordu, geldikçe de hoşnut 

oluyordu. Rav'ın evinde rahat 
ediyordu. N~fis yemekler yj. 
)Or, rııhat koltuklara ıııanı) or, 
i tedıı'iı gibi hareket ediyordu. 
Hay, Corınne gıbi soğuk bir ka 
dın değildi. Walter'ln bütün 
arzularını yerine getiriyordu 
O zamana kadar uyuşup kalan 
kadınlığı birdenbire uyaıım ıs 
lı. Sevdiği adamı mesut etmek 
için elinden geleni yapıyordu 
Kendisıni. candan gelen bir i s. 
tekle ona terkepiyordu. 

Ray, ne carip hir mahlfıktu! 
Telleri ı:erilmış bir ~az gibi her 
an ses vcrmeğe mlisailti. Ayn• 
zamanrla hassas ve zel,\i idi. A 
çık hikAye dinlemekten hosla 
nır, hiçbir şry onu hayretr. du 
şUrmcz, şaşırtmazdı. Bir an 
se,·diğinln kuc2ğına sokulup 
gözlerini kapar. konu maz. hf. 
raz ~onra HrindPn fır l ar. mut 

fağa gider, onun sevdiği bir 
yemeğı derhal hazırlayıp orta
ya çıkarı rdı. Velhasıl insan O· 

nun yanında kendisini rahat 
\'C mesut hıssedcbilırd 1. 

Ray da bı,ı e' de yaşamaktan 
memnundu. Hayret edilecek ka 
dar çabuk bir zamanda buraya 
alışmıştı. Walter gelmediği ak-
aın l ar (bunlar hazan haftada 

dört, beş \ e altı olurdu) yine 
evde oturur, bunu bir ang:ırya 
değil, bir zevk olarak telfıkki 
ederdi. 

Walter telefon almıştı. Rır· 
kaç defa La m Ray kapıdan gı
rcrken. telefon çalmıştı. Bu 
5ankl onun muhakkak evde 01. 
masını ister gıbl bir şeydi. Ray 
hu ş~kildc eve bağlanmaktan 

hoşlanıyordu . \'aktıy l c bera. 
her çıkıp gezdiği erkeklerin o 
nun bu yeni ruh haletini anla· 
mış olduklarını sanıyordu. Ref
ki de ne olduğunu anlamış de. 

olduğunu hissetmişJerdı. .o 
b.r, iki defa atlatıldıkt3P0;ıs"' 
ra onlar d:ı Ra~·ı araın1> 
clı. ·r tet 

İ çlerinden bazı~arı hafı }l•t· 
tip sılcm ve kinaye ettııer· ıııı 
t:ı bir tanesi imalarda ~~ııl'' 
Iundu Fakat zamanla ııe 
da ) oİa geldi ,·e artık R~~ctıP 
meşgul olmaz oldular. ça d; ıll 
mlıe sesedeki arkadaşla'..ı orlP" 
rak onu ev dışında goru> ı;o~' 
dı. Ray, her akşam koŞ~nııl f 
evine dönüyor, orada )'3• ıe!C; 
ile ba5bac:a kalı) or, ufal: bcı: 
i lerle mrşgul oluyor 'c Jll cı:ı 
yordu·. naşlıca işi bekle tc' 

rds 
Uzun ve tenha akşamla 0 d 
Iefon bir kere çataca1' ıul' t 
hep aynı sevinç ve tehll :ılııt1° 
l erinden fırlardı. şayet ç ,,.,ı
yaca k ol ursa, o zaınan b3.ı:• 
tcr'in, Corınne ile 'eyıı ,·c ı;tP 
l nrıyle meşgul oldıı~unu 

019
r41 

eli ını aravamadığın ı a d'ıı' 
Erte i giinllne, hazao 03.11 41· 
ertesi gününe kanar ve~rdıl· 
ha fazla ela beklr.di~i ol\9pı"ı 

Bir ak5am yinıı tall'I ıd1 ıııı1 
açarken, telefonun çaıer o~ 
dııymu~tu. Elinde paket ı;tıı<'ı 
duıtu icin hemen koşanın ıcad•' 
Gclıp telefonu açınca)'ll ıı.11'! 
kar~ı taraf telefonu k&P~ o <t 
Ra 'ın o akşamki UıiJnt 
azabı hudutsuzdu , 11rl 

' orrant1 
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Yangını 
e .r 11 

* İranda, ayan meclisi Ba:J· 
hakan l usad rl ık'a, a ltı ay 
için tam salAhl et \er en 
tek maddelik kanunu I'· 

del bir ço10unlukla kabul 
ctml Ur. * ltrdıın l ıımesslller l\let". 
llsl, PrPn Ruse) ini Kral 
ilan etmı~ttr. * l mr Ba bakanı Ali Ja. 

Mü~tefik uçakları, bir kimya 
havaya uçurdu 

A 11oeıı:ılıd Prt~ı 

fabrikasmı 

lun-al" 11 - Kornünistl"r bu~ın Birleşmiş Milletler ko
mutanlığını Kuze) e kaq;ı ha\ a taarruzlarını firldetlendirmek ve 
ikıdP hırde miıtarekP muzakerelerine ara 'erilmesini ist"m,.klP, 
miıtareke me•elc:sini <>kamete uğratmağa t:tlışmakla suçlantfır-

1 

mıclıırdır. 
Panmunjonda bir haftadanberı ilk defa olarak iki tarar tem. 

~llclleri arasında 3:ıpılan 35 dakikalık toplantı, gene herhanıı:i 

Biz bize ..• 
Ankarıırla hutıın gene her 

tıalrte Hakanlar Başbakanla, 

Cumhurha~l<anı ile gorıı · 

ıurler ' " glınrle belki bir 
kaç parti bu ziyaretler ~ ıpı
Jı r. 

Fakat İstanbul ,rla ayni 
ıey )'apılınca İli rleği'b or. 

H" r gun gazPteci ler, esra. 
reng ı ı bir h diseyl takip 
t der s:ibi F1orya rlakl kii~kün 
~anında t:ım sip,.r. 

l'\edPn•r. biz hiili, Bakan· 
ları, muauam ı~ ıer yapan 
\e hunla rı k f'ndı ara1an nda 
'konu~an bir t akım fe\·kal. 
hP er i n~ı nlar olarak gör. 
m,.k tP.n kr.ndlmlıi kurtara· 
mı) nruı. 

En el GÜRESi!""' 

Soma'da yeni linyit 
tesisleri dün açıl 1 

Bu yıl 360.000 ton kömür istihsal edilerek, memleket 
ihtiyacniın büyük kısmı karşılanacak. Yeni tesislere 18 

milyon lira harcandı 
HIU1UI Muhabirlmfı 

KE IAL Bı\GLUl\I 
di İşbirliği Basın sekreteri Mr. mUrde 6~00 bUyUk kalori val'
Hull Basın mensupları ve birçok dır. 
Türk te Amerıkalı vardı. Bu isletmeden 1935 de 20,730, 

Bil4ır1J1or 
Bır müddetten beri tecrube 1 1MO de 81,400, 1945 de 209,805, 

İımir 11 - Soma Etibank istıhsalinde bulunan yeni Soma ııı:;o de 266,500 ton linyit istih
Li~ nit İiletmelerinin 3 eni te- Lınyit İşletmeleri bugun Manisa sal cdllmlşlten bu miktar bu se
islerinin açılması münasebetile hlletvekili Nafiz Köreıin kısa ne 360 bin ton ci\'arındadır. GUn 

dUn oğleden sonra Devlet Ha bır nutuk ile işletmeye açıldı Bil· de hfılen 1200 Utı 2000 ton civa
\•a Yollarına ait iki yolcu uçağı açılış nıünasl'betile Etibank U- rında lınyit istihsal olunmakta· 
davrstlileri Ankaradan getirdı. mum müdurü Cemil Gokçin kt· dır. 

Etibank, İzmir limanında bu· sa bir konuşma yaptı. Ve islet· Bu ııhada i tihsal edilen en 

l bir netir'e vermemişt'r. Harp Psırleri ıcatısi hahı;inrle müzakerı'

lerin ~irdiği çıkmaz, hala d<>vam etmekt,.rlir. R112iın ilPri ~!lrdiik
IPri itham \'e itıra7.lar:ı ra~men Kızıllar, müzakPrelere 19 ağııs

lunan Trabzon \'apurunu davet. menin ehemmiyetini belirtti. ıyf ktimüriln tonu 26 liradır. 
--------------- lilere tahsıs etmişti. Bu sebeple Amerıkan İktis:ıdi İşbirliği Ti.lrklyenin , ğilnden gilne art.-

Tarihin en büyük 
Deniz manevratan 
8 şll or 

to.sıı kıırlar ara 'erilmesini kı:hul etmişlerdir. Komüni~t başdeJe. 
~e·i C:eneral Nam İl mlittefik hava harrmlıırından flkAvrst et
mış n : · GiriFtiıııniz sözde a~kE'ri tazyik rıarll'ce sefiUne maj!lu
biyC'tinize :101 açaral<tır.• demlctır. 

Kızıl ı:enpal, mfıttefıklcri mlltan~ke müzakerelerini «gömmeğe 
çalışmak• la ımçlandırmış ve mlittcfıklerin gayesinin harbi uz.at 
mak oldu~unu wvicmistır. 

Birleşmi5 l\ülletler b:ışdelegesi Tı.img('n"ral William Harri
•on, müttefıklerin yalnız 83 hin kom!inlst harrı e•irlnl iade ede
reklı>rini sövlemiclir. Komlinistler. miitlt>fiklerin l'!ınrle huhınan 

116 hin harp e.cirinın toptan iadesini i~tem .. ktedirler. Nam İl 
83 bin e•irirı iad.,sini Tf'drll'dince Harrisnn: 

Kopenhağ ıı (AP.) _ Hü,. •Su halde görünürde müzakere ,.dılecek haska hir ~"Y kal-
dtlnya ;;elecek ay ~O\') et ime; marlı • de mis 'e toplantıva 19 dustosa kanar ara \'erilmistir. 
ratorluğunu çeueliyen bir kn ;\\ İİttefiklerin ha\'a hiicumları 
sımde, kuzey A\·rupa sahıller' Saoul, 11 (A.P.) - 5 ınci ITa\'agucıl Komutanlığından 
ho~unca de~lılerde~I kuclretiııl l lıildırlldığıne gore hııı:iin JfiO karlar müttefık av - bombardıman 
gosterecektır. E,·lulde, Atlan ğ K K d el ,, h·ı· rı ,, • t k "h "O K 

t .k kt d hll d 1 ti 1 uça ı UZ"Y ore e 0"11 sa ı ın e, onsan ın a · rı "n ., m. 
ı • pa ına a P.V e er r. . • 

simdiye kadar girıştlkleri C'1 h. kuzey • batı ındakl buyUk ~ır klm_ve~i madl'\elPr fahrıkasına cuı. 
) ilk karm~ menevralar b:ışl.v:- lanmı•lardır. Bıı hedef P yul\sek ıhtıraklı bnmhalar ve yangın 
<'nkt•r. Rusyanın hAkim hul•ıııdu bombaları atılmıştır, fabrikö tesislerinin ale\•ler içinde kaldı~ı 
ğu Baltık d('niıinden fimdle gorlllmü~tür. 
Norv('ç • So~et hududuna f::J · 

dar yüzlerce ham gem si ,.e u 
cak. binlerce asker Sovyetlt-r 
Birliı!i istlkametin~en harek~ıe 
geçti~! farzedılen muha~'Yel nı u 
teca\ iz kuv\'ellerıı karşı har •kA 
la sokulacaktır. Haklkt harbe 
yol açabılecek hadi~eıere nalnl 
\'ermemek maksadiyle, hartk~t 
Danımarka sularına intıkal et 
mivecektlr. 

13 eylOlde başlıvacak man"'V 
ralara B. Amerıka. İngilt •re 
Fra'1sa. Kanada. Hnllfında, Por 
tekiı, Norveç 'e Danim11rk1 ·a 
mensup deniz., kara ve hava kuv 
HllE'ri lştlrAk edecektir. 

aça çı lar i3 

Müsademede bir 
Erimiz şehit oldu 

Bu.ıvd J.'ul:a>. t•fmlıdr-a 

İskenderun 11 - Hassa ılce· 
sinin S<iğüt Köse köyüne 150 
mt>tre mesafede kaçakçılar iıe 

gümrtık memurları arasında bir 
mli~arleme olmuştur. 

Ridgway, harp 
Tehlikesinin fazla 
Olduğunu söyledi 

J. """"alıd p.,.,,, 
Avrupadaki Miıttefık Kuwet. 

ler Gen(') Karargahı, 11 - At
lantik milttefiklPrinın Avrupa. 
daki kııwctlnı başkomutanı Ge· 
neral Rldgway hııgün harp leh· 
lıke lnın her :zamanki kadar bü. 
yük olduğunu " bu tehlikeye 
karşı ko,>mak iı,:in Bııtının girıE

Prof. Mazhar 
Diker vefat 
Etti 
GPten cumarte l .5:fınll Büyllk 

dereden Sanyere yava gitmekte 
iken bir taksinin c;arpmasile ya· 
rıılanarıık ilk yardım hastane i· 
nP. kaldırılan Orman Fakültesi 
profesrirlerinrlen :\lazhar Diker 
dün f.aat 9.30 da hastanede öl· 
müştiir. 

Yııralanmasını milteaklp h:ıs· 
taneye kaldırılan .Mazhar n lke 
rin kafatası ağır surette zedP 
lenmiş, kafa trahomasından \"!· 

fat etmiştir 
Profesörün ôlUmU Üniversite 

ve ilim Uemimlr. için bUyilk :'ır 
kayıp teşkıl etmektedir. l erh11 
ma Tanrıdan rahmet dller. ke· 
derli ailesine başsal!lı~ı dileriz. 

-o- -

Cumhurbaşkanı 

«Rüyam» la 
Marmara 
Adasına gitti 

Rwmd Ilı haelrf111lıchn 
Manıwralara lştırak edecek o 

lan gemiler araçında fngiJtore 
nln 50 hın tonilAtoluk :veni F.a 
gee uçak gemisı~le 4~ bin ton
luk bir Amerıkan uçak gem si 
bulunacaktır. 

Bu miı~ademe neticesinde hir 
n~kc'"lmiz iki \erinden \"\lrul mı~ 
\e aldığı yara neticesinde olmiış 
tür. Kaçakçılardan hiç bırı ı ~ a 
kalanamamış ve beraberlerı~de 
ki kaçak ewalardan da bir şey 
elde ed ılpmemiştır. 

tığı hazırlıklarda hAIA vahim za- Balıkesir 11 - Cumhurbaş'.<a. 
aflar me\'CUt olduğunu beyan et· nı CelAl Ra\·ar, refakatinde Ru· 
mi ~tir. yiık Mı1!."t Meclisi ba~kanı Re-

- - o
Nikahs ız: birloşmolordon 

doğan çocuklar toscil 

ed iliyor 

Kaçakı,:ıların )akalanmaları I· 
çln derhal Ha ~ı;a ve Kırıkh3n 
ilçelerinden gümrilk askeri kuv
' etleri gonderılmlş ve bu rnın· 
takalar tamamen sarılmıştır. 

hava meydanından hareket eden Teşkıltıl• Bafkanı Mr. Dayton'da mnkla olan enerji ve yakıt ihti
kafilemiz Kordon boyunda de. umumı arzu üzerine konustu ve yacını kıır~ılıımalc içjn gerek 
mirlı bulunan e:Trabzon'D varın· Tiirkiycye gelelidenbcri böyle ı memlek~tln mali kaynaklarıtıdan 
runıın önüne gPldı. Geminin bilyük 'lir müessesenin açılma. ı;:erek Marşa! kredilerinden fay. 
IeYkaiade konforlu olmasına sından zevk duyduğunu. bundan dalanmak surctile kömür havza. 
rağmen gece hava çok sıkıntılı sonraki işletmelerin açılışında .,ında ve bu arada Soma bölge
idi. da bulunmağı arzu ettiğini belirt sinde tatbık edilen umumt Amc-

Kafilemlz sabahın erktin saat· ti, Bu sırada Basın Yayın Film njman projeleri sayesinde is-
lerinde Soma yoluna koyuldu. servisinden arkadaşımız Sadi Ha· tih!al kanatisesinl genişletmek 
Yollar fe\•kalAde glizel olmakla nef, bütün tesislerın ayrı a)Tı linyit kalitesini ıslah ederek pi. 
beraber fazla tozlu idi. Yol bo filmlerini çekiyordu. . yas:ıya d:ıha çok ve sabit evsaf· 
yunca rastladığımız kasaba VP. Garp Linyitlerinin i§lenmekle la kömür vermek mümkün ola
k6yler mamur idi. Yol boyu zUm· olduğu linyit ha,·zası, Somanın cak \'e aynı zamanda randıman 
rtit gibi yesıl, btitUn arazi ekili, •akrıbcn sekiz kilometre güne- ve emniyetin arttırılması sağlan· 
dağlar yine Anadolunun dağları ) inde, 760 \ 'e 875 rakımları ara· mıs olacaktır. 
gibi kuru dcltildi. sında, Mumya dağı ismile anılan Tesi~lerln bulunduğu dört 

Kafilemiz Manisa, Akhisar \'e tepe ve ci\'arındadır. Ma"den So- blokla 1200 amele çalışmakl a
Kırkağııı,: \"olunu takiben üç ı;a. ma istasyonuna 6300 metrelik dır. İ&letmeği yedi mühendis l· 
at sonra Somaya geldi. Soma bir ha\'ai hatla \'e 12 kilometre dare etmcktedır. Bu bloklarda 
Kazası gördlil!ümilz diğer ka1.aJa. uzunluğunda çok virajlı biıyük 14 ım·iyon me\'cut olup 1200 
ra nisbeten daha mamur. daha bir &osa ile bağlıdır. KömUr 111· ~·atak \'ardır. Ayrıca İşçi allrle. 
hüyiık. Bunun ı;ebebl, Etlbank &ıyan tabakalar l\liosen devrine rine tahSıs edilmi& 164 işçi e\·i 
İşll'tmesinln orada bulunması i· ait llc müstakil pilot teşkil et- ile memurlara tahsis olunmu~ 
miş. mektedir. Bunların en büyilğü 58 ev \'ardır. Bunlardan başka 

DA\'eUller arasında Dışişleri Mumya pilotunun 20 milyon. el· j$Çilerin bUtlln ihtiyaı,:larını te
Bakanlığı İktisadi hbirliğl Teş- malı pilltunun 2,5 milyon, 4 nu- min kin okul, hastahane, fırın, 
ki!Atı Birircı Daire müdilril maralı ocak pilotunun 400 bin \/Cmekhane. cami, misafirhane, 
Cemil Gokçin, Makine Kimya ıon r('zervi \•ardır. Damar kalın banyo evleri gibi çeşitli sosnl 
Endüstrisi Umum mUduril Celfıl lığı Mumya pilotunda 10-18 met- tesisler bulunmaktadır. hçiler 
1mre, l\lanısa Valisı. lılich e re arasında değişmektedir. Kö. 280 kurusln 800 kunıs :rasında 
killerı . Amcrıkan İşbirlıği T<'.ş. mür cjnsı itibarile umumi ola· ücret almaktadırlar. Her işçiye 
kilatı Ba§kanı Leon Dayton, A- ı rak linyit ndı verilen kömürler- iki kap olarak öğle ve akşam ye
merıkan Sefareti ikinci kfıtibı den daha üstün kalitede, İngi mekleri verilmektedir. Yeni te· 
l\lr. Duston, Amerikan Ba~ın A- hzlerin Subbltuminous dedikleri sislerin inşası için 18 milyon lira 
lafe mua\ ıni2!!._Bro,m, Jktlsa· cinstendir. Elde edilen saf kö- harcanmıstır. 

·~----~~--~~ 

ı eıı k'aık )Husu~!) - Şth· 
: 1 1 an l "67 numarıılı 

rur1°k0ınotıfınln altıj'tı Ankara 11 <ANKA) - TPscil 
~ t lıata an saat 15.30 da Su edılmlyen birleşmelerle bun1ar· 

1 arı 1,,1
llha· ır mevkiinde or dan doğan çocukların tescilıne 

• ııı ~1knııştır Yangının I ve gızli kalmış nüfus vakalarının 

olunmaktadır. Kanunun mUdde 
ti 7 ~ııbat 953 tarihinde ~ona e· 
recektır. \'ali, kaymakam ve na
hıye müdıırleri bölgelerinde ta· 
ramalar yaptıracaklar ve tesbıt 
!$ini kısa zamanda tamamlamıya 
çalışacaklardır. 

BugunkU bir toplantıda bir ga. fık Koraltan, Başbakan Ad:11n 
zetecl, Amerikanın Batı A\TUPl· ı Mendern ve mill!!hPklllerı ol· 
yı makul hır müddet zarfında dumı halde bu sabah saat 10 da 
mudafaa edılebilecek hale sok· · Rtıyam• kotrası ile Erdeğin 
maya matuf esas siyasetinden tarmara adasına gelmi~lerdlr. 
inhiraf edip etmemekte olduğu. dada bulunan hıılık fahrlk:ıı.ı 
nu sornıue ve General bö~le bir ve balık sıınayii hakkınrla iza 
&eyden haberi olmadığın ı söyle. hat alan C:ıımhurba kan ı bura· 
m!&tir. rlan Paşa limanına hareket et· 

General Ridgway Eahsen, At- mlştir. 
!antik ittifakına rlahil devletler Cumhıırhaşkanının yarın F.r. 

calışılmaktadır. cezasız olarak kaydına de\•am 

POLİTiKA ... 

naya a'nın, istendiği gibi yo· 
rumlandırılması. zaman zaman 
hıç l okmus gibi düsünUlmesi, 
hukuk giıvenın1. \'atandaşlık 
gtiHnıni saglalan bir sey de 
ğıldlr. Herkesçe, her partice 
benını~enmış hukuk umdeleri 
olmazsa, ılkonce, hukuk sıstc 
mı ya,.atılamaz. 1878 den berı. 
rızumüzün imünden bır fılm 
"rıdı gıbl geçen hadı~eleri 
ha) alımlzle SE'\Tederkı>n iç po. 
litıkamızı dU~ünu) or \'e ara 
dığımır. hukuk dl'\'letine hızı 
letccı:ık \Olu henlız bulama 
mıs olu umuza üzülU\oruz. Bu 
durumun sakladı~• tehlıkı>leı 
ı e. e" ~ağlam demokrasllerı 
~~.rsacak kadar blbüh1ur.11 

YENi SABAH 

Ul l'~U~ DA 
Ul l\SÜN-. 

Sil a ı uegil inglllı Hlpno. 

tlz:ma mütrhııss ı-ının gaıet ed. 
leri uyutamamasından bahisle 
diyor ki: 

• Demokrasi ıle öğilndilğil· 
muz ~u gUnlerde dahi 159 un· 
cu madde gibi kendısindeıı 
rok daha vaman bir hıpno. 
tızmacıya da) anmak zorunda 
kalan gazetecılığimızın artık 
uyumamak hususundaki ar. 
mındPn haberı yoktur. Onun 
ıçın. gaıetecllerımizı uyutama
dı di) e ha~ ıflanmasın, matbua· 
tımızın bıı mukavemetini ~ıın
dilık hos gı:irsun. Fııkal hirıız 
sabrl'dıp. l..ı9 uncu madde l İl · 
rilrlüge gırince, memleketıml. 
zı tekrar sereflendırsın. O z.a 
man gazetecıll'rımız.ın. daha 
ılk tsarette. kuzu 5:ıbi r.mlr
lerıne uyarak. derhal horlama. 
ta ba~lı acafını ;:orerek. ı 
dam unıtmaktakı re~mı kabl. 
lı~ etimize ha:,Tan olacaktır" 

iı;in halA Hl52 hedefler ine ulas- değe gelmesi mııhtemı>ldlr. 
nıanın mGmkı.ln oldutıına inan· 
dığını soylemiştlr. 

General Rldg\\ ııy, S Eylölde 
Tilrki~·e) e gidecektir. 

Alman kuvvetlerinin Batılı 
müdafaa ku\"vetlerl arasına ne 
zaman katılabileceğine dair so. 
rular karşısında General demiş. 

Ege' deki deniz 
Manevralanntn 
Komutanlığı Hipnotiı.marı Watson, dün Disı;lllk okulunda bir hastayı ur utar ken 

tir ki: 
J.nadolu A lanı" 

1stnbul 11 - Birinei ordu 
temsıl bürosundan bildirilmiş
tir: 

•- Benim tahminim, bu mev
zuda sizınklnden daha kıymetli 
olamaz. Zira bu mesele ilgili hU· 
kumetlercc illıhaz edılecek ka. 
rarlara bağlıdır ki, bunlar henüz TUrk • Yunan deniz kn\'V"tle· 
ittihaz edilmemiştir.» ri arasında 17 ağustosta başla· 

General, Türk ve Yunan kuv· yıp 19 ağu~ıosta hitam bul ı cRk 

Hipnotizma uzmanı, 
bir hastayı uyuttu 

dün 

veUerini GC\'k ,.e idare etmek U· olan "' Nato çalışmalarını ihtl· Hipnotizma mütehassısı D. T. 
'zere ihdas edilen •eni Giiney . ,.a eden mıişterek bir deniz tat· Watson alAka ile bEklencn tec-

,, - blkat ı ) apılacaktır. b · · d ı Doğu AHupa komulanııı. 1 karar. rt.i esını dun saat 11.·15 e D ~-
ı; Tatbikat sahası Ege denizidir. ·ık k ı ı · · d glıhının ne zaman ve•·a nerede çı ı o ·u u an ısın e yapmıştır. " Tatbikattan maksat iki dost de· 

kurulacağına dair kesin bilgisı Wat&on'un uyuttuğu hastanın niz kın ve ilerinin mli~tcrek mc 
olmatlığını, bu meselenin de 1·h· . . ı:. ıi i&i çekilirken acı duyup rluyma. 

saısını sa,.lamak, perı;onclin ta· 
tımamla incelenmekte olduı.unu yacağı merakla bekleniyordu. • nışmasını 'e sıkı işbirliğini te- · · ı 
anlatmıştır. min etmektir. Tecrübeyi lstanbul Uni\·en; le 

1 S lngiliz talebesi geliyor si Rektorll Prof. Khım İsmail 
Tatbikatın komutası. TUrk \C Gürkan, profcscirler \'e talebeler 

Ldndra 11 (Nafen) - ·Con Yunan komutanları lararınd:ın takip ettiler. 
cordla• &O!yal sE'nisler te•kil!· milnavebe ile deruhte edilecek he başlamadan evvel kısa bir 
tına dahi) 1; İngilız ienci hu tir. konuşma yapan D. T. Watson 
hafta lstanbula hareket edP-cek· ~---- tercı.itniln \'asılası) le ilk defa tec 

1 

tir. Bu •Concordia • te~kll~'ma mek gayesini gutmektedlrler. rubeye glrletfğini belirtı ı . 
dahıl gençJP.r mılletlerarasında İngiliz tençlerl bir ay Tllrl.iye· Mr. Wat&en !\'\ela ufak bir 

k,i llı;•u•lh•ç•tl•bllağill!l!a!!lrı•k11u•""•'eilt•lelı!lil1llir•· •dılelıılıikiiiiaiiılaİİİcİİİaİİkİİlaİİrİİdİİırİı. ••••• gosteri olarak Dişçilık okulu öğ· 
, il rrnt'ilerinden ·bir bayanı yanına 

l\Iemleket olçüsunrle siyasi hArl !seler, hakikatler, 

Pertombe günü 

~ ıfş.ıatlar.. çağırarak ellerini llmuzıına koy-
d ıı ve ellerini çcktiğı r.aman ar. 

BÜYÜK MÜCADELE Gazetesinde 
B;$mııhırrlri: AJ,I Kf.ftfA l, l\IERAM 

Sahibi : SERAFEDDIN GULSÔYLE 

kaya dliseceğini 6<iyledi. llakıka· 
ten Wat6on omuzlarından elleri · 
ni çektiği zaman, bayan öğrenci. 
nin arkaya doğru devrıldiğj go 
rüldu. 

ya, \\'atson elindeki kiiçilk ayna
ya bakmasrnı Eciyledi ,.e kısa lılr 
zamanda hastayı uyuttu. 

Wat.son uyuttuğu hasta üzerin· 
de tam bir hlıkimiyet kurduğu. 
ntı, muhtelif hareketler yaptıra
rak kontrol ettikten sonra ağzını 
açtırdı ve: 

•- Şimdi di~ın çekilecek, fa. 
kat sen hıc bir aj;rı duymaya
c:ıksın • dedı. 

Bu telkını mlileakıp. kerpete 
ni elıne alan hoca dışi çektiği 
halde ha lada hiı,: bir hareket 
gorıilmedi \"e uyandıktan sonra 
ela hasta acı duymadığını söyle
di . 

Hastanın yanından ayrıldıktan 
sonra Wat~on'a sordum: 

- l\lr. Walson hipnotizma yap 
ınak sizin it'in geçim vasıtası mı
dır, yokı;a zevk iı;in mi yapı) or-
sunuz.? • 

- Geçimimi sadece bu isle le
min etmekteyim. tnı;llterede 200 
doktor benimle teşrikı mesai 
eder. 

Bundan 5onra içeri alınarak, 
dişçi koltuğuna oturtulan hasta-- ~ ~~~~~ ~~----~-------

HOŞ MEMO - Sülük Raci'nin d e maksadı zati o zate n 

şu Yiizwe ı lt'.iÇır ve.('_ 
()i M - M ANJ::AzASINA f)A 
(JE$ ~4Çır// NllllYl)I: 
'YcNi NAYAr ço'.fleWM 
SGN//1 

- Bu tecrlibeler vesilesiyle 
basınııdan ı:et'en en altıka çekici 
hadiseyi nnlatır mısınız? 

- Boylc vak'alar o kadar çok 
iti, şu anda tefrik yapmak pek 
zor. Fakat bir tanesini anlata
yım: Jngilterede bir giln tıp ta· 
lcbelerine tatbiki konfcrııns ,.e. 
rıyordum. Tecrübe için yanıma 
gelen talebeyi iki dakikada uyu. 
tup arkama döndüğilm ı.aman b'r 
de ne göreyim, tecrübeyi st>yre
den talt?belerin hepsi uyumamıı 
mı? 

Diln Watson tarafından uyutu
lan hastanın dişini bizzat çeken 
Prof. Zi) a Cem:ıl de bu hususta 
di)Or ki: 

•- l'ıtr. Watson tecrübelerinde 
mıl\"afCak olmu~tur.• 

l\Iemlel:etimizdc ıki ay kadar 
kalacak olan D. T. Watson An
kara \'C izmiri de ziyaret ettik
ten sonra A\'ustrnlya ' 'e Hındis
tana gidecektır. 



VATAN 

Amerikan demokratlarının baıkan 

!lr. / 
- ------------------------------------ - -- l!?. 8. ı,.,.. . 

namzedi 

'
,------------------- -• 1 ,..) 

«Devlet makinesi az sayıda memurla ~~e~ 'ENER~ ALI FUAT CEBESOY(Ue, 
en ucuz ve örnek teşkilôt olmalıdır» ... "rf" 4 

Steveııson diyor 

-------A nıerıkan demokratlarının 
, cumhurb:ıskan namzedi Ad-

muvaffak oldu. Seçim propag.111. 
dası sırasında da söylediği gihi 
StC\'enson de\'let makinesinin az 
. ayıda memurla i. liren en ucuz 
ve öme;c bir tesk:Jat olmım 
18zıın geldiği fikrinde idi. Dev
let hitmeli halka pahalıya m.ı 1 
olmamalı. halk bunun için :ığır 
rer,.,.ler ödememelidir diyMıı:ı 
Bir ~ün irat etlilH nutukta . ör 
!ediği: •Bizim iki bUyiik d!i ;n.t· 
nımızcla:i biri Ru ya i e di,!N'I 
de \·er"ilerdir• ;;eklindeki ~öı: 
ler me~hurdur. 

lstanbulu n isnalinden sonra 
Kanadalı be izlerden y, on ne, l\larie, ,\ne\: -

Kanadalı besizler bu sene 
üniver iteye iriyorlar 

Arjantinli beşizler ilkokulu bitirdiler, ayrı 

terlere ~1atılı ~1azdırıldılar 
orta mek-

~! l .. 

18 ene enet. 27 mayıs 
193-l le ~ece geç \'akit Ka

nada'nın bir kö esinde bir ka
dın, birbiı i arkasısıra beş kız 
çocuk doğurmuştu. O zaman 
bu hadi e dünyanın her tara
Cındn bü~iik merak ve alaka 
uyandırmıştı. Beşizlerııı uzun 
m!iddet yaxayamayncakları, çok 
ı;eçmcden hayata gözlerini ka
pa.} acakları tahmin edili} ordu. 

Beşizlerin baba ı Olha Di
onne adında küçiik bir .,.:rtıık 
sahibiydi. Mali ,·aziyetı pek 
~olunda de:!ildi, <:lflli~ı ı ehin 
etmcğe mecbur olmuştu. Di
onne bu be çocuğu na ıl bes
liveceğini, bunlara nasıl baka
cağını düşünüyordu. 

nıı sııada hir tiyatro sıınsa
rı kendisine miir:ıt·:ıat elti. 
Haftada 100 dolar 'e hasılatın 
;> uzde otuzu 'erılmek suretiyle 
be izleri se,> ircilere gö tcrme
sinl teklif etti. Çıftçi bu tekli
fi kabul ctmcğc mecbur oldu. t 
Fakat hadi c gerek Kaııad:ı l 
gcı~k Birle ık Ameı-ikadn inföl 
ıcyandırdı. hçrk<' be izleı in 
ha,> atlarının tchlıkc' e konma
nın mı btemeğc b:ışladı. 

De iller 
bıiyü,>orlar 

u zun müddet yaı;a)ama)acak-
ları tahmin edilen beşiı

ler, bu tahminlerin hılafıın 
yaşamı lar, ~ün gcçtıkçc ı;:eli)
meğe ba,laınıcJardı . Kızılhaç. 
hükumet kendilt'rine ~aıdım 
edıyordu. Her tar:ıftan hcdi,>e 
ler yağmağa ba,,lamı tı 

Beş kUçiık kız çocu'· bu iti 
na içinde biıyüdu, mektebe 

Arjantinli l.ıe~iLlcr 

~anadalı be izlerd<'n 
<'rrile 

Emile, 

şimdi Quebrc l;nhersitrs ıni' 
de\•am etmcııe başlayacaklar
dır. 18 )aş kızı r ıçin e\ lenmP
) i düsünmck liizım gelen bır 
ça~dır. I.:eşizforin bab:ıları: 
Hır kızı bile e\ lendirmek mc 
clcdır. Ben ayni ~-.ışta be~ kız

la mc~gul ol.<". ım. Bu miilııın 
bir ı~tir. demiştir. 

r.ir buçuk mil )otı 

ılolar 

gitmek çağına gelinre nıckt,.. Beş kızın şinırli nılıhim bııcr 
be de\·am etme{le bacl:ıdı. D ,,ı drahoma ı unlır. Banka•la 
de sakin. derslerin<' c:ılışan kız 1 e :ıplarını ~ a• ırılınış bir bu
lardı. Aralarında .ıkı bır hır • cuk ınıl~on dolar me\Cutluı· 
lik \ardı. Birbirlerınden • at'iy Yani ht'r kmı 300 bin dolar 
)en ayrılmıyorlar. hnrıct' karı;ı i :ıbct t'lmektcdir. Çok geçml'· 
daima ınüttt'hıt hır ('t'phc ku nen kıılara t:ılipll'r çık:ıcnğı 
ruyorlardı. Sabahları nat ~ e tahmin cdıli) or. Yalnız ortada 
dıde kalk:ırlar. sekizde e\den hır ml'scle \ntdır: 18 )ıldanbe 
çıkarak mektebe gıılt'rll'rdi ri birbirindt'n kat'ın en -) nl-

l\lektep dene 1 bu ene soıı:ı m:ımış ol:ın beş kız evlenip 
crclı, be ızler lı c~ ı bltlrt!ılcı. nasıl ayrılacaktır? Kızlar im 

floran ada ha.,u ku\\ etleri ko nferan ında bulunan kom ulan 
Jar. ı;;oldan sağa doğru Marc,.al E. P. Kelıildis O'ıı nan) . Gcııı 
ral ,\ ldo t rkani lhah.ın > . C.ı•nera l na, id l\1, dılııttcı l \nıc 
rika>, General l\l uzaH~r Gökı.enin l'f lirkiye) görülü) or 

ıl ılik: •Diz C\ lennıcyecc~14 bir
birimizden ayrılına)acağız• di
yorlar. Fakat lıu düşünce~ e ne 
kadar zaman sadık kalacaklan 
bilinemez. 

Arjantiıı"dcld 
lıc izler 

Kanadalı be~izler ı.inıH•ı ite 
tahsiline ılcvam l.lme!ie 

hazırlanırken Arjantin'de baş

k:ı lıir takım be izler ilkmek
tcbi bitırert'k ortnınektebe gir
mek üzeredirler. Dunlar ı'raııco 
Diligenıc adında zengin >iı 
fabrika \e çiftlik snhibınin ço 
cuklarıdır. 15 temmuz 11)43 le 
doğmu-lardır. Üçü kı; ikisi 
erkektir. 

Oıligcnte :ıslen Milanoltı 
İtalyandır. Yirmi sene t.\'\'cl 
,\ rjanlinc hicret ederek !'\'\ eı:ı 
z.irnatlc uğra mış, sonra yiye
cek maddeleri hazırlayan fab
rikalar kuı·mu , milyoner ol
mustur. 

Dokuz sene e\'\'cl lıirbiri ar
kasısmı beş çocuğu dün) aya 
gelince, Kanadalı bcşizled gbr 
mC'k için her taraftan y:.pılan 
hlıcııınu ı:özüniine getirerek 
I'\ inin etı arına yüksek dm·ar
lar çckmiış, k<'rıye hiç kiınscyı 
lmamı~1ır. Çoc·uk l :ır -Ilı yaşı· 

na kadar dı'i fılrmden uzak ya
amı~l:ır, ancak ond:ın sonra 

mt'l;trhe de\ am etmeğe lıasla

mı~l:ırdır. 

Dikkate şar:ın ol:ın taraf hu 
çoeııkl:ır arasında Kanad:ı· 
lıl:ırdan ı•ok ku" ctlı bır hirli 
ğın bulunma ıdır. Bu çocuklar 
hl'rke~e. hatta ana babalarına 

kar ı bir cephe kurmuşl:.rdır. 
nırisinr hir ~ey söylense be i 
hiı den derhal ayakl:mınakta
dır. 

Du hal ana babanın ho,.una 
gıtmcmi tir. İptida çocuklar 
yatılı mektebe \'l'l"ilmişler, fa- · 
k:ıt orada dıı a~·ni birliğin de
vam cttigi güriıhince lıcşi de 
ayrı mektebe ) crleştirilmi.,tır. 

Re itlerin babası çocukl-rına 
sıkı bir lcrbıye 'ermeJ\ karn
rındadır. 

Ô L Ü M 
l\Ierhum Zekeriya E!. eşi, Ga 

lala aray müdürli merhum R"h 
çel Güccr 'e Behice Dile nre 
ve Sabih::ı Hakul anneleri. Hel· 
kis C:ürcr ve miihendis R1fct 
llakul \e eczacı R Zh·a Dılı•r1 

1 renin kayınvalideleri. Nahit B'l) 
kal. MUahhit, Emel, 1''ü~ıın, 

1 Zühal. Erol. Haluk. Taı·ık'ın 
ıu~ ilk anneleri 

,l,\11\ll' RE GÜC'ER 
vefat etmiştir. Cenazesi I:? a 
ğu tos 1952 salı gUnil öğle ıııı 
mazını müteakip Kadıköy Kızıl 
toprak Zlihtü Pa.a camllndcn 
alınarak ~laltcpe aile mezarlı 
ğınn derneclileecktir. 

Ev adrt' i: Fene11olu Selamı· 
çe me Yeni Kö,k Tranl\'ay du 
ra,:ı .No. 233. 

* i ,ıanhu l \ nher itt'si ıtektür
hiğü ıı dtıı: 

Cniversileıılll Orman Fakiıl· 
lesi Ord Profe örlerinden 

l\l.\Zlt \R DlKER' i 
ka' betlik. Cenaze i 12 ağ~sto) 
1952 salı gunü öğle vakti fü:yd 
zıt camiine getirilerek n:ımazı 
kılındıktan sonra Üniveı·siıe 
~l erkez bınasına alınacak \''! me 
rasimi l apılıp Şehitlikteki rlle 
makberine defnolunacaktır. e 
nı\ersite ailesine \'e mcrh'.ımıı 
tanı) anlara kcyfiveti tazil etleri
ruızle bırlıkle bildiririm. 

la! Stevenson sadece denı h:e 
etti~i 1 lerle u~rasır, icraat ı e 
ba:arılarını reklam etmekte:ı 
çekinir mütevazı bir adamcıır. 
Stevenson ):ıkın zamana gc?ı'I' 
ciye kadar diinya umumı efka 
rınca değil, Ameri!::ılıların bı~ 

coğu tar:ıfınctan bile •anın,ııu
dı. Demokrat Parti liderlerin 
den bnzılnrı cumhurb:ı)kanlıgı 
n:ımzedi seçilebilmek için aylar 
dtınberl isimleri etr::fında hır 

h:ıyli propa;:::ında yaptırdıkları 
halde Stc,·enson kendi ine bu 

hu u ta teklifler ) apıld}ğı za
man: •nen iyi bir curı•!mrh:ı;; 
kanı olamam • <liye itiur t>:mi~ 
illinois valiliğinde baş:acı•Iıı ·~· 
leri bitirmek i:.tediği.1i söyir.
nıişti. 

Steven on, şimdi \'Rliliğinı Y•'!> 
tığı eyaletin çok eski aılelcrin· 
den bi rinr men,uptıı r. \rerı•ı: 
ona, gerek baba taı·afınd.tn cet 
leri içinde \mrikan sıvasi ha· 
yatında mühim me\·'ciler i~gal 
etmiş ve cumhıırbaşkan yar
dımcılığına kadar vliı«elnıiş 
kimseler bulunmaktadır. Tama 
men politika havası ile ~arılı 
bir ail<' iclndl' .retb:ııi oı :ı•ası 
na rağmen C ~te\·ensott) dört. 
bes sen<' cn·cline <::rliorıyc k::· 
clsr politika h:ıyatına faal bir 
sekildc atılm:ıkt:ın uz"k kolını~ 
tı. Birk:ıı: nesildcnh"•'• l:cnd! 

:ıilesiniıı rlincle buhınııı Blo,, 
nıing D:ıily Pantazrap'ı ~az<>te· 
-inde calıştıl:ı kı.;a bir nıüc!det 
ile harp eneleriııde dcııiı ye 
<te~' subayı olarak ,·allfe ,ııörıi i 
ğü zamanlar \'P. mııhtellf ,\ ·neri 
k::n murahhas heyetlPr,•ı•! ıı•ii 

şa\'ir olarak katıldığı denelcı· 
hı:riç, StP.\'en on dai:n.t yazıha
ne-inde kalarak hay.ı!ını a\ .ı· 
katlıkla scrbt' l bir şe1aldc ka
zmımıstır. 

\'eni bir ' iya,i yıldız 

Doğu,·or 

1 948 sene inde (İllinois) eya-
leti \alillği için cc:\mıcr 

yapılırken demokratlar bu \"ili· 
lik için t·ıımhııriyetı;ılerin gö~ 
termiş olduğu kunctlı , aday 
Dwight Green'in karsı ıııa Ste
,·enson'u çıkarmaeı dii.;ündlilcr. 
\vukat Steven on teklifi kııbul 
elli ve bir tak!li kir:ılıyır:ık C· 
)alet irinci,. <ıcçinı prop:ır('.l'lıf.ı ı 
yapınnğa çıktı. Demokrat Par
ti bü\ liklrrı Ste\·ensıın'un hal
ka vcrece/!I nutukların c,,_-ıq,.,ı 

dikte eıtırmrk i;tccliler e de 

1 
Ste\·t'n on bu nıüd:ıhaleyi knhuı 
etmedi. Seçmenlt'ı· knr • .ıırla 

, :ısl:ı rlenın;,ıoji yapnı:ıdnn !rnnla
(a ilcridı• 'rrine getire!:ıilect'ci 

eyleri va ad etti. Propnı;:,1 nıi;ı 
se) ah3tlerinde bir günde '>:ız:ın 

1 hır diizinc nutuk ir:ıd cd~n Sle
ven<ıon'un nııtııklarını ıi'ırnl:ı
rııı:ı geçiren <Time) cler'!i-i o 
•ır:ılarcla yazdığı bir m:ıl{alej<! 
fllinoi 'le ) eni bir siya i y11dı
zın doğmakta oldu~ıınu hild•rı
yordıı. 1948 sııbatında yıı•ıtl:ın 
cçimdc (:ii2068l rey alan ~le· 

~·en on eyalet \"aliliğine ~elLli. 
lllinois eyııl!'tinde bir nda,,ı:ı tıu 
kadar rey aldığı o tarihe k:ıd:ır 
görülnıiiş değildi. 

Steven son'ıın 

Valiliği 

v alilik işlel'ine başlar ba~l a-
ınat Slt'\'en on'un ele aldığı 

ilk is, uiistiınallerle miicadı>le 
etmek oldu. RU~vet alan •.e 
partiye mensubiyetten m:ıada 

kıymeti olmıyan memurları nwv 
kilerinden uzaklaştırdı. 1lahza 
adama i· bulmak için uyd.ırnl· 
muş \'azifeleri lağvetti. Bu çalıs· 
malar neticesinde kadrolardan 
1300 ki ilik tasarruf yapmnğa 

Stc,·eııson'un eyıılat d:ıhılittclr. 
ki kumarhanelere kar. ı aı;t ~ı 
n.ücadt'le de ba~arı:ı ,·eticc?:e 
vermi~tlr. Steven-on'un icraatı• 
dan eyalet yollarını ı tah ,.e ~ 

'.<:l hastanelerini modrrn bir lı:ı 
le ~etirme husu:.und lki eayreı 
ler: de her tilrlü ta'irl' ~c cle!:er 
derecertedir. tlllnol. 'in bul!ün 
Birle ik Amerikanın 4:'i n·ıt ... ~i 
er2cında dürüst ve ö·ııe:, hiı 
!dJ,(;ye m:ılik olnı:ı tı.1 1: ıı ınrl:- . ı 

er. ba ta yer alma~ı Stc\ en~on 
~ayesinde oltnu~tu r. 

St~\enson'un şah~iyeti ' r. d ı) 

politika hakkındaki fikirleri 

y uksek ka1'8kter ve ~ııh~iy?li 
Stevenson'u muh·ıı:r parti 

mensuplarına bile e•:dirmi~tir.

1 Cumhuriyet P:ırti i L~·ıutt'!c>rin 
dtn Chicago Sun"dıı yazııa11 bir 
makal<'dcki: .Bütün Amt>rikalı
lar art!!' rahat hir nefes alııhi· ı 
lirler. Onüınüldeki ka~; nd.ı ba' 
kanlığa ııcrek Ei~Pn 1nw~r g;;!. 
rek Ste\'enson eçil. itt. \mel'İ· 
kanın h i bir cumhurbaşkanı o
lacak demektir•. :ı'ırlıırı İlli 
nois val i~ine muh:ılifler tarar 11 

dan \'erilen yük~ek dcr:uı ı;ös 
t~·nıc•kfedir. 

Cumhurbaskanı ad 1\ ı•.:!ınırı i
•iını ü1erine baı:;ına !Jir 1ı>'llecte 
buııman Ste,·cnson'ıın el •rnr~o 
jik \'aacllrre kacmaına~ı galctcd 
!er iir.erinclr rokiyi bir intıha ya. 
ratmı,, hu nutuk :1e F.!~P:ıhowe 
rin on giin e\'Vt>lki n·ıtl:ıı &ra 
,;,ncla nmkayeselr.r yJp:ı"l O:='Zfı 
teciler SIP.\'en-oıı'a daha yük 
;;c:k numara \'ermişlerdır. 

Roose,·eltten !>onra Aın t'rikıı ıı ı n 
En yiik~ek ha tibi 

g lcven on, •SO\)Cl emperya 
li7.minin serbe t dıima i· 

çin halen ,.e ~elccek·~ hir teh· 
like tcı;kil eıtigini \\' \mc .. !ka 
nın ııskeri ,.e iktı~a.li kııv\'elle· 
rile hliı- millctlcrE' \,ıı·r!ım mec 
lı ""İH\llndc bulunclu~·ın ı .. ı;~ le 
mcktc ,.e Kore teraç•irunc kar ı 
.ı\ınerika \"e Birle ik Mıllr.:fcı a 
lfıırn ız kals:ıvdı Sowi't Hııı>vcı 
d:ılıa baska taraflarda da ııı~y 
dan okııy:ır.aktı• ılP.l"!'lekıedl'" 
Str,en oıı'a göre. Kor{'.~C' ·ı a 
ziJnli h:ırel\et sade Dı:ığ>ıda za ı 
rnım kazandırmakla 1:~ln11mı~. 
Batıd:ı :\atoyu kuı·t:ırm ,ifa da 
ya:·ciım etmi~tir. 

,\ ıııerik:m i'd \'c çifı<'ilc>r!llC'" 
e\ llen Ste,·emon bizı·ıt lı:ızıı·Jıı. 

d•~ı nutukları tatlı hi:- cMuplu 
<:İ\ e i ile irat etme'\~eciı •. f"~erı 
di-<ini dinliyenlerclen ballları 
Stcvenson'un Frankl<'~ ltoo.;<' 
,.<'l~ten sonra Amerik 111111 'e 
ti~lirdiği en yüksek h.ıtip ol;lu 
ğu mlitalAasındadırlar. 2 ~Jha! 
19QCl endnde diinva :ı ~eldi 
ğir:;c nazaran bu~ün ::l2) y:ı,·ır. 
da olan liç erkek ccırıık h.ıb<•-t 
Stevenson, az yemek yem!l.[1e, 
yiyecek maddeleri lçi•Hle donıa
te i en fazla sernıe:-te \C .ıı si 
gara içmektedir. 
Kasım ayı seçiminde Eben 

howerin kar ısına '>:'illan daha 
kuv\'etli b ir aday c; ı k:ır.ıeak ol aıı 
Amerikan Demokrat Pıuti,i, SP· 

çim neticesini ümitle bckieıııl'k· 
tedir. 

Derleyen: 8 . AS. <iel 

Öldiiı·iileıı İııgili% prof esöı·ii 

Fransız .\iplerinde kamp kuran bir 1nglliz ailesi geçenlerde öldü 
rülmüştu. Öldürülenler, 1922 · 194S )'llları arasında J.ondra Üni 
vcrsitesiııd e 8iokimya Profesörliiğü yapan Slr Jaek Cecil Dnım 
mond, e i l .ady Drummond ve kızı 11 ya~ındakl Eliıabcth'dir. Ci 
nalet in failleri yakalanmamıştır . Profesör. ikinci Dünya San,ı 
sıra~ında ilmi a ra tırmalar komisyonunda bulunmuş olup büyük 
~ölırct ~alı i hidir. Yukarıdaki resim, öldürülen Profe!oÖr Slr Ja<:lı 
Cedi Dnınıınond'a 1948 dt Sorhoo Ünhersitesl tarafından Hmi p a 

le H rildi5i sıra~a çekilmi~tir, 

Miralay Refet Bey ciddi ve zecri tedbirler almak ~:.: 
kuvvetleriyle beraber Konya üzerine hareket edece91ı 
bildirmiş, Mustafa· Kemal Pa~a ile benim mütalôCJ
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Fı rka kumandanlarını 

ikaı 
Harbi~ e .:\azırı Fe\'zi Paşanı.ı 

telgrafı iııerine, on diir
diın<'U kolorduyu tc~kil crlcn 'c 
merkezleri nur a \'e Ealıke ir
de bulunan :JG ncı ve 61 inci 
fırka kıınıandanl:ırını ik:m rıır
clalı hıılnıuşt ııın. Kendilerini" 
aca0ıd:ıki 1f"lgr:ıfı ~·ckıni~tinı . 
:L\ u ııı:ı ra: il ı ıı 

Ankoıra 26 mart 1336 
:>G ntı \ I' llt inri J"ırka 

KumandanMın a 
Bandırmada Yu ııf izıet Pa

sa. 25/3/3:16 tarıhiııde Harbi\ e 
l\':ıı ı rı ferik dh <' allınrla imza
sı yazılmıs bulunan bir tcl
sırafnaıncyi aynen buraya teb
li~ cimi>' 'e Bıır a \asıla ı~ le • 
llarhiyr :-iPzarcti ile nıuhaht'

sormuştu 

K:ı taıııonıı ııırbusu 
Ya\.·uz Kem al Ucy 

l'<'YC müha~rrf"1ini ila,·e c'1r- kal alenen \C resmen ııcıaret 
ıni~t ir. ,\nartolıı \'e Hıımt'lırtc nllıııda olarak derhal Ankara
hıılııııan hilcünıle kıınıaııdaıı )a izam 'e ş:ıhsiyctleri lıiıcc 
,.e ,·alilerin hütiin milletle müt- meçhul olanlar. sıfatları \'e ma 
telliden hareket etmelt'rinc \C kamları ne olursa oJsun derhal 
bu nwy:ında re men \C cebrl'n orada tevkif \e haklarında icap 
i g:ıl eclilnıis ohm lıiikfımctl eden muamele bildirilmek üze
mcrkcziyc ilr muhabere et ıne- re key[iyctin is':ır buyurulmaııı 
ıneğc karar \"crme~ine rıığınrıı rira olunur. 
Yu uf İaet Pa anın bu karar.ı \'ırmincı Kolordu Kumandaııı 
muh:ılıf olarak harcketindrn .\li l"uat 
dolayı kenrli•ine hiç hir rc\•:ıı> Kaymakam • lahmut Bey <'lll· 
\erilmemişlir. Harekiıtımı7.llı rinıı derhal 'e harfiyen ycri
ınm·affakiyetıe de\'aın rtti~ı ne getirmişti. nund:ın evvel de 
hugiinlerde ittihat 'e h:ırrket!! i arct ettiğim gibi llarbıye Ne· 
miıni olan ~u tarzı hıırekcfrı 'lar<'ti seryaverl Salih Beyle 
rcf'i !.'~babına te\cc Ol buvunıl---
ınnsını ve ncticcılcn malümat ı E ı 
\eı·ilmeı;ini hilha sn rıca ede- V enen 
rıın. 

Yırıniııci l\olrıı ılıı Kumandanı 
Ali l"uat 

)J:ıhıııut nr~ c 
çekilen t elgraf 

p e,-zi Paşanın telgrafında hah 
sedileıı he) t'tle Binb:ı~ı sa

lih (sayın Orgencr:ıl Sali:ı o. 
murlak) Bey hakkında yapıla
cak muameleye dair Lclkcdn 
bulunan fırka kumand. 11tm 
Mahmul Beye :ı agıdakı tali
ın:ıtı vermistim: 
Dakik:ı tehiri c:ılz dcğılclir. 

Ank:ıra 25/26 3, 336 
l.eflmle Yirmi ılürduntü Fırka 
~uın:ınıl:ını :'llahmut R<'yc 
rnı:ili71erin taht ı ışg:ıl \'<' esa

retinde hıılunaıı H;ırbiye Neza
reti. amali milfüe dairc~in•lc 
b:ı~l:ı~ ıp tcın:ıdi etınrl;tc olan 
mu\'affakiyetimizi felce 111?rat
ınak mak-aılı~ le b:ı11 hryetlcriıı 
ncrsnadetten Anadoluya giin
derilnı,.sinr k:ırar yermi~ oldıı
~11 anlasılıyor. 2313/3~6 tari
hinde H:ı~·cla rpasadan İngilizle
rin treniyle ,.c Harbiye Neza 
l'<'ti seryaveri Salih Beyin bu
lıınduğu hir heyet bu taı ara 
ha reket etmi~tir. Seıj'Her Sa
lıh Bey ve ayni derect'de cUnı
l<'miıcc malum \ 'c sayanı em
ni) et olan zc,·:ıt doğruca ve fa 

~ur ~ 
Sıııop mebusu ııııa ııl ı
ta ınon u mebusu yıı b 
Dcylerle Eskisekir ınc 3 \ 

dullalı Azmi ,.c h~ıl ~ 
Efendilerden ıniitcşck raf' 
nezaret altında Ankll 
dermişti. 

;\liraln Rrfd BcY 
Konya· uıerinc 
ha reket t'dh or . I~' 

26 mart Hl20 de Jl(ı~d 
!et Bey bize. K00~r 

mıs olduıtu miıhlın bt~d 
matı bildirmıştl. ~oıı~eı~ 
karada toplanacak eJll 
?ılt'clise aza gündcrilıt1 td 
mitinglerle ıırotı·~to rC)ı 
gibi bazı hadiseler rcd ııı ( 
mi~ti. Kolordu kuınıın plı 
rettin Bevle Vali suıı - \ bu i~lcrdc faal rol o. r 
clı. Refet Bey, lıir tar~r1' 
ricl ıhi~ınnnlnı la u~ra~ 0, 
j!cr taraftan nı<'nılckr ıdd 
deki ihtilafa kar;! "sııı 
zt'crl bir hareket ıcra ıırf 
ruretini anlattıktan sO ~ 
\akında kari miktarda ııı 
beraber Konva UıerfııC <. • ftl 
cdccci!inl h:ıher \r.r etti 
\C mUtalcnmızı sornııı• ı 

Mustafa Kemal PaS
9
b 

Miralay Refet ~e)ı~crt 
ket tarzını tnS\ ıp c r cJı 
disine muvaffaki) etle 
tik. 

Yeni icat edilen bir sil3b: 
Beyinli torpido 

Yeni silôhın Sovyet plônlarını 

5 0\)Cl Rus~aıı ın birçok para-
lar sarfcderek muazzam 

''e korkunç bir denizaltı fı!o
u meydana gelirmeğc çalı&ma· 

~ı. nu~ıarııı bir harp \ ukuu 
takcllrinde dc>ınokr:ısi dün) a ı -
11111 denızlcrde yapacakları nak 
lbatı felce uğratmak g:ı.>esini 
takip etmekte olduklarını go • 
tcrmcktedir. Deniz yolları ıle 
)apıhıcak sc\kıyat \e n:ıkli~a· 
tın harp içınde de hi~·bir sek
le~ c uğramadan devam ettiril· 
mt'si ve hür dUn~ a için hayati 
önemde bır ihtıyaç olduğun· 
dan AUantik Paktı denız çev
releri ıçin Ru denizaltı tchlı· 
ke ini önlemek ' e bu tchıliıli 

ortadan kaldırmak ışı, en ön 
pliında yer alan bir stratejik 
mesele halindedir. 
Şımdiyc kadar olan harpler

de denizaltı gemilerini imha i. 
çin girişilen mi.ıeadelelcrde top, 
torpido. -su bomba~•. mayin gi· 
bi silah ların hepsinden fn) da
lanılmıştır. :'llesela Birinci Dün 
ya Savaşında imha edilen 210 
Alınan denizaltısının on doku
zu torpido ile batırılmıştır. F:ı 
kat denizaltı _ı:rmileriııe karş: 
kullanılan ccşltli silahlardan 
lop \'e torpidoya denizaltı su· 
yun üstfinde bulunduğu zaman 
mlirarııat olunııbllir. denizaltı 

tahmin olunuyor 
ı:enıısi denize daldıktan sonra 
kcndisınc top \e torpido ılc bir 
ş"y )apılanıazdı. Suyun sathın
dan kaybolan deniınltı gcmisı· 
ne karfl yalnız su bombası kul
lıııı ılabıldığindcıı modern bah
ı ı~ clerdc İkinci Dünya Savaşı 
içınde ve bu savaştan sonraki 
senelerde su bombalarının dn· 
ha ku\ vetlı \'C daha tesirlileri 
mc) dana getırilınck için çalışıl
mıştı. Denizaltı gemilerini mü. 
csslr su bombaları ile batıra· 
bilmek içın dt'nizaltı gemisinin 
bulunduğu yere kısa zamanda 
gelme~ ,.e denizaltı çok derin
lere dalmadan su bombasıııı 
atmak lazım gelmekte idi ki hu 
'artların her zaman ~·erine ı:;e· 
tirıll'bilmesmln pek kolay olıııı
}acağı tabiillir. 

Amerikalıların . on nylar zar
fında seri halinde imalıne mu
\ affak oldukları ve CBeyınli 
torpido) ismini 'erdikleri tor
pido, denizaltı gemileri ile mü· 
cadcle sah:ı ında büyük bir in· 
kıl:ip ~apmaktadır. Torpido, 
bııgune kndar nncak deniz üs. 
tlindc bulunmakta olan bir düş 
nıan denizaltı gemisine kar~ı 
alıl:ıbilen bir silah olduğıı hııl· 
de yeni icat olunan beyinli tor
pıdo, denizin derinliğinde bu· 
lunan dcnızaltılara karşı da 

altüst 

16oO 
kullanılabılecektır. t ço~ 
telü parçadan fb:ırc ~ııll 
bir silah olan (6e;0ı 
do) da bulunan ~~ dC 
yine torpidonun ıçııı 11 d 
makta olan ve di1Ş111~ıı~ıı 
sının bulunmakta 01 ıııı ıd 
)t göstcrmeğe yarıı)dell"". 
) ardımı} le d!isıııan 't 
nın bulunduğu ~c~~ı•" 
ve ona çarııarak 111 

tcdir. 0 d 
Bır tanesi so.OO ol' 

fazlaya mal oııual>~eıı 
yinli torpido) Jar. çsı; 
milerındcn maadıı ~er ' 
likoptcrlcr, muhrı~ t3 
ta karakol genıııcrı dıf· 
da kullanıl:ıbilrncktc 1 1 

Amerikan babrh'eı1'ıd0 
personeli ~imdi t~ı3r 
\'e tecriibe istaS> 0 c:-;e 
lunmakta olduğu fidO 
i.is~linde (Beyinli 10 ıı lı~~ 
talimler yapıııakl~ ~irlfl 1 
dolardan hcrhangı_ dıı:~ 
bedilmcme.slne çok 
meklcdir. ıatıl' 

(Beyinli torpido) ,c d 
kel ) lcrle mücchhcl 11 ıl1 
derinliklerinde uı~rıı•ıP, 
kalabilen So\ yet d'ıı 

f l . t' uıe> ~ .nın a:ı ıyc ıne ı:tıf· 
mıyacağı mııhakk3 JJ ft 

l'aıan: · 
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~U-s.ım--------------------------------~VATAN 
~'~ 

l1u111 ıııa11ıis7yı.e efeııdi, 
]) .~:1: i_n~am kaybettik 

'iıtd· et lllunıf l lgen'i, tal!} mina<öıyle Çt'lebl bir insanı, 
~'kts 

11

1 lstirahatgahın:ı tt'vdi f'ttik. Cenazeyi takip edf'n 
l Otd rıun dt'nıliliğinden, kamil bir lno;an olduğundan bııh

\ı, idi, ~·~· H.iknıl't l\Jünif hakikaten bir •dendi•, bir .çele
lıtr la,11' endıllk ond:ı adeta teressüm etmi<tİ. Her halindt, 

lfik;da, her konuşmasında başka bir kibarlık \'artlı. 
t, tok :re:t liinif İl 1 tahsil görmüs, r<>k okum us, malümatlı 
~tın ki 01ıluğu halde son derece müte,·aı.ıdı . nirçok sarla

ııı di llldilerini dun~anın en büyük alimi, en kudrl'tll f ıı 
111 

' ortın:ı ı:fırdiik lerl a nmı:ıda o, bir kö eye çekilip 
~klu~~dı i~retten tema a etmekte t.e\·k duyardı . Bütün 
~le ttııı ere, hutiın ı:arlata nlıklara acı bir tebe ümle muka

llik~ktrn ba~ka bir &eY yapma1dı. 
lıııd" ke r~ l'ılüntf ('Jgen, otuz be enelik gazetecilik haya
Q~ ıı bi~1• ini biitiin meslelıda~larına sevdirmiş nadir insan
ı,, bir te:ır. Onun hiçbir düşmanı, onun ale,·hinde söz öyle. 
llı•ııe hah gnzet.C'ei ) oktu, Herkes ·Hikmet Ağabey• den hıir
tllfk ke etlerıtı. • Hikıntf Ağabev• mesleğine asıktı. Gaıete-
hi: lldl•in ' M • 

L_ fty le • c, rcfa~ ~oylt dursun, maddi sıkıntıdan. bas~a -.,. l\)ı d hıın ı·tınrıııı krn o bu meslekten ayrılmayı hır dakı
ilt:ıbıe1ı~ nn gerirnırzdl. Muhtelif gazetelerde, gaıcteciliğin 
h~ı'otd ~Uhelcrintle çalı~mı tı. Son ıamanlardn mu ahblhlik 
' bij>i.i: ?ec·rleri geç , akltlerP. kadar çalı~a~'l irap ettiren 

Ç.anakkale kahramanlarından üçü Mehmetçik anıtında 

trı,ııı1 hr irfan hamıılt'sine ihtiyar. gô teren bu işi, ya ının 
•to Oh!~ rılnıasına rağmen, şe\'kle yapıyordu. Geçen ene bir 
)~lırı t'arıınıası ;) üzüuden ağırca yaralanan lllkmct 1ünlf 
~r ~tn •~tırabındnn zi)ade bir muddet çalışamayacağı için 

Çanakkale Zaferi 
liilcnı 11~ nıu~tu. lr,ı;frğine o kadar ba!lı> dı. 

111 lJ ~l lltilnif'in ölümhle memleket faziletli bir evlAdını, 
111tılektni kı Dll'tlı bir u1~nu ka> betmi:tir. Aile i erkanına, 

~larına, do~tııırıım taziyelerimizi sunan14 
lıakı kalan bu kubbede bir hos sada imis 

Enis Tahsin Til 

<nnsı ı. r.lde> 
oldu. Gemiye üç muhrip refakat 
edtyordu. Geminin hareketinden 

'ı sonra ilk olarak gemide bulu
nanlara hitap eden Ordu Tem il 

1 
bUro u başkanı kurmay yarbay 
Cemal Yıldırım, heyecanlı bir 
konuşma ile bu seyahatin ifade 
ettiği manayı izah etti. Ordu 
Temsil bürosu tarafından ter• · ıd tıplcncn bu yolculukta görüle· 

tahtmdan dün feragat ethn i ~~~ k~~~~~~~:sı~~r:fca :ı~tarın 
düğü zaman, genç Hüseyin, s:.:-· Bundan sonra, İngiliz muha
tında yüzbaşı üniforması, 1>ıi- ripltr cemiyeti reisi bir hitabe. 
yük babasının bir tele adım ge· de bulunarak dedi ki: 
rlsindeydi. c Vataalanna karşı vazifeleri 

Genç Hüseyinin lngiliı aleyh ı ni ifa eden iki ordunun bundan 
tarı bir siyaset güdeceği z:anne· 
dilmemektedir. Birkac yıl mü·
tesna tahsil hayatını İngiltcrede 
Harrov Kolejinde yapmıştır. b 
ı;ilizcesi gayet glizeldir. 

He Genç Emir hariçteki tahsil ha 

tam 37 yıl önce kar§ılaştıkları Jerimizin kabirleri önünde etl
Çanakkaleye gitmekteyiz. 37 se- lip şimdi bizleri birleştiren o 
ne ewel Çanakkalede cereyan acı günleri yadetmek için o mu
eden m•ıharebeler İngiliz asker- kaddes topraklara Rldiyoruz. Ar. 
lcri için Kırım harbindeki sllAn kadaşlar, bu kutsi ziyarette slz
arkııdaşları ile çarpışmak gibi lcre katılmamız:ı musaade etti· 
elim bir h~dise olmuştur. Fakat ğinizdl'n dolayı İngiliz mcslek
lngılııler, Türkleri, Kırımda na- daşlarım adına teşekkürlerimi 
sıl vcfakAr bir dost olarak ta- sunarım.» 
nıdılarsa Çanakkalede de onlara Bundan sonra Mnlül Gaziler 
muhasım sıfatile hiırmet duyma. adına Dursun Bayraktaroğlu ko
sını bildiler. O günler artık geç 1 nuştu ve tek kolunu kaybettlğı 
ti. Biiyük Atatürk, kin ,.e düş. Çanakkale savaşı hatıralarından 
manlığa dostluğu tercih elti. heyecanla bahsetll. 
Artık geçmişi unutup, o savaşta Muhtelif teşekklillere men 
çarpışmış olanların bahadırlığı- sup temsilciler de özlü konuş. 
nı anmak ve derin bir huşu i· malarla törenin ulviyetini belirt
çinde, aramızdan a)Tılan kardcs- tiler. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Devlet gemisi 
<Başı 1. ci<le > 

u ullerine rahmet okutarak e
kilde ücretli kalemşörler vasıta
sıyle müstakil fikir ve kanaat 
sahiplt'rine saldırışlar trrtip et
meği bir haşan va~ıtası sanan-
1:.ın beklrven tarihi akıbrt: ikti
dar mevkiine nrmra, kendi ken
dilerini aldatmakla ,.e herkesi 
gafil sanmakla \"akit ıterirı>n ltl'r 
~ahıs ve ziimrryi bekleyen akı
bettir. 

Kendi mukadderatına biu..ıt 
h5kim olması fikri. Türk milleti 
irin kunı bir siyasi nazarive dr
iildir. Bu t'.sasa aykırı ah t gj. 
di lere milletimi? ilefalarla şa
hit olmus, nı>tlre olarak şuna 
görmüştür ki Allahın binblr ni 
mete boğdul!u bir memleket sırf 
bfr nuç adamın şahsi ihtira ı, 
irıhlsar ve imtiya1 açgözlülüğii 
yüzünden geri kalmıs, kıymt'tli 
enerjileri yok edilmls, lliyık ol 
duğu mt'dcni seviyeye \"arama 
mıştır. 

Devlet gemisinin dümeninde 
oturanlar. clbetl!! memleketin 
iyilijtinl iste) en adamlardır. Fa
kat iktidar sarhochı~u ,.e men
faat ı;ahiulerinln ikurduklan do
laplar, hasirrllerini muvııkknt. 

bir ftlct ıığratmıshr. nevlet ge
misi, esaslı muhataralara uğra
madan, ıtlizlerinl açmalarını te
menni edelim. 

Ahmet Emin YALMAN 

5 

Adapazarı ve An k a' da 
iki feci kaza oldu 

Üç kişi öldü ve iki kişi de ağ1r surette yaralandı 
Hüsrev Öztek ile Ahmet Oğuz Denizalp 

ölenler arasında 

Adapazarı 11 - Dlin gece ine kaldırılan a\ ukat AhınP.t 
yarısı sabaha karşı saat 4 :ıra· Oğuz fal.la kan kaybettiğınd'?n 
larında İstanbuldan Ankar11ya biraz sonra ölmilştllr. Ağır ya
ı;itmekte olan Ankara genel kur ralı ve bacakları kırık olan Tur 
may başkanlığı protokol dair"· han Gurkan teda'r·i altına uın
sinde pivade asteğmeni Aşıt mıstır. 
Hüsrev Öztekin idareiindeki Antakya ) olunda kamyon 
Ankara 5424 pliıkalı hususi bir kazası 
otomobil, Sapancadan hare!te•in İskenderun 11 (Hususi> 
den biraz sonra Arifiyeye do;,ru Dün Anlak-ya yolunda bir kam
giderken Kalaycıbayın yanları·ı· )On kazası daha olmuş; Murat 
da yol kenarında bil>'Ükçe biı Korkmaı.ın id re nde bulun_:.n 
ağaca çarpmıştır. Bu çarpmad:ııı Islahlye 285 plllkalı bir kamyon, 
arabayı kullanan asteğmen Aşıt Bedirse rivarında bir ağaca çar 
Hü rcv Öztek derhal fümüş, ıp parak p:ırçalanmıştır. Kaza ~o
tôr mahallinde seyahat eden An nunda Antakyanın Orhanhe nıa 
kara barosu aHıkatlarından Ah· ı halle inde oturan Hayrettin Per 
met Oğuz Denizalp ağır suret· kl:r derhal ölmUş. Sami Kııı·a 
tc yaralanmı~tır. Otomobilin Ea· da hafif .> aralanmıstıt. 
hibi olan Turhan Gürkanın da \'aka mahallinde ~apılan ilk 
bacakları kırılmıştır. keşif ve tahkikatta, kazanın •o-

\!aka yerine koşan jandarm.t· !örün uyumasından ıleri geldi· 
lar tarafından ilçemiz hast.ınl?· ği anla ılmıştır. 

~-....... --~-~-~~-

Mercan arsası sanıklarmın duru m lan 
CBası 1 incide> renlerin de buraya g hnesi ll-

•- Benim bulunmadığım blr zımdı. • 
toplantıda, Mercan arsasının sa- Bilahare dinlenen Ali Çekiç: 

---------------ı tılınası kararla5tırılmı~tır. Biln- •- Politik bir mahiyet ifade 

Bahkesirde ikinci 
Bir kız satma 
Hadisesi 

hare kim tarafından ve ne şekil- eden hu dtıvada, mıisebbıpler 
de bana hatırlatıldığını rn tah- adalet huzurunda hUsran duya. 
kike vesile yapıldığını bilmemek caklardır. Biz memleket adaleti
ıe beraber, arsaya ait evrakın ne siyasetin karıı;masını asla ter 
('elbi ile görüşülmesini istcdım. viç etmiyoruz. İddialara vcrıiiği
Bir celse bunu münakaşa edip miz cevaplar tamamıylc hukukt 
satılmasına karar \Crdik. Halbu- prensipler içinde olacaktır. Bu 
ki bu arsa, daha evvel - Belediye ' davanın sonunda hakkımızda is
reisliğl makamı tarafından l/500 nalla bulunanlar efkarı umuml
mikyaslı plan )apılmadan - Be- yc~e mtifteri olarak ilan edıle
lcdiye arsalarının satılmaması cektir.• demiştir. 
hakkındaki tamimin içine gir-
mekte imi§, fakat bu tamim bize Muzaffer Erer ı;e şunları söy-

lemi5tir: gelmedi.• 
Sanıklardan Mehmet Kuran •- Bizi ihmal suçu ile karşı-

ise şunları söylemistir: nııa getıren mesele, istişare et-
yalı sayesinde seyahat de et
miş, Mısırı, İtalyayı, İsviçre, 
Fransa ve İngiltereyi görmüs· 
tilr. En fazla se\•diği şehir Ro
madır. İtalyan makarnasına O· 

lan zaafı muhtemelen bundan 
ileri gelmektedir. Genç Eıııır, 
babası Tallal gibi at gezintile
rine düşkündtir. Kendi oto'llO· 
bilini sürmesini de se\·cr. Aın· 
manda iken ekseriyetle yanına 

şoför almazdı. Sehirde sık sık 

Balıkesir 11 - Bir başkasile 
evli bulunan km Zeynebi 200 
lira para ve bir merkebe sat
tıktan sonra, razı olmamasınıı 
kızarak kızını öldürdüğü 'ddia
~ile tevkif olunan Badyalı Ya
kup Kalkan hakkımla but?iln 

1 şehrimiz cumhuriyet savcılığına 
ayni mahiyette ikinci bir şlkftyet 
yapılmıştır. 

•- Ben ilk toplantıda bulun- meden '"e arsayı parsellemeden 
dum. İkincide bulunamadım. Fa- satışa çıkarmaktır. Halbuki isti
kat karan sonradan imza ettim.• şare; vazifemız haricinde kal

Selim ~rengul sorgusunda, pa- makta, parselleme i~i ise normal 
ı·a temini için arsanın satılma· seyrini takip ctmi§ bulunmakta
sına karar verildi~ini ve bu ka- dır.• 

Çocukken kendi-;ını otomobil kullandığı görDlmektcy 
:ıa . yilzbaşı y:ıp· dl. Hüseyinin hareketli hayatı, 

ttdır hır Yüzba~ı ünifor mektep hayatı Slrasında bir ke· 
:e ıı ınış \'e torununun re )>abası tarafından bapserlil· 

~n takmıştır. mesine ]; ol açmıştır. Bir gün öJ 
\hdilıı5 Yasına girince le Y"meğine geç kalmış, teıa,:ı 

tııtı ah kendisini b<!!"ll· düşen Tallal okula telefon et· 
e b tıınt toplantılara \'Ö· miş Ye Emlrln o sabah okul:ı 

n lene llaınıstır. 1htiy·ır gelmediğini öğrenmiştir. Hii~e-
ıı ha Enıirı krallık öde\··ıyin eve dönünce )>abası ken1isi

a l<tıd~tladığı barizdi. .\ \>- nl derhal hapsetlirmis ve rlv:ı· 
ıı tınd,te El Aksa camisi yete göre bu cezadan evvel bir 

~d a vurulup öldUr:ll· de güzelce dövmüştür. 

4 apaz~:ında Prens Faruk'un Eva Peronun cenaze töreninden bir görünüş 

Evita' nm cenazesi ı~erı lalbik11t Yiyip içliği 
Auuıclıd Preı• (Başı 1 incide) 

Capri, adası ıı _ Prens Fa- but ycrlcsUrilirken 7 dakika ih
ruk, bugün kah\·altı olarak kı- liram sükutunda bulunmuslar
zarmış ekmek, tereyağ, marme. dır. Merasimde söylenen bütUn 
ıat ~e kahveden ba~ka ıo ) u. nutuklar Arjantin radyoları va
murta ycmi~tir. s bık kral, 5 ıııtasıyle memleketin her tarafı. 
rafadan yumurtayı bitirdikten na nakledilmiştir. 
sonra çene.siin silmiş ve garso- ~lk h.ltabcyl İtalya . büyük el
nu çağırarak: ı çlsı Guısli!1o Arp~sanı yapmıs
ıPek güzeldi. Hoşuma gittL 5 tır. Bunu iç .!s~erı Bakanı Angel 

tane daha isterim• demiş ve ya- B. Borl~n~hı nın konuşması ta-
nındakilcre gülerek: c Yumurta- klJ? e_tmı.ştir. . • 
yı pek se,•erim• şeklinde fı.ahat lşçılerı~ Yerece~l~rı ıanelerle 
da vermiştir. Buenos Aıres şeh;ının tam orta-

Bu arada sabık kralın kaldığı sında Eva .Pero~ un hatıra~ına 
otelin sahibi Bayan Nicola Fa. :uıızzam hır_ ~hıde yapılmasına 
race Faruğun otel masrafını sür arar vcrllmıştır. 
atle 'ödemesini temin mııksadıy- Bu libide ikmal edilince Bayan 
le gündelik fatura üzerinden ye- Eva Peron'un tabutu buraya yer
niden 50 bin liret veya 80 dolar leştinlecek ve her zaman ziyaret 
tutarında tenz.ilAt yapmıştır. O- edilebilecektir. 
tel sahibi bidayette Faruk \'e ma Merasimde yapılan konuşma
iyeti için gıinde 250 bin liret ve. lar tam iO dakika devam etmlş
ya 400 dolar istemişti. Fakat sa- tir. 
bık kral bunun çok pahalı oldu- Konuşmalar sona erince tabut 
ğundan !:ikayet etmiş \'e fatura- bir top arabasına yerleştirilmiş 
dan ı:ünde 50 bin liret indirmiş. 
ti. 
Fa~ğun oteldeki masrafları 

her ı:iın artmaktadır. Bildirildi
ğine cöre sade içme suyu için 
günde 30 dolar sarfedilmektedll'. 

Osman J4amif Tat 
< Ba ı 1 indde > 

se mahkum edildiğini evvelce 
yızmıştık. Bu husustaki mohlnl· 
nııyet kararı, Osman HAmlt Tat 
tarafından temyiz edilmiş \'e 
dosya, temyiz mahkemesi 4 iln
cil ceza daire.sine tevdi olun· 
muştur. Yapılan temyiz tetki· 
katt sonunda, Osman Hlmit 
Tat'ın ıleri slirdü~U itirazlar ye· 
rinde görülmlyerek, mahl:"u01ı. 
yet kararı tasdik edilmiştir. 

Kesinleşen bu mahkumiyet 
kararı, infaz edilmek üzere iı;. 
tanbul emniyet nıUdUrlü6liııe 
gönderllmiştir. 

Törenle kaldınldı 
ve General F..duardo Correa'nın 
başkanlığında cenaze alayı Ave
nida de Mayo':ra doğru ilerleme
ğe başlamıştır. 

Dünku merasimde başkan Juan 
Peron general üniformasını giy
mişti. Arjantin hava lmwetlerl
ne mensup tepkili uçaklar mera
sime katılmışlardır. Cenaze bü
yük caddelerden geçerken ban· 
donun çaldığı Chopin'in matem 
marşı ile bütün balkonlardan ta
butun üzerine muazzam miktar
da çiçekler atılmıştır. 

Yunanistandan 24 kişilik 

bir turist kafilesi geliyor 
Edirne, 11 (Ilususl) - Bugün 

geç vakit Yunanistandan 24 ki
şilik doktor \"e tüccarlardan mil
rekkcp bir turist kafilesi ~ehri
mize gelmiştir. Bu geceyi burad:ı 
geçirecekler, yarın tarihi yerleri 
gezdikten sonra İstanbula gide
ceklerdir. 

1-NATO kuvvetleri 
50 tümen olacak 

A11ociııltd l'rıu 

Vaşington. 11 - Amerika Bir
leşik Kurmay daireleri başkanı 
General Omnr Bradley dün gece 
yapılan bir radyo röportajında 
NATO'nun 1952 yılı sonu ıçın 
hedefi olan 50 tümenl' sahip ola
mıyacat!ını fakat bu rakama çok 
yaklaşan bir ordunun meydana 
getirileceğini söylemiştir. 

lngiltere Savunma Baka

nının madalyaları çalındı 

Londra, 11 (A.P.) - Hafta 
sonunda İngiltere Savunma Ba
kanı Lord Alexanrler'in evine gi
ren hırsızlar bu meşhur askerin 
madalyalarından büyilk bir kıs
mını çalıp kaçmışlardır. 

Hırsızlık esnasında Bakan haf
ta tatilini geçirmek üzere sayfi. 
yeye gitmiş bulunuyordu. 
Bakanın evinden başka bir 

şeyler çalınmamıştır. 

Osmıın HAmit Tat'ın rezası 6 
aydan fazla olduğu ve e a~P.n 
eski mohkfımıvetleri hulundu!ıu 
için tecil edilmemiştir. Bu iti 
barla İstanbul ve Ankarad:ıki 
ikametgahları ve iş adresleri 
herkesçe malum olan Os:nan 
Hlimlt Tat'ın derhal yakalana· 
"ilk rezııevine sevkedileccli ve· 
'l"ll!hkum olduğu cezanın ın!aı:ı
.,~ b'J~lanması l:anunun hukmu I 
ıcabıdır. 

Yunan kon otosu ,.e Rayun A. l>l'mctroııulo, ılün \"unan kon olosltığıınıla ~lıırika l\otopııU ve 
ı:ıcn traiedi sanl'tkıırl:ırı crrrinr hlr kokte~I Hrınlşlrrtlıı. 'ukandalı.i r~ımıle ıı:ı,an :llarilrn 
Kotopuli, misafirlerle birlikte g orulıı"'r. \ 'ur. nlı ıınatUı far ili; trrısillerini Çar~:ınıba ;:k5amı 

Açıkhau ti) atroıı11mla \erecek le ı <.lir. 

Hasan Üstünoğlu adındaki si· 
kıiyetçi, kendisi ile bir sen•ı<Jir 
evli bulunan karısı Fatmnrtın, 
babası Yakup Kalkan tarafın. 

dan Dereçifllik köyilnden Cafer 
Çeliğe 100 liraya zorla satıl:fığı. 

nı, kayınbabası Yakubun dz P.\' 

tatlarını bu şekilde satmağı bir 
ticaret haline getirdiğini iddıa 

etmi tir. 

İstanbul' un 
Elektrik ihtiyacı 
Karşı lam yor 

CRa~ı 1. rlde> 

20.000 kilovatlık bir makine ;~· 
tirliyoruz. Nakliyesi hususu,dn 
ki ~örüşmcler de neticeye ha~ 
lanmıştır. Sene sonunda faaliye 
te geçecektir.• 

Genel müdür; tramvayların ye 
rlne tedricen otobüs seferlerin!n 
ikame edilmc'i yolunda verilen 
kararın tatbikatına ait bir sıı:ıli 
ele şu şekilde cevaplandırmış 
tır: 

•- Maçka tramvaylarını ek 
slltmek ve yerlerine yeni oto 
bils seferleri tahsis etmek su
retiyle bir tecrübe yapmaya has 
ladık. Bu ~ehirde her gUn bizim 
vasıtalarımızla taşınan yolcu la· 
rın 220 bini tramvay ve 80 binı 
de otobüslerle seyahat ederlP.r. 
Her ııün 199 motriz, 90 römrı:'k 
\"e 105 - 106 otobilsü sefer halin
de bulunduruyoruz. Vatanda~la
rı rahat ve ç:ıbuk nakil va ıta
larıyla taşımak gayemizdir. n· 
cak bu hizmeti ifa ederken, on 
!ara yeni külfetler tahmil etme
mek, mümkün olduğu kadıır U· 

cuz nakletmek yollarını da a
raştırıyoruz. Zira tr:ım\'aylarrla 
seyahat eden günlük 220 bin ,·ol 
cunun C:O 65 . 70 i 2. el mevki 
yolcusudur. Ne gibi güçlüklerle 
karşı karşıya olduğumuzu g5:U· 
yorsunuz. 1stanbuldaki bütün 
tramvayları kaldırdığımız lin, 
asgari 200 ot<1bilse ihtiyacımız O· 
lacaktır.• 

Mısır' da 
CBaşı 1. elde> 

hassa 1n:ıilere arasındaki miiı:· 
takbel müzakerelerin tlnınzarası 
hakkında görüşil rica edilincP, 
Basbakan şunları söylemiştir: 

•Bu mlinasebetlerin Bir'C'~ 
miş :.:illetler çerçevesi dahli n 
de inkişaf edeceğine kaniim 
Simdiki hükumet demokra$l1P.r 
le sıkı lşbirlil!ine inanmakt.ıt!ır 
Bu, dünva ~ulhü bakımındıın ,.u 
~lısırın kendi öz menfaatleri I· 
çin lizımdır.• 
Ba~bakan ~fahir hük(ımetl, 'lfı 

sırda tıım:ımiyle demokratik vl! 

temsili bir siva~i ~i•tenı lrnr•ı:?tı 

oesinrte olduğunu söylemiştir. 

A.P. ye verdi!:!i hr>vanaıtan t>•ı 

kaç saat evvel Basbakan ~a ivo 
da yayınlanan bir demerlniı-. 

bütün siyasi partilerin tasfiyesi, 
namuskar ve sağlam bir ida .,. 
kurulabilme~! için bUtUn n,. ·r 
lıları Milll Bir!i~n davet etmı$ ı 
tir. 

ıarın \'erilme.si esna:sında toplan- Son olıırak Abrlillkaclir Tankıı
tıcla bulunan ~fuamelAt mtidlirü- tun sorgusu ~apılmıştır. Sanık 
ıılin kenclilerlnl, arsanın satılmP.- şunları sciylemiştir: 
ması hakkında ewelce verilen •- Benim suçum, bir akrabam 
karardan haberdar etmediğini 

1 
'e tanıdığıma arsayı satmak isin

sfiylemiştir. de tavassut etmektir. Halbuki ne 
Cc\•det ÖzgUr, arsanın eroiııei- akrabam ne de tanıdığımla böy

lcre ve kötü ahlaklı insanlara ı le btr iş yapmış değilim. Takdi
mcsken olduğundan bahisle sa- ri kıymet komisyonunda üye o
tılmasına karar \Crildi~ini söyl~- tarak bulunu~orum Mercan ar
dikten ~onra Yekta l~azancıgil sasına talip olan Şc\'keti tanı-
şunları anlatml§Ur: marn. İddiası doğru değildir .• 

•- Huzurunuzda idart bir suç- Bilahare hAkim, sanıklann ta-
lan sanık olarak bulunuyoruz. lehi üzerine, duruşmadan vares
Fakat bizini kararımıı istlşar! tc kararı \ermiştir. Şına 1 Şahin
mahiycttedlr. icrai tarafı yok- girayın celbi için duruşma talik 
tur. Bu kararı bize kadar geti- olunmuştur. 
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SANATKAR ALI NACAK 
Kayseri ana tamir Fabrikası için muhtelif branşlarda 

(oto, Dizel, Elektrik, Tank Makinisti. Kaportacı, Radyatôr. 
cU, Tesviyeci, Kamacı, Demirel ve Döşemeci) san'atktır alına

caktır isteklilerin giriş şartlarını Öğrenmek için öğledca 
e\-vel 1st. Lv. Amirlitlne \ie işçi Bulma Kurum Ajans:ıklarına 
'c Kayserlde Anıı Tamir Fabrikası MüdUrlilğilne müracaa" 
ları. (13015-2683) 
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~~ SCHULER 

GRiPi N1 

MASA SAA TLERI 

' (~"it 
• Fl$Fl~lll 

" Z,.ffİF 
• S"iUM 
• N~ KlSOE V'fil'ft 

..... "'. ",..""" S.tt .,..... 

başarı ile kullanılır. 

GRiPiN 
• laf, d it , adale, s inir ajrıla· 

rını süratle tukın eder. 
• •omatıımo, lumbago, sone• 

ve 11ıılarına karıı tayanı 
tavı ıyed i r . 

• layonla rın muoyyen zaman· 
la rdakl sancılorında tan de· 
rece foydolıdır 

KİNİNLİ 

1 Tekel Genel Müdürlüğü llônları 

Saflnalma Komisyonu Başkanhğmdan : 
ı - Kabataş Tekel Genel l\lüdilrlüğünde şartnanıeslnıle 

)azılı yerlerde do ya dolabı \e kütuphane ~apılması işi pa· 
zarlık suretile ek iltnıeye konmuştur. 

2 - Eksiltme i: 29 8/932 cuma günü saat 11 de Kaba· 
ta ta Tekel Genel Miidürlüğu satınalma komisyonunda yapı· 
bcaktır. 

3 - Muhammen keşif bedeli 1103 lira 87 kuru~ olup 
mu\akkat teminatı 82 lira i9 kuruştur. 

4 - Takım halındekı artname ı •ek iltmc ~artnamesl, 
muka\•ele projesi, keşif hulasa ceh eli, şartname, kroki \'C· 

saire!) her ::ün mesai saatleri dahılınde komis~onumuzda gö· 
ı ille bilir. 

5 - 1 teklilerın ek ıltmenln yapılacağı günden en az la· 
til gunleri hariç üç gün e\'\"el en az bir kalemde bin liralık bu 
işe benzer iş yaptığına \'eya dcnetlediğıne d:ıir i i yaptıran dai. 
relerden :ılınmış ve ıka~ ı bir is ti da~ a rapten Tekel Genel Mü
durlüğii inşaat şube ine \ererek ehliyet vesika ı almaları lıi
z.ımdır. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları \'esair 
kanuni bel!e \e vesaikılc birlikte belirli tarih \e ı:ün ve sa· 
atte komisyonumuza mürac:ıatları ilan olunur. (12012) 

Tasfiye Halinde Sirketihayriye T. A. S. 
Tasfiye Memurluğundan : 

Sırketimiz hissedarlar genel kurulu 15.9.952 pazartesi 
::unu saat 11 ele a ağıda y:ızılı gündemin görüşiilnıesi ve k:ı· 

rc:ır \erilmesi için tasfiye merkezinin bulunduğu Galata ~Icr· 

lebanl sokak iş Bankası Hanının 4 iincü katında 2 • 4 No. lı 

odalarda Ticaret Kanununun 458 inci maddesi mucibince su· 
reli ad iyede toplanacağını 'e ek criyet olmadığı takdirde 

l I0.9S2 çarşamba günü yine a) ni saatte ve ııyni mahalde İç· 

tıma edeceğinden sa.> ın hissedarkırın hazır bulunmaları rica 

olunur. 

Gundem: Ta fıye memurluğu tarafından hazırlanan rapo

nın okunması \'C raporda yazılı esaslar ile tasfiye memur.ı , .e 

denetçi tayini hakkında karar ittihazı. 

Deniz Harp Okulu ve Koleji 
Komutanhğmdan : 

1 - 1952 • 1953 öğretim döneminde Kolej r. sınırına alı
nacak kayıt kabul oğrencilerinln seçme sınavları aşağıda bc
lırtılen "'lİnlerde Hcybeliadada Deniz Harp Okulu ve Keılcjl 
Komutanlığında yapılacaktır. 

a - Türkçe ·Kompozısyon. 20/8/952 çar,anıba 
.Pııatamatik 

b - Fızık • Kımya 21/8/952 perşembe. 
c - Spor •amclı• 22/8 952 cuma. 
2 - Sınavlara sa:ıt. 09.30 da başlanacaktır. ( 1220Q) 

. 

ABENI KIRTAS I YE E V { 
t.t.~ 'f'.,... INHI ... C..Wu rrıt• 41 

iyi malı n reklama i htiyacı yoktur 

KİBAR 
Tuvalet SA 8 UN l AR 1 

lstanbul 6 ncı icra Memurluğundan · 
951/2339 

Turkiye Emlak Kredi Bankası T. A. O. na birinci det'ece 
~e sırada ipotekli olup tamamına bilir ki•i nıarifetile 
( 15 750.-) on beş bin yedi yüz elli lira kıymet takdir edil· 
rr:iş bulunan n~ tapu kaydına göre Fatih Ta•ka•:ıp :\tollaşu,.f 
mahalleo;lnln eski Dedepaş:ı, Softa Sinan, yeni Nakibiilesrc! 
•okağında eski 30 :'.\Hi. 30 :'.\lii. yeni 14/1 ,.e :l4 No. taj sayı!ı 
sağ tarafı 2 harıta Xo.lıı mahal, sol tarafı 9 metrelik ~ol, 
arka tarafı 4464, 4465 harita :-.o. hı mahaller. ön tarafı 4, ;> 
bal'ita :\o. hı mahaller ile mahdut (75) metre (50) desimet
re murabbaı miktarındaki (6 parsel) sayılı gayri menkulün 
evsafı: 

Kagir bir ev olup dışı sıvasızdır. Elektrik tesisatı vardır. 
Zemin kat: Çift kanatlı ahsap kapıdan girilen zemini çi 

mento koridor üzerine iki oda. alaturka belli, merdiven :ıltı 

'e arkada ı.enıinl bozuk çimento şaplı ocağı olan mutfaktan 

babceye çıkılmaktadır. Biı· armut ağacı vardır. 
Birinci kat: ~tozayik merdivenle çıkılan ve bir kapıd:ın 

girilen Z<'mlni çimento şaplı koridor üzerine iki oda. merdi· 
ven ba~ında iki basamakla çıkılan zemini kırmızı çini dö eli 
mutfak. merdiven altı ve arkada mermer musluk taşlı ala· 
turka belli olup kiradadır. 

İkinci kat: Zemini karosiman dösell koridor üzerine iiç 
oda. taşlıkta orak, merdi,·en başında sabit dolap ,.e arkada 
merm~r mu luk taşlı heladır. Mal sahibl is:ıalindedir. Zemin 
ktt da kirada olup i~bu katın pencereleri demir parmaklıklı· 
dır. Yüz ölçüsü kayden 75.50 :.\f2 olup, 50.00 M2 binadır. Hu· 
dutları tapu kaydı gibidir. 

1 - f bu gayri menkulün arttırma şartname i 111/8 95:? 
t:ırihinden itibaren 951/2339 numaralı dosya ile f stanbul 
6 ncı irra dairesinin muayyen numara ında herkesin görebil· 
me i için açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla maliınıat al
mak isteyenler i bu şartnameye ve 951 2339 nuamarası ile 
nıemııriyeliınizt' miiracaat ·etmelidir. 

2 - Arttırmaya i tiriik kin, yukarıd:ı y:ıZ.Jlı kırnıet 1 n 

c; yedi buçuğu nisbelinde pey akce~i veya milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edilmesi 137ımdır. ( taddt 124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların \'C 

irt 1fak h:ıkkı sahiplerinin, gayri menkul iizerindeki hakl:ırmı 
ve hu~u ile faiz ve masrafa dair olan iddinlarını işbu ilan la· 
rihinden itibaren (15) gün içinde evrakı mii bitelerilt' birli1<· 

1 
te nıemurivetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde. haklıırı 
t:ıpu ı;icilile sabit olmadıkça satış bedelinin payla•ma ındıın 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen giinde artlırmaya iştirak edenler. arttır 
ma sartnamesini okumuş ,.e !üzunılu malumat almı~ Ye hım 

l:m tnmamen kabul etmi~ ad ve itibar olunurlar. 
5 - Satı~ 8-l4 numaralı kanun hlikümlerinP tiıhi nldıığ'.ln 

dan. mezkur kanunun (15) inci nıadde~int fe\'fikan ikinci bir 
ıırttırma vnnılmnkmın gavri menkul ı;; ·9 9:1'.? tarihinde pn· 
1arle~i giinü aat 11 den 12 ye kadar lctanbııl 6 nrı icra dni· 
ı ('sinde yaoılacak arık arttırma netict'sindf'. ilç defo hajtırıl· 

d:ktnn onrn. satıs istevene riirhanı olan dil!er alaraklıl:ırın. 

hu gavri menkul ile temin edilmiş alacakları miktarınd:ın 

rı:zla nlması ve bundan haska oar:ı\·a l"f'\'İrnı,. ve oıı,·lııctırnıa 

m:ısrarıarını tera\'üı elmeıne i lazımdır. Böyle bir bedelle 
nlıcı rıknınz~a satı talebi diist'r. 

6 - C:n\'l'i mt'nlrnl kf'ndisine ihalP olunan kim e, derhal 
veva verilen mühlPl icinile paran n-rmezsP ihale kar:?rJ 
fe boJunarak. kendi inden evvel \'İİk<t'k teklifte buluna'! 'itim· 
•e arzPlmi~ olduğu bedelle almai!a razı olursa ona, r:ızı olm::z 
Ve\'a bıılunnııı:ızsa hemen., ~·eıli l!iin nıiiddetle arttırmaya (' ı k-:· 

rılıo en cok :ırttırana ihale edilir. Her iki halde. ktnıfüirıe 

birinci defa ihale edilen kimse. il;si ihale arasındaki fark ''" 
J:ecen ~iinler icin yüzde be ten he·ao olunacak faiz ve di!!cr 
'liorarlardaıı mecnıl olun avnca hiikme harPt kıılmaksıztn •ne· 
nıurivetimizce alıcıdan tahsil olunur. O tadçle ı:ı:n 

7 - Alıcı, arttırma bedeli hal'icinde olarak yalnız tap:ı 

ferağ harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve i'tale k:ı· 

rıır pullarını vermeğe mecburdur. :'.\liiternkim vergile::. tl'n· 
'irat Ye tanzifat ve dell!iliyc resminden mlitevellit belediye 
rüsumu alıcıva ait olmayıp arttırma bedelinden !enzil olu· 
nıır. f,bıı gayri menkul. yukarıda gösterilen tarih le ht:ınbııl 
G m•ı icra, memurltığ\I odasında işbu ilin ve iösterilen ı>ı • 

,~ TAKSiTLE --~· tırma artnanıe 1 daire-inde satılacağı ilan olunur. <I2:J6U 

" ON crP.ur \'il.l.ALAR'ı!ıt ıı \ ' \ P ILt\1'' 

Sarı,>eıde kurulmakta olan Tıirkiyenin en modern ma· 
hallelerindeıı birisi ikmal edilmek iızcrcdir Mahdut olan 
par ellerden acele siz de istifade edebilirsiniz. Tcdı~·r. tta 

kolaylık gösterilir. Villalar anahtar teslimi surt'lilc t'lek. 
rık. k naliza~)on \e su te ı atı dahil ol:ııak te lım edılir 

-,\ drt' : Zl 'M n (T ~\'l.ER S.\Rl'ı' F.R 

Danimarkanın en şöhret bulan tamamen demirden inı3l 
edı lmi~ 

SKJOLD 
Değirmenleri saglam, 'r. 
ri ınl i, çok kolay kullan :şlı. 
Un, Şeker. Kahve, 1'uz, 
Kırma Bulgur ve~air Jtubuha· 
t ı istenilen incelikte çeker. 
Her alan çok memnundur. 

Elekli, eleksiz, motörlü, 
motörsiiz vardır. 

30, 40. :;o santim ku!rnnda değirmenlerimiz '·ardır. 
S.\TIŞ DEPOSU: 

iBRAHiM TAŞÇIOGLU 
r.aıııtıı. Karakbv Palas kar~ ısı 'o, SJ. 

1952 
CHEVROLE 

• Ekonomik 

• Mukemmel Süspan• yon 
• Sağlam yapı 
• Bol yedek parça 

• Emniyet 
• Konfor ... 

• Servıa 

8 Kltlllk 4 Kapıh StaUon W•aon 

(KAPTI KAÇTI) 

B:.ıtun bu meziyetleri bir ereda 

yalnız CHEVROLET'de bulabıllr•ını.ı ·------- Cttf VROLfT Dünranm en çok Htı~an otomoblldlr· fAYSAL HAYDAR TARGAN 
1.tenlNI, Şlfll IUJUkG•r• CaCIOHI No 23 , 
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A \" D 

f O uıa taksitle 
:\lulinc - (;abardııı 

Kumaslarcl,ın 

ısmarlama 

elbise 
130 Liradır. 

Salahaddin Karakaslı 
l\lüesse esi 

'Mahmutpa. a Kapalıçarşı 
kapısı yanında :\o. 18. • 

•tlMıiijjlll',....VARA YANIN, Ç .. 11. .. ~ 
Cll~ll EKJAM" •f fll$İKtERE ~"Sı 

Dr. Zekiı i ::uuaınınN 

TUNÇMAN 
Bakltriyoloji Libora tuııı·ı 
Kan, balgam ve idrar trh 
lilleri 'e taze aşılar ve ili· 
rarla gebelik teşhi ı y ıpılır. 
Yeni adrese dikk:ıl'. Divan· 
yolu, No. 103 knt 2. l'ele 
fon: 2!H25. 

SPOR OTO 
Temiz kullanılmıs J \. 
GUAH Fcriköy Turıng ~:ı· 
rajında göriiliir. 

Raif Ferit Bir 
\ 'err rn \ 't' Dahıli llastalı lıı 

lar ı l\lütehassıs ı 

Muayenehane Bcşıkt:ı~ 
t ramvay Cad. fo~mnt~ct San 
d ığı yanında !':o ı~. 'l'c l: 
8439~. l\l uayenc 17.19 ~ Ev 
Valı Konağı Cad. No :n 
BaQaran Ap. Kat 1 fclcfon: 
1!3684 

' 
' 

ALMAN MALI TAM DiZEL TRAKTöRO 
KULLANANLARIN PAROLASIDIR 

.. 

Eskişehir Hava Kurumundan 
l!J.'i2 yılı !"ul'baıı 13:ıyraınında şehir \'e köylerden Lop':ına 

cıık olan nıııhtellf kurban derilen, sığır derisi ,.e barsağı llıa 
ıe~i 22/Ağusto /952 cuma günü saat 15 de yapıl:ıcagıııdan i 
teklılerin şartnameyi görmek ilzere İ5tanbul Ha,·a Kurunıu 
şııhc ine baş\"urmaları \e ihale gününde, Eskişehir H a\a Ku 
rmııuna &e!ıneleri ilan olıınur. (12686) 
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