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Cumhur i ret imiz 29 uncu rılını bitirdi 
Savunma Bakanıyle G. Kurmay 
Başkanı orduya mesaj gönderdiler 
. Cumhuriyet Bayramı, bütiin 
yurtta tezahür atla kutlanıyor 

En mesut 
Millet 

Giiııüıı 

Prograı111 
Cumhurı~etln 29 uncu ~ıldö. 

numil ba)ramı dıin aat 12 de 
başlamı§tır. Bu mUnasebetlc ~ch
rln re mi \"e husu 1 bütün bin•· 
ları umumt me~danlar, cadde
ler H~ nakil nsıtaları bayraklar. 
la, lımanda bulunan ~emllcr ;ı. 
la sancakları He donatılmı~tır. ' 
Gece de resmi ' 'e husuısl biltün 
binalar \e Jımıındakı \apurlar 
elektriklerle aydınlatılmıatır. l 

De\oıımı a: 5 O: S de> 

--, 
f" "C:~~huriyet Bayramı 
l!!~~~~iı~ mü~~zıilerden 

ısteyınız ... ----· 
Başbakan Adnan ~lcnderes, muhalefet lideri 

İsmet İnöııi.ı, Dış .İşleri Bakanı Prof. :Fuat Köprülü, 
eski Başbakan yardımcısı Pror. Nihat Erim, Millet 
Partisi . erkanından Sadık Al doğan 'ın yazılarını 
Cıım.h~rıyct bayramı ilavcmizde, Türkiye Köylü 
Partısı ha kam Prof. Remzi Oğuz Arık'ın yazısını 
gazetemizin üçüncü sayfasında bulacaksınız. 

Ayrıca, ilavcmizde, memleketin dünkü \'e bu· 
giinku hali ve yarının manzarası hakkında salahi
yetli kalemlerin çeşitli yazılarını okuyacaksınız. 
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2 sayfa 
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Sevim Başay'ın katili 
manisa'da yakalandı 

Asker olan samğın üzerinde, Sevim'e ait olduğu sanılan 
bir para çantasiyle cımbız bulundu. sanık bir polis eki-

binin muhafazasında bugün lstanbul'a getiriliyor 
1't'nılı kendimizi aldatmamııa ,, . . . 
.l\. mana ok: Dünyanın medc- Umu mı e.fk_arı uzun zamandır I ~ılındı~.' gibi, bundan bir-, 
nt r. . 1l alı: u: bu ka- merak \"e üzüntüde bırakan, Is· müddet oncc Sanycrde, vah~i 
dar \lf)C nke ~arm ., ruhlu hal- tanbul ".'zabıtasını da \"ehlmden 

1 bır ekllde öldürülen Sevim B~- Bombalı a"sık 
ce a çe mı ' a ı . hl şü h d ü h . k ti' .. . 1 lıınuıı in anra bir ha)ata ka\'UŞ· ~~kl~e, k P e e~ ş p e)~ su- gayı_n a 'u uzel~~~e .zabıta, çok , 

hırınak için yapmamıı lanm ııe- r ı)ekrc Sı::erçe ·ten ~or t~rul. kenış v~ ş mu uk bır. _çalışma ' 
len 1 . kt rakat ma so an ıırıyer emaye ın n ampan) a ı açara katılı araını-
tok I~~- ı;ok, ~ek hço 1 ur. başar- hakiki faili olarak dun .Manisa· ya koyulmuştu. Bu arada Se\ İ· Yu" zbası 
mı . şıı ur ~u~un un ~rı ö- da Osman adında bir er ~ata· min dayısından ııüp!ıe edilmiş, tth: kuılrt.lını kendimır~: h!.m lanmış \"e bu tevkifle beraber dondurmacı Sabri Çehre sanık • 
a • .rı•.r.. lşe sarılmak iç rC lil sanık hakkında, cinayetin sırrı- olarak yakalanmış, bununla be 11 ,. Jt ı / "' 1ı.1,,1 
1 ı.rnk~mı7. nr, hem de 1h~ ur nı çözen deliller de ele geçiril· raber polisin gizliden gizliye yap 
~ anıanmız ur. 1'ire enmt.- mlştir. mevamı Sa: ı; Sil: ti daı .\nka ı a 28 - 1 mail Demir· 
ınış en·et kalnaklanmızı kı a SO) adıno:ı \yaş piyade alayından 
liıtıanda geli~-ti~<'ek, geriliğin M 1 b k 1 bir yüzbaşı, bundan bir müddet 
llıııhıurlarını bugün hep birden ec ı• s aş an ıg"' ına C\ \'el ayrıldığı nişanlısı bir genç 1~hlmlzc çc\"İrert.k bir rne\kld~- kızı ~oldan çe\•irerek: •Benimle 
) ız. ~·efslmize gu\·enebilirlz. Kar- e\·lenme1~en cebimdeki bu bom. 
şıtnızda kııderlnl düzeltmekte k• t ı· d .., · ı ba ile sen de ben de uçarız • di-
hız du)an, dinamik bir akıncı ımse a . ıp egı ye tehdit etmcğe başlamıştır. 
de\•rinc atılmağı cadp bulan bir Genç kız hu tehdit k:ırşısmda 

Tı•nman, 

mes'ul 
Eisenhower'i 

tutuyor · 
~illr.t giirllyoru7.. Hariçte dost- asırmı a da hemen \"akınların-
arırnıı \ar. Diışmanlanmmn I I ld w "b' k da bulunan poli e mİir:ıea:ıt et · «Kore hakkında verilen kararda kusur varsa, Eisenhower'in ltırşı"nda ,aınıı ddiliı. Miışte- Kora tan'm geçen yı O ugu gı ı ÇO az oyla mi tir. Boml>:ı ile yakalaıı:ııı yüz 

'~k bir ,,,;nlyr.t rephe i aye• seçileceği tahmin ediliyor ba~ı hakkında takibata başlan·ı bu yoldaki tavsıyelerinin yanlıclıg ... ı da anlacılmıc:tır» "1nıte onların kotü ni}etlerini mıstır. zı zı zı 
da:. 1111ıu,. lluhabırl1nh 

ll 
1 
t mağı, .reni harp i h ti· liiiiiiiiiiiiiiiim;mİİİİİiiiiİİİi~İİİİİiiiİ 

tııallerlni önlemeği artık iimit ABAJIATTtS SOSl\IEZDES 
edebili) oruz. Ankara, 28 - l\lecllsin bu )'ıl- §ahı lar ertesi güniikıı l\ledls 

aQ}Je hır mt.rhalt.~f' nt.reler
den l:l'ldlk? Runu hepimiı ıı, 

~olt biUrir.. F.akat diın) anın Ha -
a Adımı diye telı\kki edllme

:;1lze cbt'p olan ı;t.rlllk \ e i tib· 
at d"irlerine dair ha•·r:ıım lla· 

'enı· ~ lus ıze gr.tirdiğlmlz: bir ayfa do· 
tıı u Yazın, buna rağmtn, uşen· 
.. eden okumanııı ,,. hitıratarı-
·.ı:ı:ı ta ı. d' ıı re emenıd tu· iye e erım. 
biundan "'tuı üç > ıl gibi kı a 

r tanıan ent.I hariçtt.n lt da
ı n"umı Sn: !; Sü: G dr' 

ki teşrii de\Te ı önümüzdeki cu· celsesinde parti disiplıni icabı 
martesi gunü Cumhurbaşkanı Cc- seçileceklerdir. 
un Da~·arın açış nutku ile bas- Son haftanın en mühim mev
lıyacaktır. D. P .• Meclis Grupu zuu • .Mcclıs Reisliğine kimin se
Cuma sabahı toplanarak Meclis çıleccğı idi.. Millel\·ekıllerindcn 

Başkanı. Başkan vekilleri !le kA- muhim bir grup. demokrasi ha
tipler \"C idare ftmirlcrl namzet- ~atında teşrii çalışmalann dö· 
le:rini seı;ece'ktir. Dn eçim ne· ~üm noktası olan l\leclis rıya eti 
t:cesinde isimleri tesbit edilen rneumı Sa: !i Sii: 7 le> 

Kahire'de, Ortadoğu 
için teınaslar 

~emlekef Türkiye, Amerika ve İngilterenin Kahire Büyük ı 
ilavemizi haftaya F.lçileri müzakerelere baş/adda~' --

Vereceg'"'ı'z Ka.rur;~,~
11

:•d;ir~~·şi~ Amcrı~ \ Denizlide bilefçisiz 
l\a Jngıltere~r'ü'rkı~e .. O. 

il m~Uerinin K'ahircde~!~~ük El-· . Of b.. • I' 
let u Çar mbanın cnmhuri- çilcrl i .1 · gündenb 1 cılıımt ;ı O US IS IYOf 
b,brn)ramına rastlama ı şe- . uzakere halinde bufun· ' 
le•· Yle \eremedlğfmlı mem· mas 'e m niz.lı 28 (AA) - Beledi· 

"'t na maktadırlar. • • . 1 b ....n harı ''cnılze, i>nümüıdeki B temas.lan açıkla~an MISlr ye11Mz .aldığı bır ~arar a. Uı;un· 
hnı:dan itibaren gene Çar. . • u rrelerıne görtı. 3 bU~ük rlen itı&aren Turkıyede ılk defa 
d,. d" gıınlerl normal tkll- dı:\~l~Ü~ siyasi tem!ilcıleri. dki bilctçisit otobu:ı i;letme c ba~-

........:.:. eunı cdece~iz. . ___ ı (Devamı 1 , 5, Sil ı de> lam.!jlır. 

• 
~~-; . 

l\lilli Tiırk Talebe Birliği tarafından tİnh er ite bahçe ine diki· 
lecek olan Atatürk heykeli müsabıkı ının nellrt.lrndiginl bildir· 
mistik. Müsabakaya i tirak eden heykeltrışlarunızın e erlerinin 
r.ergi ~ dün aat 15 de Beyanttakl Profesörler p;,ı,. 'e ~apılan 
mera ımle halka açılmıştır. :?I est-ri bir ırada topla · an bu erıti 
on giın müddetle ~ubest olarak ziyaret edilebilecektir. Re imdf' 

Rektör Gürkan, Prot. Egell'den izahat ıhrl':en görülüyor 

Gary dRdiana) 28 - Başkan 
Truman dün geC'e burada ,·er· 

1 
rliği nutukta 1948 de Koreden 
Amerikan hİl"liklerinin geri çe· 

1 kilme i hadise~ind,-~1 General 
Eisenhow rin bizzat mes'ul ol· 
dıığunu •öylemiştlı". 

Eisenhower lse bundan C\'Vcl· 
ki konuşmalarında Koreden A· 
mcrıkan kU\'\'Ctlcrinin 1948 de 
;zeri çe~kılmel~rinc Anı~rlka Uış 
iSIPri Bakanhjtının kırar \'ermiş 
olduğunu sôylemiş ve bu kara
rın komlinist lstıl~~ına yol açan 
miithiş bır hata olduğunu iddia 
etnıisli. 

Trııman dün geC'c bu mesele 
hakkında teferriiath bılgi \ere
rek fUnları sb}lcrniştır: 

,_ Koreden Amerikan asker 
!erinin 1948 de ı::cri alınmaları 
ileri stiriildüğü zaman cumhur!· 
)'etçi parti başkan adayı Amc· 
rlka si!Ahlı kuwellerl kurmay 
başkanı idi. Bu bakımdan Bir· 
lr.şik kurmay daireleri üyesi ol· 
mak ha ebile kararın tatbikin
den mes'uldür. Şunu da ila\e 
edeyim ki Gi?neral Ei enhouer 
o tarihlerde bu ı in mes'ulı~ctl· 
ni üzerine almak istemediği ıçın 

IOevımı Sa: 5 Sil: lıte> 

Cezaevlerinin nakli 
düşünülüyor 

Londra' da 
Kraliçenin 
Gittiği film 

d" altd r rtu 

l.onclra. 211 - !l'!' .ılıçe Eliza
heth ıı clu~ ~l'Ce Jlk defa ola· 
rak hm \lk maı) ctılC' bırlıkte 
Lcındratla ınema:)a gıtmış ve 

Su/tanahmet Cezaevinde dün yapılan arama· ~ıarıo Lanza nt 'l · Because You. 

d d b k k k ·· b b I d re Alıne 1 mlı hlmlni e)Tet-
0 a ıça , es .tler ve ta . onca u un u mıstır 

Evvelki giln Sultanahmct Ce-ı İstanbul Cumhur!) et S:n cısı Kralıyrt •ara~ ı men(uplan 
ZBC\'İnde ''tıku bulan kınlı arbe- Nail Özkan, başyardımcı Hıcabı ilk defa olarak hır Amer.i\)\ 
denin tahkikatına de\•am olun- Dınç ''e Savcı yardımcıları dUn 1 müzıkal re\ il fılmını el relmel • 
maktadır. <Devamı Sa: 5 s~: ide) Deumı Sa: 5 l!IİI: 5 C·•) 



29 sene önce { y AZAN , ) ve medeni mil· 
bu,c:ün Tlir· 

1 

letlerin müs· 

k: e Büyük 1 D T ·~ z Tuııaya terek sell· 
:Mine! Mecli: r • arı,_. • met ve mukad· 

sının ıkıncı l-------------------------_. deratına bağ· d ö n e m i n lanmıştır. 
de 1921 Anayasasının ban hür, kendi kendini idar• •de. p akat Cumhuriyetin oluş ha· 
maddelerini tavzihan tadil e- rek ya,amak. YA.ni tam bir de· lınde bulunduğunu asla 
den 29 Teşrinievvel 1339 mokrasi çerçevesi içinde gelis- unutmamak llzımdır. Kayde. 
(1923) tarihli bir kanunla, mek. Öyle bir milll devlet ku· dildiği veçhile sadece Cumhu. 
Türk.iye Cumhur.iyetini illnı rulmahdır ki orada iktidarın riyet ıdı Türkiye için siyasi ve 
tarıhlmı?in donüm noktası ol. yalnız ve yainıı halktan ıelditi hukuki nizamın milıtakbtl ve 
muştur. HAdise, asırlık hasret temel olarak kabul edilsın, id• ikmal adilm•ıi ıortkli fartlı· 
ve iıtiyakların tahakkuku ola· re edenl.r edilenltrle aynı ka. rını bildiren direktifin bütil· 
ralt bütLin bir mazi ile al.tıkalı.. nunlara tlbi bulunsunlar ve nüdür. Cumhuriyet hakiki, tam 
dır, ve sadece ismile istikbale onlara bıreketlerinın hesabını bir demokrıtik hükOmetjn adı 
mütoHccılı hukuki ve siya;! vermek mecburiyetlnde obun· dır .• Dtmokrasınin vulıtı içın 
bir program mahiyetindedir. lar; hJı'k:imi)·etin kullanılması halkın hlkimiyete ıahip olma. 

Doğulu gençlerin mahalli mevzular üzerinde ytik,.k tahsil 
yapmalarını sağlamak, doğunun kalkınması icin lüzumlu ele
manı yetiştirecek bir ilim merkezi \-iicuda getirmek maksadıyle 
kurulması tasarlanan ·Doğu Üniversitesi• nin kuruluş kanunu 
tasarısı hazırlanarak !\ıleclise sevkedilmistir. 

Üniversitenin proje ve istimlak masrafları karsılığı olarak 
Milil Elitim Bakanlıtının 1953 bütçesine 2 milyon liralık bir 
ta)'l.~iıat k:onmuı ve Bakanlık. mümessillerinden müteşekkil bir 
heyetin hızırladılt tasarı ıerekçesi de milletvekillerine tevzi 
edılmııtir. 

Hazırlanın e maddelik kanun tasarısı şöyledir: 
)faddı 1 - Dolu illerinde bir üni\:ersite kurulması için 

MilU Ej:itim Bakınlıtına yetki verilmiştır. 
Madd• 2 - Mılll Elitim Bakanlığı mensupları hariç, Do-

Türkıye Cumhurıyeti. millt da r~filllı olsun. Türkiye Cum- sı esasının kanunl•rda yızıh 
hlkimiyet prensibine müstenid huriyeti bu isteRin siyası ve bulunma~n. mitinelerdı t•Yidi 
bir devl•t kurmak üzere millet· içtimai adı olmuştur. O eskinin klii degildir. Halk, millet hlltl 
ca ha?ekcte geçme ve kalkın. hastalık ve geriliklerinden l· miyetin istimaline, bu egem n. 
ma hldisesinin matuulüdür. Bu ri, yeni ve ileri esaslara da- liğin kullanılmasile yaratı .. 
bakımdan da bir inkıllbın ifa. yanan bir rejimdir. .-Halkın lacak hukuk nizamının tesbiti. 
desıdir. Bu vasıfları Türk.iye halk için, halk tarafından ida- ne bizıat iştirak etmeli, bu iş· 
cumhuriye-tini Garbın yüı se. resi• formillüne Jstinad eden tirak yapma ve sureta olma· 
ntlik mılll ve demokratik ihti· Cumhuriyet demokratik bünye- malıdır. Bu sütunlarda tekrar. 
l.\ller devresine ba~lamakta.. sile eski \'e bozuk bir saltanat· landığı eibi, demokradnin te· 
dır. Şarkta ise tepki ve tesir.. tan ne kadar farklı olduJunu mel vııfı budur ve bu hususi· 
l.ri bugUne kadar devam e. gös!trrniştir. yeti ile demokrasi phsilıkten, 
den önderlik vazifesile !ieçkin 29 yılın ittimıt vı ıiyıst bi.. vuıyettın kurtuluıu ifade e. 

3-uini ılmıstır. Garp ve Şarkın ISnc;osuna ıelinre, tunıldutu dır Ttirkfye Cumhuriyetinin 
ıiyast oluşları ic:inde bu hüvi- tarihten bu&Unı iadar, iarak· veya dımokra!inin de temelin. 
)·eli ıi!steron Tıirkiye Cumhu. !eristik hatlan il• hüllsa edil. dıki büyük, atııli ve hürriytt 
nı-.tlnin hakiki dtğtri inkıllp. mek teıebbüsüne ıiriJilditl çi fikirle durmadan ve bu 
çı bir fikrin, .lüdafaat Hukuk takdirde Türkiye Cumhurıyıtl· yönde teklmüle Jıbnek mec
baroketlnin ula$tığı gaye olma. nin iç ve dıı ıiyıMI ıeliımote. buri~·otınde oldutu unutul· 
.sındadır. Bu ona sosyal ve ide- rine b.tıkim esaı ıu olmuıtur: mamalıdır. Simdiy9 kadar elde 
olojık temelini vermektedir. Bir taraftan Milletlerırası ım- edilenlere iltvıtın. demokrasi .. 

Ju tlnivırıiteıinin kurulus hazırlıklarında çalıştırılacak üniver- _ _______ ___ ...,; 

Siyasi miıesse eler gaye ve ni)·et •• barıı 11.1tımine dahil nin Y ni icap vı ıartlarının 
me1ruiyetl~rini bizatihi kendi bir de\:let olmak, bir taraftan ıe~ekleıtirilmesi de buıüntin 
içltrinde bulamazlar. Bir ıi- da kendJ lçınde milli bir hl- ueri olacaktır. Ve bu hUJUJla 
yası müusese, bir rejim muay. kınma '" hürriyet ıentoıini bu lnkıllpçı, MUdafaai Hukuk 
yen bir cemiyet nizamını ger.. ıerçekleştirmek. fıkri ve hı)·ecanı ile meıbu 
eekleştiren bir vasıtadır ve Saltanatı ilga etml~ ask:ert yolda hı( bir tavize yana1J111 .. 
e er bir müessese muayyen bir ,.e ıiyısl baıarılırı neticesi mık burtinün dilıturu olmah
içtimat niıam telakkisine da- Loıan Konferansına Garp mın· dır. Garp demokrasilerince 
yanmıyor!a, bır ideolojiyi ihti.. zumeıine dahil olmak. emeli vı mahlm ıafhalar ve hldiseler 
va etmiyorsa bo' bir kalıptan eşit haklarla. oturmuş olan Tür- memleketimizde de cereyan e~ 
farksıı.dır. Türkiye Cumhuriye. kiye BUJ"Ük Mıllet Meclisi HÜ· dtttktll'. Garp demokraıileri. 
ti idoolojik temel olarak Milda. hükOmelinin varisi Türkiye nın dahı tôzme&e aavaıtıkları 
faai Jtukuk fikrine dayanmıı- Cumhuriyeti yirminci asrın buhranlı meselelerle bizim de 
tır. ~lidafaai Hukuk nedir? milil ve Milletltrarası karııık uJraımamız ıerektcektir. BU. 

Sorunun cevabını olüme meseltltrini çözm•k mükelle- ilin ıüçlükl.ri hazırlıklı bekie-
mahktlm edılmjş bır milletin fiyeti ile karşılı,mıı, muhtelif mek, ıerilememek:, ilmi ıen 
bayat kabılıyetinde aramak u. yenilık hareketltrinl inkıltpçı hakiki mürşit• uymak ve ni· 
ıımdır: Müdafaai Hukuk, Os· metodlıra müsteniden ıerçek. hayet CumhuriY•t mtiessesele. 
ırıanlı devletinın asırlık hata~ leıtirmek yoluna &itmii; bu du-- rinl müdafaa! Hukukun zihni
larından mes'ul tutulan, Mon- ruma mütenazırın ikti.sadl n.- yeli ile yaşatmak buıünlı::ü nes-
dros mütarekesinin haltsız tat. hada hl,.tdılir ilerleme ve lin mu .. ffak•y•tini utlıyıcak-
bıkatile ıulüm ve adaletsizlik kalkınmalar olmuştur. Hllen hr. Türkiye Cumhuriyeti gün. 
b3'kuı altında •zilmek, mUs· Türkiye Cumhuriyetini, iç ıi· luk konuıma ve çekiımelnimi. 
temleke halinde yaşatılmak su. yu•ti bakımından metıul e- zın çok U..tünde birl•ıtıricl ve 
retıle ceıalandırılmak istenen den ana mesele. demokrasinin, koruyucu b.ir değere ıahiptlr. 
Türklerin millet olarak ve bu bu arada çok partili rejimin 
toplululun siyasl jfadesi olan ikmali vı tamamen tahakkuku· 
nulll, miıstakil bil' devlet kura· dur. 
rak yaı•mjk hakkını, O•manlı 
hükt\me ıne. 1mparatorlutun 

diler unJurlarına \8 bu hakkı 
tanımıyan Bırinci Donya Har~ 
binin ıalip de\ letlerine karşı 
filli bir mucadele sonunda el .. 
de etmeleridir. Bu yabancı is· 
tillsına •e ı:eri bır hükumet 
ıistemine karşl ihUJ.\l hakkı. 
nın kullaııılması mahiyetini ha
iı bir hartketıir. 1919 senesin. 
de Anadoluya ucaktan kuş ba .. 
kışı bakınıı, ıorecel:ini:ı man. 
zara: Yer yer ateşler yanmak· 
tadır. Bunlar ıııld1yan çoban 
at"şl•ridir. Bu ateşleri bır alev 
bırleştirebilir. işte onu Mustafa 
Kemal Papnın meş'alesi temin 
elmiftlr. Bunlar Müdafaa! Hu. 
kuk at•ıleridir. Müdafaa; Hu· 
kut yer yer kurulan mukave .. 
metltrin toplamldır, bütt.ın bu 
entrJı kütlesi Tiırkiye Buyük 
Mıilet .Ieclisine akıtılmış o da 
Cumhuriyeti illn etmiştir. 

Bu ideolojinin tetabuk eltili 
içtimaı. siyasi nizam ne· 

dir'> Kurtulmu' bir vatanda 

D" olıylır, daha dotnısu dıı 
politika sahuında Türkiy~ 

Cumhuriyeti ıu uasa dayan. 
mıştır: Galip • mağlOp, küçük • 
büyük farkına istinat etmemesi 
ıer•ktn Garp devletleri man· 
zumt•ine ve Mılletlerarası de. 
mokratık barış ve ıarantl cep~ 

hesine eşit haiı.lara uhip ola· ı 
rak ıırrnek.: Lozan'dan Atlantlk 
Paktına kadar bu prenılp bQ· 
ytik bir titızliklo ve daima mll- ı 
il bir tez olarak iltri aUrUlmüı 
ve cVurtda sulh, cihanda ıulh• 
kaid•Sinln ıartı addedilmiıtir. 
Yılnıı, burada bir noktayı da. 

ha belirtmtk favdalıdır: Tılr· 
kiye Cumhuriyeti lstiiı.IAI n 
elitlik pren•iblni hiç bir IU· 
retle beynelmilel emniyet tis .. 
temlerini zedeleyen bir husu
met ve gecim~izlik ıilShı olı· 
rak kullanmamııtır. lstiklll 
mücarleles.inin ilk devrelerinde 
neşredılen vesikalardaki zibnl· 
yet buıünUn Birleımiı Millet. 
ler doktrinine a.!lla yabancı de. 
lildir. Türkiı·e kaderini hür 
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Keşidesine hazırlanınız. 

Bu k•ıidede 

r·------, 
C.E C M.1.$1 E 

8UC.uN 
Yaşasın 

Cumhuriyet 
28 yıl evnl busun, Z9 E

iı.la 1923 de Cll!nhuriyet llh 
edllıal ıtı .. Osmanlı İmpara. 
lorluf unu11 ıalilhlt lakırazuı
dan sonra vlkuda ıele11 
Türkiye Cıımhuriyell, ıat.r 
u nraklarnu11 ıöJ.cuinde ku~ 

nıla•ıtur. lık CıunJıur•* 
unımıı Gui MUJtafa X e· 
•al: 

Ulelln lt>eccübilnD 
daima •ır • okta! blinat te
IAkiı.l edt rek, hop beraber l· 
leriye ıldecetJz. Türkiye 
CıunJıurlyetl meaul, muvaf
lak ve muıatler olacaktır, 
tlemlıtl. 

BliY1ik Atatürk'iin, mulıa
faıa.•ın ı Tıuk ıen~llğlne • 
•an•t ettlji Turiı.lye Cum
harlytti, millell ile, devleti 
"' taııJı ordu.su ile dalma 
yübeleuk, ebediyete kadar 
payidar ola<'a k t ır. 

Yııasın Türkiye Cumhu
riyelll 

TÜLBENTÇi 

ıitf'ltr menıuplarıyle maaılı veya ücretli devlet memurlarına ve 
memur olmayan miıtehasııı şahıslara bu mesailerine karşılık 
ol:ırak Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarlarda munzam 
ücret vorm•te Milli EJilim Bakanı yetkilidir. Bu ücretler Üni
ve~·ıitıler kanununa &öre öğretim üyelerine verilen tazminata 
h:ılel ff'tirmeL 

Madde 3 - Mıill EJılim Bakanlığınca Doğu Üniversitesi 
için lüzumlu oldulu belırtilf'c~k devlete ait gayrimenkuller Ba
kanlar Kurulu karıriyle bedelsiz olarak bu üniversiteye devro· 
Junur. Bu tahsislet hertürlü vergi, resim ve harctan muaftır. 

Jıradde 4 - l\tilll F.J:itim Bakanlıgı, Do~u Üniversitesi adına 
hcrtür!U batıı ve n•iyet kabu!Une yetkilidir. 

Madde S - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
~!adde 8 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İki Sehir Meclisi 
Üyesi hakkında 
Karar alınacak 
Evvelki etin Şohir m•cfüi ko· 

ridorlarında iki liye arasında ce
reyan eden hldi••Ye D. P. İl 
idare Kurulu elkoymuş bulun
maktadır. Bu müna••belle dün 
il merktıinde bir toplantı ya. 
pılmııtır. 

Toplantının me\:zuu ıizll tu
tulmakla berabtr her iki parti
li Şehir mecJisi i.ıy,ıııinin de hay
'-iyet divanına verilmesinin ka· 
rarlaştırıldıf;ı söylenmektedir. 

Belediye mürakıp la rı 

teık i latı vilayete 
bağlandı 

Şimdiye kadar kaymakamlık
ların emrine verilmiş olan Be~ 
Jediyıe mürakıpları 1 kasımdan 

itibaren Vilı\yete batıanmııtır. 
lurakıplır dolrudan dotruya 

VilAyetten alacakları emirle kon 
trollenni yapacaklardır. 

Ayrıca eskiden oldu&u &lbi 
murakıplara mıntakalar ayrıl· 
mıyacak, bunlar herıün Vill· 
yetttn alacakları &iıli emirle ve 
asıarl bef kişilik ekipler halın· 
de 2idectkleri mıntakıda vazife 
ıörectkierdir. 

125 ton sa ç da~ıtılacak 

Karabük Demir ve Çelık fab. 
rika.,nın imalilından olan 125 
ton ıı-:ın İstanbuldaki aoba ve 
benzeri ıeyler yapan e.snala da
ııtılmaıı karar altına alınmıı· 
tır. 

Bu uçlar Ticaret Odasının ta
yin edeceği bir mutemet va11ta-
11yle dağıtılacaktır. 

l.ıaleyi , uyule kıymetli 

emlak ıatıı ı 

Dosya No. 951/601 
Beyo~lu lstikl31 caddesinde 

Hacepfllu pasajı karsısında 2!l3 
ve 29:S No. lı :'.\lolokoto ve yanın. 
daki Kor,acı mağazaları Sirkeci· 
de Yolcu salonunda Beyoğlu 4 
üncü sulh hukuk yargıçlığı la· 
ra!ından 4/Xl/19$2 günü saat 
10 • 11 arasında ikinci artırma 
ile satılacaktır. 

90 yaşındaki 
Katilin duruşması 
Başladı 
Dün 3 üncü Ağırceza mahke· 

mesinde allka çekici bir cinaye
tin duruşmasına başlanmıştır. 

Bundan bir sene önce, Emin 
GürgUv~n isminde 90 yasında 
bir adam eski bir iş ihtilafından 
dolayı, kayınbiraderi 6!5 yaşında
ki Veyseli balta ite kafa.sına vu · 
rarak öldürmüştü. DUn 3 Uncü 
Ağırceza mahkemesinde başla
nan duruşmada 90 yaşındaki ka~ 
ti! hazır bulunmuştur. Şahit ola
rak dinlenen karısı, hi.dise hak· 
kında birşey bilmeodiğini söyle 
miştir. Duruıma tiıiik edilmiı· 
tir. 

Milli Piya ngo bugün 
çekiliyor 

~Iıllt Piyangonun 29 ekim te· 
kilişi bugün saat 13.30 da An· 
karada )·ap.ı}acak, iktamiye ka~ 
zanan numar•lar Ankan radyo 
sıyle bu ~•ce saat 23 le yayın. 
lanacaktır. 

Eli b ı çaklı bir kızın 
ma rifeti 

Beyazıtta, Tekneci •okak 12 
numaralı evde oturan, 15 yaşın
da TürkAn İ5minde bir kız kom
şularıyle münakaşa etmiş ve Er
doğan ismindeki bir çocuğu bı
çakla yaralamıştır. Yaralı hasta· 
neye kaldırılmış. mahalleyi telA· 
şa veren eli bıçaklı kız mahke
meye verilmiştir. 

Saf bu~daydan ekmek 
ima li dü şünülüyar 

Ankara. 28 (Anka) - Bu yıl 

bol miktarda hububat elde edil· 
mesini nazara alan Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlı~ı halen Ankara. 
lstanbul ve lzmirde tatbik edil· 
mEkte olan yüzde Fekıııen randı
manlı undan yapılan ekmek çeş. 
nisinin değiştirilmesi üzerinde 
tetkiklere girişmiş bulunmak
todır . 

Haber verildi~ine göre Bakan
lık. fakir \'atandaşların en büyük 
gıda maddesi olan rkme~in CPŞ· 
nisinin devam ettirilmesi kara
rındadır. Buna kar~ılık ~ar hu~ 
dan unundan yenı bir tip ekme 
ğin piyasaya c;ıkarılma~ına karar 1 

,:,rileceği anlaşılmaktadır. • 

PARA-AL TIN ve KIYMETLI eşya 
İkramiyelerinden maada 

1952 modeli MERCEDES - BENZ Markalı bir 

kendisine asıl acı gelen şey, ... 
maddi istirabından ziyade bu ~ 
hale dtiımüş olmasıydı. .. 

Bir baıka akşam da Hnki ye
re mendilini dil1ürmü5 gibi ya ~ 
parak ttikrük hokkalarının iti- ::ı:. 
ne yuvaralnmış olan bir on ~ , .., 

KÜÇÜK HABERLER 

MiLLi E(;ITIM BAKAN! 
ANKARAVA DÖNDÜ 

Teknik Üniversitenin yeni ders 
senesine başlaması münasebe
tiyle tertiplenen merasimde ha
zır bulunan Mı1ll Elitim Bakanı 
Teviik titri, diln akşamki eks
presle Ankaraya dönmüştür. 
ETIRANK ISTANBUL 
ŞVBESINDE MESAJ SAATi 

Etibank İstanbul ıubesinde 
mesai saati bir ay müddetle gün
de yarım saat arttırılmıştır. Bu 
yeni şekle göre memurlar saat 
17.30 Ytrinı uat 18 de paydos 
yapacaklardır. 

Di~•r taraftan Etibank çevre
lerinde iddia -edildiline göre bu 
kararın alınmasına, geçenlerde 
bankaya ~iden İşletmeler Baka
nt Sıtkı Yırcalının (alışma tar· 
zından duymuş oldulu memnun
suzluk sebebiyet vermiştir. 
DENiZC'ILIK BANKASINA 
YATIRILAN MEVDUAT 

Denizcilik Bankasının banka. 
cılık ıubesi büyük bir rağbet 
germektedir. İki gün içinde ban
kaya yatırılan me\'duatın yekO.· 
nu 4 mjJyon lira civarındadır. 
TRMIVAVDAN DÜŞTÜ 
VE ÖLDÜ 

Vatman Ferhat Akgün idare
sindeki Topkapı - Babçekapı 
tramvayının basamağından dil
ı•n Ali Rıza Günay i•minde 60 
yaşında bir adam kıldırıldığı 

hastanede ôlmil•tur. Ali Rıza 
Gtinayın nefes darlığına müpte-
11 olduğu anlaıılmıı. tahkikata 
batlaırtnıştır. 

Mardin' D. den 
bir istifa 

Mardin, 28 (Hususi) - D. P. 
den istifa eden lttücıdele ıazetP 
!ıi sahibi t~mail 11-rungan, D. P. 
Genel Başkanı Adn!n l\lenderese 
hitaben niçin ıstıfa ettiği hakkın 
da da telgraf çekmiştir. 

Ankarada bir sanığ ın 

idamı istendi 
Ankara 28 (Hususi) - Bun. 

dan bir müddet evvel Kaleciğin 
Çukur kôyilnden Ali Bayrak Is· 
minde 25 ya~larında bir genç Uç 
glln Uç gece içtikten sonra ayni 
köyden Mustafa Çakır ile Ah· 
met Çakırı keyfl olarak öldür· 
müştü. Sanık idar.ı talebile mıh 
kemPVf' ~evkedilmistir. -·----... Bugün ve yarın 

Otel 
DEN iZ PARK'ta 

16.45 den 19.30 a 

kadar tam progromla 

MATiNE 

Adapazarı ve 
Kandıra' da iki 
Cinayet 
Adapazarı, 28 - Dün ak$am 

Kandıranın Çalytr köyUnde otu
ran 28 yaşlarında Hakkı Kahra
manın esi Habibe, kocısıyle g~
çinemedığinden bu sabah iki ço
cuğunu evd• bırakarak köy hal
kından Aşıkı Salih Şımşet•ın evi
ne kaçmıştır. Tarladaki işinden 
dönen Hakkı Kahramanın jan
darmaya ıikh•li ilıtrine Salih 
Şımşl!k'in @vinde arama yapıl
mış. iki Aşık yakalanarak jandar. 
ma nezaretine alınmıştır. 

Haklarında tanzim olunan ev
rakla Habibe Kandırayı getiri
lirken, Hakkı Kahraman birden
bire karısının üstüne atılarak 
jandarma nezaretinde bulunan 
Habibeyi kalbinden ve iki ye. 
rinden bıçaklamıştır. Kadın der
hal ölmü,, jandarmaların adale
te teslim ettiği Rahibenin Aşıkı 
Salih Şimıek'le katili ve kocası 
Hakkı Kahraman tevkif edilmiş
lerdir. 

Adapazarı. 28 (Hususi) - Bu 
sabah erken saatlerde Hendttk 
ilçe.sinde çarşı odasında bir ci
nayet islenmiştir. }.tehmPt Dum
lu ile Remzi Bozdıl arasında 
bir tütün alışverişinden çıkan 
milnakaşa &onunda l\fehmet Dum 
lu tabancı ile Remzi Boıdağı 
muhtelif yerlerinden yaralıya
rak öidürmUıtür. Katil firar et
mek isterktn halk tarafından 
yakalanmııtır. Sorgusunu milte
akıp tevki{ edilen l\'tehmet Dum 
lu cezaevinıe götürülürken cez 
ıevi btnaıının Ontinde toplar ,. 
hal tıır,aiından linç ediim•Js. ıs· 
tenml§, zorlukla kurtarılan katil 
cezaevine ısokulmu~tur. 

Pasif korunma 
kursları açılacak 

Ankara. 28 (ANKA) - İçlı· 
Itri BakanlıQı öni.lmilzdeki aylar
da yurdun muht•lıf böigtltrin· 
de yeniden pasif korunma kurs
ları açmsya baılamıetır. Bu kurs 
!arda askerlık mükellefiyeti dı· 
şındaki vatandaalar bulunacaklar 
ve kurslarda yangın. hastabakı· 
cılık, acele yardım, P.T.T. işleri 
nazari v• tatbiki olarak gôste· 
rilecektir. 

Mut ortookulu asıldı 
Muş 28 (A.A.) - Muş orta 

sanat okulunun açılıı töreni bU· 
gün kalabalık bir davetli kUUe· 
sinin işlirlkil• yapılmıştır. 

Apartman dairesini 
Ankarada bir 

vatandaş kazandı 
Garanti Bankasının apırtımaın 

di!ıiresi ikramiye ke$idesi dün 
noter huzurunda yapılmış ve bu 
ikramiveyi Ankı1radi Hamönll a
jansında ı 730 No. lu hesap sa· 
bibi Bay Mehmet Ökl•m ka· 
zanmıştır. 

OTOMOBİL de vardır. 
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franklığı aradı. tıl" · '3 
Sonra da kendi kendine ne 

kıdar utandı. Ya ev sahibi Pa. 
patan veya komşulardan birisi · 

YAZAN~ FANNV NUllST çE'vı~r11~ 'REZZAN A.E. YALMAN 

J>azartesi akşamına kadar 
ISTA"."BUL Büyük Po•tane karım 
BEYOGLU lstiklll caddtsi No. 339 
İZ)IİR Büyük Kardiçah han 
ADANA Özl~r carldtsi 

150 Liralık bir hesap açmakta ac•I• ediniz. 
•••••• llesabınız varsa arttırınız. •••••ıall 

iKi GUN KA Dl 
Sellnik Bankasının :JO.On::> Liralık zengin pa;-a ikrami· 

yeli keşidesine girmek mıiddeti 31 Ekimde sona eriyor. 
200 Liralık bir hes: pla b ı kesidenin 20.000 liralık bUvilk 

ikramiyesini kaıanabilirsiniz. Acele ediniz. 

r SA TILI~ NADİR MOBİLYA , 

1 
İngiliz malı, maon, çepend.ıl yemek odası takımı ilJ 

Viena malı, paltin japoneı, Kubist yatak odası tıkımı uy· 
gun fiatla satılıktır._ Çarşamba günündttn pazar ıürıüne kı· 
dar saat 10 . 17 arasında Kadıköy ileri sokak 19/1. 1 

orada olup da onu görseydi, ha 
1i ne olurdu'? Bunu dü~ünür .. 
ken yerin dibine ıeçti ve bir 
daha tekrarlamamağa kendi 
kendine söz verdi: l\iilyonerin 
sarışın oğlu istediği kadar pa
ra saçsın, Ray bir daha o kala
ba1ıtın arasına &irmiyecekti. 

Hem artık ne pahasına olur. 
&a olsun bu vaziyetten kurtul· 
mık !Azımdı. Kumardan da fay 
da yoktu. Kaç ıündür ne kAr, 
ne de zarar ediyordu. Kol dili· 
meleriyle cüzdanın parası da 
gitgide ek.siliyordu. Bu halı bır 
care bulmak şarttı. 

Aklına birçok ıeyler geliyor. 
du. Her ı::ece dünya kadar para 
harceden ve kumar oynayan 
delikanlılardan birisine halini 
anlatsa, elbette kendisine yar
dım edtrltrdi. Fakat bu gonç· 
!erin ıiizüne ne kadar gü!ilm. 
ıı;tyerek haksı, hiçbirisinin al· 
rtırdılı yoktu. 

Ray ıimdi y.ni bir Adet ;ey. 
da etmiıti. Dururken başı sal· 
l•nıynrdu. Bunu bir ıün oyun 

salonunun aynasına bakarken 
farketmi~ti. Bası kendi kendi. 
ne hareket ediyor. daimi bir 
selim verme h3linde önden ar
kaya doğru sallanıyordu. Buna 
da bir çare bulmak IAıımdı. 
Her halde sinirden ileri geJi. 
yordu Vaktiyle komşusu olan 
bir ihtiyar kadın da bôyle idi. 
Bu hal, o zamanlar Ray'ın ne 
kadar sinirine dokunurdu! Ne 
yapıp yapmalı, bundan vaıgeç 
meliydi. İrade kuvveti ve dik. 
kat sayesinde buna mani ola 
bilirdi. 'i'. :nız ne zaman salla 
dığını bilmesi llıımdı. B ınu 
anlayabilmek için başına şakır 
tılı boncuklar taktı. Bunların 
şakırtısı, başının ıallanma~a 
bışlac!ığını haber veriyordu. Bıı 
.sayede mümkün olduf,u kadar 
bu halin önünü aldı. 

Bütün düşkünlütüne ra 
men, Ray'ın hAIA ıösterişe e 
hemmiyet veren bır tarafı var. 

' 
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dı. Vaziyeti muhafaza etmek, 
halini kimseye belli etmem'k 
istiyordu. 

\\'alter bir gün ona bir hikl 
ye anlatmıştı~ Alp da~larında 
yolunu kaybeden bir yolcu, &a. 
atlerce çabaladıktan sonra u 
ıakta bir ısık görmüş, oraya 
doğru yürümüş, fakat o kadar 
,·orıunmu& ki tam ışık olan 
kulübeye yaklaşınca dayana· 
mayıp uyumuş ve karlar içinde 
donarak ölmü$ ... 

Ray da, e~er kendisini kap
tıracak Qlur~a. büsbütün mah 
volabilirdi. Onun için her ne 
pahasına olur~a ol.sun. kuvve· 
tini kaybetmemesi ve da)•an 
ması 1'1ımdı. Bu vaziyetten kur 
ıulmak ic:in muhakkak surette 
".'abalayıp didinmesi sarth. 

Bir ıUn l-·ine odasında. ku 
catında B•be olclu~u halde o 
turmus düşünüyordu. Kafasının 
i~inde bin tane hal ~aresi bul· 

matta çalışıyordu. Acaba Ame· 
rika konsolosuna gidip halini 
anlat!'la, kendisine yardım eder 
miydı?. Fakıt Aıx ,r;ibi kütük 
bir ş~hirde konsolosluk yoktu. 

Büyük otellerde oturan zrn 
gin Amerikalılara gidip onla 
rın yardımını istest belki bir 
şey çıkardı. Böyle kaplıca yer 
lerinde yüzlerce zengin aile 
vardı. Onlardan birisine ı;itse 
ve: • Rf'n Amerik~lı bir kadı 
nım. Yabancı memlekette pa 
rasız kaldım. Panı iki yüz do 
lar borç verseniz. olmaz mı? 
r.femlekete dönünce size olan 
borcumu öderim. Beni bu ıı 
kıntıdan kurtarınız• dese acaba 
nasıl karşılanırdı? 

Kendisi vaktiyle kapısını (1 

lan veyahut da at yarışlarınrl ... 
}·ardım isteyen kac kişiye p11rrı 
\'ermişti. Bunu kim oltıa yapar. 
dı. Oyunda hic tertddilt etme
den binlerce dolarını tf'hlikeyp 

atan bir kumarbaz Amerikalı, 
bir vatinda5ından birkaç yüz 
doları esjrıer miydi? Kim bi .. 
lir kimler bu sekilde yardım 

görüyordu. Bunu yapabılm•k 
için birıız ce?;aret göstermek il· 
zımdı: İyice giyinip cür'etli hir 
tavır takınmak ve istemek. ... 
Ayna karsı~ına ıeçip ne söyll· 
yecelini tllim ~ttı. Yüksek se.S· 
le şöyle söyliyecekti: •Btn ya· 
bancı memlekette parasız kal 
mış bir Amerikalıyım. Sadaka 
değil. borç istiyorum. Bana yar 
dım eder misiniz?• 

Fakat bu sözlere kim kulak 
asacaktı? Kaplıca sehirlerinde 
bu tırzda para i.steyen o kadar 
çok in•an vard ı ki .. Hangi bi
risine yardım edilecekU? Ray 
kendisinde yardım istemek kuv 
velini bulamıyordu. Ne o ~rnc 
delikanlılardan. ne de onların 
zengin ana ve babalarından 
böyl, bir ~ev istf'~•emiyecekti.. 

Köylil Partisinin Ank•r•· 
dakl kongresinde söz 1

' 
lan Sürryya Endlk: •D.P· ık· 
tldarı devrinde gôrülm•W" 
dlr ki köylünün bayat s•.-I· 
ytsl ıerlye doJnı &itmektl· 
diu demiş. 1 Ben buna lmkAn görtlll ; 
vorum· Daha evvelki iJdid• 
deyrinde köylünün bayat sı· 
viyesl yoktu ki bu lktid.~' 
devrinde geriye doğru gı • 
sin! 

BEREKET VERSiN 
Sultanahmet cezaevindtı 

cldamlık> aamı)'le maruf :; 
li Uysal admda bir mah 

1 
• 

mun müsebbibi olduğu b ' 
arbtdede mohkftmlar birbiri· 
ne glrmlı, dört klıl yaralW 
mış .. 

Allahlan ki, cldamhko, ~ 
5almıı; ya ınaazallıh uYS 
olmuaynu ıı! 

TEŞHiS 
Cftuvindekl Mdisede bı· 

çakt ır, tıbancılır çekitml~: 
Astın valimiz pırdesiisünU 
bir tarafa atarak mahklltfl# 
lann arısına dalmasa ve on· 
lan yalt15tırmısaym1s, hiidİ5ı 
daha da kanlı olıblllrmlf. 

Bu cesaretli hareketlndt1' 
dolayı kendisini tebrik edtıl 
gazetecilere vallmlı: 

1 - Otuz sene emrııı ık1 ' 
ye mütehassıslılı yıptwkt~_11 
sonra vatıllle gtldik. Göıu· 
müı pektir, ölecelfmiz v11r· 
sa ölürüz ... demlt. 

Ordinırvüs Profe5ör Dt· 
Fahrettin .Kerim Gökay ınts
lel;indekl uıun tecrübeleri
ne ralmen, akıllı gecinettlt· 
rin dolilorden daha t•hlll<•li 
olduklannı bilmiyor gılib• !
Fak.ıt akıl doktorunun tr•· 
hlı lmdretlni yine de taJ<dlt 
etmetlyfı, .idamlık• c::Artilt· 
rin ptk de akıllı olamıyıro~ · 
l•n yolundaki toıhl•i, hld · 
senin yatıştırılmasında uıilS" 
bet netice vernıistir. 

VANIUllŞIZ 
Bonim ceıaevl hldis•stıı · 

de ~ariblme giden not!•· 
mahkOmlarda bıçak ve I" 
banca bulunmasıd.Jr. 

Ben, 11tk sık yapılın art· 
ma • taramalara bakarak bl' 
çak ve tabancanın yıln' ' 
şehirde taşınır nesneler ol' 
duğunu sanırdım; yanıtını• 

ıırn. •• 
Aramı . tarama btraı " 

ceı.ae\:indekller tı:tn lAttfll · 
mı$. Onu yalnız ıthirdekiltf 
lthı 1~'11m sananlar da Y1" 
nılmt$1ar. 

1 
5.,.ı .. ., r. cA'llC 

ON KELiMEYLE 
Bulgar casusu baskı 9111-

gar <'a•usunu öldürtnÜ$··· 
l t dişi domuı dtriıl! ..• 

TATUSE~ 

CENAN ERiM 'j 
ile 

Dr. TEVFiK ÇA!llOÖt.tl 
Nişanlandılar 

Yeıilköy 26/10/~ __... , 
( -TA " VI ~ 

29 EKiM 1952 1 
ÇARŞAMBA 11 

AV 10-GÜN 31- HIZIR \6 
RUMi 1368 - EKiM 9 
HiCRi 1371 - SAFER ı 

VısıU aı;ıı" 

SABAH 
ÖGLE 
iKiNDİ 
AKSAM 
YATSI 
iMSAK 

06.26 oı.ı; 
1U8 oa.43 14 49 o9.3 
17.09 12.oı,: 
1841 01 3; 
04 48 1_:;.., .. " Qaa•t• 111b• ,.&nd•"'"' .,... "Al 

ftMIM •U\U1t\.. •a..N-ft" 

. . U •etli Bunu yapabılmek ıçın c r ıt· 
ve biraz da küstah olmak 
zımdı. Halbuki Ray o kadar o~· 
kekli ki.. Bunu dtğil yapm\: 
düşünürken bile her tarafı tı 
riyordu. Hem bu yakında b~~ 
daha da çok sallanıyordu . -~ 
hal, kendisini büsbiltün .sın 1 

lendiriyordu. 
Bütiln hafta hep bunları dil· 

ıilnmekle geçti. Fakat bu J•i 
şilnce kesesine para getirrned 
HıttA o kadar ki o gün Beb' 
ye tavuk ayağı ve k•mik alııı;, 
la gittili zamar, eantasın 
kaç parı~ı kaldıtını bilmh'°' 
du .. H'r zaman bir franklık: 'ı 
lıs veriş f'derıii. Yine bu kad8 

ktll 
parı!;ı vır zannederek pa 

ı . dt 
yaptırdı. Çantasını a~tı. .;1n 
yalnız kırk santim buldu. sıı 

dl 
hal karsı~ında o kadar şa$ır 
ki avucu itindeki dilenci p•· 
raıına henzeven bozukluld•t• 

. •' bakakaldı .. DükkAncı tlınde 
mik paketi, parasını bekli)'ol'' 

du. 
- Tamam değil. Daha aıtııı'' 

santim lhım. d•di. ., 
Kanlı pArrnaklarını R•Y 

dolru uzatıp paravı ısı.dl J(I 
dıneafır.. varım yamalak fr•" 
ı;ız~ası~·le: 

-rl - Para evde. Yırın ~tf 1 

rim Bır daha sefer veriri n" · 
coevamı ••V 
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1)~ "Pofdıiu-ı 

Kenyadaki 
Hadiseler 

Yazan: E. T. 
tnınıı potltlkasının basıruını * foglltf're Dı 1$1eri Bakanı 

ternln eden en büyük un ur- Eden, Turklyenln kun·e-
lardan biri bir meselede faı.la tini Ö\'1nÜ5tur. 
ıırar:ın frna net keler 'ere<":eğlnl ı * inındakl ingifü tebaa ı 
lhlayuıra bundın vaı:gf'çerek memleketten &)Ttlmnk 1-
ınlııma )oluna gitmesi, ı nar çln hazırlık yapmaktadır. 
tlyı•etinden mümkiln. olduğu * Tnıman, Eisenhower'l 
kadar kaçınmasıdır. tnglltere, tcnkld eden bir konu5ma 
Afrlkadaki KPn}·a müstemleke- ) ıpmı5tır. 
Eindf'ki son bldi eler liıcrlne de ___________ .. 
1Ynl ·otu tutmuı görünüyor. 
Kenyadı, blllndlğl gibi Mau 

Mıu ıdh gbll bir cemi ·et var
dır. Ru remiyet be) atlara düs
:nıındır. Srhehl ikidir: 1 - ~
Y'ltlann f'n güır.1 topraklan elr 
ge~rmelerl. T.t'ndlr.rc draat için 
Yer kalm11.masıdır. Bu yiitdf'n fş-

Kore' de esi~ 
Kampında yP.ni 
Hadiseler 

tiz kılan unriler bfü'61< ıehtr- .ırwıa.'u .ıııuın 
tere ıfdlynrlar. Şehlrlf'rde he Seul 28 - Gune) Kore esir· 
it sahası mııhduttıır. 1 hulama- ler kampı komutanlığından bil· 
Yln zenciler gefıı1et ıçtnde hellr- dirıldiğıne gore pazar günU Ko
Y1 kabul edr.cclt Taıbete dü ü- Jedo adasındaki esirler kampın· 
lorlar Te giıJi cemiyete giriyor- da çıkan hldıseler sonunda bir 
lar, esir olmüş "C 75 i )akalanmıştır. 

Bunı ıare bulmak tçln arazl Me\"llt rarpıımılar 
nte.ıeleslııl ,.e iktı adi nd,>cti Kore cephe i 28 (A.A.) 
giıden geçirmek ,.e tedbirlr.r Bu sabah erken saatlerde tak· 
llıılalc lh:ı1J1dır. tnıntrre buna vbe edılml$ ilç Çin bölülü 
b11r \erml~tlr. tn.l!illz 1\tüstem- Ku"!hwa'mn kuzey do~usunda· 
leUt ·aıırı ,·akınlla Kenuya ki ısancılar. tepesine knr~ı ta· 
(ldtrek 'e ,;dyetl mıhıılllndc tt~~~kza geç.mi ıs.ıer vel bıı;ı müt
trtkik rderr.ktlr. nu uretle tct- .c.ıı • mevu crıne ı: rmcbe mu: 
hi !lra~rtl n!rinl' anla ma yolu \aCfak olduktan sonra mahallı 
tutulmaktadı~ iri lıunH tyi neti- saat 4 30. a d~~ru buralardan 
reler , rrnır~ı cok 1nahteıM-ldlr. tard.cdılmışlerdır. 
İkind lhliJAr naktası :ıenrlle- . Dığer taraftan me.rkez cep~e· 

T\n hakir ıtiirü1me ic'lir. Krnya- ınde Pukha~ nehrı batısı ıl.e 
ı ıt-rd. Cr.nttbt Afrikadıı\d ıd· Parmak. te~csı dol!usun~akl mül 

hl lddeOl 111 end dignanh~ı tefıklerın ıle~i mev~ll~rıne karşı 
' r 1 

1 asıl tııpçu desteğı ıle Cınlılerin yap. 
Yoktur. f'ıkat mr.mlr.kei :.lerlnr tıklan kuwetll taarruzlar müt-
ıbHri otan t.t':ftdlr.r kr.ıı 1 tefık kuvvetler tarafından üs-

• ağı tıı~ ka gibi bıı\ntma ından kilrtülmüştUr. p 
fikAyetçıdlrlrr. nunıı kaf?I da Cinlilerln bu savastarda k 
'beyaz:1ıı1ıı :rendim bir ara"a yıpları 57 ölu ve 130 yaralı :: 
ılır.alt bir rtml et lttırulma5ı larak tahmin edilmektedir. 
'16Jiinfilti,Yor. Aynt ttmlrette, Diğer taraftan Amerikan bahri· 
ayni fl11 altındı hlr1t'l~nln ye sllihendazları bugün Scul el· 
ttMflerbı m•nr.Tf ıtunırunu ak- varındaki iki mühim tepeyi ele 
§a:var,a!t mulııkbktır. getirmişlerdir 

İlılnd dün •ıt harhindr.n s11nra ..:-:::----:~:'-:'.'."'---:--· ~----
her taraftı, 1ıattA Afribnın en dıjına göre zenrilerle anlı mak 
gerl kılm11 ülblerlnde bt)e mn- ~e d06t olmak en dolnı yoldur. 
tt btr gnır htnl u ranmı~hr. l'U· lnglltere bu yolu tutmak 1 ll

. 
~iusaddık lngiliz halkına 

bir yollıyacak 
ludo/• J.JtıMt 

Londra, 28 - 30 ekim pcr embe günü sabahın ilk saatle
rinde 21 i erkek 6 sı kadın olmak Uzere f niiliılerden müteşek· 
kll bir kafile otomobillerle Tahrandan hareket edecektir. 

1nı;ıltcrenln Tahran ma~lahatı;lh:an Georı:e Middleton, zev
cesi ve İngiliz büyük elçiliği mensupları bakiyesi bu kafile ile 
hareket edeceklerdir. 

Kafile harcl:ct edeceği anda İngiltere büyük elçil~inin gizli 
ar~h-lrri yakılmış olacak ve elçilik kapıları mUhürlene<'ektir. 

O andan itibaren İngiltere ilf' İran arasındaki bütün slvasl 
müna~t'betlcr tamamıyle kesllmis olacıılıtır. • 

niı!cr taraftan İran D15 İşlt'ri Bakanı Husevin Fatemi bu
giln Raşbakan Dr. Musacldık'ın, Tahrandaki fnglliz ma~lahatgü
zarı Cicorge Middleton'un eliyle tr{gifü miltetine bir mesaj 
göndereceğini söylemtstlr. Dı~ iıleri Bakanına ı::öre bu me~aj 
mn lahatgüzara Tahrandan a~Tılırken tevdi edilecektir. Fatemi, 
mt'sajın muhtevasını bilmediğini fakat muhtemelen İranın ne 
sebeple lngıltere ile diplomatik münasebetlerini kestiğinin be
yan edıleceğini söyleml~tir. Bakan: 

·- Sabık Anglo • İranian petrol kumpanyasının giriştiği 
propaganda ~iizünden bazı vlkıalar İngiliz mllletinden r;aklan
mı~~r. Mesajda bunlar da ~çıklanacaktır .• demi~ fakat mesajın 
fngılız halkına ne )'olda tebliğ edileceıtini söylememi~tir. 

Çek delegesinin 
• 
isnadı reddedildi 

A uodaltd P~tll 

Kahraman, kansı 

Eve dönmezse 
Sol elini kesecek l'\'evyork 28 - Birleşmiş Mil· 

letler<leki Türkiye temslkllerin· 
den iktisat mütehassısı Kemal Bıı111ıf .lhı1tabirinıiı4m 
SUleyman Yaner dün genel ku· İ7mir 28 - Bir İstanbul ga· 
rulun iktisadi komitesinde yap· zetesine mektup yazarak, karısı 
tığı bir konuşmada TUrkiyedeki eve dönmedllU takdirde o.ol ell
t~.prak reformu hakkında birka<: ni bileğinden kesmeğe karar ver 
gun e\'\'el Çekoslovak delegesi diğine dair çıkan bir haber il· 
tarafından yapılan konuşmanın zerine şehrimiıde oto tamir a
tarafsız olmıyan bir propaganda tölyesinin sahibi bulunan Kahra 
mahsulü olduğunu bildirmiştir. mın Ögemeni ziyaret eltim, mu 

Türk temsilcisi sunlan illve hltinde biraz inatçı ve !:İnirli bi· 
etmiştir: linmekle beraber, iyi bir iş ada· 

•- Türkiyede yapılan toprak mı olarak tanınan Kahrarnan .. bOy 
reformunda doğu Almanyada ve le bir mektup yazdığını teyıt e· 
Çekoslovaky,ııda olduğu ;ibi va. bdeprckl buh~da~ara. v~rml a~ınla 'e· 
tandasların ellerinden 11 e o an .. ı'eyı &o~ e an attı: 
alınmamaktadır.• ma arı •- 26 gün önce karım Nimet 

İktisadi kom'ıte al abahleyin ben e\·den çıktıktan 
· gelişmiş sonra iki bavula eşyalarını dol-

memleketlere temin edilecek durarak evi terketti ve bir daha 
yardım işlerini müzakere etmek dönmedi. Aramızda OO"le bir 

« Bil, söyle, 
Fakat yap» 
yaıı Prnf, Gokay'ın hapis· 

hanedeki hareketi hak. 
kındı türlü fikirler Uert sü. 
rülü~·or. 
Baıılanna göre Yıll nrt. 

fesini yapmıştır. 
Ra7Jları i~f' hu harekr,tl 

Gok'a} ın p lkolog olmasına 
hamledlJ or. 

Hele bir grup daha \'nr ki 
tam;ımf'n i n esprisinde ... 

«\'ali diyorlar karşıdan 
atf'ş açılsaydı dahi bir he· 
dl'f te~kll etml'ıdl ki?• 

Her ne ise oöyle \·eya 
hÖJ le, (akıt ortada hf'rhılde 
bir hakikat \·ar: 

'\'ali bu harf'ketl lnl bir 
kararla le çekinmeden yap. 
mıştır. 

Şimdi hen Prof. Gokay'tn 
)erinde ol ım ileri konuşan
lara fU teklifi yaparım. 

•1'°a5ıl olsa yarın vrva Ö· 
blir giın aynı hAdl~e fülcü. 
dar Ceıae\lerinden birinde 
tekrarlanacaktır. Hndri mr_y 
dan. ıelin '' bu sder ha. 
pi hane ulusuna ılı buyu. 
run.• 

EC,'ET GÜRESİN 

Köylü Partisi 
Başkanhğma 
Ank sccildi · 

11ıuıul .Vulı.abfrlın<ıd"" 

Ankara 28 - Tıirkiye Köylil 
\'e Çiftçi Pıırfol kongresi bugün 
de calışmalarına devam etmiş
tir. Konı:rede muhtelif delegeler 
partilerini, memleketi. demok
ra iyi alAkadar eden çeşitli dılek 
lerde bulunmuşlar, bugUnkil ile· 
tidarın demokrasiye aykırı ha· 
reketlerini tenkid etmi~lerdir. 
Kongre, Kore birliğimize tebrik 
telgrafı çckilme~ini alkışlar ara· 
sında kabul etmiştir. Bundan 
sonra seçimlere gccilmiş, parti 
reisliğine ittifakla Remzi Oğııı 
\rık sedlml~tir. Tasnit devam 
etnıektedtr. İdare he)f'li seçim· 
leri netice i yarın a!ınacaktır. 

I Mısudaki 
Hadiseler 

son 

Kahire 28 (T.H.A.) Bir 
haftadanberl l'ılısır Başbakanı 
General :Necip ile Sudan'ın ıiyı. 
si partileri temsilcileri arasında 
;>·apılan muzakereler bu gece ne 
tirelenmiş olacaktır. ı 

Mmr siyasi çevrelerinden bil. 
dinldiğlne göre, Başbakan Gene 
ral Xecip Sudan meselesinde ye 
ni bir politika takip etmeğe kı· 
rar ,·ermiştir. 

General Sudanın Mısır ile bir 
leşmesi yerine doğrudan doğru 
ra müstakil bir de\'let olması fık 
rinde olduğunu resmen acıkhya 
caktır. 

Diğer taraftan Libyı Kralı İd· 
ris El Sunust Kasımda Mısırı 
ziyaret edecektir. Basın haberle 
rine göre Kral, Mısır hilk\lmeti· 
nin bu yoldaki bir davetini ka
bul etmiştir. 
Irak Kralı Faysal İskenderfyede 

İskenderiye 2 8(A.A.) - Irak 
Kralı İkinci Faysal, bu sabah F.s 
ı:ıeria vapuru ile limanımıza gel 
miŞtir. 

Bu ziyaretin resmi bir ziyaret 
vasfını taşımamasına ve vapurun 
mutad ~eferfnl yapmış olmasına 
rağmen General Necıp sureti 
mahsusada Kahireden buraya 
kadar gelerek dost hUkilmdarı 
&ellmlamıştır. 

Faruk'un lf'febbu:ıü 
Kahire 28 <AP.) - Mısır tah 

tını terk zorunda kaldığından. 
beri kendisini nisbeten fakir bir 
adam olarak gösteren eski kral 
F.aruk film prodüktorlülü işine 
gıri~mek üzere meşhur aktör 1 
Errol Flynn ile bir anlafma yap 
mıştır. 

Haftalık •El Nida. gazetesin 
de çıkın Roma mencell bir habe
r~ ~öre Faruk bu ticaret teşeb· 
büsune, kendi hissesi olarak 
250 bin Mısır lirası \'eya takrl· 
ben 717.500 dolar sermaye koy 
mavı kabul etmiştir. 

Faruk İtalyan tebaası mı 1 

oluyor'? l 
Roma 28 (T.H.A.) - İtalyan 

Haberler Ajansı tarafından bu-

fUn sabık Mısır kralı Faruk'un 
talyan tebailyetine geçmek için 

müracaatta bulunmak üzere ha· 
zırlık yaptığı bildirilmektedir. 

~ 

Cumhuriyetimiz 
hakkında ... 

Yazan : Prof. REMZi OCUZ ARIK 
Türk-iye Köylu Partisi Bışklnt 

..- -............ ..,. . -. 
Cumhur! ·et bı)Tlmı IU\"emlz için Türkiye 

Köylii Parfül ba kanı Prof. Remzi Oğuz Ank'tan 
l!tedl,llmlr yızı. diın gr.ç ,·a'kit ellmlz:e geçtiği için 
gnetemizde neşredlyoruı. Diğer yanlar Uh·emlz
dedlr. ............... ,.. 

1908 mesrutiyetl k!Syümde 
beni bulduğu zaman se'·i:., 

dokuz: yaşında idim. Hürriye
ti : hltim dağıla , Yarsak asi 
retinin (Kabıktepe) kByUn· 
de, kırmızı, heyaz ~-onu ipek· 
ten. gerdanı n 
açık fistan ~i
yen bir kız 
olarak anlat
mıslardı. Ka
sabaya inince 
bu kw çok 
aradım. Kim 
derdi ki bu 
hürrıyet kızı
nı yarım asır 

arayıp dura
cağım! 

. .. •"'.,,... ...... ....,, 
14 mayıs inkıllb1 doğdu. 
19!3 Un mübarek zaferini C. 
H. P. ye mal eden siyası tari
himiz: 1950 mayısının ayni 
derecede mlibarek demokrasi 
zaferini de D. P. nin ba~arı 

kitabına yaz. 
mıstır. Bu za
ferin şerefini 
ondan hiç kim 
se, hattA. hat
tA kendisinin 
demokrasi düs 
manlığı bile 
alamaz. 1923 
şerrfinl C. H. 
P. nin daha 
sonraki vefa
sıtlığı ondan 
alamadığı gt. 
bi... 

1923 te Tür
kiye Cumhu
riyeti kuru
lunca, onu sul 
tanı ve h~li
fe ·i uzııl<lıış
tıran, Y"di dev 
letin isti!A or 
dusunu mt'm
leketten çıka
ran, kalpaklı 

bir zabit oh· 
Prof. Rf'mıi Oğuz: Ank 

150 yıllık a
rılar, düsün
mel•r. araştır
malar bu mem 
le"ketin evlA· 
dını hiç ol
mııua Cumhu 
riyet denen 
faz:ilet rejimi
nin dayanak

rak havalimiıe yerle~tirmi~ 
ti~. Asıl Cumhuriyetin, sivıl 
elbi~e'i srlven \'t! ~ivil vaca. 
mava karar \'eren bu Turk 
ızend ile, yukarıda sö •lf'ditim 
hürriyet kııını evlendirmek
ten dobcdını söyliyf'nlere 
• bllmıım ned"'n . - ~·ıllarca 
dU~man J?ibi baktık. 

Cıımhıırivet adlı bu cocıı
tun esillik. adalet havasıvle 
bP.cl,.nen rnllstf'&M hir f'\'IAt 
nlr!uıtıınıı öitrıont'nler. hu m4!m 
lekette çoğalınca. rnso deki 

larını b~retti Arkadaki nesil
lerin dıise kalka. ilerle\·e s:e· 
riltw• artıkları \atııktan ,·ürU
' '" hizler: gevd t!Üneşivle ay
dmlattıCımız içlmiıdeki ham
i ~le. &imdi gerçek demokra
si f Plhine koşuyoruz. Bu ham
le, Türk Cumhurl)0 etinin yo. 

tundan dönme bilmeyenlerin 

büyük hareketidir. Bu hare
keti yapan vatan çocuklarının 

ayrılmamasını, hirblrini yık· 
mamasını mileyt'lim. ________ _... ______________________ ........... 

tedir. " 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,;~~~~~~~~~~~ Q~~ı ~~cp ~a~k h~ hlr htıdise cereyan etmemişti. Baş 

Jllln iintine ıeçınek kıbn olma- yor. Yugoslav gazetecileri 

Ankarada 

Cihat Baban';
Cevabımıll 
Yarın vereceğiz 

Tunus'ta carpışmalar 
oldu 

102 ucuz evin 
kur'ası çekildi 

APARTMAN KEŞİDESİ 31 EKİMDEDİR. 
• 

19 KASIM 
• 
1 ç1 n Keşidesi 

S KASIM 
Kadar 

100 LİRALIK 
Bir Hesap açtırınız, Hesabınız varsa çoğaltınız. 

GALATA SiRKECi KADIKÖY fZMiR 

\'Urmadığım yer kalmadı. Uçak· 
la Ankıı rayıı gittiğıni öğrendim. 
lki arkadasımla beraber Anka· 
raya gittik, aradık bulamadık. 

Zonguldakta bulunan anne \'e 
babası da kızlarının ~kibetinden 
habersitdirler. Bu \'azlyete çok 
Uz:illüyorum. ı-:ıter 8 kasım gUnU· 
ne kadar dönmezse sol elimi 
bileğimden kc me~e and içtim. 
Ren söziimde durur lair insanım. 
Bnbam da öyle idi. Bir bahis 
sonunda iki elinin parmaklarını 
kesmistlr. Nimet radyo taksiti· 
nl ödcmcdıği için bir ay hapis 
<'ezası yemiş ve hlkim cezayı le· 
c!J etmt'mişti. Hundan dolayı 
korkarak kaçmış olma!ı da muh 
temeldir. Fııkat R kasım sabahı 
gelmt'diği takdirde <ol elimi ke
•eceğlm. Kafamla sağ elim ha· 
na yeter .. 

Kahraman Oğemenin sözünde 
duracağı konu~masından anlaşıl 
maktadır. Arkadı$1arı, bu acaip 
kararı mini olmak için çalışmak 
tadırlar. 

Diğer taraftan, •avcılığın böy
le. bir hareketin önüne geçmek 
kın gereklı tedbirleri alacağı 
!Öylenmektedir. 

Ankara, 28 (A.A ) - Basın • 
Ya •ın ve Turızm Genel Müdür
lüğünün davetlısi olarak bir mlid 
dettenberi memlekP.timizde mi· 
afir hulunan Yugo~ıav basın he

yeti, motorlü trenle F.skisehir
dcn buı:Un ıaat 19 da eehrlmize 
gelmistir .• 

Taltif edilon memurlar 
Ankara, 28 (T.H.A.) - Bun· 

dan bir müddet evvel, Ktıkulesl 
açıklarında denir. korsanlarından 
Zıya Mehmet ve arkad~flarının 
faaliyetlerine 11on vermek için 
vapılan baskında yaralanan ve 
[edakArlıkları s:örlilen 'Üsküdar 
drniz de\•riy(!si mrmurlarından 
motörcU Ta<'r.ttin Dln<:er, polis 
memuru Saim Antas. Ahmet Soy 
han, jandarma eri Sabri Gaıal ve 
Bekçi Mchmedin birer takdirna. 
me ve birer maas ni~betinde pa
ra mükUatı ile taltif edilmeleri 
Emniyet Genel Mlldllrlil~ü tara· 
fından kararlaştırılmıştır. 

F. Bahse, Havagücünü 

dün 2 • 1 maAlup etti 
-o- Ankara, 28 (A.A.) - Cıımhıı 

Ankarada bir intihara ri1ct bayramında Ankara takım· 

teşebl>üs 
Jı;rı ile mnçlar yapmak ilıere dun 
6ehr1Qlize sıelen Fcnerbahçe tıı· 

Ankara 28 (Hususi) - Havva kımı, busıün kanalı bir havada 
Vural adında bir kadın sinir ne- ~ kadnr sr"irci önllnı!e. ilk 
tice inde tendürdiyol içmek su· kar~ııasmasını Havagucü ile yap. 
retile intihara te~ebbUs etmiş- nııstır. 

İzmir milletvekili Cihat 
Baban'ın Seyhan Demokrat 
Parti kongre5fnde Türk mus
tılcıl basınının f!!.refıne aıtır 
teeıVtruerde 'litılundu!unu 
Adana muhabirimızden ha· 
ber aldık. Bu ithamlara ce· 
vap vereceğıı:. ~·akıt bu bav. 
ram gününde bö~le bir mİl
nakaşaya sütunlarımızda yer 
vernıf'k istemedik. Cıhat Ra· 
ban'ın sözlerini ve cevabı· 
mızı varınkl gazetemizde bu

TOrt 11'ı:rııı1ı.t Alan,. Dar gelırli vatandaşların m!s-
Paris, 28 - Tunusun Bizert ken sıkıntısını kar6ılamak gaye-

1 

lımanı civarında yeniden bir M)le Beledıyenin Üsklıdarda Se
suikasdın \'Uku bulduğu haber lbmialıde ve Kadıkoydc Koşuya
' erilm•ktedir. HAdise hakkında tunda aptırdığı evlerden Uskü-

1 

ı;u tafsilAt ıelmlstir: dardı bulunanların kur'alan bir 
Portoforina'dakl Fransız gar- muddet PV\l'I çekılerek sahiple-

nizonu komutanı Bizert ('J\'lrın rıne dağıtılmıştı. Diln de Bele
dakı Raf • Raf bölgesinde 7 Tu- diyede Koşu)olundakı 102 e\·in 
nu~lu vatilnperverin gizlendı~ınt kur'ası Vali ve Beledıye baska
haber alarak, bunları yAkalamak nı, ba~kan muavinlerı, Şehir 
üzerP. bir bölıik asker s:öndermiş meclısi uyeleri ve ısteklilerin 
tir. Fakat a~kerler, hf'nllz: kısla- onunde 6 ncı Noter tarafından 
!arından çıkarlarkt'n dm·arın ar çekılmistır. Klll"'aları c:ekilen 
kasına gizlenmiş birkaç Tunus- 102 e\'e istenılen şartları haiz 
lu rniniyetçinin mitralyöz atefi· ve muamelelerini bitirmış olan 

.._ __________ ne tııt•ılmu~lardır. ısı talıp katılmıştır. , .......................................... ... lacaksınız .. 

BUGÜN MATiNELERDEN iTiBAREN 

İstanbulun S Sinemasında birden 

Orijinal Kopyuı Turkı;e kopyası 

TAN ( Fongaltı ) YILDIZ (Beyoğlu ) 
MARMARA ve ALEMDAR {lstanbul) SAR~~Y 

Sinemalan zengin ve muhte~em mizansenli 

N E R o N 
Emdlsiz !ılmini takdim ediyorlıır. Baş Rollerde: 

VALTER CHIAPI SiL VANA PAMPANiNi 

Roma Sirki . . . G!Adyatorler ... Binlerce Figıirın ... Göz kamaştırıcı 

tiiks \'e thtişam... FE..\ FiLM -----· 
tlr. Kadın hastaneye kaldırılarak :Maç. Fenerın akınları arasın-
lrurtarılmı~tır. da 2. ı Fenerbahçe lehine bıttı . ~r • 1 

Sl!\'F.MASIS RAKiPSİZ ŞAHESERİ 

KO;;~~SE~~OYO~;;~AN :r KRETONLAR 
•C'Pl•in Ho,.Uo H0<nhlou·or• -~ • • • 

~~f~:@ ~- ~ PERDELiK TULLER 
RESKLl D[~ORASYON MAGAZASI 

Fevkalade ratbet dolayısiyle 

LALE A R ve E L H A M R A 
••• Sinemalarında bir halta daha deum ederektlr. ••• 

HOŞ MEMO - «Tokat Yiyen Soytarı» piyesi vak;iyle Şehir Tiyatrosunda da oynanmıttı - -

IMC'6T, SEVfil,IM, (;61. iV 
All~l.Alt' ~/"A#INN SE
~1,:/NI /llfMAWN>'A r-.c;;..-~_.i 

ı°Ç~l.IM/I 

............................... --......... 
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.,. - •Çocuk Dostlan Dcrneii• nde (Ocuklar lcmck )'erken ... 

Cacllk Dostlar1 Derneğinde 
---...~---- ~ 

Ana ve babalarının sevmediği çocuklar İ stanbul' a 
kaçıyorlar. Bu dernek ol masa kimbilir ne kötü ôkı

betlere yuvarlamrlar? 
gtı. Gunsbrü, Yılmazı, Ah· 

met \"e daha onlar gibi bir 
çoğunu tanır mıydınız? 

Ben de tanımazdım. 
Sokakta, onlar gibi, pek ço

ğu ile Aşinalığım vardır. Bazı
ları, ara sıra, bavulumu ta~ır· 
dı; baıılarını ise &urada burada 
~alışırken görürdüm. 
Akşam, e\ime döndüğüm va. 

kit, onların da benim gibi bir 
evleri olabileceğini dilşlinerek, 
onları, unutur giderdim. 

Siz de öyle yapardınız bclki! 
Bu çocukların, biraz ~efkatc, 
bıraz alAkaya muhtaç oldukları 
belki sizin aklınıza gelmezdi. 
Hem bu Yılmaz, Gfingör. Ah
met ,.e onlar sibi bjrçoğu kim? 
Nenin nesi? Nereden gelip ne
reye gidiyor? Gidecekleri yer· 
teri, ;ı.-urilan yoksa nerede ya
bp kalkıyorlar? Bütün bunla
rın ce\'abını geçenlerde uğra
dığım c.Çocuk Dostları Deme· 
ğiı; nde aldım. 

pek tabıi siz öe çocukların 
dostu5unuz. Ara sıra yara-

mazlık edip mesela ...... topları 
ıle pencerenizin camını kırdık
ları vakit kızıp kaşlarınızı ça· 
tarsınız amma...... sene de 
•Çocuktur diyerek onları ma· 
zur gorür se\ersiniz. Binacna
le~ h siz de bu Derneğin bir fi
zası ınız. Ama fılMiı olduğunuz 
dcrncğın nerede bulunduğunu 
bılmcı.slnlz değıl nıi? 

1 

Ben de bllmcu!im. 
«Çocuk Do tlan Derneği~. 

i'ılı ırçarşı ının arkasındadır. O
raya giderken, batıccJi bir yurt· 
ta, çocukların hoplaya zıplaya 
oynadıklarını ve beni bahçele
rinde karşılayacaklarını san-
mıştım. Yanılmışım. Çocuk 
Dostlan Derneği eskiden bir 11-

hırmış. Şimdi içinde 35 çocuk 
barındın)or. 

Ben onları. bu demekle, on
larla bir anne gıbi meşgul o
lan Nimet Hanımın \'asıtasıyle 
tanıdım. E kıdcn ahır olan bu 
yerin kapı ında simdı: cBu yurt 
benim e,•imdırı yazılı. EvsWe· 
rin evi olan bu yurtta nasıl kar. 
şılandım, bilb•or musunuz? Her 
akşam evime döndü~Om vakit 
ailemin beni ve benim ailemi 
karşıladığım gibi... Candan 
cHosgeldiniz• sesleri ile ... 

Aralarından bir tanesi de ı;ı· 
kıp: 

- Ne istiyorsun'! demedi. 
Çocuk Dostları Derneıtinin i

kinci reisi ile karşı karşıyayız .• 
O anlattıkça bu çocukların 
dertlerin! daha iyi anlıyorum .. 

- Biz bu işe teşebbüs ettiği· 

Çot"uklar, bir nnno kadar st!\'di kleri Xim"t ll a ıı ıııı la birlikte., 
<l\iıııet Hanım orlarlakidir). 

Yazan : . 
ESiN TALU 

•• mız uklt biıtOn İstanbul arka· 
mızd:ın gelecek sandık' dl\'or 

Bu ı,;ocuklarin ço u ~adÖ-
1.unun bir kuşe inden kopup, 
Istı:ınbula iş bulm:ı!,'a germiş! 

A nadoluda iş yok mu? Var 
elbet! Anr.doluda bu ço. 

cukların e\ !eri de 'ar! Peki, 
oıılar hangi akla ıı~ ur ist:ınbu
la aç ''e sefıl olnıa~:ı geliyor· 
lar? Bunun revabını, ben or:ı· 
cla~ken, Zonguldaktaıı istanbu
la gelmiş bir çocuk verdi.. 

Anlatı,>or: 
- Orada ne yaptınısa is bu

lamadım. Başkomı ere müra. 
caat ettim. o d:ı iş bulamadı •. 
İlkmcktcp mezunuyum. Oku· 
mak istiyordum. Babam beni 
okutmak istemcrll. 

- Anan baban ,·ar demek'! 
- Var. Beş tane de karde-

şim var. Ama beni aılcmde sev
mezler. 

Bu tek cilmle, Anadoludan 
buraya gelen çocukların hAleti 
ruhiyesinl anletmağa kfifi! aBc· 
ni ailemde pek sevmezler». Kcn 
di yu\'alarında göremedikleri 
şefkati, sc\•giyi, alfıkayı bu bli· 
yük schlrde nramafa ı:elen bir 
çok çocuk! 

Evet hepsi çalışıyor! Kimi 
mensucat fabrika ında işçi, ki
mi g6mlekçlde ntucU, araların -

da iki tanesi oku~orl llcpsl, 
akşam sııat 8 d~ Dcrncı:e do
nıiyor. Dernekte iki tane vntak 
hane nr. Çocuklara günde üç 
ogiin ~emek vcrilıyor. B:ıııları 
bt?le :>emeklerini sefer tasları 
ıçınde çalıştıkları ~ere goturfi· 
) orlar Yurlta yl'gane c- lence. 
lcri rtfdfo! GuzfcHfil bo ;>Cr ·, 
,masaların fıstundc kıtap l'C 

mecmua) · ııhJo IB çocuklar 
yurda dondukleri \akit oku~:ı· 
c:ık cglenccli bir m:ı al kitabı 
nı bulmak istemezler mi'? 

onh:ı bıı yasta, hcnliı pek 
genç kafal:u·ıncl:ı yerleşmls 

hayat gaile inden bir :ın için 
ıyrılıp kurtulmak. awn:ıc:ık 
hır şeyler bulmak, istcmeı.Ier 
mı? 

Bunu temin etmek kimin va· 
zifcsıdir? Ayda 1500 lira ılc kıt 
kıtına geçinen bu dernr{:c, kim 
senin aklına bir kitap, bir mcc. 
mua, bir oyuncak. bayramlarda 
bir kutu şeker yollamak gel
mez mi? 
Ayrılıı kcn birkaçı masal ki· 

tabı istedi. Soz verdim götilre· 
cegim. Haftada hiç olmazsa bir 
akşam oraya uğramağa ahdet
tim. Hiçbir şey götüremescm 
dahi, gösterdiğim aliıka, onları 
hoşnut edebilir .. 

Bir ak§am siı de, yolunuz o
ralara düşerse, ~Çocuk Dostları 
Dcmcğiıı ne uğramayı ihmal 
etmeyin. Göreceksiniz, arkanız. 
dan size: 

- Gene buyrun! diye bağı· 
racaklardır. 

• 

. 
fnıUtere geçenlerde A\-ustralya kı)1lanndıki Montebello adasında, yaptığı ilk atom bombasını 
patlatmııtı. Resimde bu hıfillkta bulunan ve denemeyi idare eden Avustral)alı atom bilgin 
terinden üçü görülüyor. Soldan aağı, W. A. s. Butement, Dr. W. G. Panney ,.e Prof. L. Lı. l'tlartiıı 

....... aı..1aa•• . 
C h 

. d . d b. 'ENERAL Ali FUAT CEBESOY(/h 
um urıyet evrı e e ıyatı ~~ ......... 

Yazan : OKTAY AKBAL 

B ugtin bir cumhuriyet devri deblyatının son nesline mensup 
edebiyatından bahsolunabi- yazarlar urun uman birbirleri· 

lir mı? Kurulu~undan bu yana ne sert hücumlar yaptılar. 
geçen otuz yıl içinde edebiyatı· mız yeni bir değer. yeni bir an· B ir Orhan \'eli'nin kendini ka-

Siyasi cereyanlar 
lam kazandı mı? Bu sorulara bul ettirmesinin hikayesi 
hayır diyebilmek için doğrusu bUtlin bu eatışrruıyı açıkça gös
ya insanın her türlü insaf duy· tcrebillr. Orhan Veli cumhur!· 
gusundan mahrum olması gere· yet neslinin bir çocuğuydu. İlk 
kir. Burada cumhuriyet devri • şiirlerini 1937 de vermiye baş
debiyatı derken ne kastcdiyo· lıyan bu şair uzun mücadeleler
ruz, önce onu söyliyclim: Cum· den ~o?ra ancak. son. _yıllarda 
hııriyet yılları içınde yetişen e· t;ndın~ kabul ettırebıldı. Orhan 
debıyatçılarımızın \'erdikleri e· \.~il \C arkadaşlarına yapılan 
serleri... Bu elemektir ki cum- h.ucıım gerçekte bütün cumhu· 
huriyet devri edebiyatını temsll rıyct edebi.yatınaydı: Bir ):an· 
eden yazarlar otuz kırk yaşların da c~ımhur.ıye~ .dcvrıne .. methıye
dadırlar. Böylece bu gün genç !er l azan, ınkı.laplar.ı g~kl~re çı. 

Müfritler, Sivas kongresinden beri düşündükleri baıı 

gizli teşebbüslere tevessül etmişlerdi. Bu teşebbüsler 
Meclisin birlik havasım bozmu~tu. 

! nesil diye bilinen, ikinci dünya kara~. tera.~kıyı, yı~mıncı asır 
ı harbi baslangıcında ortaya atı· anla,> !.şını oven eskı yazarları· 
lan şair ve yazarlar cumhuriyet mız, ole y~ndan Batı ka!asınd:ı 
deni edebiyatının ba~lıca tem· eser \'ermıye çalışan bir avuç 
silcileri seyılmaktadırİar. ı:enç edebiyatçıyı y ıkmak için 
T abii saltanat yıllarında şöh- h~r gayreti sarfetmekten çekin· 
retini yapmış veya sanatını o mıyorlerdı. 
görlişe göre ayarlamış olan ya· Şiirde ve hıkayede devam ede
zarları cumhuriyet devri edebi· gelen bu çatışma, bu~ün de 
yatı içinde göstermemekle ma· s?na ermiş sayılmaz. Üstelik 
ıuruı. Denebilir ki, onlar da şımdi inkil~piarın da biraz sar· 
bu otuz yıl içinde nice eserler s!ntı seçirmiye başlaması. 0 çe
verdiler. Olabilir, hatta onların şıt Osmanlı yazarlarına ümit ve
buglin için şöhretleri daha da riyor. Yeni yeni yerleşmiye şöh 
g~ni•l.ir .. E:~crle.ri. gazetelerde. reti~i yapmıya başlıyan ge~ç e· 
kıtapçı l·ıtrınlerınde yer almak· debıyatımmn temellerinden sar 
taılır. Fak:ıt onlar kanaatimize '!lacağı zannını uyandırıyor. Fa 
göre, cumhuriyet edebiyatını kat yeni edebiyatımız tutunmuş. 
temsıl etmezler. Kökleriyle Os· tur, tutunmaktadır. Nasıl ki, yıl 
menlı edebiyatına bağlıdırlar. larca ceşitli hücumlara, alayla
Ne kadar isteseler. - ki istedik· ra, rağmen birbirinden değerli 
teri de yok - kendilerini o bağ· şairler ve hikayedler yetişti ise. 
dan koparamazlar, koparama· bundan böyle daha da de~erli 
mışlardır. Bir kere ele aldıkları kabiliyetler cumhuriyet devri e· 
mevzulara bakmak yeter. Ro- clebiyatını zenginleştirmekte de
manlarının çoğu saltanat yılla· vnm edeceklerdir. Çünkü cum· 
rında geçer, şiirleri asırlarca ön huriyet nesilleri birbiri ardınca 
ccye ha ret ifadesiyle doludur. yetişiyor. İlk öncelerin ,·erdiği 
Bugüne, zamanımızın sanat dün- Batı kafasında, lnkilapçı eserle· 
yasına, Türkiye cumhuriyetinin ri okuyarak yetişen daha genç 
muhtaç olduğu dinamik havaya edebiyatçılar arılı ardına orta
ve anlama o yazarların eserle- ya atılmaya başlıyor. Bu değer
rınde rastlıyamazsınız. Sonra, a· ler zincirinin takında edebiyatı
sıl mıihimmi, Osmanh İmpara· mızı Batı sanat dünyasına ulaş· 
torlıığundan bugüne kalan ro· tıracağı muhakkaktır. 
manc_ıl:ırımızın, şairleı-imizin Şiirde ,.e hikhede gen , _ 

~~~~;~~~ln~~~;i~~~r; ... ;;~ti~~ı':n~~~ bir zarların e~Jebiya~ıı~ızı .ç ~~ç 
riyct. dC\Ti yazarlarına hiç hir vi ·r uıma~ erışenıcdığı bır ~e
te irlr.ri olmamıştır Bıı«ün dik ) ye çıkardıkları, her gerçek 
kal edince, ~enç erlebiy~tımmn aydııı t~~nfın!la~. ka~ul edilito~. 
şbhretlcrini daha önceki bir zin ~ıınu, şıı~lcrımızı, hı~iyelerımı. 
cır halkasına b:ığlam:ının münı· zı ~atı dıllerine çevrılmek de· 

ı 
kiln olmadı«ını .,·· b' l' . . ~erınde bulan yabancıların ilgi. 

... .,orc ı ır ınız. i de l:O tcriyor R • 
Demek kı cumhuriyet edebiyatı · oman ve Pi· 
yeni leni kurulmaya başlamış, y~s s:ıha!~rın~a son yıllarda ve
son on. on beş ) ıl içinde ilk \'C· ~ılen b.ıı k:ıe. ornck de herhalde 
rımhırını )arııtmı a ıl bundan :ıha oncckıl~rın ortaya çıka,.r· 
onrası !çın bli«lik "eli~me u"· ~ıkilları~dan bırçok bakımlardan 

J o ~ Ust ndilr. 
ımUcri uyandırmı tır. 

Q halde cumhuriyet dcHi e· 
debıy:ıtı tam miınasiyle bil· 

vUk eserlerini ,·ermiş değildir. 

Yeni bir dünya göriışü içinde 
büyuycıı, okuyan, genç bir in· 
s:ııı olarak toplumumuz:ı karışan 
cumfiurlyet ne 1i yaz.arı, kalemi 
eline aldığı zaman büyük zor· 
hıklarla karşılaştı. Kendinden 
ôncekiler iizerlerine biı· elbise 
gıbi gcçirdıkleri Osmanlı nıhun. 
dan silkinemem!şlcr, inkiliıpçı 
Türkı)eye gereken vasıfta birer 
)azar olamamışlardı. Bir önceki 
nesille. bir sonraki nesil arasın· 
da ruhta ve anlayışta bir uçu· 
rum açılmıştı. Baba ile oj!ul ay· 
nl zevkte değillerdi. Kafes ar· 
kası aşkını yaşıyan bir baba ile 
yirminci asrın kadın erkek ar· 
kad:ışlığını yaşıyan bir oğul a· 
rasındaki fark, edebiyat dünya. 
sında da kendini göstermekte 
gecikmedi. Yeni şiir denilen 
hareketin ilk önciilerinln büylik 
bir aksülfımeJle karşılaşmaları· 
na sebep bence bu ç~it ruhi ve 
içtimai sebeplerdir. Eski şairin 
endişeleri başka, duyguları bat· 
ka, hayalleri başkaydı . Yani o 
bambaşka bir hamurdan, bam· 
başka bir mayadandı. Elbette 
iki nesil anlaşamıyacaktı. Böyle 
de oldu, cumhuriyet neslinin 
ilk edcbiyalçıl:ırı ile O mantı e· 

c um.huriyet nesli yeni bir ede-
bıyal kurdu. Yeni bir anla· 

yışın temellerini attı. İlk eser
leri yük eltti. Ardından gelecek· 
!ere ışıklı bir yol açtı. Birçok 
kuru mus. tükrnmiş. yolu boşu· 
boşuna kapatan engelleri orla· 
elan kaldırdı. Amma bunu nasıl 
yaptı? Ona yardım eden 'ar 
mıydı? Buracıkta Yarlık dergi
sinin ekim sayısında Reşat Nu
ri Glintckin'in bır anket cc\'a· 
bını anmak 1 terim. Genç ede· 
biyatçıların tek başlarına giriş· 
tikleri mlicadelcyi ve sonunda 
kaıandıkları zaferi tanınmış bir 
yazarımızın kaleminden okursa· 
n!z yukarıda belirttiğim gerce· 
ğı kabul edeceksiniz. Amma ne 
yazık ki Reşat Nuri gibi iyi 
niyet sahibi üstadlarımız sayıla
cak kadar azdır. 

c umhuriyetin otuzuncu yıldÖ· 
niiınünde bu~iinkü edebiya

tımızın durumu biiyiik limitler 
uyandırıcıdır. Şiirde, nesirde 
büyiik gelişmelerin. büyük eser· 
lerin eşiğindeyiz. Alatiirk inki
lAplarının mana ını. ruhunu, 
cumhuriyet devrinde yetişen 
genç yazarların eserleriyle öl· 
mezleştirmck mümklin olacak. 
lır. Daha şimdiden cumhuriyet 
nesli. inkilApeı 'fiirkiveyc ve 
büyük Ata'sına !Ayık bir edebi
yat çağının mlijde~lnl verıyor. 

=I Dünyada neler oluyor ? f = 
Bir pencere 250 

liraya! 
İngıltere Kraliçesi Elizabeth'in ı Erkeklerin bü~iik çoğunlutu dıı· 

taç giyme resmi münasebetiyle dak boyasının aleyhindedir; bu. 
tertip edilen alay 2 Haziran 1933 nun ailelerin huzur ve sükunu· 
günü Londra sokaklarından gc. nu bozduğunu iddia ediyorlar 
çeccklir. Bu miinascbctle alayın Ru iddianın sebebi şudur: 
geçeceği caddeler iıtcrirıdeki bi: Her yerde olduğt: gibi Tokyo. 
naların balkon ve penctrelerı dı: da umumi nakil vasıtaları sa· 
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l'ttüfritter ve 
~luhafazakarlar 

Muhafazakarların galebe ça-
lar gibi göründüğü sıralar

da müfrit Millicilerin vaziyeti 
de şöyle idi: )loskovaya gönde
rilmiş olan llarlclye Vekili Be
kir Sami l'e Sinop mebusu Yu
suf Kemal Beyler vesaireden 
mürekkep murahhas heyetimi
zin Rus Sovyet Cumhuriyetleri 
hükümetiyle bir askeri ittifak 
yapacaklarına ve dolayısıyle 
Garp cephemize yardımda bu
lunacağına inanmı§lar, netice
ye intizaren sükutu ihtiyar et· 
mislerdi. 

Moskovadaki murahhas he
yetimizin A~ustos başlarında 
gönderdiği ilk raporlardan arzu 
edilen şekilde bir askeri ittifa
kın mümkün olamıyacağı an
laşılmıstı. Bunun üzerine miif
ritler. Sıvas kongresindenberi 
diışiindilklcri bazı gizli tefeb
büslere tevcssill etmişlerdi. Bu 
teşebbüsler Meclisin birlik ha· 
vasını bozmal!a başlamıştı, Da
hili siyasetimizde kendisini his

settiren bu bozuk hava, her de
virde başka başka suretle te
celli ederek mılli siyasetimizin 
zaafını mucip olmuştu. Müfrit
ler inkı!Apçı görOndiikleri kin 
muhafazakAr lar. bunların inkı
lflp fikirlerinden korkmuşlar, 
lstanbulda teşekkülü melhur. 
bulunan Tevfik ve Ahmet İzzet 
Paşalar s:ibi ,·atanperver \'e fa. 
kat inkılAba a la tarafdar ol
mıyan hükOmetlerle anlaşmak 
yolunu aramağ:ı kalkışmışlar
dı. Millt dlvamız bakımından 
muhaf:ııakArların bu son teseb 
biisleri daha tehlikeli gôrülil
yordu. 

Jlıikumct melıa(ili , 
Sağ" 'e ol ttreyanlaır 

M eclisteki sağ \'e sol cereyan-
ların birlik ve beraberlik 

bakımından tehlikesini görme· 
lcri tabii bulunan ::'ıleclis Rei
si, lıükümct mehafili ve kendi
lerine tara[dar mebuslar gru· 
pu, her ık! tarafı misakı mil li
nin ~iyasi eerı;evcsi içerisinde 
birleştirebilir, tehlikelerin önü 
alınabilirdi. Meclis Reisi, hükil 

. .,._ .. 

inop mebusu Yusuf 
Kemal Bey 

met erkAnı ve tarafdarlan Şark 
veya Garpla muayyen bir neti
ceye varmadan inkıUp ve ısla
hattan içtinap etmek istemiş· 

lerdi. Pakat o .,.amanlar Anka
ra. hiçbir tarafla yakın muna· 

sebet kuramadığından ahvali 
fılemdcn habersizdi. Bu ylizden 
Mecfü Reisi ve hükumet, tat
bikatında milU davaya en uy
gun bir siyaset takibi imkAnını 
bulamamışlardı. Bazan isabetli 
tesadüfler olmam15 değildi, fa
kat bu vaziyet Meclisi kAfl de
recede tenvir edememişti. 

l\leclis, hükumete salahiyet 
Yermekten neden 
Kaçınmıştı? 

M eçhuller içerisinde l\llllet 
l\lcclisl. doğru yolu bulmuş 

olduğunu sandığı z:ımanlırda 
eMeclis her ~eyin iyisini ı:ö
rilr!D Yeycı d\lcclis her cydlr 
ve Iıaıtimdır!a söıleı'i etriıfında 
muhafazakar ve mufritlerin 
muvakkaten toplandıkları gö
riılmiiştü. Bu durumda, ~Yeclis 
ekserı)a hiikOmete salahiyet 
H~rmcktcn kaçınmı ştı. Yine bu 
yüzden çıkmış olan buhranlar 
ya halledilememiş veyahut. 
Meclis Reisinin şahsi nıtidaha
lesine Iüzıım göstermişti. 

Müfritler, bazı yeni teşeb• 
biu;lere başvurmuşlardı. Garbi 
ve Orta Anadolu isyanlarınd•ll 
ve Yunan umumt taarruzunu" 
Bursa . U~ak hattına kadar ııer 
!emesinden sonra Garp ile arı• 
!aşmak hususundaki ünıltteri 
kalmayınca \'e Ruslarla bir as· 
kert ittüak yapılamayınca 51' 
,·as kongresindenberi düşUrıil· 
len \'e bazı yerlerde hUcrde!.~ 
bile teşekkül etmiş olan Y~ 
Ordu Cemiyetini resmen orta' 
ya çıkarmışlardı.. Bu husust• 
l\leclis Reisi ile Vekillerin d• 
muvafakatini almışlardı.. sı~ 
münasebetle evvelce de arıettı
ğim gibi cemiyetin kuruluş ga· 
yesi. dahili isyanlara karEt i• 
manlı ve euurlu bir teşkilAlll' 
l'Ücuda getirilmesinden ibaret• 
ti. Cemiyetin bu zahiri görU· 
nüsü idi. Hakikatte ise bam· 
başkaydı. 

Hıkkı Behiç Beyin 
Anlathldın 

l"'cmiyetin lllvından sonra ,., 
Moskovaya gideceğim sırr 

larda z.iyaret ettiğim Yeşil or· 
du Katibi Umumisi Hakkı se· 
hiç Bey bana, cemiyetin fçyil• 
ıü hakkında şunları anlatrııış· 
tı: 

1.Sıvas kongresini mütealdP 
heyeti ıemsiliyede Aza bulund~; 
~m uman harici siyasetintlP 
birçok cephelerden tetkik eder• 
ken Garbın memleketimizi yo~ 
etmek isteyen siyaseti karşısın· 
da Şarka ve Rus inkılabına y•~ 
!asmakta memleket için bUyD1' 
bir ümidi necat gôrmüştUP'· 
Müslüman aleminde Rus inkıll· 
bını tadilen vücuda getirilecc1' 
bir sosyalist ittihadı fikrine tıal 
lıydım. Bu fikrimi .!\Iustafa J{e' 
mal Paşaya da açmıştım. paş' 
tarafdar görünmü~tü. Memleket 
dahilinde Rus bolşevizmine ınıı 
vazi bir cere\·an hazırlaınd' 
haşlamıştık. ıİeyeti temsıh~ edl 
hükumet işleriyle mcsgul ol· 
mak valifesini iizerime aldığıJll 
zaman bir taraftan bu mesld1' 

mi tervice çalı~ırken diğer t• 
raftan ela haricen efkarı haıır· 
lamak üzere gizli bir teskııtt 
vücuda getirmiştik.» 

Yarın, Hakkı Behiç 8c~ill 
sözlerinin diğer kısımlarını nB1' 
!edeceğim .. 

< Deumı ~·a~ 

Soförlerin sarhoşlıı~u 
nasıl öl~ülüyor ? • 

Alkolün beyin hücrelerine yaptığı 

değildir. herkeste 
N e ~ir kadeh fazla ve ne de 

hır kadeh eksik!. Bu düs
tur herkes tarafından tatbik 
edilse, cemiyette sarhoşluk de
nilen Sfetin önüne geçilmiş 
olurdu! Fakat içkinin normal 
kabiliyellerlmizl altüst eden 
dereceye vardırılması . birçok
larının hayatlarını bile tehli
keye sokmaktadır. Bu bilhassa 
seyrfiscfer işlerinde ealışanlar 
idn üzerinde durulması IAzım 
gelen bir meseledir. Şoförlerin 
kusturulup kustunılm:ıvacdı 
bahis mevzuu olurken birrok 
kimselerin hayat mes'uliyetini 
Uzcrine alan bir mesleğin icki 
ile milnasehetlni tahdit ''c böv 
leler ın içkin~ tahammül ka
blliyctlnı anl;d ıktan sonra ha
rl'ketP ıtcçilmesini temin etmek 
gcrektir. 

bir 
tesir 

imdiden kiralanm:ığa başlamı~ bah akşam müthiıı kalabalıktır. 
tır Halk adeta iç içe seyahat edi~·or.

1 Fransı~l~rd:ın çoğu alayı scy. Bu kadar sıkışık vaziyette duran 
retmck ıçın I..ondraya gıtmeı':e kadınlar bauın otobiislin sarsıl
hazırlantyor. Bu mlinascbetle mısile bir erkeğin üıerlne düşü . 
Parlste b!r kiralama bürosu açıl yorlar. Bu esnada ağızlığı erke-I 
mıştır. \erler 6000 franktan, ğin elbisesine dokunu"or ve clu
yAni 60 liradan ba~l:ımaktadır. dak boya>ı derhal iz· bırakıyor. 
Daha U) gun yerler 120, en mil· Bu vazivette eve giden koca ile 
s:ıitleri 250 lirayadır. Bu fiyatın karı ı a;·asında derhal münak:ışa 
epeyce pahalı olmasına rağmen b:ıslıyor! •. 

Bir insanın ne kadar alkole 
dayanabileceğini tesbit eden 
aletler ,·ardır. Bunlar arasında 
F.nceohalograf ba~ta ~elmekte
ıiir. Sarhoşlıık yliılinden kaza 
yapan bir oförün kanındaki 
alkol miktarını ölçmelte yara. 
van bu cihaz suc derecesi hak
kında da bir fildr vermek ba
kımından faydalıdır. 

Bazı insanlar vardır ki iki ka -

§imdiden bir çok yer kiralanmış. Bir çok erkek ~lainichi gaze. 
tır0. . r d lesine mektup göndererek bu 

gun ..on raya valnız pen· . . . . 
ecre ve balkonlar d~ğil ticaret. vazıyetı protesto et~ıştır. Fakat 
hanelerin \·itrinleri de kır:ılana· bunun hiç b_lr tesirı olmamıştır: 1 

d k Tanınmış bır Japon muharrlrı 
caktır. Gece en so akta sırala. b fi b ti d' k' 
nıp sabaha kadar beklivecek me- u m nase e e ıyor ı: 
raklıların da p!!k çok olacağı •Kadınlara. otobüse bindikleri 
muhakkaktır. zaman bir maske takmalarını 

Dudak boyasına harp 1 ~~~~;: ~f;;;:ı· ~:~:~1:~::~a~ 
1 

J:ıponyada dudak boyasına 
karcı harp açılmıştır. Harp er. 
keklerle kadınlar arasındadır. 

boyayı ~ilmelerini veya sarsıntı 
esnasında ağızlarını mendille 
kapamalarını istiyemez miyiz?. 

deh attıktan sonra nPş'eleri 
artar. belki de iradelerine ~a
hip olmayacak dE"rereve sıelir 
!er. Ba1ıları ise ne kadar içer
lerse icsinl"r yantıklarını bi
lirler, kendilerini kaybetmez 
ler. 

Seyrüseferin ba$ döndürücli 
bir manzara arzeUi~i bu za 
manda soförlerin taşıdı~ı mes. 
uliyet de o nisbette eoğalmış 
tır . Bııgünkll kesif münakale 
zorlu~unu karşılayacak tedhir 
lrrin kifayetsizliği gözönilndl' 
tutulursa. bu isin Pysiı.trie ilP 
ele alakası bulundujtu ve mü 
tlahalenin lüııımhı olduğ11 kPn 
dili~inden anla~ılır. Buna 2öre 
soförforin icki ·p taharwniil ka 

İçkiye tahammül dert (~f ölçülen bli- şoför. 

biliyetini ölc:mck, bundan son den ibaret olan aıet şofö.r~~ 
ra içecekleri miktarı t ayin et · başına bir miğfer gibi ge~ır!1 
mek artık tıbbın vazifeleri ara· dikten sonra kuvvetlendir1

C
1 

.ı;ına karışmıştır. bir merkeze raptedilmekte. bt' 

İçkiye t ahammül kabiliyetini yinden gelen ihtizazlar bu )eti'°' 
vetlendirici vasıtasıyle bir ıcJıJ· 

ın~n ~d S ğıtta t esbit edilmektedir . 
tecrübe. ~oförün kaç bard•! 
içerse içsin d ireksiyon baŞ:':11 
oturup oturamıyacağını tıu"'" 

garho~luğun beyin hücrele · 
rinde yaptığı Reakaiyonlar 

Mikro dalgalar denilen ve mOn 
feril hücreler tarafından ne~
redilen en kıic;ük ihtizıızlar he
linde kayclcdilmektedlr 19 tel · 

etmektedir. · 
19 telden hPr birinin uct 

(Devamı ~a. 5. Sü 8 dt. 
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~ 
Cezaevlerinıiz / 

t•tanbul Ctıacvtndtkl hAdlseyl ha~Tetle, hattl bir parça da 
df!h5ctle haber alma\'DD kimse )Oktur ıannedtriz. Mahktım· 

lnr iki taraf olu)or, bıçaklar çekiliyor. taban('alar patlıyor, 
ortalığı ~ atı~tırmak için sarf edilen bütün ga ·retler neticP.siı 
kalıyor. l\'lhayet Yali n Belediye Reisi, Ceıae\lne kadar ~.ide· 
rtk binat ı~e müdahale etmek lliıumunu du)-uyor, bu muda
hnle mu\•affakiyetle neticeleniyor, ortalıkta sükunet teessüs 
ediyor ... 

Ceııt\·lnde ufaktdek hlıdi eler her zaman olabilir. Fak11t 
bıçak çekilmesi, tabanca atılması ne demektir'! Şehrin içinde 
bile hu gibi silihlann ta~ınması yasakken CeıaC\inde bunla
rın ne l~I \ardır'! Ceıae\lne kim ilah soku)or, stlAhlır nasıl 
ıaktanı ·or'! ... Bunlar üzerinde dddl surP.tte durulacak ve e· 
llslı tedbirler alınmasını icap ettirecek ~eylerdir. 

Ceıaevlulmiıln pt'k iptidai ~ekllde olduğundan lkA)et 

Eden <<Türk gücü cesaret 
vericidir>> dedi 

f ngiltere Dışişleri Bakanı, «Avrupa savunma kudretinin 
tesisinde mühim terakkiye şahit olduk• diyor. 

41144A/U it4Mt 

BAŞMAKALEDEN DEV Londra. 28 - Dış işleri Bı- sene içerisinde geçirdiği fell
~ --- ___.._ kanı Anthony Eden, dün akşam ketlerden sonra imanını kavuş. 

En mesut m'ı(lef Saint George Kraliyet cemiye- muş bulunmaktadtl'. Fakat bu 
tinin verdı~ı ziyafette söz alarak Avrupa ha)li değl$ik lılr halde 
eunları söylemiştir: bulunmaktadır ve bu itib~rla 

•- Takip ettiğimiı siyasetin refaha tek başına kavuşamaz. Bu 
gayesi bihakkin milli.Yetçi olan Avrupa için Atlan tik olçüsünde 
hisleri te~\"İk etmektir. Fakat bir emniyet teşkıUU llıım gel
mantıksız bir milliyetçilik baki- mektedır. Bunun içindir ki At
kl demokrasiye ulaşmak için bir lıntik camiası fıkrlni ve Kuıey 
enıeı teşkil eder. Atllntik paktı teşkilltının Tri-eder dururuı. Fakat noksanlann tamamlanma ı için imdi) e 

kadar pek aı gaHct sarfedllmi:;tlr. Cezae, lerlnln bü)ük bir 
kı~nıı sıhhi, lçti~ıi bakımdan ı;ok geridir. Bir mine\ 1 teda\ 1 
ıniiesse.sest olmuı lltıım gelen bu )erler, lcine glrenlr.rln hal
lerin! ıslah r.tmr.lerinl temln etmekten uı.:ıktır. Ceıae,lerlnden 
bir faycla btlll on;ak bunların şeklini, idare tanını bastan
hua cleği,stirrnekllğlmlı linm ır. Bugünkü nılyet devam et
tikte, ne kadar çaıı51tır, ne kadar gıy ret sarfed!llrse edlls~n 
buralarda hAdlscler çıkmasının önUne getmek mümkün dr.ğıl
dlr. CezaC\'lerlyle dddl urette mesgul olmak zamanı getmlı· 
tir. 

Ankaradakl ıeçlt törenine katılmak üztre yurdun muhtelif yerlerindtn gelmi$ olan izciler adı· 
na bir grup, Atıtürk'un ıeçici kabrine çelenk koymuşlardır. 

ı Başı ı lntlde> 
hilden öyle çetin urtalarlı kır· 
ıı karşıya bulunu)'Jrduk ki bun. 
lan atlatmak ve huırünkü ili· 
barlı, ümitli, erdll mevkle 
knuşmak, ridden bir mudz• ııa
:nlabfür. :'.\tilletçe gr.çlrditlmlı 
büyiık imtihanlarla iftihar l'de
biliri7. Atatürkten bı31amık üze
re bu imtihanlarda bb.e yol gös
teren liderlerimlıe, bu u urda 
ran nren şehltlerimizl', gayret 
\e fedakarlık gösteren askeri ve 
siJasi garlll'rimize şükranımız 

Böyle bir milliyetçıli~e koril- este'ye verdığl t~inatı takdir
körüne saplanmı~ olanlar diğer le karşıh)•oruz. Bekanın teı\ıini 
hür milletlerden beklemeğe hak- daha geniş bir olçüye ihtiyac 
ları olan yardım ve işbirliğin- göstermektedir. Dolar meselesi 
den kendi kendilerini mahrum de ancak dünya olçüsünde halle
etmiş olurlar. Bunun içindir ki. dılebilecek bir me\"ZUdur.• 

Son hadi ede Valinin gösterdlAI cesaret hakikaten takdi
re şayandır. A aklanmı , dur otur dlnlemeeyen mahkfımlann 
arasına sükQnetle glrml'k '' onlan itidale se\ketmek herkc
ıln başaracağı bir l& değildir. Fakat Ceı.ae\·lerl meselesi H· 

de~e cesaretle halledilemez. Ba~kı memleketlerde'k1 vaılyell. 
ınütehassıslıınn ta,·slyelerlnl göıönünde tutarak bir an e\'\·el 

harekete ge~mell)iz. 
Enis Tahsin Til 

Truman, Eisenhower'i mesul tutuyor 
dili bir demeçte halka hitaben 
• bu gece iftiraların en korkun· 
cunu ı~ıteceksiniı, senatör 
Mc. Carthy CUmhuriyettl Parti· 
yi desteklemek için bir nutuk 
verecekmi$ • demiştir. 

<Baıı ı lndde> 
kararın Dııi•lerl Ba anlığı tara· 
fuıdan verll~C!inl ileri ıairmüş 
bulunuyordu. Bu be şerefli bir 
hareket tarzı de ildir.• 
Başkan Truman şunları llAve 

tlınıştır: 
•- O tarihlerde Uıakdo u kuv 

\·etleri komutanı olan General 
Douglas Mc. Arthur, güney Ko· 
teli birliklerin kAfı miktarda 
eğitim görmUı olduklarını, 1949 
ortalarında Amerikalıların Ko· 
tenen çekilerek kontrolu gUney 
KMelllere bırakmalarının mUm 
kün olacağını hatırlatmıştı. 

Koreden o z.aman Amerikan 
birliklerinin geri çekilmeleri ka· 
rarının yanlış olduğunu söyle· 
tnlyorum. Karar hAdiselere da· 
~·anılarak ve bUtUn mes'uliyet! 
Yilklenilerf!k "erllmlşti. Fakat 
e~er verilen kararda bir yanlış
lık olduğu anlaşılmışsa General 
El&enhowerin bu yoldaki tavsl· 
yelerlnln de ;>anhş olduğu an· 
laşumıJ olmalıdır. Kore J:ıakkpı. 
da o tarihlerde aldı ı ararlara 
bakılırsa General Eıscnhov; erin 
şimdi bu davayı halledecetı hu· 
Gusundaki ııöı!erlne bilmem ne 
ltadar itimat edilebilir.• 
l\Jc. Carthy • teven on düellosu 

Chicago 28 (A.P.) - Cumhu· 
tiyetçi senatiır Joseph l\lc. 
Carthy dUn gece \'erdiği bir 
nutukta vali Adlal Stevensona 
ilddetli hiicumlarrla bulunmus 
Ve yapılacak ı;eçimlerin netice· 
tine göre •Amerikanın mı. yok· 
ıa komüniımln mi kazandığının 
anla§ılıcağını• ı;oylcmlşUr. 

Senatcir Mc. Carthy radyo ve 
teıe,izyonla yayınlanan bu nut· 
kunu vali Stevensonun portresi 
tıl yapmıya tahsis etmlv \'e De· 
tnokrat Parti adayının • komU· 
ı:ıi~t değll6e bile komünistlere 
fırsat verecek b zı \'aadlerdc 
bulunduğunu. ileri sürmUştUr. 

Senatör Mc. Carthy'nin bir nu 
tuk verec~ğlni ewelden bilen 
Stevenson Massaclıu~etts'de ver 

Senator Mc. Carthy ise nut· 
kunda ·Daıl7 Worker• gibi 
komiinlst bir ~az.etenin Ste' en· 
gonu desteklemekte olduğunu 
ve bUtiin komünistlere de Slc· 
\·ensonu desteklemelerini tavsl· 
ye ettiğini açıklamıştır. 

Stevcnsonnn nutuk nreceğl 
kürsıl çöktü 

New Landon (Connesticut) 
28 CA.P.) - Dün gece \'ali Ad· 
lai Steven~on burada nutkunu 
\'ereceği tribünlere çıkmadan 
biraz. e\'vel tribünler çökmüş ve 
kırk kadar Demokrat Parti Uye· 
sl yerlere yuvarlanmıılardır. 

Tribünlerden yuvarlananlar a. 
ra ında sinema artisti Laurer 
Bacan ile Robert R)·an da bu· 
lunmaktadır. 

Kaza neticesinde kimse yara· 
l:ınmamı tir. 
isyan cdr.n mahkOmlar Stcun· 

Dil gör ek istiyor 
Chestcr < tmnols) 28 (A.P.) -

Uzun zamandır huzursuıluk ve 
karışıklıklara sahne olan bura· 
da kAln Menard hapishanesinde 
bugün isyan eden 300 mahkQm 
ele geı:irip tahkim ettikleri bir 
binaya yerle~mlş, kenı!llerine 
karşı harekete geçildiği takdir· 
de rehine olarak alakoydukları 
7 gardiyanı öldüreceklerini bil· 
dirmişlerdir. 

Haberlere söre bazı mahktım. 
lar binayı kordon altına alan 
emniyet memurlarına: 

•Valiyi görmek istiyoruz• di· 
ve bdırmıslıırdır. Ste\•enson se· 
çim kampanyası münasebetiyle 
hilen NevyorUtadır. Bu cihet 
mahkOmlara, bildirildiğinde ba· 
ıılan: 

•Uçakla oraya gittiği gibi, U· 

cakla hemen dönebilir• domiş· 
ler~ir. 

Cezaevlerinin nakli düşünülüyor 
ı Rıısı ı ınrld,.ı 

8ece g .. ı: vakte kadar Sultanah
ınet Ceıaevınde me~gul olartık 
tnahkCımların ifadelerini atmıs
lardır. 

Anıca, diln İstanbul Jandar
ına komutanı Ha)Tettln Turunı; 
~lr Jandarma ekibi ile koğuşlar· 

a arama yapmış, bıçak \'e kes
kilerle btr de tabanca ele geçir· 
ıniotir. Bunların sahipleri bulu
hanıamıetır. 
V Bu hAdiseden sonra istıınbul 

ali ve Belediye Reisi Gökay 
durııınu telefonla İç İşleri \'e 
Adalet Bakanlıklarına bildirmiş, 

batı tedbirler almanın zaruri ol
duğunu sö)lemiştir. 

Öğrendiğimize gore, Sultanah· 
met Cezaevinin \'e ÜSkUdar Ce· 
tae,·inin şehir dı~ında bir yere 
taşınması uygun gôrtllmektedlr. 
Cezaevinin Marmıradaki boş 
adalardan birine nakli de dUşU-

nUlmektedir. 
Diğer taraftan ewelki gUnkij, 

hftdisenln mUsebbiplerindcn olan 
Ali Uysal ile arkadaşlarının sıh
hi durumları düzelmistlr. H~dlse 
çıkaranlar hakkında şlrldetll in
zıbatl trzalar \'erileccktir. 

~dra Btledl e ıecllsl B•şk:. nı B~lln, Ba$bıkı>n Adnan len
hy;~ tarahndan kabul edr.mı~t; r. \'uknnda, B:l&bakın, Bı '.8D 

ın Ue ıorüşürken gıirülnıekt r.dir. Ortadıki, Londra Beledtve 
:\Jecll"i R..e kunt Bl Jin'dir. 

Cumhuriyetimiz 29 uncu yıhnı bitirdi Günün programı 
< Haşı 1 tnrldl' > 

Cumhuriyetin 29 uncu yıldönü ,.e minnr.timb hudutsuzdur. 
milnil resmen kutlama tcirenine 33 ı.ene l'\"Vel lnkırann kenı
bugün saat 9 da \'iliıyette vali ta nna geldikten sonra bugüne ka. 
rafından tebriklerin kabulil ile vu abildlğimiıd4!n dola)ı halimi· 
başlanacaktır. Bu tebriklere, ze ne kadar ~ükretstk atdır. 

İran huktımetinin memleketi
mizle diplomatik mıinasebeUeri· 
nl kesmifi olmasına esef ediyo. 
rum. Bu harek~t. İran milletiyle 
dostane bir ınlayı~a avdeti Si· 
dece daha güç bir duruma sok· 
mu& ibulunmaktadır.• 

J\ıı İldlrrlıııir.drn biri ılün ,\nkıırıııla \lalliık h:)kcli öniinıte 

konu ma ~ apaı krn 
<Bası 1 ın<'ırle ı \erdiği özel beyanatta, Amerikan 

rını kutlamakla bahti~·arım. Bu milletı ve hiikumetinin Türk 
mes'ut gilnllmilıiln yapıcılı~ında milleti ve hül..'ilmetiyle tesis et
canlnrını esirgemeyen az.li ~e tiğl dostane Işbırlığıni hararet
kahraman şehillerimiıi hürmet- le övmUs ''c: 
le anar, gazilerimize de uadet- - Çeşitli fhtllAf ve anla•maz· 
ter rlilerim. • lıklar yüzünden ikiye ayr;lmııı 

Huliısi Köymen, Kore sav:ı~ bir dünyada Türkiye ile Birle§İ~< 
bi~li~lmize ~u mesajı gönder- A:mcrika arasındaki dostane iş
mıştır: bırliği ı;ulhün esas temellerin· 

•Kore Türk tugayı komutanlı- den birini teşkil etmektedir. de-
ğına mi~tir. 

Yurdun çok uzaklarında mu- Türkiyenin bu en büyük milli 
kaddes bir ideal uğrunda çarpı- bayramı bu yıl Birleşik Ameri· 
şan kahraman Kore T\lrk tugayı kada ~imdiye kadar "Örülmemiş 
mensuplarının CumhuriYet hay- ölçüde bir alAka uyandırmı~. Bir 
ramlarını kullar ,., kendilerine leşmiş Milletler teşkilatı öıel 
daim~ ü~tün başarılar ve ufer- bir radyo proı:ıramı tertiplediği 
ler dıterım .• gibi Nevyorktakl Türk Ameri. 

Gentl Kurmay Başkanının kan cemiyetinde biiyük bir mü. 
iki mesajı samcrc verilecektir 

Ankara, 28 (A.A.) - Cumhu- Büyük Elçi Erki~ ezcümle şun 
rl~elimlzin. 29 uncu yıldönümü )arı bryan etmiştir: 
mUnuebetıyle Genci Kurmay 4 Temmuz Birleşik Amerika 
Ba~kanı Orı:ıenerat Nuri Yamut, için ne demek e, 29 Ekim de 
o.rdumuıa 511 mesajı göndermiş. Tiirkiye için odur. Bu milli s:U· 
tır .. •Mukaddes ve yüksek vaziCc n!imliz bir çok bakımlardan A· 
lerıne randan .?ajfü oı.~uklarına merikan istiklAl güniine benzer. 
inandığım ••e gunden gıınc artan Tıpkı 4 temmuz gibi Türkiye 
kl!"' P.~ ~r. kııdreti.yle büyük Tilrk Cıımhuri) et bayramı da bir mil. 
m.ılletının ve dUnya sulhunun lelin yabancı tcca\1lzüne karşı 
güven ve huzurunu mUldelcyen ayaklanışını, kahramanca mika 
şanlı ''e kahraman ordumuzun dele ini ve nihai zaferin' işaret 
29 uncu Cumhuriyet bavramını )emektedir ı 
kutlar, .b~tün ordu mensupları- ca:ncy'in mesajı 
nı ~evgı ile ~elAmlarım.• Napoli, 28 (A.P.) _ Atlantik 
Orge~e~~ ,'uri Yamut. Kore 'Paktı te§kılAlının Güney Avru

savaş b!rligımıze şu mesaJı gön. pa bölgesi başkomutanı Amiral 
derml tır: .. Robert Carney bu&:iln Türkiye 

•Kore Turk tugayı komutanlı- Cumhuriyetinın 29 uncu yıldönü 
ğın~ mü mUnasebeUyle Cumhurba~ 

. ) urdun çok uıaklarında bütlin kanı CelAI Bayara bir tebrik me 
dünyanın hayranlıklarını celbe- sajı aunmuştur: 
den. ecdadımıza has kahraman- Amiral Carney kuvvetli ve de 
ltklar ya~atan ve $anlı tarihimize mokratik bir Türkiyenin htirri
,·r.nl yenı sayfalar ekli~·en tug;ı. yet dilvası Jçin muazıam bir var 
vımmn 29 uncu <:ıı~hııriyet !ık ,.e kazanç teşkil ettiğini. Baş 
hayramını kutla:. . bütün tııı:ıay kan Bayar ile Türk milletinin, 
mensut'larına Usthn haşarılar TiırkıYe Cumhuriyeti tarihiyle 
diler. selAm ve sevgiler yolla- hakkiyle iftihar edebileceklerini 

istanbulda bulunan Milleh·ekil- Bu kadar ıorluklan yenen mil
leri, İstanbul garnizon komutan. let biz dtğil miyiz'! Onlara 
!arı, generaller, amiraller, kara, nlsbetle hiç kalan inıalırdaıı, 
deniz ve hava ilst subayları. jan. noksınlar··an, hatalardan dolayı 
darma komutanı Üniversite rek neden yılalım'! ~eden. kendlml
tıir \'e dekanları, profesörler, ze gü\·enmlyellm! 
Adliye ileri gelenleri ve diğer Bugıin beka, varlık mucadele
mUlki Amirler iştirak edecektir. mizi ve demokrul mucadtleml
Şehrimizde bulunan konsoloslar ıin en ı;etin safhasını tımımlı. 
da vilayette yapılacak kutlama mış bulunu)·oruz. Karşımızdıki 
törenine katılacaklardır. ilk hedef: siyasi ihtirasları erit. 

Eden, diğer taraftan inı:illı 
hükumetinin Sudanın kendi ken
dini idare edecek bir hUktımete 
doğru geli&mesini tagvip ettiğini 
söyledikten gonra Avrupayı his 
meselelere temas etml$ \'e &ÖY
ie demistlr: 

İl binasında devlet namına ya mele, kuvvr.tlerlmlıJ birbirine 
pılacak kabul merasimi bittikten katacak. müşterek blr lisanlı 
sonra alakalılar saat 10.30 da konuşacak, milli birlik n fstik
Taksim Cumhuriyet meydanında ranmıza bütün dUnyayı hl)Tın 
toplanmış bulunacaklardır. Müte bırakacak bir hale gelmektir. 
akiben geçit töreni aşağıdaki ı;ı· Ondan sonraki de\·lr, teçhlıatı-
raya göre yapılacaktır. mızı tamamlamak ve hertürlü 

A) Sehir bandosu. gerilik istidıtlannı terakki lstl-
B) İzcıler dadına ÇP.virmf'ktir. Bunun için 
C) Askeri okullar 'e birlikler dt hertürlü lmkinı malikiz. 
Tak im meydanındaki töreni j .tn~ana 15öyleytnlz: 1\ugilnkU 

müteakip saat 16 da Edirnekıpı d~nyada bizden me 'ut, vicdanı 
~ehitlif,!l ziyaret e<lileccktir. Ge. bızd.e.n. rahat, blılm kadar parlak 
ce ele İstanbul ve Belediye tara bl~ ıstıkbıl \'e itibara 11amıet bir 
Cındaki meydanlarda elektrik ve m~llet hilhonıı ıuı, ıöyle)lnlz: O 
su oyunlarından faydalanılarak mıllet kimdir! 
mnhtr.liC şr.nlikler yapılacak, ıeh Ru milli aadet ve milli azim 
rin muhteliC meydanlarında ıe· bava ını hiç bir politlka<'ı ~oı.: 
celeyin banrlolar çalacak. fstan· m.•i!.a devam edf'meı. Hf'rturlu 
bul radyosu da bu münasebette kuçbk ve hasis hisler, bu han. 
özel bir program tatbik edecek- ı nın içinde erimeğe mahkt\mdur. 
Ur. Bunu gP.ç anlayan ve e ki yoll· r· 
SE\'llÜ..,EFERDE da :l lirilme.kte inat eden kim e. 
BAZI JlEGfŞiKLiK lt.r çıkar~a. bunlar kendi rlf!"h; 

. lrrine çalı1an znallılar mevkUn-
Cumhurıyet Bayramı miinase. de bulunacaklardır 

betiyle şehir trafiğinin bozulma. • 
ması için Emnıyet 6 ıncı Şube ı Ahmet Emin YALMAN 
MUdCirlO~O bus;Onc mahsus ol· 
mak üzere tramvay ~e otobUs se Sevı'm Başay'ın 
rerlcrlndc baıı değişiklikler yap 1 

~
1

t~ ~~y~:~aı;u~~r~~at a den· Katili yakalandı 
toren sonuna kadar Kara köy ile 1 
Harbiye arasınrlaki tramvay se. < Bası ı lncldeı 
ferleri kaldırılmıştır. tı.ğı ta~klkat, devam ettirilmiş· 

2 - Otobüsler ise saat ona ka t!r. Dı~er sanıklarla beraber, 
dar Tarlabaşından Taksime çık~ cınayetın i§l.endi~i tarihte izinli 
<.'aklar, Taksim cihetinden gelen tlarak Manısadaki kıtasından 
ler de Zambak sokağından İstik stanb~la gelen Osman adında 
!Al cadde ine çıkmak suretile Ka bir erın üstünde de durulmuş· 
rakoy cihetine gidr.ceklerdir Sa tur .. Bu ~r zabıtaca bir mllddet 
at ondan sonra otobUslcr n~lm takıp edıtmlş, hal ve har ·Atı, 

_ . a para sarfıyatı uzaktan uıda 
bahı:e Kadırgalar yolıle Dağcılık kontrol altınd b 1 d 1 klu'bü · .. "et ki a u un uru muı-. ne ı<auar.!' ece er.ve aynı tur. İstanbul emniyet müdilrh.ilil 
glızcrglh!an d?ncccklerdır. bu elnayeti aydınlatmak 1 in VI· 

3 - pığer \ esalt Tarla başı yo zifelendird' ç 
lilc Taksime çıkabllecek ve B • .. ığı bir .ekibi l\tanlsaya 

. • e~ condermlş ve ekıp tanısa ubı 
o~lu .Balık.nazarı yolıle Karaköy tasile işbirliği ederek dOn katili 
cıhctıne gıdebllecekllr delillerı'le b r b k ı 4 G T k rl e a er ya a amı~tır. 

- .ece a sım e Cazla ka· DUn sabahtanberl devam eden 
!~balık olduğu takdirde Taksime orgu ve tahkikata göre, sanık 
ç.kış ~~ptırılmıya~a~ Tarlaba~ı Osman 1stanbula !~inli ıeldiği 
Kıırabı)~ ~?kak, '1 alımhan~. Dağ vakit Sarıyerdeki nnndırada bir 
cılık klubu, Mete caddesı ve kaç gün kalmı~ ·e · . k 
G" r il ·ı U { ,,, ' cınaJel a a· 

un:ı ı~su~u yo ~rı ı c seyr se er binde de kıtasına, yanında bir 
tcmın edılerek~ır. . miktar para ile dönmü~tür. 

5- Sırase~vıler yol~ Taksım~ Sanığın üzerinde ve e$yaları 
doğru tek istıkam~.tt~ ışleuteceıı: arasında yapılan aramada bir kı. 
Maç .sokağından donuş )'aptırıla· dın para çantası ve bır cımbıı 
caktır. ele gcçmiEtir. Kendisinin bu eş-

yaları nereden tedarik etU~ini J. 

K I • • ıah ) olunda 'erdiJl Uadcler ra ıçenm birbırıle tezat halınde kalmı~tır'. 
Osman, para çantası ile cımbızı 

Gl'ff ı'g"" ı' f ı'lm isımlerini bildirdiği arkadaşla: 
rından aldığını sôylemiş, fakat 

< Raıı 1 incide> sorguya çekiltn bu fahular Os
karar vermi~lerdir. 

Kraliçe ve F.dinburg Dilkil oto 
mobillerle Empire sinemasına 
geldiklerı zaman kapının önfln. 
de 20,000 kadar meraklı I.ondra. 
lı toplanmış buluııuyorlarc!ı. 

•- Avrupanın Hvunmı kud. 
retinin tesisinde mühim bir te· 
rakkiye &ahit olduk. Kuzey At
lıntlk paktı teşldlAtı bugün 
Skandlnıvyadan Ortadoğuya gf. 
den müdafaa hattını tutmakta
dır. Bu teskilltın tehdit edici 
kudreti, cesareti ve kendi ken
dine olan inancı ıibi günden iil· 
ne artmaktadır. 

Türkiye Başbakanı ile Dıs İş
leri Bakanı son günlerde İngil
tereyi ziyaret etmişlerdır. Türk 
destlarımııın sahip oldu u kuv
vet ve aıim hepimiz için cesaret 
verici blr mahiyet tısımaktadır. 

Yugoslav milleti cesur blr ida
re altında kendini Sovyet kon
trolUnden kurtırmıetır. Bu ınil
let de tecavüze karıı koyacak 
cephenin bir uzvu haline rel 
mi~tir. Böylece A\Tupı, ıon 40 

Meclis ba$kanhğına 
Kimse talip değil 

( Baıı 1 incide> 

makamının tek parti ıamınında 
olduğu gıbi muayyen şahış\ar uh• 
desinde bir gedik hahne &elt!!e
mes.ini müdafaa etmektedirler. 
Bunlar bilhassa, ~efık K.oraltl· 
nın fl'Çen sene Refık Şevket ln
ctye nazaran cok az bir rey far· 
kı ile seçildiğini, Meclil Reisliği 
makamından belı:len•n t~rafsıı· 
lığı ıösteremedltini. llltaydaki 
konuşmasile umum! efklrda çôk 
fena bir not ıldı&ını bdlrtm k· 
tedirler. Bu ı.tıllenekıllui. R~
flk Koraltanın Me$rutlyet ltc1isi 
mebusanlırında dahi ıaıet ıle· 
rf' tınının Mecll! encilmenlerlne 
koridorlarına ve ıulnosuna gir
me hakkını kaldırıcını. 2ecen 
sene gazetecileri Iecfü ıaıinosu 
na dahi aokmıyı•ını tamamen 
keyfi bir idare diye \Uıflandır· 
maktadırlar. 

Konttan bütiln bu barekttleri
lr. kendisini blzıat eberiy1ıt ala· 
mu bir bale kaymuştur. Fakat 
bir kısım Milleh•eltilltri: cBelkı 
seçim klbillveti yok ama. ne ya. 
palım, Bayar ve Menderes onu 
l!tiyorlar. demekte ve bunun 
propagandasını vapmaktadırlar. 

Bazı 'Millct\·ekilleri de: .onu 
MPrlls Reisi yapmtzsak. muhak· 
kak kabineye girmflk istlyecek. 
Ur, bir kurucu bir makama gel
m den na!ll durur•• demekt . 
dirler. 

Esasen Meclis Reisliğine tabii 
namz sayılacak ~ahsiyetıerden 

hiç biri bugüne kadar namzetlik· 
lerini ko)mamııılırdır. Hf'nüz. 
bö~le bir emare de yoktur. Bu 
itibarla Koraltanın az bir reyle 
dahi olsa seçileceği ve bu vaıl· 
yeti hoş ıormiyen Milletvekille
rinin müstenkif kal:ıcağı anla~ıl. 
maktadır. 

Kahire' de Ortadoğu 
• 
için temaslar 

, < Bııı ı tncldel 
temaslarında Orta Sark mUdıfu 
projesi hakkında Arap devleUe
rine yapılacak t klıileri rozdtl\ 
gecirmektedirler. 

A>'llı çevreler. Arap devletle
rinin Orta Sark müdafaa proje
sine i~lrak ıçın yeniden bir muh 
tırı ile davet olunacaklarını bil· 
dırmektedirler. 

Mısır resmi mahfillerinin kı
naaUne göre. Batılı devletler. di
ğ,.r Arap devletleri ile birlikte 
Mısırı da Orta Şark müdafaa blo 
kuna davet ettlklerı takdirde. Mı 
m hükQmeti, Türkıyenln bu hu. 
susta haıırladı:ı projenin btbi· 
kını istlyecektir. 

Bu aksam. Mısır siyası (evre
lerınde. Mısır hukCımetinin Türk 
tezlnt destekleme e karar verdi
ği açıklanmış, diğer batılı dev· 
letlerin bu mevıuda Türk tezini 
tasvip etmelerinin ıarurt oldu· 
guna i~arl't olunarak. ancak bu 
suretle Orta Şark müdafaa bloku 
nıın, büttin Orta Şark devletleri
nin iştirakiyle tahıkkuku•n 
mumkün olacağı ifade edilmfı
tir. 

Soförlerin 
Sarhoşluğu nasıl .. 
Ol ülüyor ? 

.(l!n1 ıl Untüdel 
beynin muhtelff kmmlınna 
ba~lı olduğu için içeriden ıe
len hafı! ihtizaıtar mflrl.."t!zd• 
bUyUtülerek Encephalograf'e 
kaydedilmekte, bıı suretle be
yin hücrelerindeki reaksiyon
ların kontrolü mümkün olmık· 
tıdır. 

Sırhoaluğun dereresl 

A tet ıckh"P tnbımmlil kabltf. 
yeti ol~iile~ek olan kimse

ye ayıkken tatbik edilir. Du
rum tetbit edıldikten Sônra 
ona iki kadeh içki \1erillr. Sar. 
hoslu~un mall1m teıabürlerl 
daha başlamodan beyin hflcre. 
teri anormal ''" gayri munt~
zam Ukro dalgaları neşret
mektedir Fakat kontrole tlb1 
tutulan soford,. bu miktar aar. 
hosluk ,,,..lıt l"tmezse i(ki mik
tarı artırılır. Bu &ek.ilde on :ın 
ne miktar lcki kaldırabileceği 
beynin nesretti~I dalııları g~s
terPn j!l'afikten anlaşılır. 

Eskidenheri hevin tümörleri
nin yerini tesbile yaravan !:n· 
r"nhalo~raf rıhaıı. bııgün artık 
bir insanın ickiye t.ııhammUl 
kabillvr.tini ölçmek iı;ın de kul
lanılmaktadır. Eks,.rlyı kata
tarın sarhoş goförler ellndtn 
cıktığı dO üniJIUrse bu meto
c!un bugünkü ıevrütefer ktı· 
mekf'~I arasında hellıbulı ea
elerdıon biri olduitu ııörülUr. 

Çf'\'lren: Tolun Atpteokhı 

Yeni Neşriyat 

Türk Dıli Dergislnın Kası• 
1952 tarıhli 14 uncu uym Ç• 
siUı yaıılar \'e ~iirler çılcmıs· 
tır. Ttirk dilini okuyucularımıza 
tıv&lye ederiz. Fiyatı !50 kurut
tur. 

rım.• yazmış ve: 
Tanınmış bir çok sinema ar. 

llslleri \ 'C bu arana Gene Kelly, 
Sir Laurenco Olh-ier, \'Men 
l,eigb Charlle Chaplin de bu 
filmi dun gece seyretmi~lerdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Talebe Fedr.rasyonunun 
mesajı 

Ankara. 28 (A.A.) ...._ Turki)e 
Mılll Talebe Federasyonu aşağı. 
daki mesajın neşrini ajansımıı
dan rica P.tmi:tir: 

.cumhuriyetimizin 29 uncu 
'ıldönümUnü milletce candan 
kutlııdıl!ımız hu JZDnde. bü\'lik 
inkıHıpcı Atatürkli minnetle ·an
mayı Tiirkh·e fitll Talebe Fe. 
tfora vonu. bir ntan \'azifesi 
addeder. Cumhurh Ptlmhi ve in. 
lcılArılarımızı. J!enclik olarak her 
zaman canlı ve tnze tutmanın 
şuuru içindeyiz. 

•Hepimiz istıkbal için buyük 
ümıtter beslemekteyiz• demi,. 
tir. 

Ameılkada 
Nevyork, 28 Ekim (USIS) -

Türkf)e Cumhuriyetinin kurulu 
§Unun 29 uncu yıldönümü Birle. 
~Ik Amerikada geni& bir şekilde 
tes'id edilecektir. Bu miinasebet 
le TUrk • Amerikan cemiyetinin 
tertip ettiği senelik ziyafette 
ileri ı:elen Türk ~e Amerikan 
resmi ~ahsiyetlerl söz alacak. 
tardır. 

B. B. C. nln yayıı ı 

Kr lıçe fılmin başlamasından 
evvel sinemanın bekleme salo· 
nunda kendisini karşıla)an ar· 
tistlerin ellerınl sıkmıştır. 

Kraliçe Charlie Chaplin'e 
.s.a~ne Işıkları• isimli yeni fil
mınızı heniiz g6remedıma demie 
\'e C~~p~in de cYakında görebl
l~ceğınızı tahmin ederim• demiş · 
tır. 

Bu gece Kraliçe F.lizabeth II. 
'"~ Prenses Margareth henüz Pa. 
rısin bü) ük lerzılerlnde bile gö. 
rillmemiş fe\'kalflrle ı:Uzel birer 
tu\•alet giymişlerdi, 

• • • t •• 

tJlllJllNlU • • 
TlNClRlt.El/#1 
YERCİH EDİNİZ 

PIYA$AO• $A'1t.HHrAOI• 

rUllll/YI 611.rlf llf'10~U 
Nlll •• ,11. Vf OllTAKLAll 

Ç ÇU PAUlll '<) • IJTANIUL 
"fıl(U Nllt ----------

Bu mııtlu günU sev$!lli mille 
timizc. kutlar. Cumhııriyetin bil 
yük mimarı ~tat!irkiin. eserine 
yakısır bir vckar ve 1indellkle, 
izinde olrhıl'umurıı belirtiriz.• 

İstanbul, 28 CA.A.) - Cumhu 
rlyet bayramı mUnasPbetiyle 
İngiliz R. B. C. radyosu Tilrkçe 
yayınları kısmı, yarın akşam 
TI!rkiye saatiyle 21 dı> neşredil. 
mek ilzere hususi bir program 
hazırlamı~tır. 

Filmin sonunda halk salonu 
alkı~larla lnletmi& Cakat" buna 
rağmen film milnekkidleri tscri 
hiç beğenmemıflerdir. 

mana böyle §eyler vermedikleri 
ni beyan etmi§lcrdir. Cımbızlı 
para çantasının Sevime ait olup 
olmadığı, ancak istanbulda se. 
vimin annesinin ve yakınlarının 
teşhislerile tesbit olunabilecek· 
tir. Çanta~ la cımbızın Sevime 
aidiyeti tahakkuk ettiği takdirde 
bunlar Osman aleyhindeki delil· 
lerin en kuvvetlisini teşkil ede
cektir. Sevime ait saat henilı •
le ieçm mistir Fakat sanı ın la 
kir olmasına rağmen kıtasına 
paralı dönüşü üstünde de ehem 
miyetıe durulmaktadır. O man 
parayı mezunlyetı sırasında kim 
den aldığını tam mlnısıle izah 
edememistir. İfadelerinde daim• 
tezatlara dü5en. şaşkın ve kaçı· 
maklr $1!1tilde konuşan sanık. tah 
klkatın daha ~ümullü şekilde yU 
riıtülmesl içın İstanbul, emniyet 
te~kilUına rıensııp bir ekip re
fakatinde dün Bandırma yolfie 
şehrinize ı;evkedilmişlir. Sınık 
bu sabah 6,30 da İstanbula aeı. 
miş olac:.k ve Emnivet ~fildilrlil 
tünde sorguya çekilecektir. Z• 
bıtaca yapılan tahkikat ,simdilik BETONARME RESSAM ve KA.Ti HESAPÇI 
son derece ,wi tutulmaktadır. FEN MEMURU ARANIYOR. Erkin'in denr.d 

Vaşington. 28 - Tiirki~·enin 
Vaşington Bü)ilk Elçisi Feridun 
Cemal Erkin bugfin Tılrkiye Cum 
huriyetlnin 29 uncu kurulus yıl. 
donümO münasebetiyle AP. ye 

Bu programda, İmparatorluk 
Genel Kurmay Başkanı Mare§al 
Slim ,lngilte.renin eski Türkiye 
Büyük Elçlsınln e:i Lady Kelly 
\'e Profesör Bernard Louis'ln 
mesajlan yer almaktadır. 

Bu sabahki bütün İngiliz ga. 
zcteleri Kraliçeye niı:in bu ka . 
dar alelAde bir !ılmin gösteril· 
meslnin seçltmiş olduğunıı sor
maktadırlar. 

Eununlı beraber ısalAhiyetli 
kimselerin, hakiki katilin nih• . Zonguldıktaki büyük bir betonarme inşaatı için Uç 
Yet ele geçtiğine dair ke.dn kı· betonarme ressamı ile iki kati hesapçı Fen memuruna ibti· 
naatleri mevcuttur. Deıu:erln is vaç vardır. Çalışmık istly@nlerin kendi el yazılarlvle tahsU 
bat kuvveti belll oldıı'<lın unra dMeePlerinl. ıı!kerllk durumlarını, bonser\'l& ve nüfus tez. 
Sarıyer cinayetinin bllyük 11rr1 lrf'rf'•i C"OJ•f'tl•rlni 1.nnguldık P. K 32 adre!>ine blldlrmfll,f'r 
da böylece çöztllır.üş olacaktır. •lll••••!m••liıı•••••••••llİllliııiılİlıiİİlll 
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H \Ş \Ç\N 
YR\ s\R 
LASTİK 

· .. .a.·\..a\l etmek\e 
lastiği iY' "'l"' 

... t·" masrat\arında \as \1\ · 
esash tasarrut\ar tem'~ 

b\r tara-. 
edebi\\rs\n\z . . 
lürk\yen\n her 
\ında\ı.i 6000 'tEAR 
acente\erinden 
\zahat ahn,z. 

TATKO 
OTOMOBiL LASTiK va MAKiNE TlcARETI T .A.Ş. 

8•hçest Ker,ıaı • BIEYOCLU • ISTAHBUL 

DÜNYA YOZONDE olaER MARKALARA NISBETLE GOOD YEAR LASTiKLERi OZERINDE DAHA FAZLA YOK VE DAHA FAZLA YOL(;U TAŞINMAKTADIR. -
BULMACA 1 GENERAL YATAKLI VAGONLAR 
1 1 J ' 1 • ' • 

.. .. 
• .. 
• .. 

UU:"tl\Ü 8l Lı\IA t;AM'\ HA l,Lİ 
<: dan °a.• 1 - ll•r ın ~ -

Et • Rt• 4 1 ht 5 - t:-
n• ti llo llıhu 

K 1nu 

l" •• do'I \ ı •• 1 - ~lerr "' 
::ı ı,. nı•lm 

:. - Aı a ~. 6 - ~. 

Türkiye Temsilciliğinden 

V G O N - l İ - C O O K GALATA 
Se,·ahat acentemiz. Deniıcılık Bankası Ranka kı~mının 

gi~elerinı halka açık bulunduracağı 27 f;kım sahahından 
itıbaren mezkur banka holünae !aali.)'etine de\"am edecegını 
muhterem mü~terilerimize a~gı ile arzederız. 

H's'Sfü 11°63: 

i LAN 
tstanbul Dörd''ncü icra Memurluğundan 

t 9·0/5218 1 
Üçüncü \e dördüncü derece· mer mu luk ta,.lı alaturka hcla-ı 

deki ipolek alacaklarından ılolıı· dır • 
.> ı merhun olup tamamına bilir <'atı kat ı: 
kişi tarafından 23 520 Jıra kıy. Camekanla kapalı ~ofa Ye urla t 
met konulan \'e \aki ilh'az füe_. ufa~ bir teras. iki ~·ııtı altı, 
rıne icra yargıçlığınca 40 000 li· kontrplilk bölmeli alaturka hc· I 
ra üzerinden arttırmaya konul· ıa, mot:aik t'\'İ)eli mutfak olup, 

i
masına karar \'erilmiş bulunan bu katta ayıla (40) liraya Anjel 

' Beyoğlu Bozkurt mahallhinin kiracidir. 
Bay Sungur ve Feriköy Barut· Ah ap \'e dcnıır aksam yağlı 
hane caddesi sokağında en e ki boyalı olup, bodrum Ye zemin 

1
3, 3 :\iti. 3. m e ki ve ) eni 39, kat pencereleri demir parmak· 
41, 43 taj 39. 41. 43, 74 kapı ve lıklıdır. 
1297 ada 7 par-el sayılı 8'4 met· 
re murabbaı miktarında iki dük Huıluılu : 
kAnı olan kar1:ir C\'İn tamamı Tapu kaydı gıbidir. 
:?OQ-4 ayılı icra ve iClAs kanunu· 
na göre açık arttırmııyn konul· \'iır ölçü~ü: 
muştur. 

u q ıı. ••• BUNDAN AlASI OLAMAZ 
~ 

Kadastronun 1297 ada, 7 par
sel sayılı tesbitıne göre (84 00) 
:'112 olup, (72.00) :'112 si binadır. 

Gayri menkulün ·atılabilmesi 
için rüçhanlı olan bir ve ikinci 
derecedeki ipotek nl:ıcakları ile 
~atış b teyenln masrafını t:ecınesi U~geri: 2:l:l20 liradır. 

%9 Ekim 1'15:! - Çartamu:. 
lSTASBl'L 

'BıUı l>rr an Juıl lı•T• 1 J9 00 lla· 

7!ro~r•r:: ar - O' lhan• Te rı.1 mu ~ 
( Pi) :t 4.'> J\amık hal l muz A (Pi,) 
. , 00 

ll <: 

1. B. 

Şehir Tiyatroları 
Eminönü bölümü 

Eminönü Öğrenici lokalinde «eski Halkevi• 
1 Kısım Cumartes~ gece inclı:.n ilıbar-cn 

TEHLiKELi DOl\E!tllEC 
Yazan : Priestley 

Çeviren : Tunç Yalman 

Sahneye koyan: 1. Galip Arcan 
l'er,.embe: e.Talebe•, P azar: ullalk geces!s 

Cumartesi akşamı ,.e Pazar matine. 

Temsiller saat 21 de başlar 

Bıletler herı:un saat 13 d en itibaren Enıinömi ö~rırnıci 
lokalinde satılmaktadır. 

Temsil sonunda her istikamete otobüs temin 

edilmiştir. 17104 

fyj malın reklômo ihtiyacı 

İB 
yoktur 

R 
\r ,_._ ___ ~ TUVALET 

SABUNLAR! ... '·---

Tramvay, Tünel ve 
İ. E. T. T. Umum 

Otobüs Pasolan 
Müdürlüğünden 

lazımdır. 
Bi l irkişinin raporuna güre 

gayri menkulün evsafı. 

Gayri menkul, Ilo1Jturt mahal· 
le-inin, Bay Sungur okııgında 
74 \"c Uaruthane caddesinde 39. 
41. 43 kapı sayılı, altında iki 
diıkkAnı nte\'cut. beden duvar· 
tarı kArgir, dahili :ık amı kıs
men ah ap evdir. Elektrik, su, 
hıı\•agaı:i tesisaU \'ardır. 
Dükkanların altı bodrumdur 

'e binanın birinci katında hir 
şahnisi me,·cuttur. 

i -& \ t' 39 No. lu ıluı.k i n : 

fki yiizii demir kepenkli, ze· 
mıni bozuk karoo;iınan döşeli O· 

lup, ta,·aııı putrel voltoludur. 
Hakkı Küçükkaya a)da ( 15) li· 
ı·aya kiracıdır. 

4 ı :\'o. lu diikkin: 

Önü camekan, zemini karo~i· 
nıan do~eli olup, tıl\'anı putrel 
voltoludur. Argirl Pistoli, ayda 
<20> liraya kiracıdır. 

.. 43 No. Ju eY: 

' 

Rodnım kat: Zemln kııttan :ıh 
sap nıerdh enlP. inilmekte oldu· 
ğıı gibi. -okaklan da tek kana llı 
demir kapıdan girilerek, dört 
basamakla inilen, zemini kırmı· 
zı çini dö eli. mermer mu luk 
ta lı. nı:ıltız ocaklı mııtfak olup, 
arkada merdh·enaltı könıiirlii k, 
al:ıtı ı rk:ı hela Ye nyı1ııı l ık nı:ıh:ıl. 
linıle de bornk tı ı luınbalı bir 
kuyusu ınncutıur. 

lemin ka t: 

Sokaktan heş ba,ıınıakla ~·ıkı· 
larak. çift kanallı demir k:ıpı· 
dan girilen antre \e koridorun 

Trtım\a~. Tuncl \(' otobii !erimizde para ıl eyahat hakkını 
,·eren pa ol:ırın, hfımiller. tarafından bıletçilere \'C kontrol 
memurlarımıza gô,tcrilmc i sayın yolcıılanınızclan rıca olunur. 

(! i080) zemini mermer döşeli olup, so
•w kak .cephe-ınde bir oda \e ay. 

dınlığa açılan bir kapı vardır. 
Borçlular oturmaktadır. Ha~rttr ı il ı; Ttı 1 11! o&S l'ıırt lur 

k uf koro U, _0 1 r nad)O C'&H S 

20,:ıo Datııl turna ile 0111n haTl'orı 

20,•3 Cumhur • ~ O il il ;fö umfi 

i•t or :? 1 O Dor•a balın f ı ııro.ram 

banları n 111 tsrrlrrı U,00 ... ark;.ar n bpın~. 

8ir inr.i kat: 

Ahşap merdi\'enle çıkıloın. mer 
dh·enbaşı kapalı bir ofa üz.eri· 
ne iki oda, korıdor iııerınde yli· 
ku bulunan dıger bir oda, mer· 

Yuk:mcla cı·safı yazılı ı::ayri 
ınt'nkulc ait "artmımc 29/10/ 
932 tarihinden itibaren dairemiz 
de :ıçı k lıulundurulacaktır. 

Birinci acık arttırması 19 1 ti 
952 tarihine rastlayan çar,amba 
günü saat 11 den 12 ye kadar 
icra dairesi s:ılonunda yapılacak 
\"e muhammen kı~ metin % 75 
ini bulduğu takdirde en son art 
tırana ihnle edilecektir. Aksi 
halele s:ıtış on gün uzatılacak 
ve 29 ı ı. 9S2 tarihine rastlayan 
cumartesi giinU a) ni mahal ve 
saatte yapılacak ol:ın ikinci a· 
~·ık arttırmada en fada bedelle 
talip ol:ın:ı ihale edilecektir. 

S:ıt ış acık arttmııa ill' ~apıla· 
cagından ''e salış bedeli de pe· 
şin olduğu ndan arttırmaya ı:?İ· 
recek lerin nıuhıınııııerı kıymetin 
'ö 7 buçuğu ni b~Linde pey 
akçesi ,-ermeleri 'eya milli bir 
bankadan teminat mektubu ge· 
tirmeleri icap eder. r.:ıyri men· 
kul kendisine ihale olunan kim 
~e derhal veya verilen müddet' 
içinde bedeli ödemezse icra ve 
lflAs kanununun 133. eti madde· 
sine göre işlem ~apı l ır. Birik· 
m is vergi ,.e Yakıf borcu •at ı ş 
bedelinden ödenir: tellaliye rli· 
sunıu, ihale pulu ,·e ıe~cil nıas· 
rafı iılıeıya aittir. 

fpotek sahibi ahıc:ıklılarl:ı di· 
ğer allik:ıdar:ının \'e irtirak hak· 
kı ~:ıhipl erinin ga) ri menkul ii· 
1erindt'ki haklarını husu~ilr. faiı 
''e ııı:ısrnfıı dair olan iclılialal"I· 

nı il!iıı tarihinden itib:ırl'n oıı 
beş giin içinde evrakı ıııüsbitelc 
riyle ılııiremiıe lıildirmelcı-i. ak· 
si halele hakları tapuda kayıtlı 
olmıyanların paranın p:ıylaşma· 
sından hariç kalacakları: arttır 
maya iştırak edenlerin ~ar tn:ı· 
meyi okumuş \"e munderieatını 
kabul etmiş addolunacakları ve 
daha ' ·la izahat almak istlyen· 
lerın 950 5218 do~;ya numarası 
ile ınnr~~aatla ~artname, tapu 
kıydı, bılİl"ki~i raporunu görüp 
anlıyıcakları ilan olunur 

Ji:4Zl~A 

1TECBÜBE 

-işte Pan American 'ın 

H En GUN Chprıer·ı,r•25oOOO 
Km katrdcr :ıa 000 dcfodan 
fazın A ll11nııt:ı aşmı~lardır 
24 5<'ncdcmbcrı ondr:rlık yap· 
maktad.rtıır. D ter hiç bir 
Şırkrt bu ıccr\ıbt!ve sahıp d,. 
l:ıldır Trnzılfıllı turıst ıarıfc· 
•ı ıhılns cdılınış bulunuyor. 
Sc~ ahat Accnıcnızc \"t"y;ı P:ın • 
Amerıcan llnva Yollarına ınu• 
rornııı rdınız. 

• Tt•f. Martı , "9• ...... ttc&ft W•ıd Al .... at ı. lne. 

IU•~IUl Oele••ter•f• Yeftl Çer ı• 
20, ı.ı •111• . •on2,, ıc. 2014 
A 1" 1 6 1 A t A'tlı.ere 'efe t Olt•ı. 

r.ı, uuı 

PM 
PAN A.HERICAN 

OÜNY~NIN iN TIC- Üllt l HAY4Y0Ll4 

- ~ . 
O]'OMALTINE 

MAL. T ve YUMURTA 
HOL.ASASI 

DlmaQ enerjisinin 
t<avnaQı Ovomaı 
tlne•ıı kahvaltıdır. , 

tmth :u sahıhı : St!'\A.'1 KUIU t 
!lieçh·atı fillen ldarp eıle:ı 

\'azı lş l e rı \te ııl Mtiıliırı.i 

ımn.tu n ::\ •rn 
l\' A 1 \:'it ı ı ;ılJr l rrılık ' " Mat ba 

acılılı 1 A ~ - t tanhul 
VATAS MAl'BAASI 

Kin inl i G R i Pi N Grip ve 
Nezle başlangıcında bi r ç ok 
fenalıkla rı n önüne geçer. 

r ...... ,. 

Baı, d i ı, adale, 

t t b _... 

COMPAGNİA MAR.TJİMA GİLMAıi 
GENOV 

CENOVA - PiRE - ISTANBUL ve IZMiR 

Arasınoa yeııi ve muntazam bır posla tesis erlıldlğini \'t' ~, 
postalar GİLERA ~IAR İTTİ r. I A - GENES kompanyasının 1 

purları ile icra cdileccğınl sayın ithalatçı 'e ihracatçı ııı 
esseselerine bilılirm<'kl c serer clu~ar. 

ISTANBUL'dan : PiRE • CENOVA ve MARSIL Y A''{d 

\'akında hareket edecek ~apurlar: 

GILIOLA Vapuru S Kasıma doğr" 

DRAFIN )) 15 » J) 

SAN AMBROGIO ,, 25 )) ,, 

ZEN A » S Aralığa » 

Fazla tafsilAt 
40 :No. 

için Galalarla eski GıimrUk Sokak F.mck 11'~ 
da kflin Türkiye için umumi acenteliği 

ORIENTE ESPRESSO 

:\lıiessesesinc mlır::ıc·aat. Telefon: .ı 1n4:l Tel2: Orisprcss0 

----------------~---------:,,; , ' AYDA 10 
lira taksitle 

Divitin ,_ f"irlze - Mc· 
lAnj Tirikotin - Kumas
lardan Birinei sınır ıs· 

marlanıa 

Manto - Tayyör 
120 - 140 - IGO - 180 

Liradır. 
Scli'ıhaclclin Knraka lı 

Mnhmutp:ışa Kapalıçarşı 

kaoı s ı ~·nııınc l a No. 1R 

--DOKTOR . . 
RIFAT iNSEL 

r.tıcı e •e Kait ı rsak nastalılı 
ıarı liasurun ı melı vats 11 

IPdavısı 

!\isınta sı - Rumeli Cıtl 
St11ın ~ part No t fel : 
ıc11·~·· 

- l <>H_, 

Raif Ferit Bir 
Verem· te l>ahlll Uac;talılı 

ları '\liılshassm 

\luaycnchane Hesııctıı ~ 

1 ıaınvay t:aıl ı-:mnıvcı San 
•ı{!ı van ını1ıı :'\n 1.t. lıl 

l
H4:m.; ıuayenp t 7 111 ~ ı~~ 

1 \ alı Konat:ı <.:ad No 3:1 
1-laşara n A p Kııı ı ı elet on 
'"lRR4 - ~ 

ZAYİ 
İstanbul 6 ncı şubeden aldı· 

ğım :!469 No. lu plAkamı 'Zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es· j 
ki5inin hükmü yoktur. 

~lehmet Fıhrettln 
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Bizde hakiki man asile cumh_uriyetin \Hiç bir sahada geri hareketlere, geri 
9SOyekadar kuruld.-ğu iddia edilemez kallnalara· tahammülümüz yoktur 
19 5 O seçimleriyle milletimiz fam ve kamil şekilde kendi işlerine 

el koyduğu zamandan beri memleket şimdiye kadar 
görülmemiş bir sür'atle gelişmelere sahne olmuştur. 

Bugünüınü.:iiıı 

flaıinıalleri laer 

ve yar 11111111:111 biiıiiıı 111es'11t 

unsurdan evvel 1çeride siyasi 

rejimde sulha ve hıı%tıra bağlıdır emniyete~ 

zaruri olup olmadığını, lüzu· ı ·--···c;~~~~·;;;;;;m=:=:=::=:=::;::==:=:~~~=======;=======ı;ı;:::::::::::ı mundan fazla uıun sürüp sfir. 1 
mediğinl \eya bu devre e na. 
~ında i,lenen hataları mllna· 
kaµ edecek değilim. Bayramı 
tes'ide haz.ırlandığımır. bir sıra. 
da bunu münasip görmem. 
Çünkü bu yazımın asıl makııa. 
dı Cumhuriyetin bugün mem· 
lekeUmiz için ne büyük bir 
nimet te$kil ettifini belirtmek. 

Biz Birinci Cihan Harbi ile, 
ça(tından çok geri kalmış 

bir cemiyet olarak, karşılaştık. 
\'alnır. vasıtalanmır. dcğU fik· 

'l) irınci Cihan Harbi bizim ta. 
rarın maQlfıbiyeli He neti. 

<'elcnclıktcn sonra .Milli Mı.ica
delc devrimiz b:ışlar. :\lilli l\tü. 
<'adclenin ana hcdcCi, ~üphesiz 
ki yer yer i,calc uğrayan 
memlekell \C isliklBlimizi kur. 
Uırmaktan ibaretti. Bu ana ga. 
J.C~ i tahakkuk ettirebilmek 

için mıllet iradesine dayanan 
bır ıdarc kurmak da zaruret ha· 
lıni aldı. Bu ftıbarla denilebilir 
kı lılll Mücadelenin iki ana 
hedefıni islıklal 'e milli hiki· 
mı)ct teşkil eder. Bidnci h~· 
def bildiğinız gibi büyük. bır 
askeri zaferle ve onu takıp e· 
den sulh muahedesinin imza
lanmasıle tahakkuk etmişti 
Kısa bir müddet sonı·a da sal· 
tanalın ilgası ve Cumhuriyetııı 
ıl~nı ıle milli hakimiyet esası
nın tahakkukuna doğru da en 
mühim adım atılmı~ oldu. 

Fııkat, şayet Cumburi)et mıl. 
let iradesine dayanan hır 

idare şekli 1 e , e binnctice 
sc.rbe t sccımlc.re da) anması 
llzım a; şayet Cumhurı:et~. va· 
tandasın siyasi, jçtimaı bulün 
hak \e hürri)eUerinin temlna.t 
altına alınması ,.c milletin sı· 
~asi partılcr halinde tc~kilAt
Janabılme 1 ise ve şayet cum· 
huriyette hUr matbuat müessc· 
gesinin mevcudl)·eti ,ar~ is_e. 
bu manada bir Cumhunyctın 
950 Yt- kadar kurulduğunu id
dıa edebilmek mlimkUn değil· 
dır. 

ten ibarettir. 

zıra hakikat ~udur ki insan· 
Iar hlirriyete knu~mak 

uğrunda asırlar boyu uğras· 
mıslar, dö\u müsler, akıl 
'e ha,> ale gelmiyen ıstırap \'e 
felaketlere se,·e se e katlan-ı 
mı~lardır. Bütün ga) elerl in· 
an cemiyetini bir ~ı ın halin. 

den çıkarmak ve her !erdi 
mulkU devletın scllı:: ~e idare. 
sinde rey 1ahibl )apmak lAlll 
demokrasiyi gerçekleştirmekti. 
Anladığımız mfınada Cumhuri. 
) et bir millete sadece mfıne\'i 
kıymetler bahsetmiyordu. Bir 
milletin kendi işlerini kendi 

eline alması, o mllletin bütün 
sahalarda süratle ilerliyebilme
si imklinlarını da kazanma ı de. 
mekti. Nitekim 1930 seçimle
rile milletimiz tam ve kAmil 
şrkilde kendi islerine el koy. 
duğu, blitün jşlerini murakabe 
imkanını bulduğu zamandan. 
beri, bu memleket şimdiye ka
dar görmediği süratll ~elisme. 
Jcre sahne olmuştur. İktisadi 
inkişafımır. gör.le görülür, elle 

tutulur ve en menfiler tara· 
fından dahi artık münakasa 
edılemez hale gelmiştir. İnki. 
saf halinde bulunan bir iktiSI· ı 
dl bünyeye dayanan maliye. 
mi-ı de bu kalkınmayı hiç bir 
arızaya uğratmıyacak tedbirle-! 

ri almış bulunmaktadır. 
Ordumuz günden güne kuv

\'etlenmektedir. İç emniyet, hu. 
zur 'e mine\i asayiş hürriyet 
nir.amı içinde tahakkuk ettiril. 
mi.Ur. Dış emniyetimiz her 
tedbirin ittihuı ile mUmkiln 
olan dereecde sağlanmı5 bu· 
lunmaktadır. 

İşte Cumhur!) etin ) enl bir 
~ ıldonümünü daha kutlar. 

ken Mılll Milcadelenin iki ana 
hedefi olan istıklil 'e milli 
hlikimiyeti tam tahakkuk et· 
miş şekilde görmekle sonsuz 
bahtiyarlık içindeyiz. 

ADNAN MENDERES 

Yanı Cumhuriyet bir şekil r:: k• 
ve isimden ibaret değildir. hAt· ı Yarın 1 
U, bui:ün şekil bakımından 
monarşik , e meşruti idare al- T • • ki 
tında bulunan öyle memleket. ur ye 
l!'r vardır ki, Cumhuriyetin a· 
ı111 ce\ her , c gayesini tam mA. 
:nasıJe tahakkuk cttirmlslerdlr. 

Buna mukabil bugün adı ve 
Sekıı Cumhuriy~t olan öyle i. 
dareler vardır ki, tarihin kay· 
<lettığı en koyu ıstibdatıardan 
asla !arkları yoktur. 

B rzde hakiki manasında Cum. 
h huriyctin bu kadar geç ta· 

akkuk etmesi sebebini de· 
rıntcrde \ c uzun ''ıllar önceler. 
~e ııram k ,yerinde olur. Tarl· 
1 hA<liselerin ve oluşların seY· 

~; bugun anladığımız mlnada. 
Cumhuriyet idaresine bir 

~~da ka,·usmamıza pek de ım. 
lA n vermeml5tir, di)·c mfita· 
:rı a etmek haklı olabilir. Bugü. 
"l.Je 

1 
'annak için belki bazı ha

ıe:e ayıcı hareketlere, merhale· 
t ve bır lntıkal de\Teslne ih· 
~~ç olduğu ileri sürülebilir. 
r c 0 1 a dahi bu intikal dev. 
ının la.tbık edildiği tekllde 

Birle:ik Amerikanın Ankara 
büyük elçisi Mc. Ghee'nin 

geçende söylediği nutukta Tür 
kiyenin geleceği hakkında dik· 
kate şayan sô?.ler \"ardı. Tilr· 
kiyenln yannını düşünürken 
bu sözleri tekrar etmekten 
zevk duyuyoruz: 

• imdik! gidiı Türk milleti· 
nin" 50 milyonluk bir nüfusa, 
Türkiyenin m!lli kaynaklan· 
nın inkisar ettirild iği zaman 
kif i ge1mf'kte güçlük çekmiye. 
etli bir nüru a dofru ı:ellım~· 
sini göstermektedir:. ~ \'a~ıt 
Türkiye dünyanın buyuk mus· 
tahsil \'e tiiccar milletleri ara 
sında yüksek bir mC\·kl işgal 
edecektir. 

Tahminen daha yetmis sene 
gittikçe ıenlıliyen bir puar 
_.,,.,.ı-ek bir memleket mu· 

hakkak ki en-restiımandı bu· 
lunacak birinci sınıf bir yer· 
dir.• 

Yırdun her köıesinde her sahada canlı bir faaliyet var 

Misline rastlanmıyan çok 
büyük bir hadise 

Türkiye• kaç asırdanberi bu kadar 
yüksek itibara mazhar olamamıştı 

rüı·kiyede cumhuriyet rejimi, 
1stiklfll zaferinden sonra 

,.e onun tabii bir n~tlcesi ola. 
rak kurulmuştu. Demokratık 
cumhuriyet rejimi ise, ancak, 
Demokrat Partinin iktidara 
gelmesile basladı. Yalnır. cum. 
huriyet de,•rindc değil, blitfin 
Meşrutiyet tarihimizde serbest 
ve umumi seçimlerle milli ira. 
des 1 tecelli ettiren yeni bir ik· 
tidarın is başına gelmesi, mis
line r3stlanmıyan tok bliyük 
bir tarihi Mdisedir: ve Türk 
milleti için çok serem bir ma· 
ne\1 zaferdir. Cumhuriyet b17. 

Yaza n: FUAD KÖPRÜLÜ 
ramımm kullarken, artık bu 
cumhuriyetin tam manaslle de 
mokratik bir cumhuriyet oldu. 
~unu Jtaklı bir iftihar ile SÖY· 
lıyebiliriz. 

nemokrat Parti iktidarile 
başlıyan demokratik cumhuri· 
yet rejimi, iki bucuk senelik 
kı a bir zaman içinde iç -re dış 
meselelerde hDrük başarılar 
elde etmi.tlr. içeride, memle· 
ketin çok süraUi iktısadi kal· 
kınma ı ve yepyeni bir çalış
ma ruhunun uyanması; dı~arı· 
da, milletlerin hürriyet ve is· 
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Sadık Aldoğan Anayasada 
değişiklik istiyor 

Millet Partisi idare heyeti ôzası bunun neler 
olması lôzım geldiğini anlatıyor 

Yazan : SADIK ALDOCAN 
M illet Partisi idare heyetin-

den Sadık Aldoğan hukuk 
devleti ve kanunlarımızda ,·a· 
pılması IAıım gelen değişikİik 
hakkında gazetcmbc bir ma
kale göndermiştir Millet Parti 
sinin ileri gelen bir uıvunun 
''apılması lazım gelen isler hak 
kındaki görüsünü aydınlatan bu 
maaldede bilhassa anti • demok 
ratlk kanunlardı Anaya"sada de 
ği~iklik yapılması hususunda 
ısrar edilmektedir .• Sadık Aldo 
tan db'Or ki: 

:Suıünkli Anayasamız. hukuk 
devletini tahakkuk etti.rebil• 

cPk kifayette de~ildlr. Kendine 
aykırı (anti • demokratik) ka· 
nunların çıkmasını da önleye
JnPZ. Zira o bir ihtilal ve d ik· 
tatörllik anayasasıdır. Onda. hi 
kimivetin kayıtsız şartsız olu· 
şu b~nun klfi bir delilidir. A· 
na,·asamıı.ın. diktıtoryanın her 
şekline imkln veren bir bUn· 
yeye sahip bulunduıtunu. ara 
seçimleri münasebetiyle ~·aph· 
ğım radyo lı:onupıasmdı lıah 
etmi&tim. 
Anayasamızın tldili zaruridir 

ve belli batlı tldll ve ill veler 
(Devamı Sı: 1Si: 1 .. ) 

. ··ı bl ı-\ ri kuvçetlerlmız boy e r c · 
han hesaplaşmasını ka\Tamaya 
yetmiyordu. Birinci Cihan Har· 
bini her milletten dört sene da 
ha fazla çekerek ölUm kalım 
savaşı neticesinde sel3mete çık· 
tık. Maddeten harap ve bitkin, 
mAnen son derecede canlı ve 
ümitli olarak 1923 ü bulduk \'e 
milletçe en _yüksek derecesine 
çıkmış bir kendine güvenin i· 
fıdesi olarak Cumhuriyeti kur· 
duk. İkinci Cihan Harbi hesap. 
!asmasına kadar bilerek ve an· 
ıa;arak çalıştık. Medeniyet ai
lesinde çağdaş bir millet ,.e ce. 
mlyetin lhtiyaçlannı. xısama 
,.e kuV\"etli olma )O tarını te
min etmek için u~ Husu 
sile medeni milletlerle yakın· 
dan tanışarak müşterek d~va· 
tarda yerimizi tutmaya ehem· 
mlyet verdik. 

1945 den sonrası yeni devir, 
yani bugündür. 
Bu devirde yeni bir cihan he 
saplaşması hazırlanıyor. Bu hı· 
zırlıklar patlıyacak mı? Ne \'B· 

kit? Bugünün her millet lçln. 
hususiyle bizim için. bllyük mc 
selesi budur. Birinci Cihan Har 
bl 40 senelik tıir hazırlıktan 
sonra patladı. ikinci Cihan Har 
bi )irml senelik bizim için on 
yedi senelik bir aralık geçirdi. 
Harp ihtimalleri ciddi . olara~ 
son d!Srt senesinde belırmistı. 
1945 denberi ise her seneyi gilc 
lükle geciriyoruz. Heyecanla 
bekleme devri ne kadar sürer· 
se sürsün bizim kaderimiz va· 
tan müdafaası için daima uya· 
nık bulunan bir hayat !cinde 
milletimizin ilerlemesini ve 
kuwetlenmesini sağlamaktır. 

Her <;abada her şeyden evvel 
kültlirde. ekonomide, endüstri· 
de. imarda hic s:eri hareketle· 

re \e geri kalmalara. tabammll 
lumlız ~·oktur .. Aşk ile, ~evk i· 
le ileriye, yükseğe koşmaya 
mecburuz. Tehlikeler ortasında 
dort defa kavrulmuş taze ve 
canlı bır milletin heyecanı ile 
t!crlleycce~iz. .Böyle bir yaşa· 
) ı~ın yarını ~·alnız basarılarla 
dolu olabilir. 

Bu şerefli yolda milletçe el· 
birliği ile yUrUyebiliriz. Bugün 
ku mllll bünyede elbirliği ise. 
içinde bulunduğumuz demokra 
sl rejiminin salim işlemesiyle 
mümkilndlir. Kendimizi aidatını 
yalım ve hiç bir hayale kapıl· 
mayalım. BugünUmüzün ve ya· 
rınımızın blitUn mes'ut ihtimal
leri her unsurdan evvel içeri· 

ele siyasi emniyete, rejimde sul 
ha \e huzura bağlıdır. 

iSMET INÖNÜ 

Hukuk devleti olmak 
istikametinde çok ilerledik 
fert. zumre ve çokluk eQemenliği 

devirleri artık aeride kalmıştır 

Memleketimiz J iız J ıldnn far.: 1 
la bir zamandanbcrl yenı 

bir medeniyeti benlmscm~ ·o- ı B k 
!undadır. De\"let idaresınde, ugün Ü 
ıosyal münasebetlerde nasla· ı 
rın boyunduruğundan sı~Tıl!P• • 
aklın aydınlattığı alanda ı:elıs· llavemizde 
mek istemektedir 

Atatürk de\'rimlcri akıl ~·o- iKINCll>E: 
tunu tıkayan engelleri ortadan 
kaldırarak, Türk milletine ge· 
niş ufukl:ıra doğru atılmak im 
kanını sağlamıştır. . 

Tek parti disiplinine nıhaYl'I 
verilince devrimler ceUn bir 
imtihan grçirmeye baslamıştır 
Bugün eski ile yeni karsılııs
maktadır. \'arın aklın ~on zafe· 
rinl göreceğiz. 

* Turk inkılAbında Tım?.l· 
mat ve Birinci Me~ruli· 
Jet. 

tÇUNCCDE: 

* Altı ytiz senelik Osmanlı 
İmparatorluğu nasıl çök· 
til? 

DÖRl>ÜNCÜ DE: 

* TLirk ga?.etecillği dalma 
ileri fakirleri mlidafaa 
etmiştir. 

* CnNliuriyet devrinin elll 
mühim hfıdisesi. 

Tiirk devleti. .Hukuk Dev· 
ıetıı. olma istikametinde cok I· 
terlemiştir. Bngun bu konuda· 
ki boslukl:mn doldurulması I· 
cin mfü.-adele edilmektedir. \'a 
rın Türkiyede yalnız hukuk e· 
gemen olacaktır. 

Fert. zümre ve çokluk ese· BEŞiNCİDE : 
menfü!I de\'irlerl ızcridc kalmıs . . . 
tır. Aklın egemenliği. hukukun ~TurkıyeJ ı elektrıklendir· 
eıemenliği demektir. me plAnı. 

NiHAT ERiM . 9ııııi 



1 k 129" (1876) da Dabıilide Kanunu Esa 1 okunuyor. [Sadrazam Mithıt Pı~a idi. Ka· !~:~r~~asl ve~ ona dair hattı hümayun mabl'yn ba Ulibi Salt Bey ilP Babılllya ıonderllmlı 
... :imedii divanı hümayun Mahmut Bey tarafından okunmuştu] 

Türk inkllabında lanzimal 
ve birinci meş ruliyel ________ _;_ ___________________ , 

I Tanzimat ve birinci me~rutiyet, gerilik kuvvetleri ta
rafından yok edilmeseydi memleket zamanın medeniyet 

' 

seviyesine ulaşacak ve belki de onu aşacaktı 

On do~zuncu asrın bası, Os 
mantıların fcltıket de\Ti· 

dir.Memleket, iki yüz yıl; Av
rupa medeniyetine kayıtsız ka
larak softalara mahkumiyetin 
cezas;nı. biıtün şiddetile çek· 
mektedir. Üçüncü Selimin, Av
nıpa tekniğini k:ıbul yolunda· 
ki hamleleri, gerilik ve taassup 
ikuvvetlcri tarafından yenilmiş, 
İmparatorluğun yaşamasından 
iimiUi olanlarda dahi. kötüm
serlik belirtileri görülmeğe 
başlanmıştı. 

Memleketin kurtulması ye
ni ve esaslı bir hamleye bağ
lıydı. Bu hamle ile, ~~p~ 
tekniği kayıtsız şartsız Turk dı 
yarına girmeliydi. Dünyanın 
en güzel topraklarını, kendile
rine ntan yapan Turkler, ta· 
biat klıvvetlerinin muskalarla, 
dualarla, münecclmlerle yeni
leceğine inanıyorlardı ... A\TU 

pada mUsbet ilme dayanılarak, 
yeni keşiflerle ) eni eserle; 
meydana gelirken, Oı;m~nh dı
yarı birkaç tarf\tat §eyhınin ya 
rattığı dınl taassup içinde, mu 
kaddcr AkıbeUni bekleınt>ktey 
di. Bu halin devamı, mutlaka 
ölıimil getirecekti. 

1839 da başlıyan (Tanzimat), 
ölüm ve dirim zaruretlerlnden 
doğmuştur. Bu devrin zih~i
yetinl Gülhane hattını tetkık 
ederek anlamamız mümkün
dür. Gülhanc hattı; başlan
gıç ve esas haklar olmak üzere 
iki kısma ayrılmıştı. Baslan· 
gıçtaki fıkirler şunlardır. Yüz 
elli sene evvel Türk diyarı ma· 
murdu. Halk refah içindeydi. 
Fakat sonraları \•atan harap ol 
du. Halk da fakirleşti. Biltün 
bunlara sebep. kanunl:ıra rla· 
)'etsizliktir. Eğer refah devri· 
nin gelmesini istiyorsak, yalnız 
bir çare vardır ki o da ~du~. 
Her şe~ in ölçüsü, kanun ve nı
ıam olmalıdır. Bir memlekette 
ikanun hAkimiyetl yoksa, o 
memleketin yaşamasına da im· 
xtın yoktur. 

Esas haklar kısmında da, ~ 
noktalar gözönUnde tutulmuş
tur: Bütün hakların başında; 
can, mal \e namus hürriyeti lje 
lir. Bir memlekette, bu ana 
Jıaklara riayet olunmazsa, ora· 
da devletin var olduğu söyle· 
nemez. Vergi ve askere alı:t· 
mak hususları da, herkesın ik· 
tidarına. göre olmalıdır. 1şte 
her şeyden önce, bu hakları 
bnunun teminatına bağlamak 
JAzımdır. Bir memlekette bu e· 
sas haklar nizamlanmazsa, ya· 
~amak imkansız bir hale gelir. 

* Tanzimatın başı o1an BUyük 
Reşit Paşa, yenilik ve ile

rilik taraftarları ile beraber. 
memlekette kanunun hakim ol 
ması \e bir hukuk devletinin 
kurulması için, 1839 dan öllim 
tarihi olan 1858 e kadar on 
dokuz ~ ıl, bil) ük gayretler har 
cadı. Fakat bu müddet zarfın· 
da, gerdik kuvvetleri de boş 
durmadılar. 

Her iki kuV\ etin mucadele
lerinı şu yolda kısaltmak mum-

, 

YAZAS: 

REŞAT KAYNAR 
A\'UKAT 

kündür: 
Reşit Paşa n arkada&lan; 

zamanlarının medeniyetini 
memlekete sokarlarken, İslimi 
yetin bu esaslara aykırı olma· 
dığını ı:öylilyorlardı. 151Amiyet; 
ilmin nerede olursa olsun öğ
renilmesini emretmekteydi. 
Hatta· nebi Hazreti Muham· 
met, '·ilmi Cinde de olsa gi
dip öğreniniz• buyurmuşlar
dır... O devirlerde Çin, puta 
tapanlar diyarı olarak tanını
yordu, kUlr sayılmaktaydı. 
Peygamber, buniı rağmen kA· 
firler diyarından dı gelse, ilmt 
ümmetine açık bırakmıştı. Bu 
itibarla, ayrı bir dine mensup 
bulunmakla beraber kitabı 
olan Avrupalılardan medeni)et 
almamız, İsltımlyete aykırı d~· 
ğUılı. E$asen 1sllmiyet her dı
ne mü!illlnaha ,gösterlyordıt 
Herkesin itlkadile ve ulu Tan
rısile \•asıtasız basbaşa kalma· 
sı. İslAmiyetin temeliydi. Ge· 
rilik kuV\·etterl; Reşit Paşanın 
\Jcrlan hUrrlyet! dediği \·e İs· 
lamın ana temeli saydığı esası, 
dinsizlik ile bulaştırdılar. Re
~lt Paşa onların nazarında k1· 
firdl. 

Tanzimat; bütiln hatalarına 
rağmen, memlekette hfirrlyet 
mUcadeleslnln bir safhasıdır. 
Kamın hAkimiyetlnl; hiç olmaz 
sa fikrini, o getirmiştir. Fa
kat gerilik klıvvetlerinln de
vamlı mUcadelesi, Sultan A· 
ziz istibdadı, bu hareketi sol· 
durdu. Reşit Paşa, ana haklan 
ve hürriyeti. kanuna, bunu da 
padişahın ~ahsl teminatına ba~ 
lamıştı. Sultan Azlıln istibdadı, 
ana hakları &ahsa bağlamanın 
doğru olmadığını meydanı çı

karmıstı. • . 
l\!emlekette şahsi idare yerı 

ne halka dayanan, bir hukuk 
devletinin kurulmasını istlyen 
ve bunun fikirlerini yayanlar, 
(genç Türkler) dlr. 

* Şahsl idare yerine, halktan 
gelecek bir idarenin yer~ 

ıesmesi fıkrine karşı koyan, 
Ali Pasa ne genç Turklerin 
miicadeleleri çok şiddetli oldu. 
Ali Paşa; MeEruliyete tarafta~ 
değildi. A~ağıdakl yazılar Alı 
Paşanın bır mektubunda.n alı~
mıştır. Bu mektup, Parıs 11efı· 
rl ye Koca Reşit Pa~anın mah· 
dumu, Mehmet Cemil Paşaya 
yazılmıştır. 24/Zılhlcce/1285 ta 
rihlidir. Aslı hususi kütüpha· 
nemizdedir. 

·Kulunuz biıde daha meşru· 
tiyetin zamanı gelmedi . dh.a· 
sındayım ve memleketımlzın 
hali üzerine, tecrübemden isti· 
fade ederek bu davamı ispata 
muktedirim. Devletin şu usul 
ile Allah etmesin pek az vakit
te pek perişan olacağında filp
he yoktur ..• • 

Ali Paşanın ölümünden 60n· 
ra, Sultan Aıizln (şahsi idare) 
yi yer111ştırerek istibdadını art 
tırması, Tanzimatın bunca gay
ret sarfederek, kanun fikrinin 
,.e hukuk devletinin yerleşti· 
rllmesi yolundaki mücadeleleri 
ni zaafa düşürmüştü. 

* Genç Türklerin bütün ga)Tet 
lerl, şahsi idare yerine 

bir hukuk devletinin kurulma
sı Uzerinde toplanmıştı. Ziya 
Pa~anın; şahst idare He, cum· 
hu\'iyet adı verdiği hukuk 
devleti arasındaki şu mukaye
ıesi, çok ibret vericidir ... 

Bu yanlar, seksen yıl once 
yazılmıştır. Namık Kemal ve 
Ziya Paşanın, Avrupada müş
tereken çıkardıkları (Hürrl· 
yet> gazetesinin sıtı sayılı nüs· 
hasından alınmıştır. Yaıının 
ba,lığı (Cumhuriyet idaresi ile 
şahsi hükumetin farkı) ba~lı· 
tını taşımaktadır. 

•Sahst hllk<ımellerde, cum
huri)•et idare!ınia aksine ola
rak padi:ah \eya imparator 
namlarıle umum idarenin dız
ginini eline almış birer adam 
bulunur. Yahut onların vUkelA 
sı ,.e mUsteşarlan ünvanilc ba· 
zı &ahıslar idarenin ba§ına ge
çerler. Güya memleket bunla· 
rın ecdadından miras kalmış 
çiftlik ve ahali dahi çiftli~teki 
damızlık gibi milyon mılyon 
halkı çalıştırırlar, soyarlar, el 
lerindekinl alırlar. Kendi sefa. 
hallerine sarfederler. 

.şahsi hUkQmet, işin baıın· 
da bulunan kim ise, Anın istedi 
ğinl yapar. İstediğini cennete, 
istediğini cehenneme koyar. 
Himaye ettiği ~ahıstıın biri suç 
lu olsa onu kanun pençesln· 
den kurtarır. Mahkemede hak· 
sıı bir işi olsa haklı çıkanr. 
Düşman oldufu bir adamı hiç 
suça yok iken hapis ve sürglJ. 
ne gönderir.· Geçinecek nesi 
varsa onu alarak zaruret ve 
sefalet içinde bıraktırır. Kimse 
sesini çıkaramaz. .. Şahsi hUkCı· 
mette gazeteler, başta bulunan 
]arın dalka\'Ukluğu ile geçinir 
ler. Hükumet bir fena lşde de 
bulunsa yine methederek gok 
Jere çıkarırlar. Yapılan fena· 
lığı iyilik ıeklinde gö termeğe 
çalı~ırlar. Zira asıl maksatları 
vatana u mlllete hizmet olma
yıp para kazanmaktır. Ve pa
ra kazanmanın yolu da b5yle 
olur.• 

* Genç Türklerin. hür fikirle· 
rl hukuk devletinin ana 

esasla~ını yaymak yolundaki 
miicadelelerl, birinci l\!e~ruti
yetin ilAnile neticelendi. Fa· 
kat çok kısa bir zaman içinde 
Abdülhamit istibdadı tarafın· 
dan boğulan hür fikrin, nurun
dan ve ışığından memleket O· 

tuz sene mahrum kaldı. 
Eğer Tantlmat ve birine! 

Meşrutiyet gerilik kuvvetlerı 
tarafından yok edilmeseydi, 
memleket, zamanın meden~et 
seviyesine ulaşacak ve belkı de 
onu aşacaktı. 

1 8 t >danında ilk hürriJıe•"erverane W3 (1S7i) senesinin 7. ci :ecesi halkın eyazı me · .., 11üma)işi 

VATAN'IS CUMTil'J\İYET ftA'i'IAMI lL!Y~!lt 

Siyasi 11artiler 

1923 den bu yanq 30 
siyasi parti kuruldu 
Şimdiki halde bunlardan on be}İ faaliyette

dir. Diğerleri ya kapotllmı} veya 
infisah etmi_ştir 

r 

192ı de kurulan Terakkiper\"cr Cumhuriyet Partisi merkezi 
• ve partinin azasından bir kısmı 

Tilrkiycde Cumhuriyet reji-
minin kuruluşunun Hk 

yıllarında :\Ieşrutlyel'in ilk 
yıllarında görülen parti çoklu. 
ğuna tesadlif edilmemektedir. 
Bunun bir çok Amilleri bu. 
lunmaktarlır. Ancak burada, 
partilerin kuruluş gerekçeleri 
veya niçin kurutamadıkları· 
nın ncelenmesinden dııha 
zivade bu zaman içinde (1923 
•• ıos2> Türkiye Ilü)•lik Mil· 
!et lıleclisinc hAklm olan veya 
olmak için mücadele eden si
yasi partılerln bir bilAnçosu 
verilecektir. llu hususta son 
günlerde çıkan bliyük bir e· 
serde (1) parti hayatımız ba. 
kımıtWJ!.P çok ı;enlı bilgıler 
toplanmıştır. ParUle.re. alt l im 
UstcsJ bu ;değerli erden hU· 
lasa edilerek çıkarılmıştır. 

ÇOK PARTİLİ f 
U:JiM 

Cumhuriyet devrinde uzun 
bir tek parti hayatı geçlrilmlı 
ve 19:15 den itibaren de çok 

.partili rejime girilmiştir. Bu 
iki rejim bahis konusu eserde 
ıöylere ifade edilmektedir: 

cCumhurl.} et rejimi kurulu· 
ıundan itibaren, tek parti ve 

Serbest Cumhuriyet Partisi 
Reisi Fethi Ok3·ar 

çok parti rejimlerinin rnlı~ Parti 1 de muhalefete ge!:miı· 
masına sahne olmuıtur. l\lü- terdir.• <2> 
cadele eması ıu noktaları l923 • 1952 ARASISDA 
mü tenldcn çizllcblllr: KURULAN' PARTİl.ER 

1 - Cumhuriyetin lllnı ta· 
rlhlnden 1924 ıcnesl Kasım 
ayına kadar •Anadolu \·e 
Rumeli l\tiidafaal Hukuk Ce. 
mlyl'tlıı nln kalholdu:U 11fya-
11t parti (llalk Fırkası> Turkl· 
ye Biiyük ::\lillrt l\lecllslne 
JıAklmdlr ve b:ı ka slynst par. 
ti ıltı me\-rut değlhlir. 

z - 1924 ka ımındı, blwıt 
.. ~tıidafaal Jlukıık• , .e .. Halk 
Fırka ıo baları tarafından 
kurulan «Terakklpen·er Cum. 
hurlyct Fırka5h hareketi in· 
lenmiş ve 1930 ı;cıneslne kadar 
•Cumlıurlyet Halk ı·ırkası~ 
tek parti olarak iktidarda kal. 
mı~lır. 

3 - 1930 sene 1 Ağu tos 
\e e)liıl a' larında birisi doğ
ruıfan doğruya Cumhuriyet 
Halk Fırkasınrlan anılnııs 

aıalar tarafınrlan ıxSerhe t 
Cumhuriyet fırkam, diğeri 
esl.I bir J\lıırlafaat Hukukçu 
tarafından Ahali Cumhııri) rt 
fırknsn. iiçiinrıi5il ıle liDmÜ· 
ninn esasfarına da,·anrlı#ı hll. 
dirilen cTürkhe Cumhuriyet 
Amele ,.e Çiflçf Partisi • gihl 
üç muhalefet parfül te kil, ra. 
kit bu muhalefet de bertaraf 
l'dilmiştlr. 

4 - nu suretle Cumhuriyet 
Halk Fırkası tek parti olarak 
on he sene iktidarı "muhafa. 
za etmisfir. 

5 - HU5 ~~nf'sinden ltiha. 
rrn orMilll Kalkınmu partisi · 
nin l.urulmasilt' trk rıarti re· 
jlmlnp son \·erilmiş \·e çnk 
partili rpjim kunılmu tur. F11 
1.at hu serer çok ııartill bir 
rt'fimln ıınsıını olarak kıını· 
IAn Cıımhurbrt Hılk Pntlsl 
\·ine , .e 1950 serimlPrine ka· 
rlar lklirlırrla kalmı fır. 

f; - Çok partili retim mıh. 
ımliinü 'rrmis ,.e mııhıılrfrli 
en kunetli bir Şf'kildf' teı-eıı. 
ı;ıım ettlrPn DPmokrat Parti, 
kf'nıfl lçlnd,.n nnlarak tPsek· 
küt t'rlen iiçüncii bir mııh:ı. 

1923 ve 1052 yılları arasında 
Tiirkiyede fu partiler ku· 

kurulmuştur. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
(1923), Terakkiperver Cum. 
lıuriyet Fırkası <1924), Ser
best Cumhuriyet Fırkası 
(1930), Ahali Cumhuriyet Fır 
kası Cl!l30), Türkiye Cumhu
riyet Amele ve Çiftçi Partisi 
(1030), ~lilll Kalkınma Par. 
tisi (1945), Demokrat Parti 
(1946), Sosyal Adalet Partisi 
(1946). Liberal Demokrat 
Partı~i Cl94G), Çıftçi ve Köy
lü Partisi (19:16), Türk Sosyal 
Demokrat Partisi ( 1946), Tur 
kiye Sosyalist Partisi (1046). 
Türkiye Sosyallst İşçi Partisi 
(19-16), Türkiye hci ve Çiftçi 
Partisi (10111), Türkiye Sos· 
yalist Emekçi Ye Köyiıi Par. 
1isi ( 1!l 16). Yalnız Vatan fçin 
Parllsi (1916), Ergenekon 
Köylll ve İşçi Partisi (1!116) 
Arıtma ve Koruma Partisi 
Çl!ltR). fsrnm Koruma Parti
si CHl16). Yıırt Görev Partisi 
(1 ı6), İdcalı st Partisi (1947) 
Tıirk Muhafazaktır Partisi 
(1917). Türkiye Ylikselme 
Partisi (1048). Millet Partisi 
(1918). Öz Demokratlar Par· 
tisi (1948). Serbest Demokrat 
Partisi (1948). Müstakil Türk 
Sosyalist Partisi 0948). Top. 
rak F.mlAk ve Serbest Tf'şeh. 
h!ls Partl~i (l!H!'l). Müstakil
ler Birlifi C195Q\, Çalısmıı 
Partisi < Hl'iO), Liberal Kövlü 
Partiı;i (1!110), Demokrat İEri 
Parfüi < Hl!'iO), BReımsızl•r Si· 
vasi nernefi (1950). İsl!ım 
Demokrat Pilrtisi (l!l'i)). Tür· 
klve Ködii Partisi crn;;2 • 

1!I ~ drn hu ~·ana otuz bt>ş 
~ivasl pıırtı kunılmustur. Sim. 
ıtlkl hald" bunlu·dan nn ht>~i 
Eaalircttedır. Di~"rlPri kapa. 
tılmış veya infüab etmi&tr. 

ldtt pırtlıılnP rağm· n ( •111 · (1) ft Türldyt.ıfl! Slyad Par. 
IPt Partlsiı. 1950 <;enet r.clm· tllera Dr. Tarık 7.. Tunaya 
lr.rl so~unda ilıtlıfııra, 1923 1952 noğan Karı!e$ \'nınlan 
den t!l!iO r.enf'~lnt' kadar lktı . A.~. Basıme\·I 799 Sayfa. 
darda kalm•s olan Cumlııırt· <2> Aynı eser, ı;arfa: 556 • 

!.~'·p~t~1l~a~lk:.,_~P;ar~t~l\~l~i~1";._;~f~ll~lp~t~5;~~7~·~ .................... ~ 
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Kadın blklmln baılranlık ettilf bir mıhkeme 

Dünkü ve bugünkü adalet 
cihazrm11a bir bakış 

Bugünkü adalet cihazımız düne nazaran cok daha iyi 
bir vazivettedir. Fakat yapılması lazım gelen ıslaha .. 

tın gecikmemesi icabeder 

Devleti teşkil eden kuwetler 
arasında, pek tabii olarak 

adalet, başta gelmektedir. Ta· 
rih boyunca bUtun medeni mil 
Jetler, adil kuvveti muhterem 
tutmuş ve ona lAyık olduğu se
refll mevkii vermiştir. Zira a
dalet olmıyan yerde1 hiç bir 
varlık ve mefhumun tutunma· 
sına \'e fert hak ve hUrriyetl
nln gelişmesine lmkAn bulun
madığı görUlmüştUr. 

Memleketimizde de modern 
bir adalet cihazının kurulması 
için ıaman zaman hamle ya
pılmış, fakat bu teşebbüsler. 
daima engellerle karşıla~arak 
milsbet netıceye ulaşamamış
tır. Nihayet 30 sene evvel, si· 
~asi devlet teşkilAtında vuku 
bulan detfülkllk, adalet cihazı
nı da içine almış ve ona yep· 
yeni bir şekil ve mahiyet ver· 
miştir. 
Dünkü adalet 
Cihaıı 

Cumhurjyetten evvelki adalet 
cihazımız. milletimize ıe· 

ref verecek bir mahiyette ol· 
maktan çok uzaktı. O. esas ve 
prı;nslpleri çlirUmilş kanun ve 
kaideler taraCınrlan idare edi· 
Iiyordu. Filhakika memleket, 
milli ve içtimai hayatın nbımı 
olan bir medeni hukuktan mah 
rumdu. Bu sahada bir mecelle 
vardı. Bunun baıı kısımları 
çok güzel ve milli bünyeye uy. 
gundu. LAkin. bunun 18.51 .,-:d 
deslnden ınrak 300 kadarı. hA· 
kimler tarafından tatbik im· 
kanını buluyordu. 

HAklmler, hAdiseleri hallet
mek için Fikih kitaplarına da 
basvuruyorlardı. Fakat, her 
hld iseye ayni şekilde tatbik 
kabiliyetini haiz kanunların 
mHcut bulunmaması, keyfi ve 
indi içtihatlara kapı açıyordu. 
Bu ise vatanda5ların mukad· 
deratın'ı, talih ve tesadüfe 
terketmek gibi bir ıey oluyor
du. 

Demek ki hlkimlerlmiı, me· 
deni hukuk sahasında. ıerl fi· 
kir \"e akidelerin mıhsulO olan 
Ye her hAdhcye ayni şekilde 
uymıyaÜ hükümleri tatbik et· 
mek zorunda kalmış \'e bu 
yüzden medeni milletler ile a
ramızda derin bir uçurum ha, 
sıl olmuştur. Bunu gözönüne 
alan ekalliyetler, medeni pren· 
siplerle bağdaşmıyan bu kai• 
delerin kendi hayatlarında tat· 
bik edilmemesi usulUnU sağla· 
ma#a lmkAn bulmuşlardır. 

Ceza hukuku sahasında da, 
vaziyet aşağı yukarı ayni idi, 
İnki!Aptan e\'\'el yürUrllikte O· 
lan nıın, 1810 tarihli Fransız 
ceı kanunundan alınmııtı. 
Halbııki o tarihtenberi. ceu 
hukuku sahasında büyük iler
lemeler kaydedilmiş. prensip
lerde esaslı değişmeler vuku· 
bulmuştu. Kifayetsiz bir ka· 
nıınla, cumhuriyet rejimine 
g_irnıek ve onu idareye kalk· 
mak, hlttabl mUmklın detildi. 

Cu mhurlvettcn cv,•el, ceza 
infaz hukuku sahamız da, PP.k 
s;erl idi. Hapı~ııaneye kapattı· 
~ımız mahkiımılra. hiç bir ha· 
yat hakkı tanınmamış. kendi· 
!erine, orada ölmF>si irap eden 
mahlOklar naıarile bakılmıştı. 
O zamanki zihniyet. cezanın 
.ııayesini, •intikam• ola~ak gör
mekte vP infaz sistemınl bu 
esa~a göre lyArlamakta idi. 

Demek ki. her sahad:ı idare 
erten kaidP!er, orta çağ zihni
yetine bağlı idi Ve b.u kaide· 
(erle, en mlitekArııll hır devl"t 
şekli olan ru mhu riyeti idnc 
etmek kahil değildi. 

Onun için cumhuriyet idare 
sine yakışır şekilde bir adalet 
cihatı kurulması zarureti, k•n· 
dilii!lnd,.n ortaya çıktı. 

Bugünkü ad2let 
Clhuı 

Bu~ünkü adalet cihmmız, ye. 
nl ve modern kanunları 

tatbik ile meşguldür. Çeyrek 

Yazan: 

M. ALİ SEBÜK 
AVUKAT 

Bir hlklm nzlfe basındı 

asırdanberi bu kanunlar ve on 
!arın dayandığı medeni zihnı· 
yet, memleketimizi her saha· 
da idare etmektedir. 

Hukuk hAklmlerimlı. İsviçre 
medeni kanununun yalnız me
tinlerine değil. ruhuna da nü· 
fuz etmek sırrına yavaş ya·ıaş 
ermeğe başlamışlardır. Bittabi 
bu kolay olmadı. Zin, hAkim· 
!erin çalışmalarına istikamet 
vermekle mükellef olan tem· 
yiz mahkemesi de. bu kanuni 
tatbikat sahasında bazı şeyle· 
ri öğrenmek torunda kaldı. Bu 
yilzden hAklmlerlmlz. temyız 
mahkeme~inin rehberliğinden 
mahrum bir halde ve bilrllil 
mü:külAt içinde vaıifelerinl 
ba,ardıllr. 

Ceza hlklmlerimlz, krallık 
İtalyasının 50 sene evvelki ka
nununu tatbik mecburiyetin· 
de kaldılar. H3lbukl bu kanun, 
oııu kabul ettiğimiz zaman dı· 
hl, prensipleri tamamlle çürU· 
milş bir e5er olarak kabul e
dilmekte idi. Bu yUzden iııl· 
ya onu terketmlş ve kanun, 
tatbikat sahasından büsbUtU:l 
kaldırılmıştı. 

İşte, hiç bir devlet tarafın· 
dan tatbik ~dilmlyen böyle bir 
ksnunu muvarfak kılmak, pek 
gUç bir işdl. Gelen gecen hU 
kt1metlerde, nzlyetl görerek. 
bu klnunu, desteklemek Iıhu· 
munu hissettiler. Ve ona, yıonl 
İtalyan ceza kanunundan fazla 
nıiktarda aktarmalar yaptılar. 
Kanun bu faaliyet sonunda, 
melez bir hıle geldi. Ve diln· 
y~da eşi emsali olmıyan bır 
~('kil aldı. 

HAkimlerimiz, bu kanunu 
tatbik ederken, hangi prensip 
ve naıariyelerdPn ilham ala· 
caklardır? Bu tatbikatı kolay
ldştırınak için ellerine, hıç bir 
eser ve tHh de "erll~me<l:. O
nun ıçın' t:er hAkim, kendi ar
layış kud1etine gore vaz!fes'ni 
y;ıp:nıı~ı koyuldu. Tc;-nvıı ma.b 
kem:!~. tu sahada da. laıl:ı bır 
vu:,k Jtfsteremedi. C•l ı\ii n 
ıı·.n e'iac'Jo de, cez.ıı :.ır.ur.•ır.un 
metinlerini eerh ve tefsir ede
e~k b ,. '::sıta ve l:nı:~n ;n1::v· 
Cilt dPf!hdı. 

Bıtnuı•h beraber, k:ı:ı•ınun 
ratbik it::i:ıllyetlnı haıı c:.ın ve 
olır. ~ aı· maddeleri mey.-ııına 
"ıımı0 ,.e milli bir ce!I kınu 
~u haw lımması iı:•n t"r<•i<en 
malzem•.! kısmen de olg:ı elde 
~:..ı:ıııistır. 

Ceza ır fa~ sahasın1a 1a, l'l· 
d-:ıkç:ı biıyUk mesai~''r kat~
dilmlşt:r. Hiç olmazs:ı. \.ınun 
rı:etinle•ır.E olsun, ce7 a ·~1 a 
rnnan ~&~enin •ıslan• o.duct•1 
prensib~ aı.kulmuştur llu, P'!"'< 
i:eri c r prensiptir. Ve ceııt''i 
b: ... a:arile personel .mir· .ar~ 
Yilcut bı.ı•l"'ukça, bu .~eltnı 
prens: cı ı!c tahakkuk ~c~rck· 
tir. 

Yarınki adalet 
Clhaıı et 

1. s(r 
Adil lruV\·et bir ın ıc 

dir. Diğer' müesseseler ' 
b. . ı bit bl, onun da ır nızam , ~o(t 

san teşekkülü , .• bir ele t eıı 
si vardır. Nizam, mahkıtrısı' 
teşkilAtından ibarettir. ıı r 
te~ekkQlil de, hAkim ve 0 iJI 
rı~ yardımcılarıdır. Ga)·e 
adaletin te..-ziidir. ,. 

25 senede vuku bulan 1'td ı' 
kuk lnkilAbı dediğimiz hf ~ı 
üzerine realitenin ışığını Jı' 
tuğu muz zaman, ne gör~r ıcıtt 

Hukuk inkillbı, mem e ııır 
mizln bilnyesine uygun u~ 
mahkemeler teşkilltı k811 'D'~ 
getirmemiştir. 2s seneder1.ır devam eden bUyiik aksak ~ 
rın başlıca sebebi budur· dl ı 
nun, yarınki adalet db•ılııı•ı 
için; her şeyden e\'\·eı bir • , 
kemeler teskiltıtı kanunun rı'1 
tıyaç nrdır. tik iş olarak 0 

temini gere"k:ir: ~ı 
~ ı 25''sı:nedenberi. iki hU fll" 

fakültesi, bereketli şekilde rdl' 
zun vermiştir. Bu mezunl• fi~ 
bir kısmı. bAklmlik mesle~ 
tercih etmiştir. Fakat, bU ~ı 
zunları. hAkimlik sanatına ıçi' 
zırlamak ve yetistirmek ıııt 
hiç bir sey yapılmamıştır. ot' 
tA hAkimlik ~andalyasına ııı•' 
ranların killtürUnU arttır tl' 
şöyle dursun. hükilm verıı;,,~ 
ri için gerekli kanu_nJ~r r 
bastırılıp verilmemıştır. he 
adalet cihazının fikir rePi1.;ıu nln ne derecede ihmal ed ıç1'
olduğunu gösterir. Onun 

11
d' 

yarınki adalet sarayları~ 
muntazam kütuphanelerln r r 
rulması ve hukuku alAkad• ,er 
den biitun k!Asik crnebi 1~,~ terin oralarda bulundurtı 
llzımdır. . tt 

Adalet cihazının gayesı'ur• 
miz, ilimle nurlanmış ve s rı~O 
li bir adalet tevziidir. ~f,dll' 
adalet cihazı, temiı ve ı \ııt
nurlanmış tıir adalet te,-ıı ~ 
hiç bir zaman muvaffak 01' ~ı 
mıştır. Zira, garp hukuk rııl'' 
prensip nazariyeleri, hAki 
ce mıılqm değildi. ııııt 

Bugünkü adalet cihaı~, 1,sf' 
le temas halindedir. Bılh 

8
,11 

kendi kendini yetiştiren r~ 
hlkimler vardır ki, İsh'Ç ~ 
ve Fransada da hAkimlik 

10
,J 

~Usilne oturup hUkUm ver 
ehliyetine maliktirler. ?ıd 

Fakat sürat bakımından. t r 
günkü adalet cihaıı, iftib• f} 
d@rek <\urumda değildir. si1t' 
ba~it daYalar senelerce ıarı# 
mekte ve halk adliye kapı tJf 
da inleyip durmaktadır. ,r 
nun sebebi nedir? 25 ~e~e ct1 
ve! adalet cihazının pratık .. aı 

• el•• 
besinde ve tatbikat uhliı•tı1 
hiç bir lnklllbın ve ısla pU' 
icra edilmemiş olmasıdır. lf ti 
kü köhne ve modası geçrıı iı6' 
suller, bugün de adllyerıı ;,ıl 
hüküm sürmf'kte \"e sürate 
nl olmaktadır. ır 

. '" Bundan maada. yarınki ıı!I 
let cihazımmn, hukukta ıt1 ,t 
yetçllik inkilAbını fdr~d'' 
mesl de sarttır. Şimd~·e 0~ 
tatbik edilen ecnebi .~' •t~ 
!arını milli ve içtimd bun{ııı•' 
uyduracak formUiler bU ~,. 
ve kendi ruhumuza uygu~ ıt' 
nun metinleri hazırıaına 

1 
•' 

zımdır. Onun için, meden ~ 
nunun esaslı ~ekilde elde;,~,. 
çirilmesl. yeni bir ceıa si el 
nı.:nun hazırlanması. husu ~ 
za mevzuatının baştan ',dlf 
delH~tirilmesi gerekmek! ıif 

PlıP 1ste ancak bunlar ya orıt' 
hn ve temin edil~ikte.? 5 e ~ 
dır ki, memleketın bunY tıı' 
şartlarına tim mAnuıle U~tfıl 
bir adalet tevzii lmktınt ~C 
oiur. E:ınun için de. ır.~otı,J 
rea •• teleri olduğu gitıı g~ ıed 
ve ideale dotnı yöneııne; ıteıı' 
eder. Zira bunda men~Ie ınef 
aöaletl, yani şerefı bahıS 
zuudur. 
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Tarihin çok heyecanlı ve ibretli safhalarının hikôvesi 

Altıyüz senelik 
imparatorluğu nasıl çöktü? 

Eski topraklarımızda bir kaç yıl içinde 
kurulmasına yol açan hadiselerin 

on bir Krallık 
1 •• •• 
iÇ yuıu 

O nnmntde parlak bır lstıkbal var. Buna doğru )toşmamıt llzım. 
çünkü mhlde çok \'akit kaybettık. Bunun acısını çıkarmak 

zorundayıı.. Çabuk ilerlemek ise, aı. hatA yapmağa bağlıdır. MA
zlyi iyi tanırsak \e acı tecrübelerini kavrar \e kullanırsak, u 
hıtA l apmanın sırrın• keşfetmiş oluruz. 

Yakın mfızıye dair takım takım hAtıralar, kitaplar, gazete 
tefrıkaları ya.:ıldı. Buna rağmen ' 'osatl seviyede bulunan Türk 
ıenCJerln!n bllgi<lnc başvurun, gcircceksiniı:. ki mAzlnln cahilidir, 
Abdülhamidln i~tihdat dc,Ti hakkında bir fikir sahibi bulunmu
l'Or. ecnebı dc,letler! tarahndan oynanan meş'um rolleri kavra
mıyor, 1908 de biıyük ümitlerle başlayan demokrasi tecrübesinin 
neden lflAsa uğraôıı:ını anlayamamı~tır. 

Cumhurivct b:ı) r:ımına mahsus nüshamwn mevzuunu, ar
kadaşlarla b~rnber, CDUn, bugün, yann) diye tcsbit ettiğimiz u
man benim hl~seme de Abdülhamit ,.c İkinci Meşrutiyet teşcb
l:UsU hakkınds bir ) aıı hazırlamak düştü. Bu maksatla kilaı> ka
rıştırmaktan zh ade, hAdlselerl bilenlerin malQmatına müracaat 
etnıeğl tercih ettim. Boyle kaynaklardan derlediğim bilgileri bir 
araya katarak, size 1908 yılının arifesindeki iştlbdat de\Tf, Tilr
klyenin o zamanki harici mevkii ve İkinci Me~rutiyetln nasıl ve 
kimler tarafından baltalandığı hakkında bir !ıkir \'Crme~e çalı
şacağım. 

Taılıcadan Yemen'e 
osmanlı imparatorluğunu gozünüzun önline getiriniz: Sima! 

ucu Yenipazar sancağına dnyanıyor. Burada A vustur)•alılar
la müşterek tir idare ''ar. Si\'il idare bizimdir, fakat Avustur
)'alılar &ancağı !Hal altında tutuyor. Bunun yanındaki Bosna • 
Heuek'ln ldares; blr kUI olarak ve muvakkat &ekllde A\•ustur
yı - Maearlst:ına bırakılmıştır. Bulgaristan, bWm hlikiımranlığı
:mız altında blr Prenslik, cenubi kısmı Bulgar işgali altında bir 
umuml '':ılılığımııd;r. Sofya ile Fılıbe arasındaki Şıpka gibi ge
çitleri tahkim hakkını Berlin muahedesi bize vermiştir. Girit \'e 
Adalar d•nlzindeki adaların çoğu, Arnavutluk, Rumeli bizdedir. 
Mısı.r, hfildlmranlığımıza bağlı bir llidhllktir. Kıbns, toprak 
tamamlığımıı.ın garanti cdılmesine katlılık, fngıliz i~galıne ,.e. 
rılmiştlr. Garp Trablusu, bugunkü Suriye, Irak, Lübnan, HJcaz. 
Yemen, Filiıtın idaremiz altındadır. Bugünkü 'Ürdün, eski Ke
rek mutasarrıfhğ.d ır. 

D•vletl•;-.l!illtıM~ 

Bitim olan topraklar, tarihin en H~heleli, en refahlı, en ileri 
devirlerine sahne' olan kıymetli )erler... Bütün dünyanın 

can damarları, en mllhim geı;lt yerleri, açgöı.lil devletlerin ta
lllahını davet eden sahneler ... 

Bize ıennln bir hasta adam götlyle bakıyorlar. Şifa bulma· 
rnııa rat.ı değildirler. Tabii ölümUmUzU beklemeden, hltl boğaz. 
Iamak, mallarımızı aralarında paylaşmak için tertip Uzerine ter
tip, gizli anlafma Ozerlnc anlnşma yapıyorlar. Şark meselesi adı 
altında toplan~n batUn bu fesatlar, tertipler, entrikalar; çok me
raklı bir zabıta romanına mc\'zu te~kil edecek kadar he)·ecanlı 
ve esrarlıdır. Etrafımıı. adeta her cinayeti gcize alan bir devlet
ler çetesi ile çevrılmi~tir. Elebaşı ı Çarlık Rusyasıdır. Bütün 
bUyUk dC\letlt'r \e bunların peyki diye hareket eden Balkan 
:memleketleri teten!n Az.ası arasındadır. 

Cansıx bir vücut 
H er taraftan hazırlıman hançerler karşısında biz nasıl yaıama

~a de,•am ediyoruz? Sırf çete Azuının ganimet taksiminde 
anlaşımamaian dolavısı)le ... 

l\Iuııuam hır tdrihl varlığı olan Turkiye, AbdUlhamlt tara
fından cansıı. bir \'Ücut haline indirilmistir. Bunun ıifa bulma· 
E-ını , terakki etmesin! iste)cn vatanseverler düşman H)ılmıştır. 
Kimi !rnha, k mi ncfyedilmlştlr, kimi yabancı memleketlere ka
çarak, <;enç Turl< lıaı ekctlni kurmuş, saraya karşı ayaklanmıştır. 

Hasta adam cıdden hastadır. Bunun da sebebi. bir tek ada
mın, yani İkir:cl AbdUlhamldln blilUn Türk mUlkilnil şahsi çift. 
l ıcı dly .. telakki etmesidir. Kahredici bir hafb·ellk sistemi. va
tandaehrın vatanın varlığına al~ka duymalarını, ~ifasına altıka 
ı:ostertrelerini, haşb:ıEü , ererek dertleşmelerin! menediyor. Beka 
\•e terakki aı.mi fertlerde )ışıyor, fakat umumi bUnye hesabına 
zindel~ )"aratamı)O:'. Zaten AbdUlhamlt, memleketin bekasına 
&l&ka besleyen TürVicre gli\enmiyor, saray idaresi, Abdülhaml 
din TUrklilğe ıc:ırşı dığer unsurlarla bir ittifakı manzarasını taşı 
Yor 

Berbat idare edılen memleketin gelırleri, ancak sarayı 'e 
nıensuplıırını heslc mcğc kUi geli) or. Memleketin imarı eöyİe 

1908 de sonu gelen istihda t devrine 
• 

umumi bir bakış • 
ikinci meşrutiyet hareketi, iç entrikalardan ziyade 

ecnebi devletlerin . suikasdına "' ugramıştır 

lstınbuhla )f('erutlyet H hürriyet ıenlikleı-i: Dc)oğlu uddesinde tezahürat 

1 

Derleyen ve yazan · 1 
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dur!un, memurlara muş verilemiyor. (Umumi mue) ıdıyle dağı. 
tılın paralar, iki ayda, bar.an Uç ayda b{r tıkıyor. İlı:i, Uç ayda 
bir kerı> ma•ş tevzi edebilmek için milrabahıcılara, nrraflara 
nice lmtiyazlar teul olunuyor, memleketin servet kaynakları ya. 
hancılara aatılıyor. 

Askerlikte tereddt 
A bdtithamlt d'!\'rinin nabzını yoklamanın en basit çaresi, Turk 

AEkerl kudretinin bu devirde geçirdiği tereddiyi gözden ıe
çirmektır. 

İkinci Abclülh&mtt tıthta tıktığı zaman o vakte aöre birinci 
derecede bir nrdu ve donanma vardı. Efer sarayın müdahaleleri 
olmasaydı, 1877 Rt:! muhuebcslndf! aallp gelebi!Pcf!k bir halde 
idik. Jo'akat ondan !Onrıı askerlik ruh11 baltalanıyor, ordu ve do· 
nanma felç haline m:;hkfım ediliyor. Kara ve deniz mekteplerin
d"n her sene binlerce gence diploma veriliyor, ordunun kadro. 
lan, donanmanın gemileri vardır. Fakat a~kPrl tllim ve terbi
yeden, işe yarar tcchiz.attan eser bırakılmamıştır. MeselA bir do· 
nanmanın gayc~i. ter~anclcre, gemilere, takım takım büyük a· 
mlrallere. amirallere, subaylara sahip olmak değil. bir dUemanla 
c:atışmada askeri drrecede ateı kudreti temin etmek ... Si~amda
ki bir isyanı baı:tırmak için 1908 de oraya bir filo gönderilirken, 
top atmasını bilenler araştınlıyor. (Donınmayi Hümayun) diye 
debdcbelı bir. ad taşıyan bütün donanmada top atmasını şöy!e bqy-

le blleıı topçu erlerinin ikiden ibaret olduğu meydana çılctyor. 
Vatandaş arın sillh altındı tutuldukları müddet beş yıldır. 

Fakııt askerlik vazifesi, gayt't milsa\'atsızca taksim edilmiştir. 
Abdülhamidin yaşadığı şehir olan fstanbulda doğanlar, ukerlik
ten isti•na edilmek suretiyle imti)·azlı bir hale konulmuş ''e böy
lece sar:ıya sadakatleıi temin edilmek istenmiştir. Medreseoye de
\Bm edenlerin topu blrden askerlikten muııf tutulmue. böylece 
din silAhıyle halkı uyu~turacak, saraya bağlı bir &ınıf yaratmak 
istenmiştir. l\til5liiman olmıyanlır askerden hariç tııtulmu•, şark 
ve cenup 'ilAyetlerindc \'e Arna\'Utlukta da istisnai bir ~·aziyd 
kab:ıl edılmiştlr. 

Yemen faciası 

Biıtiln memleketin \'artığı hesabına parmak kımıldıtılmısını 
razı olma} an AbdUlhamlt idaresi, Yemeni hlklmiyeti altın 

da tutrr.ak lddiasıyle uzun ve külfetll bir harbi ı?öze almış ve 
~emeni bilhassa Anı:dolu halkı lcin bir imha sahuı haline koy
muştur. Yemen, istibdat idaresinin mahiyetini ortaya koyan en 
korkunç bir \•ltrln sayılabilir. 

Köylerinden alınıp be~ sene itin Yemene gonderllenler, ora
da baı.an ycdı yıl ve hattl dnha fazla müddet sllAh altında tutul
muştur. Çoğu zaten daha ewel Yemende can \'ermiş, geri gön· 
derilenler de kadit halinde memlekete aönderilmislerdir. Kadit 
halinde gönderilenleri memlekete taşıyan İdare! Mahsusa \"a-

purlan, bir cı naıe gemisi halini taşıyor, her gtln takım t~lı:ım 
nu~lan denizf' atmık JAı.ım geli)·ordu. Süveyş Kanal idaresı bu
nu bildiği için tstanbuldan ücret gelecek diye ıc.analda bekleyen 
gemilerden kanala cenaze atılmaması için bekçıler koymak ıo-
runda 'kalmııtı. 

İstibdadın son )'ıllarında ~öyle bir hAdise olmuştur: .Erıu
rumdaıı alınan askerlerin bekayasını Karadenize taşıyan bır ~a
p•ırdaki askerler, htınbulda urayın hlı.asına varınca, süvar.ıyl 
bağlamtşlar ve güverteye diı.ilerek <Padişahım çok yasa> dıye 
bağırmı$1ardı•. ~üm:ıyi&ln gebebi, üç yıldır almadıkları, ı.aten 
yok dereceı;indekl, maaıların ödenmesiydi. Abdillhamlt, bu n~
mayi6ten çok Urkmilş, a~ker ta&ıyan gemilerin artık İstanbul h· 
manından g,c;irilmemf'.sini irade etmiştir. Böylece beş sene ve
YJ dahil fazla Yemende kaldıktan sonra kadit halinde dönenler, 
bkenderuna ç:kmağa, Erzurum, Trabzon gibi uıak yerlere kara
dan gitmeğe ve çoğu yollarda ölmeğe mahkfım edilml5tlr. 

Garibi •u ki Abdülhamit idaresine boyun e~me~·en İmam 
Yahya'nın derdi ne olduğunu &oran olmamıştır. Meşrutiyetten 
sonra Müşir İnet Pa~a. meseleyi araştırınca, ıu neticeye "·ar
mı&tır: Yemende hususi bir mezhep var. Halkın nlkfıhının mute
ber olması itin niklhının bu meı.hebe mensup imamlar tarafın
dan kıyılması ve eer'I meselelere meı.hebln kadılarının hük
metmesı llzım... Oyle olmazsa nikAhlar muteber detil. hukukt 
münasebetler ~mkAnsız ... Bu itibarla İmam Yahya, iddialarından 
fedaklrlık edemiyor Yani imam Yahyanın , Fatihin htanbulun 
fethind• ııerkf'S" da~ttığı mıozhep hürri)·etinden başka bi'. &ey 
istf'diği yok ... tzı.et PaJa bunu anlayınca, imam Yahyanın ım.a~ 
,.e hlklmleri t~yin etmesi. fakat tstıınbuldan (Kadılar müfettı~ı) 
adlı memur ~öndPrll "rf'k devletin kaza hakkının muhafaza ~hın
ması Ması üzerine t.ir anlaşma yapıyor. Ortada ihtllAf sebebı kal-
mıyor. 

Uınuml H~rpte tmım Yahya, de' Jete sadık kalıyor, bir fır
ka uk~rimlri tıesliyerek dlirt sene müddet Adendeki İngiliı. kuv· 
vetleriyle dö"üsmeosine lmk!n veriyor. Hattl harpten sonra An
karayı milrac:ıatle Yemenin TUrkfyenln bir partası olduğunu 
ı;öyliyerek oraya asker gönderilmesini istiyor. 

Suikast başlıyor 
B erltn kongrPsindeo İngıltere ağır ba smış, top:a~lar~m~zın tak· 

simini, bilhassa kendine alt hesaplarla gecıktırmıstır Fakat 
Fransa111n yardımı11ı temin etmek için ilk fırsatta Tunusun Fr~n
sızlara teslim edilecrğ• vaadolunmuş "e bu söı. 1882 de yerıne 
getlrilml~tir. Tunud3 çok miktarda İtalyan yaşaması dolayısıyle 
oraya İtalya giir dikmişti Bu lokma Fransayı ayrılınca, İtalya 
sızlanmış, ona da Garp Trablus vaadedilmiştlr. 

Bir taraftım da devletler boyuna mül~katlnr yaoıyorlu, ga
nimetlerin taksimi haklctnda takım takım glıll anlaşmalara va
rıyorlar. 1907 df' Çarla fnglltPre Kralı Yedinci Edvard arasında 
cereya!ı eden mUIAkatta İran . Rus "e İngiliz nüfuz bölszeslne ay
rılıy:ır. çatışm2ya m!nl olmak için arada tarafm bir Kermansah 
höll(esi bırakılıyor. Aynı iki hUkilmdar, 1908 Haziranında 
Re,•aldP buluşu)or \ 'f' Rumeli \'ilAyetlerfnln tıpkı Lilhnan ve Sar
k! Rurnelı gibı bir Hıristiyan umumi vali tarafından idare edil
mesine karar \eriyor. 

AhdOlhamıdin D'E'mleketln lc;inde felce uğratmağa çah$hğı 
Türk varlık azmi: haric;tekl Genç Türk te~kiUtı ve gazeteleri ta
rafından temsı! edıli~ or, gizli vasıtalarla ) urdun içinde bir has
sasiyet yaratnıda tıflraşılıyordu. Gitl!ide Rumeli \'e Anadoluda 
gizli tP6kliAt kurulmata haşlanmıştı . Üç Rumeli ,·il~yetinde ku
rulan umumi mufetti~llk idaresi ,.e ecnebi kontrolil, Makedon
yıdaki gizli fıi:ıliyetleri kolaylaEtırıyordu. Zaten komşu memle
ketlere mensııµ çetelerin faaliyeti, Rumelide bulunan askerleri
mizin \'e dı~er vatanseverlerimizin milli hislerini her gün blraı 
daha kamçılıyordu. 

İdam hareketimizin başlaması hakkında Revalde bir anla~ma· 
ya varılınca, Türk beka azmi gahlandı. Saraya karşı kıya~ edil
m•slne, harıcl tehlikı>ye karıı C:Meşrutiyet ve DemokraM) adlı 
i!Acın kullanılmasın& ittihat \'e Terakki Cemiyetinin teşkilltı ta· 
rafından karar veriliyor. 

Meırutiyet mücadelesi 
'1 

ıttlh3t ve Terakki Cemi) etine giren askerlPr mahduttur. fakat 
çete takibinde kendilerini gösteren, arkadaşlarının gü\'eninl 

kaunan kimselerdir. Bunlar, orduda batı birlikleri harekete ge
çirmeğe muvaffak oluyorlar. İlk teşebbüsü ele alanlRrdan Enver 

(Denmı Sa. 6. Sil: 1 del 

İkinci i'IJe•ruti3etln ilk !Ueclbinin Uk toplantısı 
İklnd Abdulhamlt tereddüt itinde ikrn SrlAniJ<ıe Mr•nıtl~eı llfı11 l'ıllll)or Hü"IY"l me)d:ını adı \erllcn mc3dandahl klup bal

konundan halka nutuklar 11öylcnl) or 
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rilrkçe ilk serbest gazete <Terriımanı Ahval) in başlığı 

Tü-rk gazeteciliği, daima ileri 
fikirleri müdafaa etmiştir 
Yüz senedenberi gösterdiği cesaret ve fedakôrlık 

gazeteciliğimiz için şeref ôbidesidir 
5 on 150 yıl zarfında memle-

ketimizde atılan ileri adım
Jann en mühimlerinden biri 
gazeteciliğin teessüs etmesidir. 
Tıirkiycde çıkan ilk türkçe ga. 
zete resmt (Tak\·iml Vekayi) 
dir. (Tak\imi Vekayi) 1831 de 
fntipra başladı. Fakat tam mA 
nasıyle serbest gazete Agah 
Erendi tarafından 1860 da nes
rcdilen (Terciımanı Ahval) dir. 
Gerek (Tercümanı Ahval) ge. 
rek bundan sonra çıkan gazete
ler dalma hUr fikirleri, insan 
haklarını müdafaa etmişlerdir. 
AbdUIAzlıin, İkinci Abdülhami
din istibdat de\irleri ve şiddet
li taeyiklerl gazeteleri tuttukla
rı do ru yoldan çevirememiş
tir. Gazeteciler birçok ukubet
lere ugramalarınıı, hapis, nef
~ edılmelerinc rağmen doğruyu 

öylemekten, halkın istekleri
ne tercüman olmaktan bir da
kika 'azgcçmemi~lcrdir. 

Şiddetli 
taı)ikler 

Türkjycde 1909 tarihine ka-
dar matbuat kanunu yoklu. 

Gazcteleı: hükumet tarafından 
nolen cmırlcrle idare c:dılir
dı. llüJ.!Qm t ı tcdıği le o 
~azılmıısını yasak eder, istediği 
i:azctc~i arzu ettiği ıaman ka
patırdı. Maatteessüf Ali Pasa 
gihi büyük hükumet adamları 
bılc, Abdüliı.iz.in istibdadına 
ka~ı dururken, gaıdeleri taz
yik etmekten çekinmem~ler
dir. 

1876 da Sadrazam olan Mah
mut Nedim Paşa tazyiki bir kat 
daha arttırdı. 24 nisanda ga
zetelere gönderdiği tebliğle 
neşriyabn kontrol altına alına
cağını bildirdi. Tebliğde •Bun
dan bö)le iktııa eden mercii 
~sıniden istihsali malümatı 
sahiha etmedikçe bendi mah
~us gibi makaltıt neşretmek 
kat'iyyen tahtı memnulyete 
alınmıştır• denilmekteydL Bu
nunla gazetelerin makale neşir 
ve herhangi bir mesele hak
kında mütalea beyan etmeleri
nin önüne geçilmek isteniyor
du. 

İki gün süren 
ilk sansür 

Gazeteler bu müphem ve 
ltıstikli tebliğe kulak as

madılar, eskisi gibi neşriyata 
devam ettiler. Bunun üzerine 
Mahmut Nedim Pasa 28 nisan 
1876 da gazetelere ikinci bir 
tebliğ gönderdi; •Ahvali hali· 
ranın ehemmiyetine binaen ga
zetelerin kablcttabı muayenc
Einin kararlastınldığını • bil
dirdi. 

Kablcltabı muayene, yani 
gansür memlekette çok fena 
tesir yaptı, birçok dedikodula
ra sebep oldu. Mahmut Nedim 
Paşa bu yüzden 29 nisan 1876 
da azledildi; yerine Mlitercim 
Ruştü Pasa geldi. RüştU Paşa 
işe başlar başlamaz, 30 nisan 
1876 da sansürün kaldırıldığını 
illn etti. Bu suretle ilk sansür 
ancak 2 gün surdU. Fakat taz. 
yık devam etti. 

Beılnd l'tlunt 
de,·rinde 

Hürriyetperver bir hükümdar 
olan Beşinci Murat dev-

rined bile gazeteler, gazeteci
ler tazyikten kurtulamadılıır. 
Yapılan tenkidler ve meşnıti
yeün lüzumu hakkındaki mü
nakaşalar hüki'ımctin hoşuna 
gitmcdL 27 mayıs 1876 tarihli 
Sabah gazetesinde Şemsettin 
Sami Beyin mutedil bir Oslüp
la yazılmış, çok güzel bir baş
makalesi vardır. Şemsettin Sa
mi Bey, Beşinci Muradın Hattı 
Humayununda (hürriyeti tam
me), (vatan), (millet) gibi ke
limelerin bulunmıısından mem
nunlukla bahsederek: •Devri 
sabıkta bu kelimeler o derece 
mahur ,.e menfurdu ki (va
tan) \·e (millet) i ağzına alan 
de\let düşmanı sayılırdt. Hür
riyet ise o kadar mühlik addo
lunurdu ki bazı müdahinler bu 
lafzı mukaddesin manayı haki
kisini tağyirlc esarete dcliılet 
edecek surette tarif etmcğc ça
lışmışlardı! Güneş çamurla tel 
vis olunur mu? • diyor ve ma
kaleye şu suretle devam edi
yordu: 

•Sultan Muradı Iliımis haı
rcllerl Hallı llüma~unlanndıı 
ahali \'c memlckclın isUdııt 'c 
kabiliyetınc gore nlzamatı <?sıı
siycnin tıınzimiyle u ulü devlet 
'e idarci mülkü milletin bir 
esas metin üzerine tesisini ira
da buyurmakla devletin k1'ıffoi 
usul ve nizamatının ihtiyacatı 
zamaniycye :mutabık bir tarzı 
cedide tahvilini tcbşirle beraber 
vatanın başlıca badii selamet 
,.e saadeti olan •sürayı üm
met. in teşekkülüne Umit \"e· 
riyorlar.• 

Gazeteler mcırutbct 
istiyor 

Şemsettin Sami Bey 28 ma
yıs 1876 tarihli gazetede de 

ayni mevzudan bahsederek bir 
şQrayı ümmetin bulunması mu 
hakkak lhım geldiğini, bütün 
medeni memleketlerin şürayı 
ümmet sayesinde ileri gittikle
rini söylüyor, •Sürayı ümme
tin teşkilini ümmetin temed
dününc tfilik etmek denize gir· 
meği yüzmek öğreninceye ka
dar tehir etmeğe lıenzcr• de
dikten sonra bu hususta etraf
lı mütalcalar beyan ediyordu. 
(Basiret) müstesna diğer bU
tün gazeteler ayni zeminde 
makaleler neşrediyorlardı. 

Bu neşriyat hüktlmctin hoşu
na gitmedi. 2 haziran 1876 dıı 
gazetelerde · Tenbihnamel U
mumi- adı albnda bir tebliğ 
neşredildi. Bunda gazetelerin 
•Tahdişl izhanı dfıi makaleler 
neşrettikleri, birer tariki na
hemvara alcddcvam salik ol
dukları• bildiriliyor \ ' e •mcca
lisi ~!iyede mevzuu mevkii te
zekkür olan mevad hakkında 
neşriyattan içtinap edilmesi> 
isteniyordu. 

Tebliğ, umumi manası bakı
mından, açık bir tehditti. HO 
kfımctc danışmadan yazı yaz
mayı Adeta yasak ediyordu. Bu
nun uyandırdığı hc)ecan de
vam ederken Beşinci Murat 
hal' edlidi, Abdülhamit tahta 
oturdu. Matbuat idaresi tam 
bir mubassır ta\Tıylc ·~unu 
yapın, bunu yapmayın• diye 
talimat \ermcğc basladı. 

ikinci Abdülhamit 
deninde 

İlk Mcbusan 'c Ayan meclis-
leri 1877 de bir matbuat ka

nunu kabul etmişti. Abdülha· 
mit, bazı noktalarını beğenml
~ crek, kanunu imza etmedi: 
ı;azcteler gene cmirll'r, tebliğ
lerle idare edildi. Nihayet 1876 
da sansür kondu. nu tarihten 
ikinci meşrutiyetin ilAnına (11 
temmuz 1908) kadar geçen 
müddet matbuatımız için en 
felaketli de\ir olmuştur. Ah
dülhamit gazeteleri adeta bo~
durmuştur. Fakat o şiddetli 
tazyik devrinde bile gazete icla
releri en hlir fıkirlılerin toı1-
landıkları ycrlerdı. Gazeteciler 
sansürü atlatmak için tUrHi ça
relere başvururlardı. 

i'llcşnıtiyct 'e işga 1 
cleneleri 

1 908 de mc,rutıyetın ilanın-
dan sonra basın tam hurri

yete k:l\ uştu. Fakat bu, uzun 
slirmedi. l\luhtclıf h disclcr, 
dhanıharplcr gazetelerin hur- 1 
rı~ell<'n fa~dalanma ına rnkan 
bu akmadı. 
Dırinci dunya harbınd n son 

ra İstanbul i~gal cdılincc itı
laf devletleri tarafından konu
lan s:ınsfır gazeteler için pek 
elemli bir devre oldu. Turkçe. 
) i bile lıakkıyle bilmeyen bit· 
takım insanlar basını tazyik 
etmek için ellerıncleıı gelen 
gayreti sarfcttılt'r. İtiliıf dev
letleriyle işbirliği yapan hükü
mct de bu hususta bütün gay. 
retiylc çalıştı. Vatanperver ga. 
zctccılcrden birçoğu hapsedil
di, bir kısmı sürüldü. Bunlara 
rağmen gazetelerimiz, büyük 
fedakarlıkla ''aıifelcrinl yaptı. 
lar. 

Cumhuriyet 
de\Tinde 

İstiklal Harbinin zaferle neti-
celenmesinden sonra basın 

4 mart 1925 e, takriri sükun 
kanunu çıkıncaya kadar hürri
yet devri geçirdi. Bu tarihten 
sonra gazetecilerin İstiklal malı 
kemele_rlne scvkedilmelerl, ga. 
zctelerm kapatılması, 1!131 de 
çıkan matbuat kanunu, bilhassa 
faşist memleketler örnek tutu
larak ceza kanununa ilave edi
len maddeler basını güç \'aıl
yetc soktu. Bütün bu gUı;IUk
lere rağmen gazeteler, hertür
lü tehlikeyi göze alarak, çıılıs
tılar. Çok partili demokrasi 
dc\Tinc ka\'usmamızda en bU
yük Amillerden birinin bıısını
mız olduğu muhakkaktır. 

Turk matbuatı, intişara ba~
ladığı sündenberl hürriyet ve 
ileri fikirler için mücadele et
miştir. Gazeteciliğimiz simdi 
yaln~z m~nevt bakımdıın değil, 
teknık hususlarda da çok fleri
dedir. Gazeteler en mükemmel 
vasıtalardan faydalanarak en 
miikemmel şekilde çıkıyor \'C 

büyük bir çoğunluğu ile de
mokrasi esaslarını, hür fikirle
ri müdafaa ediyor: halk ancak 
bu gibi gazeteleri okuyor. Yuz 
sencdenberi devam eden bu 
hurriyet ve ileri fikirler müca
delesi Türk gazeteciliği için bir 
şeref abidesidir. 

Enis Tahsin TfL 
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Türkçe ilk gazete (Tak\'lmi \'ekayi> in !ıa~hğı 

Cumhuriyet devrinin 
elli mühim hadisesi 

* 29 * 29 

* 30 

' * 3 

* 3 

* 3 

Ekim 
Ekim 

Ekim 

l\larl 

l\Iart 

~fart 

Hazırlayan : (F.F.T.) 
1923 - Cumhuriyetin lllnı (saat 20.44). 
1923 - Atatürkiln Cumhurbaşkanlığına seçii

me5i. 
1923 - İsmet inönünün ilk Cumhuriyet kabi

nesini kurması. 
1924 - HilAfetin kaldırılması - Hanedana men

sup olanların memleket dışına çıkarıl
ması. 

1924 - Tevhidi tedrisat kanununun Bü~ük Mil
let l\ftclisindc kahulü. 

1924 - Şer'i}·e \'e Evkaf Vekaletlerinin kal
dırılma~• (Şer'iye mahkemelerinin lat!
,.ı hakkındaki kanun 8 nisanda çıkmış
tır) . * 20 :\isan 192~ - Türkiye Cumhuriyeti Te~kilatı Esasi
ye kanununun Büyük )lillet Meclisin
de kabulü. * 9 Kasım 1924 - Terakki Perı·er Cumhuriyet Fırkasının 
kurulması. * 11 Şubat 1924 - Şeyh Sait isyanı . * 17 Şubat 1923 - Aşarın kaldırılma ı. * 4 Mart 192!) - Takriri Sükün kanunu. * 24 Ağustos 1925 - Şapka inkıltıbı (kanun 25 kasım 1925 
de çıkmı tır) . * 30 Kasım 1925 - Tiirbc, tekke \'e zaviyelerin kapatıl-
ması. * 26 Aralık 1925 - Beynelmilel takvim Ye saatin kabulü. * 17 Şubat 1926 - Türk Medeni kanununun kabulü. * 15 Haziran 1926 - İzmir suikasdı. * 1Temmuz1926 - Sularımır<f'aki kabotaj hakkının Türki
ye bayrağına intikali. * 29 )layıs 192i - Ankara - Kayseri demiryolunun i~let
meğc açılması (Ankara • Sıvas hattı 
30 ağustos 1930 da açılmıştır). * 15 Ekim 1927 - Atatürkün büyük tarihi nutku (nutuk 
beş gün sürmiıştilr). * 28 Ekim 1927 - Birinci nüfus ı;ayımı (13.660 275). * 10 Nisan 1928 - Teşkilatı Esıısiyc kanunundan (Ana
~·asa) dine ait maddelerin ~ıkarılmırsı. * l Kasım 1923 - Türk harfleri kanununun kabulü 
(beynelmilel rakamlar 24 mayıs 1928 
de kabul edilmiştir). * 12 Ağustos 1930 - Serbest Fırkanın kurulması (dağılma-
sı: 17 kasım 1930). * 23 Aralık 1930 - Menemen irtica Udisesi. * 19 Şubat 1932 - Halke\'lerinin açılması.-* 15 Aralık 1932 - Sam un - St\'as hattının i~letmeye 
açılması. * 1 Ağustos 1932 - İstanbul Darülfünunu yerine l"niver-
~itcnın açılması. * 9 Şuhat 1934 - Balkan Antantı. 

* 31 Haziran 1934 - Soyadı kanunu. * 5 Arıılık I9'-l4 - Türk kndınlarına mılleh·ekıli secme 
ve seçilme hakkı vcrilmesı. * 21Temmuz1936 - l\lontreıııı: Boğazlar mukavelesi. * 22 Temmuz 1938 - Anknra radyosunun açılması (31 ka
sım 1938 de ılk re mi programını 'er
mi5tir). 

Ka ı; ~ 39 - ~lııstafa K na~ At;ıtür.k~n qJııpıü. 
Kasım 1938 - ismet inonllnün Cumhurbaşkanlığına 

seçilme i. * 30 Hııziraıı 1939 - llatayın anavatıına kavu~ması. * Hl Ekım 1939 - Ankara paktı (Türkiye - İngiltere • 
Fransa) . * 20 ı :kim 1939 - Trenin grzııruma muvasalalı . * 26/27 kasım 1939- Erzincan zclzl!lesi. * ~Q Kasım 1940 - İstanhul , l\'.ırklardi , Edirne, Tekırdağ, 
Çanakkale \e Koraelinde örfi idare 
ilanı . * 11 Kasım 1942 - Varlık vergisi kanununun Biıyük Mil
let l\terlisinde kabulü. * 23 Şubat 19U - Türkiyenin Almanya \'e Japonyaya 
harp ilanı. * 11 Haziran 1945 - Toprak kanununun Buyiik Millet Mec
lisinde kabulü. * 15 Ağustos 1945 - Birleşmiş l\lilletlcr Anayasuının Bü
yük Millet Meclisinde kabul ve tasdıki. 

* 7 Ocak 1945 - Demokrat Pıırtinin kurulması. * 21 Temmuz 1946 - Memleketle ilk defa tek dereceli se
çim yapılması (tek dereceli seçim ka· 
nunu 6 haziran 1946 da çıkmıştır). * 6 Şubat 19.iO - :'.\larcsal Fe\'zİ Çakmak'ın ölümil. * 14 :ıtayıs 1950 - Yeni seçimler • Demokrat Partinin ik· 
tidara gelmesi (seı;im kanunu 16 şubat 
1950 de çıkmıştır) . * 22 Mayıs 1950 - Cc!Al Bayarın Cumhurba~kanı seçil 
mesi. * 26 Kasım 1950 - Kunuri savası (Kore sava~ı 25 hatlran 
1950 de ba$1amıştır). * 22 Şubat 1952 - Türkiycnin Atlantik paktına girmesi . 

1860 da <Tercümanı Ah\'lll adile Türkçt> gayn 
re...,,i illı; cazeteyl tıkaran Acah Efendi 

Yeni vapurlarımızdan: Batı Akdeniı hattına l~liyen Ankara vapuru 

illaşhrma sahasu1da, büyük 
ileri adımlan allldı 

Demiryollanmızın uzunluğu 8000 kilometreyi, deniz ti
caret filomuzun hacmi 515 bin tonu buldu 

Bundan 29 yıl e\'Vel, yani 
Cumhuriyetin ilan edildi

ği günlerde Türk demiryolları
nın durumu hiç de memnun
luk verici değildi. lkpsi de cc· 
nebi şirketler tarafından işle. 
tilmekte olan 4000 kilometre
den biraz faıla demiryoluna 
sahip bulunuyorduk. Hakikatte 
buna sahip olmak denilemezdi. 
Ecnebi şirketler, milli gaye '"c 
menfaatlerden uzak, tamamen 
kendi menfaatleri noktasından 
hareket ederek, memleketin 
nlsbeten mamur ve canlı kala
bılmis garp mınlakasında de
miryolları tesis edip işletmeğe 
başlamışlardı. 

Anadolu • Bağdat, İzmir .. 
Kasaba ve imtidadı, Aydın • 
Dinar. ve Şark Demiryolları: 
Alman, İngiliz ve Fransız ~ir· 
ketleri tarafından böyle bir 
zıhniyetle meydana getirilmişti. 

Cumhuriyetin itıinı ve onun· 
la beraber ı:irişilen büyük mem 
leket dava \'C menfaatlerinin 
halli mcvzuundn, Dcmiryolla. 
rının millileştirilmesi ve yeni 
hatlar inşası meselesi de ilk 
plana alınan l~lcr arasında idi. 

Kı a fa ılalarla \'e pliinlı ola
r ak me\·cut dcmıryolları ecne
bi şirketlerden salın alındı ve 
Dcnıiı')olu 'a ıtasiyle memje
kctin her tarafına ulaşııbilmek 
ideali kuvveden fiile çıkarılma 
ğa ba§landı. 

Bu gayret ve azim sayesin. 
de bugün 8000 kilometreyi mu. 
teca\•lı: demiı')'Oluna malik bu
lunuyonız. Demiryolu \'asıtasiy 
le Karadenizde Zonguldak Ye 
Samsuna, Akdenizdc Mersin 
,-e iskenderuna, Batıda Edir
ne ve Doğuda Erzurum, Kurta. 

lan ve Gcnç'e artık varılmıştır. etmemiz; bize dış hatlarda d~ 
İmparatorluk devrinin meçhul niz nakliyatında yepyeni bır 
beldesi olan Şarkın en uzak itibar kazandırmıştır. 
köşelerine erişebilmek için bu Doğu ve Batı Akdeniz sefer• 
faaliyet durmıık. dinlenıneksi- lerl, müteakıp yıllarda gelttı 
tln devam etmektedir. en modern yolcu gemi1eriY111 

Yakın bir istikbal, yurdun yapılmaktadır. Bugün, büyük 
her köşesine demiryolu ile e- posta \'apurlarımızla seyahat 
rişmek gayesini tahakkuk et- etmenin bir zevk olduğunu s~· 
tırdi!!imlzi gösterecektir. Cum. dece biı söylemiyoruz; ecnebı· 
huriyetin 30 uncu yılına bu il· lcr de aynı fikirdedirler. 
mit ve dilekle giriyoruz. Ticari filomuza mensup şileP 

!er, bütün dünya denizlerinde• 
K.\BOTAJ BA\'RA'.\ll, )'abancı limanlar ara~ında ıne-
\'APURCULUGUMUZ kik dokumaktadır. Denlzcitl1' 

Her yıl l Temmuz tarihinde Bankasının son verdiği bir h!• 
kutlanan kabotaj bayramı be.r, hiç bir silebimizln fşsi.ı 

Türk denizciliğinin Cumhur!· kalmadığını bildirmektedl!· 
)<'t idaresinde kazandığı en Halbuki bütün dünya deni' 
büyük zafer mfına ve ehemmi- nakliyatında, bugünlerde ehtıt'I 
yetini haiz bulunmaktadır. Ka. miyetli bir buhran müsahcde 
botaj hakkının ecnebıleı· elinde olunmaktadır. 
bulunuşu, bir zamanlar tarihte Denizcilik Bankasının ihda51 
efsanevi şöhretler yaratmış ile, Ti.irk denizciliği yepyeni 
Türk denizciliğınl tam bir ata- bir \'CÇhe kazanmıştır. Henuı 
lct içinde bırakmıştı dcnilebl· pek kısa bir maziye sahip o-
lir. Haliç körfctlnde işleyen lan bu banka, Türk deniz nalC• 
(IJalıç vapur şirketi), Boğazda Iiyatı mevzuunda bir çok )tt' 

işleyen (Şirketi H:ıyriye) ve nlllklerJ hemen benimsemiş 'c 
Se)Tisefain'ın birkaç vapuru tııtbik etmeğc başlamıstır. 
müstesna, kendı kara vasıtalı- Son olarak, bu mc\7:uda kaY 
rımızda, kendi kıyılarımızdaki dettlğimiz büyük inkişafı, bir 
den iz nakliyatı kfımılcn ecnebi Birleşmiş Milletler istatistiği· 
§ırkellerin elinde bulunuyordu. ne göre rakıımlarla fadc cdC• 

nu mevzuda da tam bir istik. bilirız. 
liılc ka\'uştuğıımıız tarihin ü. Bu istatistiğe göre, Tür dC-
zerinden 20 ~·ıl geçmiş bulunu· niz ticareti filosu 1939 ~'llındatı 
yor. Şimdi dc~il karasularımız. bu tarafa yüzde 130 nisbetinde 
rl:ı, dış memleketlerle yaptığı. artmıs bulunmaktadır. 
mız mal alış \'erişinde bile ken. 1939 eylıilünde 224 bin to-
di gemiledmlzi kullanabilecek naia sahip olan Deniz Ticaret 
ııi belsiz bir inkişafa mazlıar momuı. 1952 temmuzunda 515 
olmııs bulunuyoruz. bin tonaja çıkmı~tır. 

İkinci Dünya Harbinin sona Bu rakamlar. Turk d<'nizd· 
erdiği 1945 ~ ılını takip eden liğinin yakın geleceği hakkın• 
ilk üç yıl içinde Tıcaret Filo· da daha büyük ümitler besle-
muzu 17 yeni gemi ile tak,•iye memizc hak kazandırmaktadır. 

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

1 

Her taraf ta hararetli bir 
yol inşa faaliyeti var 

3190 kilometrelik yol inşa v e ıslah ediliyor, 300 u müte
caviz büyük köprü yapılıyor 

Çoruh - Yusufeli yollanndald 
çalışmalar hayli ilerlemiş. bun· 
!ara llAveten 1952 programın~ 
dahil bulunan Vezirhan - JW 
lec1k - Karaköy. Selçuk - Ot 
taklar. Edremit - Ayvacık. Af'> 
kara - Bolu - Düzce, Kara· 
bUk - İsmetpaşa, Germece -" 
İskilip, Silifke - Karaman. Ga• 
ziantep - Fevıipaşa. Pınarbs• 
şı - Maraş, Pınarbaşı - Gii• 
rün - Malatya. Urfa - Mat• 
din, Cizre - Midyat yolları ~ 
kısmen ihale edilmiş veya ed1 

mek üzeredir. Yalnız bu sofi 
ihale eriilmis olan volların ye
kun btdeli 67 milyo.n lirayı bUİ 
maktadır. 

Türkiyede son yıllarda en çok 
ehemmiyet verilen mevzu· 

Jardan biri kara yollarının tan· 
zim ,.e ınşası olmuştur. Bu u 
ğurda çok gayret ve para sar· 
!edilmiştir. Devam eden ve ar
tan bu gayretler sonunda yur
dun yol sebekesinln görlinüşü 
birkaç yıl içinde tamamen dc
ğisecektir. Memleketin ekono · 
mik \'e tı•tlstik bünyesinde bu 
~·olların sirlcrl ~eliştirici bir 
şekilde g..ırOlmektedlr. 

Bayındırlık Bakanlı~ına bağ
lı Devlet Karayolları Genel l\tÜ· 
dürlüğü Türklyede yol Caaliye· 
tini idare etmektedir. Amerl 
kan yardımı ile temin edilen 
malzemelerle teknik imkanları 
ve teşkilatı ı:ayet mükemm1>l 
şekilrle kurulan Karayolları 
hummalı bir faaliyet içindedir. 

Kara vollarımııın her yıl bl· 
raz daha ısl:ıhı ve bunun tesi
riyle motörHi ''asıla adedinin 
ve trafi~in sür'atle artışı mili 1 
ekonomimizin gelişmesine yar
dım eden unsurların en mühim 
!eri arasındadır .. 

Dikkate şayan 
ban rakamlar 

yoı davasına \·erilen ehemmi· 
yetin rakamla bir ifadesı 

olarak su gösterilebllirrtd. 1952 
yılında Karayollan biitçesi 9!i0 
yılına nazaran üç misline cıka 
rılmıs ve 188 milyon lirayı bul 
muştur. 1952 yılında emanet vl' 
ihale surctivlc ıslah ve inşası 
na ı;:ılısılmakta olan devlet vo 
lu 3190 kilometreyi bulmakta 
dır . 

Pendik - İzmir Geyve - Bı 
lecik - Vezirhan. Salihli -
Turgutlu, Gönen - Biga. Or· 

300 köprü ve 
asfamanmıı yollar 

y ine bu yıl lçlndt uzunlukl•· 
rı tutan 17 bin metreyi bU· 

lan Uç vüzü mütecaviz bUyii1' 
koprü inşası üzerinde calışıl· 
maktadır. Fazla trafi~e marıtı 

Hararetli yol inşası faaliyetinden olan 649 kllometrP yol asfalt· 
bir cörliniiş tanmış_ 19.000 kilometre devıet 

Midyat, Diyarbakır - Lice, Tu 
tak - Erciş, Rize - Erzµrum 
taklar - Sarayköy .Eskişchir
Kütahya. Ankara - Çerikll -
Yerköy, Ankarıı - Kızılcaha · 
marn. Mersin - Silifke - Mut • 
Akdağmadeni - Yıldızell. Ka:) 
ecri - Pınarbaşı - GUrün. Or. 
dut-Fatsa, Hendek- Düzce, Ba 
hkcsir - Bandırma, Konya -
Karaman. Konya - Ereğli, An 
kara - Ayas - Adapazarı, Kı 
rıkkale - Çerikli - Serikli . 
:'<liksar - Reşadiye, Samsun -
Bafra, Terme - Ünye, Elazığ
Bingöl. EIAzı~ - F.rzlncan. Dl· 
yarbakır - Bitlis. Başhan 
:\tuş. Bitlis - Tuğ, Mardin -

volu devamlı bir bakım aıtınd• 
bulundurulmuş, muhtelif böHlC 
lerde 3133 kilometre vol kesi· 
mi üzerinde cesitli tamirat iş· 
leri vapılmıctır . 

Ana yolları teskil eden de"' 
lct yollarındaki bu calışmat~· 
ra müvazl olarak, daha kUçUIC 
niifus topluluklarını ve alıs "e
riş merkt1lerinl birbirine ,.e 
devlet yollıırına bağalyan il l'ol 
tarının ve köyleri birbirine ,.e 
kasabalara ve il ve devlet yol· 
!arına bağlavan köy yollarınıtt 
da geliştirilmesi için büvtik r.a1 
retler sarfedilmiştir 1952 "'ııtt 
da bu mabat tein vlHıvetlcrt 
vRrıılan vıırdım mikdan 51,I 
milyon lirayı bulmuştur. 
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lstanbuldan Erzuruma 3 1 Mahalle tulumbac il Oından 
saatte gidilebiliyor muntazam iti aiye teşkilahna 

Yurdun başlıca merkezleri yolcu tayyareleriyle 
birbirine bağlandı 

Ha u alanında yolcular tayyareden i nlyorlar. 

Hava nakliyatı. tamamen 1 r 
Cumhuriyet devrine has. 

yepyeni bir mevzudur. BugUn 
bUtün dUnyada. karı ve deniz 
Ula~tırmacılıtı ile rekabet ha· 
linde bulunan, hatıl yolcu nak 
liyatında hepslrtln üstUne geçen 
hhacılık, blıde de son yıllarda 
büyük bir lnkısafa mathar ol· 

su iŞLERi 

ınuatur. 

Tayyarenin artık en gUvenl· 
lir bir nakil vuıtası olduğu her 
keıçe kabul edilmeye ba&lan· 
tnııtır. Daha pek de uıak ol· 
?ılıyan )'akın bir mazide tay)'a· 
reye binmek bir cesaret. bir 
ıözu peklik olarak ,,asıflandırı
lırken, bugün tayyare genç, lh 

Seyhan barajı i~in lüzumlu 
kredi sağlandı 

Köylerimizin i5me suyu davası 4 yıllık bir progra· 

ma bağlandı. ilk hamlede 5000 köyün 
içme su mevzuu hallediliyor 

tlyır, köylU, şehirli herkesin Türkiyede Zirai istihsal ana 
seve Be\·e tercih ettiği bir va· meselelerinden bıri olan su 
tıta oıu,·ermlştir. işlerine bilyUk ehemmiyet at-

Son hac münasebetiyle. bir- !edilmektedir. 1052 progra. 
C~k \'atındaşın hava yolunu ter mında büyilk ve küçUk su fş. 
Ci.h ettiğini gazetelerde okumuş ıerl olarak 131 muhtelif konu 
&unuzdur. ele alınmıştır. Bugüne kadar 

Ev\'elcl", aylar ve yıllarca sil- 114 me\'ZU taahhilde bağlan· 
ten A~Hhatler e!mdl sut, gUn mış, geri kalanların da pro. 
~es~l~sldir.1nsanlar gün içinde jeleri ikmal edilmls olup ek-
Uanbuldan, Erzuruma cidip ge sııtmeye konmak Ozıeredir. 

lebUiyorlar· 7-8 saatte LOn· Bu işlerin keşif bedeli 47 kil· 
drau varı;·orlar. sur milyon lirayı bulmakta. 

llıvı nakliyatımız son yıllar- dır. Evıoelkl yıllardın ihale 
da Yepyeni hamlelere kavuş edilmiş \'e 1952 yılır.a inU-
~ustur. Evvelce sadece mUsa· kal etmiş olan 120 adet rrtuh· 
t ınevafmlere mahsus hava )'Ol· telif su tesislerini de nazarı 
~ulutu, imdi muntazam ve ltibare alırsak bu ~,lın faali· 
t evarnıı seferler halinl almış· ,·eti memleketin muhtelif 
ır. İ>ölge \'e havzalarına şamil ol. 

c Ellurum, Diyarbakır. Erıin· mak üzere 251 me\'ZUU içine :n. Van, Malatva. samsun. almaktadır. Nlha •et bir iki yıl 
~~rserı. Adını. Konya. İzmir. itinde tamamlanacak olan bu 

11,rsa, Ankaırı, fstanbul hava tesislerin blUrllmesile 1 mil· 
le l'lları \'e yapılmakta nlan dl· ,.0n 950,000 donum arazJ taş. 
l\ r •l•nlar, Tilrk hava nakliyatı kından korunacak, 1,243,000 
t~rrnuntazam bir tempa~·a k!vuş dönilm bataklık saha kurulu· 
ltu rııuı: •mevsimlik. ,-asfından lacak, J,14S.000 dönüm ara:r.l 

~tarrnııtır. sulanacaktır. 
tas U&Un Ankara - İstanbul a- Bu çalışmalar devam eder. 
da ı 1 

•ut 15 dakika gibi o kı· ken. blr yandan da yeni te. u/ k~ısa bir zamanı lndlrllmls· şebbUsler itin yabancı mem. 
ltıez • insan hayretini gizleye. leketlerden urun vadeli ı~tık 
l'ald. Bursa 20 dakikalık bir rızlar ı,·mlnlne talışılmaktı· 
te e u~ .. trıurumı 3-3.5 saat· dır. Bu cOmleden olmak üze. 

'r;ıaeb!Ursiniz. re 100 milyon liran çıkıcık 
denı rk. havacılığı, dUnya me- ve sulama, kurutma, taşkm. 
diaıitetının dev adımlarını ken 1 dan korunma \'e enerji OreU· 
'- nıu '!!._durmak gıyreU lclnde __ _ 

'Ul:t Yoldadır. 

mi ,ıbi çesitli gayeleri hep 
bırden tahakkuk ettirecek o. 
lan Seyhan barajı inşaatı için 
Mllletlerarası İmar ve Kal. 
kınma Bankasından 2S küsur 
mılyon dolarlık kredi sağlan. 
mıştır. Bu mali yıl lçinrle ilk 
tesislerin yapılmasına başla. 
nacaktır. 

Yeraltı su hufoelcrinin ras 
yonel ~ekıldc işletilerek hal. 
kın hizmetine arzedilmesi hu. 
susu bu sahadaki çalışmaların 
diğer bir safha•ını teşkil et
mektedir. Bu maksatla Kon. 
ya, Urfa, Mardin ovalarında· 
ki yeraltı suyundan faydala. 
nılması hakkında etild ve a. 
raştırma işi 2,7 milyon lira. 
ya müteahhide ihale edilmiş. 
tir Buna ilAveten illere tah. 
sis

0 

edilen sondaj makineleri· 
le 15 ilde yeraltı suyu ara~ı
nlmasına başlanmış \'e bir 
kısmında şimdiden mil3bet ne. 
tice alınmıştır. 

Halk ile hükumetin milşte. 
rl'k çalışma ve !sblrliğinln en 
gilıel misalini teşkil eden köy 

lerlmlzin içme suyu dlıvası 
dört yıllık bir programa bağ. 
lanmıştır. Yalnız 1952 yılında 
bu maksat itin 20 mil,Yon lira 
a)Tl\!nış bulunmalı.ia \'e bu 
para ile hiç suyu bulunmayan 
\-eya sıhhi şartları çok gayri 
müsait bulunan 5000 k6 •de iç 
me su m,evzuunun halledilece. 
ği tıhmin olunmaktadır. 

Helva sohbetinden 
klüp hayatına •• 

lstanbul'da ilk klüb 1887 de açtldı. Bugün 
şehirde ve civar1nda 26 klüp vard1r 

t"'on 150 yıl zarfında içtimai bir kelime oldu~undan bunun 
hayatımızda mühim inki· yerine (Encümeni Ülfet) de· 

lAplar olmuştur. Bunun neti- nllmişti. 
cesl olarak klilpler, toplantı Açılan klilbc cn·clA vükelA 
) erleri açılmış, bunları raıtbet \'esair rical ile mOtemayiz rüt 
giln geçtikçe artmıştır. KIUp- girebilirdi.. Sonra OlA sanlslne 
ler evvelA erkeklere mahsus glıebillsdl. Sonra OIA sanlsine 
iken bir müddetıenberi bazı kadar olanlar kabul edilmeğe 
klUpler kapılarını kadınlara başlandı, yani gireceklerin bir 
da açmışlardır. rütbe daha yüksek olması a-

Eskiden toplantı yerleri lı:ı- randı. 
raathaneler, bilhassa mahalle (Encümeni Ülfet) de iptida. 
kahvehaneleri idi. MiltekaiUer, ları sohbetle \'akit geçirilirken, 
işinden çıkanlar buralara ur:- sonraları kumar oynanmağa 
rar, ahbaplarilt> her ~eyden başladı. Bu hal birçok dediko
bahseclerlerdi. Mahalle kahve- duya sebep oldu ''e Ali Pasa 
haneleri her gece o mahalle öllince klilp kapatıldı. Bundan 
halkının ileri gelenleri ile do- sonra Beyoğlunda klüpler •· 
lup taşardı. Bir aralık bu kah· çıldı. 
Yehaneler, hürriyet fikirleri· Bu klllplerrle bllyUk ölçüde 
nin yayılmasına hizmet etti- kumar oynanıyordu. Bazı yUk. 
~inrlen, kısmt>n kapatılmış, bir ~ek klilplerdc bir gt'cede 800 • 
kısmı da şiddetli kontrol altı· 1000 altın kaybedenler göruıu. 
na alınmıştı. yordu. Devam edenlerin büyiik 

Mahalle kahvehanelerine de- kısmı ecnebllrr olrluğu iı;oin 
\'am edemlycn kibar halkın se- hükumet kapltUlhyonlar yQ. 
lAmlıkları kışın misafirlerle :ıilnden mildahalede bulunamı
dolup taşardı. Bu müna~ebetle yordu. 
helva snhbefürl tertip edlllr, Cumhuriyetin ilAnındın son. 
basit n~unlarla, nUkregti kim· ra klilplerdc baht ve talih O· 

selerln naklettikleri hikAyelerl yunu oynanması yasak edilmış 
dinlemekle nkit geçirilirdi. tir~ Oynanılanlar kumar sayıl-
\'aktu hali bu kadar yerin· mıyan hafif klı!ıt oyunlarıdır. 
de olmıyanlar Arifane ile, yani Hiç oyun oynamıyan, klilplere 
masrafı ortaklaşa taksim ede- sırf okumak, sohbet etmek i· 
rek helva sohbetleri yaparlar· çin gidenler çoktur. 
dı. Buna iştirAk edenler akşam Bugilnkil 
yatsı namazından ~onra en mil- Klüpler 
sail bir evde toplanırlar, !Ati· Şimdi İstanbul ve civarında 
feler, sohbetlerle, bilmece hal 26 klüp vardır. Bu klilp. 
il ile \'ıtkit geçirirler, gece ya. !er şunlardır: 
rısına doltru çorba içlllr, bir Sipahi Oca~ı <İstiklll Cad.), 
kap yemek ,.e helva yenilir, BiiyUk Kllip (Serkldoryıtı) 
herkes da~ılırdı. (İstiklAl cad.), Anadolu KlilbU 

ÜçUncU Ahmet devrinde k0- BüyUkada şubesi CBUyUkada: 
naklarda tertip edilen hel\'a da), KijçUk Mahfel (İstikUl 
sohbetleri Adeta birer mUkel· Cad ), İstanbul K!Ubü (Tak. 
lef :r.iyafet halini alırdı. Bu zi· sim), Galatasaraylılır Cemiye. 
vafctlerde ~airler bulunur, yaz ti (Beyoğlu TiltUnçıkmııı), 
dıkları kasideleri okurlardı. Roma KIUbü <Tepebaşı), De· 
Damat İbrahim Paşanın sara· niz Klilbı.i ( loda), Beyo~lu 
yındakl helva sohbetlerine ba· KlilbU (İstiklAI caddesi), Cam. 
zan padişah da lşllr&k ederdi. lıca KlühU <Yeniköy), TUrk 
F.cnebi elçller ~erefine helva Satranç KlilbU <Taksim), Kar. 
sohbeti de tertip edildiği n· deslik Klübü CBryoğ!u), Pan-
klrli. galtı Briç ve Satranç KlUbU, 
istınbuldı Kalamı~ Kllibü (Kalamışta), 
hır Lf"u'p 

" KUçilk Klilp CSişll>, Adalar 
zaman geçtikçe bu toplantılar Kliıbil CBüyUkada), Bizim 

pek lpUdat görUlmeğe baş. KIUp <LAieii), Yalova Şehir 
landı, Avrupada olduğu gibi KlUbü (Yalova), Yeşilada KIU· 
klUpler açılmasına teşebbüs e· bU CBUyUkada), Şile Şehir 
ı'lldi. İlk k!Up 1287 (1887) ta- KIUbU <Şilede), Ankara KlflbU 
rlhinde Ali Pasının sadareti lst. 8Ubesl <Sirkecide). Silh'fi 
umanında açıldı. KlUbOn açıl- Sehir KlUbU <SilhTlde), İs\'lt 
masında en bU)•Uk lmll Maliye re KIUbU Cİstlklll Cad.), İs· 
Nazırı Mısırlı Mustafa Faııl tanbul Yelken KIUbU (Fener. 
Paşa olmuştu. Tesis ,.e klli· bahı;oede). BüyOkada Deniz 
bUn idare masrafını bu ut KlübU CBUvUkadada). Bakır· 

ı deruhte etmistl. Klilp ecnebi kôyliller KlUbU (Bak,rklSyde). 

Mevcut 
teşkilat 

v • ragmen yenı noksanlarına 

mühim faydalar sağlıyor 

Esk1den yangın, İstanbul için 
büyük bir lfet idi. Yıngın· 

!arla mücadele edilecek teşki. 
!Atın mevcut olmaması ıeh. 
rin bir kereste yıtını halinde 
ahşap evlerle dolu bulunması 
yüzünden zaman ıamın binler· 
ce aile yersiz yurtsuz kalıyor
du. 

1714 yılına gelinceye kıdar 
herkes e\·inde, binanın dımını 
yetifecek kadar bir merdiven 
ve su dolu bir fıçı bulundurma 
ya mecbur tutuluyordu. Bu ta
rihten sonra, slSndUrme vast· 
talan arasına (tulumba) namı. 
le bir Aletin girdiği görtılilyor. 
Davit isminde bir Fransız mU. 
hendıs tarafındın yapılın bu 
tulumba ilk dl'fa olarak Top· 
hane yangınındı kullınılmıı 
\'e faydaları görilldü~Unden 
bir (Tulumbacı Ocıtı) kurul. 
muetur. Bu ocak 1827 de Ser
asker kapjsındıki mütekait zı. 
bitlere devredilmek ıuretile 

Eski mahalle tulumbılın 

yarı askeri bir itfaiye te5killtı 
meydana ıetirilmiş, 1869 da 
Belediye daireleri tesis olun. 
dulı:tın sonra yanıın söndürme 
işi yalnız ıskerlerin eline bı. 

rakılmayıp bu daireler merkez 
!erinde birer tulumba ile 10 • 
100 nefer bulundurulması ka. 
rarlaştırılmış, ayrıca mahalle 
tulumbacılıiı da teessüs etmiş. 
tir. 

1871 deki buyük Beyoğlu 
yangınından alının ders Uzerı. 
ne Macaristandan Kont Zıçnl 
isminde bir muallim zabit ge. 
tirtilmlş, 1874 tuihinde biri 
lstınbuldı olmak üzere dört 
taburlu bir ltfai)·e ılayı ihdas 
edllmlı. bılAhare bu teşk!llta 
hır de Bahrıye itfaiye taburu 
illve olunmuıtur. 

Balkın harbinde ve Umumi 
hırııte itfaiye alaylarının .kısm~ 
namının cepheye sevkedılmesı 
~ilzünden, çıkan .~angınla~ın 
!6ndilrı.ilmesinde buyllk guı:-

Sadık Aldo~an 
diyor ki: 

<Bıeı 1 lnclcte> ı 
sunlar olmalıdır: 

a - DlktatôrlUte lmkln ve
ren CKıYJt&ız ıaruız hllı:iml· 
yet) es1S1 • )·ıkılmılı ve devletin 
her kuvveti ,Anıyuayı, en yUk 
sek otorite olarak tınımılıdır. 

b - İkinci mecliı kurulma· 
lıdır. 

c - Te$ri. icra ve kıu kuv. 
'·etleri arasında blr muvazene 
\'e karşılıklı milralcabe esası te 
alı edilmelidir .. 

d - HAkimlerln <Adaletin) 
teminatı, Anayuıda yerini al· 
malıdır. 

e - Kanunlann Anayıu:..ı 
muıayeretini tetkik edecek bir 
Anayasa mıhkemesi kurulmalı 
dır. 

f - İdarede Ulerin muhtar!· 
yeti ve adeını merkeıiyete iİ· 

dilmelldlr. 
ı - Din ve devlet işleri ke

sin olarak ayrılmılı ve bl:lyltce 
haldkt lliklik tlhıklcuk etme
lidir. 

h - Cumhuriyetin hukuki nl 
zammın, milletlerarası kı bul 
edilmis hukuk kıidelerine uy
ıun olacatı hususu Aaayasa 
mııa ıirmelidlr. 

1 - Anıyasa, ezlr! çotunlu· 
ğu temin eden Mr ııartırıln e· 
linde oyunu. olmak tehlike· 
sinden kııruırılmılıdır. 

j -- Devlet reisinin seçimi, 
vazife ve sallhlyetlerl problemi 
bılledilmt'lldir. 

k - l\feclisln feshi. ara se
c;lmlerlnln vaııılma zaman ve 
şırtllrı bir esua bağlanmalı· 
dm V.s .. 

SADIK ALDOGAN 

lüklerle karıılasılmıştır. 
Xihayet asker Utlai~·e Ul

,·edilerek, bu vaııfe 1923 ae. 
ner.ınde Beledıyeye devredil
mi&tir. Bu suretle hıkmeti VÜ· 
cudil kalmıyan mıhılle tulum. 
bıcılığı da 1924 de tarıbe ka. 
rışmıştır. 

Bu tarihten sonra. muhtelif 
semtlerde ıhdas edılen ,rup 
ve müfrezeler lmktnlar niJ°be
Unde takviye edilmek ıuretile 
yedi grup ve on bir müfreze. 
den ibaret oı.n buıfinkü te1-
kllit me~-danı IP.lmiftir. 

Buıun, Avrupa ve Amerika 
itfaiyelerine nazaran ıeri bir 
durumda olan itfllyemiı, 2 mil 
yon gıbl mütevaz.ı bıllt~esiyle 
ihtiyaçlara cevap vermek için 
aansiperan• çalıfmılı:tıdır. 
<Memt>fıl) denen yınıın ihbar 
lleti ilk dtıfı olar1k ıeteıı •• 
ntıdenberi kullınılm8ktı olup, 
bu suretle yanı:ına geç yetiş.. 
Uği iddialarının onilne geçit.. 
mlstir. 

Köprülü 
Diyor ki: 

csııı 1 laddel 
tiklllinl ve Birleşmiş Milletler 
pren&lplerinl müdlfu husu· 
&undaki katı vl" azimli bar• 
ket hattımız ve Atlantilc pıJı:. 

tına llt!lııkımız netleealnd• 
dUr.yı sulhUnUn muhafuuın
dı oynadıtımıı büyük rol, mil 
letimlze hUr milletler ansın· 
dı llyık oldutu şerefli mev. 
kil temin etmiştir. TUrk:iye, 
dış llemde. kıc lmdınberl 

bu kadar •Uksek itibar ve kıy 
mete :ınuhar olamımıstı. De
mokratik cumhuriyet rejimi aa 
yeslnde. istikbalin TUrk mlll• 
tine daha yeni yeni m1,1vaffllc!. 
yeUer satlıyacıtından ası. IÜP 
he etml)·orum. 

FUAD KOPROLU 
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Altı yüz ş ,eQ~lik smanlı 
rluğu nasıl çöktil? 

CRa~ı 3 uncudel 
Jla•anı:ı l anındakı u'ker iki ;> uı ·ifıClen ibarettir. Nhazı B<'Y 150 
liı~ı ıle da a çıl;ı,> or. f.4ıkat sara,>la karşı milli irode,>i Hade ede
cek ılk ndım atılmış olu~or. 

Al::dülh:ım:t, i rnnı bastırmasa IJ'a tar O man Paşayı memur 
f'db or. O man Pa.:ı. ubltler tarafından sevilen. namuslu tanınan 
bir adamdır. F \ iıp Sabri Be~ in taburu. kendi ine karsı el kaldı
racak ~erde, onu -belkı de biraz da kt?.ndi rızası\•le- Man:ıstır
dakı karargahından dağa kaldırm:ıga mı.n:affak oluyor. 

Saray bakımından gaıle bü)umü tür. Alaylı bir adam olan. 
fak.ıt muharip \e ,\bdülh:ımlde sadık di,>e tanınan Şem i Paşa, 

k~aını ba lırn•ak Pzere Manastıra gonderıliyor. Paşa daha i ~tııs
~·~ndan çıkarken, İttıhat -.:e Terakkinin fedai i Atıf Bey kenıli
~ ni 'uru.> or. 

Tam bu sı racl .ı \rııa\ utlar, FirLO\ ikte toıılanını )ardır. Sarav
dan ,\rna\ uth•k hc•abına ı-tıyecekleı·i \ardır. Fakat haşlıırıntla 
bulunan ~ecıp I>raı::ı Bey. hürriyet i temek sayesinde her derele 
eare bıılunaeaf,ına ık na ediliyor. Arna\ utlar da: •llurrbet iste
riı dı• e sara~. tclsraf «;ekiyorlar. 

Abdulhaınidın etrafında bulunanlar kendisini muka\emcte 
razı etmeğe c:ıJı 1\ orfı>r. asıferin bin kişi) i geçnıcdığini, her ~el in 
blof olduğunu o~ lu~orlar. 

Bır aralık izmırden Rumeliye a ker sevkine te~ebbüs edıli
yor lttıhat \ e Ter:ıkkinin Fransadaki kurucularından Doktor !"\a
tım Bey, hoca kı~ .ıfctı~ le İımirde bir diıkkiın açmıştır, htirri.> et 
telk nlerılle nıe gul oh•~or. İzmirden Sclanıge giden askerin a
ra ına karı ıyor. llıırıılet Ye Me§ruti.>etin manasını kendilerine 
anlalı~or. Vat:ınclac;,ı ıliıh çekmemek fikrini telkin cdıvor 

Bu csnad:ı Humelidc hareketler genişlemiş. Sercze, Ecli;ııe~ e 
kııdar olan ahalar:ı \ ayılmıştır. Asker daha Selaııiğc vıırnı:ıdan 

bdülhamit i~ lştle ı ıırçtıgi kanaatine rnrıyor. Selaniktc 10 Tenı 

muı 1324 de (Efreııci 23 Temmuz 1008) de i yan ı;eklinde ilan 
edılen leşruti) et lızrrine Abdülhamit de, 1877 elen sonra ımıal 

lAkta bırakılan cleıneıkrasi idaresini iade~ e 'e Anayıısa) ı tatbıka 
i ter ı tcmez razı olu~or, 11 Temmuzda istanbulda çık:ın gazele· 
ler, Kanunu E asi mucibince seçimlere gır:işıleceğine dair iki, 
Uç satırlık bir tehi (! ne~redh orlar. 

itt.hat 'e Terakkinın, ,\ vukat Manya ı zade Refik Be,> in \'a
zıhane~ınde toplan .. n istanbuldııki gizli teşkıJatı, bunun iızerınc 
halkı derhal galc~ana getirhor, hürri~ct \e kurtuluş bayramının 
f" kı her tarafı sarıyor. 

Zaferden sonra 
7 afcr tamdır 'e miıkemmc.lclir. ı-·akııt Genç Turkler, )alım men-

fı bır ga)r ti" hareket etmişler, i libdadı devirmi~ler, bır 
parlamento eçmenın her derde kokünden cle\·a olacağına inan
mışlardır. Iemlekrti idarc)e yanyacak mllsbct prensipleri yok
tur. GWı bir ihtıl.U cemiyeti mahiyetini muhafaza edb orlar \ e 
açık 'e programı maliım hir siya i parti hnlinc gelmenin ~olu 
rıu birdr.nbirc bulamıyorlar. 

Bır taraftan ela feragati , mc\'ki kabul etmemeğl bir mczisct 
&a~ ı,> orlar. Memleket. rski de\ riıı adamları tarafından idare o
lunmağa dernm ed•\Or, Dahiliye Nazırı bulunan eski Sadriznın 
Ferit Pa a, eskı İkdam matbaa ında bulunan İttihat \e Terakki 
ı:ızh t~ kilAtına her ~dımda fikir danışı)or. 

Ru arada halk. eo;ki de\'ir adamlarının tevkifini \·c cczalan
dırılm:ı~ını e a lı hır ga) e diye karsı!ı,>•or. Polis tarafından le\'
tıf edılıp Zaptı~e ":ezaretine getirilenler. halk tarafından lınç 
r.dılmck tchlıkcsıııc dü~ü~ orlar. ittıhat ve Terakkinin lem ılcı ı 
Hahı Hakkı Bcy ımdada çağırılı,>or. Mukaddes cemlyctın scıa
mını sızc gctirdım dı~e halkı le kin ettıkten sonra bir nıüfrrzc 
ıı~ker getirtısor, P:ı :ıları, Ilarbi.>c Xezarelindekl Beklrn..:a bö
luğiınc naklettıl'iyor. Çok korku geçiren Paşalar, •millete hizmet 
emelı.> le• yüzer bin :ıltın ı::ibi paralar \·crivorlar, hazinenin J:ıom
boş oltluf:u bir dakikrda bu paralar çok makbule geciyor. Hfıdi-
elerln heyecanı arasında nıiızi hakkındaki hcsaplıı~ma arzuları 

unutulıı or. 
Seçimler olusnr, l\leclis toplanıyor. faknt ideali t ihtilAlcilc

rin ~andıkları gıbi p:ırlamento her derde de\'a olmuyor. Aksine 
olarak \Cni )em dcırtler U)andırıyor. :Meclı tc lıizıpler kuruluyor, 
i maıl Kemal Be\ gibi liderler zuhur edi~ or, lurat Be)' gibi ce
mı)e~in sine ıne k.ıbul edilmeyen e ki ihtıliıkilcr. cemı:ıetc k:ır
fl b:i)rsık açn(lr)a. Gazetelerde muhalefetin esı, genış bir ol· 
çudc akı lcr bulu> or. 

ftuhat 'e Tenkkı . gizli bir cemi> et halinde tedhiş uo;ııllcrh·
le \azı)ete hakım olmak istbor. Gunun bırınde ismaıl Mahir 
Paşa ) :ınındakı muh:ıfızıyle beraber Sultan lahmut türbesınin 
hnu.1de \Urulu) or, katıl bulunl\!uyor. Bir müddet onra gazeteci 
Ha an Fehmi, kopriı üstlinde aynı akıbete uğruyor. Coşkun ce
naze ~rrasimi yapılıyor, Sultan Mahmut türbe ine clı?fni temin 
nlunuyor. Ahmet Samimin, Balıc;ekapıda aynı ~ekıldc İltıhat ,.e 
Terakki fedaileri tar:ıtınılan vurulması ve 'ine katillerın bulun
m.ıması, Htıhat 'e T••rakkinin \e ona dayanan hürrı~·et slstcını 
nın temellerim sarsı) or \e halkta acı ha) al su kutları ııyandın 

~ or 
31 Mart 

İttıhat 'c Tcrakkı, ledhıs tcdbiıine bır defa aplandığı için çı
kar ~ol bulu~ or. lstanbulda bulunan mukf'mınel surette 

Ulım gormus dort avcı taburuna dayanı)or. K!ımıl Paşanın ~ha
i bir rol o)na~an bu taburlıın, üçüncü ordu~a ıadc etmek ;>olun
dakı teklıfınc karşı gclıyor. 

Abdulhamıdın Araplardan, Arna\ utlııı dan 'e dı er bu ne\ i 
unsurlardan murckkcp muhafız birlikleri urdır ki bunlar, r.lüşir 
Şe\ k •t Paşanın kumr.ndanı bulunduğu ikinci fırkayı teşkıl edi-

or. 1\1 hmut l\Juhlar Pa~a, istanbuldaki bütun a keri kunctlc· 
rın ba ına gcçlrıldıkten sonra ıkmci fırka mensupları kıyam ede~ 
rek ıstıbdaclı istiyor. Avcı taburları bunlarla riö\ üştüriıhiyor \e 
İttıh:ıt ve Tr.rakkinin a\ cıları vazi) ete bakım oluyor. 

n:ı ~artlar kaM ında hbrriyct rejiminin dti~man)arı ,u he-

31 :;\fart uka•ındıın onra (Kalenı) mermııa51nda çılı;an IJir 
karikatur: .şeriat lsteriı:• 

:ıı .'.\larl 'aka ınıl.ı hora l..ı) afeti) le a\İkr ara ıntla lı.arı~an biı 

ernebi ca U5U 

~abı yr.pıyorlar: ittihat ve Teı akki kimlere dayanıyor:' Orduya, 
o. dunu!'\ uıbltleıinc ~e bılhassa i tanbuldaki dört avcı taburu
na ... • Kamil Pasan:n oğlu Sait Pasa \e ittihatcıların diı?cr bir, 
iki c:ıııdan düşmanı ,bu kanaate göre bir pliın hazırlıyorlar. A \ cı 
taburlaıını \ e onl::ı:: \:ısıta ıylc diğer kıtalorı tesirleri altına ge
tirmek, hepsim zabitleri aleyhıne çevirmek, bu h:wa içinde İtti
hat ve Terakkiyi de\ irmek ve ıktidarı ele geçirmek ... 

Btllllar bir tar:ıfl:ın avcı taburlarının mensuplarını clcle P.t
mege girişi)orlıır. n:ser taraftan ela bahrlyedo elde ettikleri bir, 
ıki subay v:ısıtasıyle biitim vapıır l aı ın :ıteşçi gibi se)TÜ~eferde 
rolü olan unsurlarıııı nüfuzları allına geçiriyorlar. 

Bır tar:ıltıın da İttihat ve Terakkiye karşı gazetelerdeki tah
ı iklf'r son haddi hııluyor. Kamil Paşanın yııktnı olan Kıbrıslı 

Dervış Vahdeti, Volkan gazetes ini ı;ıkar:ırak ateş püsküriiyor. A
yaı:of) a cami inde teı tip ettiği bir toplantıda (İttihadı :'.\tuham
medi> cemi~etmi !rnru)or \ 'C Pe.>gambcrimizin bu remiyetin reisi 
oldu1tunu ilim edı) or. 

31 :Martla a\ cı taburlarının zabitlerine ,·c Me ıuth et reji
mine karşı isyaııı kopuyor, zehirlenen kutle, )obazlıkla ittıfak 

edere!·: •Şerıat isterız• di~c JıledU bası~or, ta,kınlığın her nc\
ine baş\ uruyor. 

ist:ınbuldıı bulunan rnüneHer vatan c'>crlerln İllihatçılıııa 
muhalıf olmıyıın kı mı, ok acı günler geçın or.lar. :Fakat her 
türlü tahmini a.aıı hır sur'alle Hareket Ordusu haz.ıı.1anı or, ls
t:ınbulun üzerine ) iıriıyor, Me~rutiyete yemin ettikten, ~akasma 
hürl"İ)ct rozeti taktıktan ve hatalarının mes'ııliyctıııi etrafına 

topl:ınan kötülere :ıtfettıkten sonra, ilk fırsatta eğri ~ola ~mpan 
Abdülhamit tahttan indiriliyor. 

Cevher ve Nadir Ağalar 
A bdUlhanıidin ~ı. l\lartla .rolü neydi?~ 31 :'\~arltnıı s~nra lslııııbul-

da kurulan ıkı harp dırnnı bu mescleyı terecldiıde )·er bırak
maz bir şekilci<' le bit ediyor. Abdülhamit, a ker arasında yapı
lan tııhrikleri elbette bıli:ı or, ortada dönen büyük paralar onun 
kaynaklarıııdan çıkınıı:tır. J•'akat bu l~lcr. türlü türlii ,·aı:ıtalarla 
yapılriığı için izler kafi bir şekilde tesbit edılemiyor. Yalnız bir 
nokta kat'ı olarak ır.cydaıın çıkıyor ki Sultıın Hamıt, Deni~ Vah
detiyi."! bil) ük miktarda altın para gondermiştir. 

Hııngl 'ası ta ile:' 31 l\lart ıralarıııda Nadır Ağa i mi dillrr
de dol:ı l)or. J<•akat sonrııdan anlnsılıyor ki bu isim, ortalığı şa
~ırtmak için orta) a :ıtılmıştır. Asıl rolü, nıu ah ip Ce\·her Ağa oy
nuyor. Abdülhamit onun vasıtasıyle Dervi:s Vahdetiye şu haberi 
göndrl"İyor: 

• Yazdıkl:ırnıdan memnunum. Gazetesini büyüL-;lin ve Arabi 
'c Fari ı nu hala11nı çıkarsın. Bu parayı bunun için yolluyorum.• 

Bu işde bir ar.ılık tuhaf bh" tCY de oluyor. (Enderunlu T.üt
rn adında bıri. işin haşlaııı:ıcında Abtlıilhamide bir oyun oy1111-
,>or. • Deniş VahdPti benim • di)c Ce,·hcr Ağadan beş yuı altın 
alı~or. Sonıadan mesdc mrytlnna c;ıkıyor. Asıl Vahdeti hol para
ya kııvusuyor. 

Nadir A ·a~a gelince, harp divnnıııcl:ın parlak s<'kilde beı:ıet 
kararı alı~ or. lliçbir suçu görulml'dıktcn baska 31 ~!arttan . on. 
rJ a kcri bırbırine kırdırmamak yolunda büvlik bir hizme.ti le bit 
edıli) or. Hadısr şô) k oluyor: Hareket Ordu u ist:ınbula girmi~
t ir. Nb azi Beyin kıt lan Yıldıza yaklaşıyor. Tüfekçi Tahir Pa~a 
,,. Ta hır Bev, Abdulhamide eliyorlar ki : • izin verin. silühhane~ i 
açtıralım. Has a kerine silah tevzi edelim. Bu adamların had
dini bıldirelım • 

Abdulhamidin cc\·ap \"ernıcsiııe meydan bırakmadan N:ırtir 
ı\ğ:ı kenclisini b:ıska bir ocla)a sürüklüyor. Diyor ki: . rm•ndimiz, 
bu gibi yılanların sözilnc inanarak bu hale dü~tünüz .. Mılleti bir
birine kırdırm:ıyın. • 

Ilaı p divanı, Nadir Atımın bu söıleriııi duyuıwa, giı liinı~ii 
rnr 'c uyduı m:ı diye lı:arşılıyor . • Bir Nııclir Aga, Abdlilhamidi hı 
tup başkıı bir nclaya nacı! siirilklcı? . diye clii~üııiiyor. rakat hfı . 
di e yerinde hazır bulunan Doktor Nurettin Pa~a \ '<' cliı,:er sa
hiller, Mdi C:Ji i harfi h:ıl'fıne le) ıt cdınce, Xadir A~a derhal tah. 
liye olunu)or. 

Emperyalizmin tuzağı 
Bur.ıdn ikinci l\leşruti,>etın uzunbo)lu bir tıırihini yazmak iddia

sında dcgılız. :Maksadımız, umumi çızgilcri işaret etnrekten 

ibarettir. 
Yeni ne illerce bilinme i lazım gelen mühim nokta udur: 

Yukarıda l\Icşnıti~ et hal'eketıni takip eden başlıca iç hAdisclcr
dcı1 \ "C İttıhat \C T!!rakkiniıı ,·azhcte hakim olamadığınd:ın bah
<-etlik. İşin içyüzti bu değildir .Eğer hıırici nıiidah:ıleler olmasay
dı '~ biz kendi kcndınıızc bıraı.,ısayclık, mutlaka birbırimiziıı k:ıl
lıini•1 yoluıııı keşfcdrr \e Türk nıilletıııe yakı~an vckar \C ol
ı;unlukl:ı işlcrıınizc hal ç:ır<'leri bulurduk. 

:\c c;are ki kare ııııııda bize §İfa iınkfını veı mrmektc hirleşcıı 
bu tün bır emprn alist dıinya vardı. Dizim :\leşnıti)et yolııyle ı -
lah:ıt imkanları yaratmamız ve §Ü:ı hulmamız, kendi kcndıleıine 
bizim viırisimiz rolunü ıılanlardan hiçbirinin işine tclmiyordu. 
l\lcşr ~th et ilanını tnkibeden Bulgari tan ,.e Bosna - JJ erı;ek hd
d iscleri bırcr tertıp e eri olduğu gibi, Trablu garp \e Balkan 
Hı:rplcri de biı.im müd:ı faa imkAnı bulmadan czılnıemizi teınln 
için hazırlanmıştı. ı:i].> Ok de' Jetler bır taraftan Balkanlıları tah
rık ettiriyor ~e birleıstınyor, diğer taraftan da bize: .Askerinizi 
terhis <'dini~. Bu nskerln 'Ucudu, kom ularınııı tahrik cdi~ or. Biz 
harp çı1'masına nıe;>dan bırakmayız. Çıksa bile, neticeye bakma
dan statükoyu muhafaza cttirecdiı• diyorlardı . 

Y:ı'nıı bu kadar da değil. .. BUtün iç ihtilaf 'a. tcfrikalannın 
l abancı tertıbl olduCt mı iddia etmek caizdir. inı:iltere sefareti 
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Yurdun 
ihtiyacı 

elektrik enerjisi 
temin ediliyor 

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

El ktrik enerjisi istih ali planlı 

bir devlet işi ola ak le alındı 
Tıir)ti) ede enerji istihsali mev 

zuu planlı bir de\ let işi o
l:ırak Ba\ ıııdırhk Bakanlığı F.
lektrlk Etüt İşleri İdaresi tara
hnclan yürüllilmektcdir. 

E. i. E. İdare inin, llclediye. 
lcr ıçın )aptığı ıniıteadclit hid· 
ıo - elektrik, tcnnik santral \'e 
şebeke pro.ielerindcn a) n ola
rıık eti.illerini tamamlayarak 
hazırladığı Ye tatbik nıevkiine 
konmak üzere ilı::ıli te~ekkiillt'
re devrettiği ba~lıca projeler 
~uıılardır: 

1 - Çatalağzı Termik 

santralı : 
Bırkaç giııı C\'\·el İstanbul ile 

irtibatı temin edilen bu san 
tral, Zonguldak kömür havza~ı
na n~ Karabuk Demir ve Çelik 
Fabrika ına elektrik enenısı 
sağlamak maksacliyle 1948 se
ne~inde kurulmu., olup takati 
60.000 kllo,·attır. 

. l 

mukayese 
1950 yılında muhtelif memleketlerde üreti

len elektrik enerjisi ve nüfus 
başına düşen Kwh. 

Üretim K11h. 
l-iır;ı. ~o. '.\temle ket :nihon K\\h. Süfu 

ııirleşık ,~merıka 388.000 2.600 
2 ingiltere 55.014 1.080 
3 Garbi Alman) a 42.303 870 
4 1-'ransa 32.900 765 
5 !taly:ı 24.324 :>20 
6 Jsvce 18.2i0 2.540 
i Norveç li.300 2.940 
8 İsviçre 10.500 2.280 
!} Belçika 8481 985 

10 Hollanda 6.965 695 
l 1 Avustur)a 6.326 890 
12 Danımarka 2.021 450 
13 irlanda 926 310 
ıı Portekiz 904 106 
15 'fiirkıye 790 38 
16 698 2.330 

it 
kurulmuş olan santraJclall ft 
tıhsal t'dılen enerji .l\fal• ,~ 
şehri ile Malat~ a Mensucat f 
rıkasına \'erilmektedır. san (1 

l951 de i<letmeyc açıı01ıs 
btitUn tesisler 4.616.000 ıırl) 
malolnıustur. 

16 - Hazergölü - El6' 
zığ hidroelektrik santrolı' 

... 
Elıizıs şchı inin 20 kitonır ti 

Güney - Do::usunda Jt•· 
Baha dagları arasında göl 
Jarının akıtılmasiyle elde ~ 
len enerji Elazığ ı;chri ile 
gani madenine 'erilecek, 

17 - Girlevik • f rıiıt' 
can hidroelektrik santrol~ 
Erzinc:ının 30 kilometre d 

sundaki Girle\ ik dere 1 
zerinde kurulmakta olan ~ 
lraJ Erzincan şehrı ıle bura.:11 
ki lphk fabrikasına eııcrJi 'rr 
rPcck rn 12.000 Ha. Jık a 
zıniıı Fırat ııchrıııdcıı tulu t 
b.ıl:ırla sulanmasını temin td 

nu antrnlın ditcr bir ehcm
nıi~·cti de Zonguldak, Ereğli, 
Adapazarı, h.'tanbul arasında 
çekilen hat ile enerJinin bu yer 
lere naklinin temin ve şehirle
rin bu enerjiden i,)tifadesiııin 
ınümkiin kılınmıs olmasıdır .. 
llüylece yurdun Kuzey - Batı 
biilgc ini ucuı enerji ile ı ık· 
Jandırnıak programının ilk fiıll 
neticesi de elde edilmis olmak
tadır. Ereğli - Ümraniye hat
tı ile birlikte santral ve tesis· 
lerin bedeli 56.5 milyon lira
dır. 

17 
18 

LUkseınburg 
Yunanistan 
İzlanda 

679 85 
205 1.370 

ecktir. 1952 senesi sonu 
"' t:ıınamlanacak olan bu tesi9' 

ihale bcdeh 1.730.000 liradır. 

2 - Sarıyar baraj ve 

hidroelektrik santralı : 

$akar~ a nehri üzrrinclc tesisi 
mlimkün hidro - elektrik 

santrallardaıı biri olaıı ve 1951 
yılı içinde inşasıne geçilen Sarı 
yar hidroelektrik santralı, bir 
taraftan Aclapazarında Ercğli
Ümraııiye haltı ile Çatalağzı, iz 
mit, f. tanbul santrallarına ,.e 
diğrr taraftan Ankara hattı ile 
Ankara santralına bağlanarak 
Kuzey - Batı Anadolu santral 
Iar manzumesini tcşkıl edecek 
ve bu manzumenin faaliyetine, 
hllhsal edeceği 410 nulyon 
Kwh. enerji ile ı tirik edecek
tir. Dundan başka Adapıızarı O· 

va ıııda ı k sık husule gelen 
taşkınları da hafifletecektir. 

1954 yılı içinde tamamlana
cak olan bu tesislerin bedeli 
150 milyon lira tutmaktadır. 

3 - Çatalağzı Kara· 

bük hava hattı : 

T evsi edilmekte olan Karabük 
Demir \ e Çelik Fabrikasına 

Çatalağzı ~antrahnclan ucuz e
nerji verecek \'e bu fabrıka 
santralında enerJi istih. ali için 
daha az komür harcanma mı 
sağlayacak olan bu hattın uzun 
luğu 82 kılometrc ,·oltajı 66 
Kv. tır. Bedeli 9.300.000 lira
dır. 

4 Adapazarı - Bur-

sa • Eskişehir • Enerji 

taşıma hattı 

Bu hat. Kuzey - Batı Aııad.o-
lıı ~antrallar manz.ııme~ın· 

den Bursa ve Eski~ehire hol 
,.e ııcu1. enerji ta ı\·acak ve ı 
lerdr. Sakarva Uzrrinde kurula . 
cak Paşalar· baraj H hidroelck· 
lrik ~anlrıılınııı cncriisini Ku-

zey - Batı Anadolu bölı:esine 
nakledecektir. P 

5 - Gediz -Demirköp-

rü baraj ve hidroelektrik 

santralı : 
$ alılıli ka abasının 25 kılo 

metre kadar uzağında De
mirküpru mevkiiııde kurulacak 
Gcdiı barajından 779 000 ha. a· 
razi sulanacak ''e Gediz vlıdısl 
taşkınlardan kornnacak \"C bent 
yerine 4 kilometre mesa[ede 
kurulacak hidroelektrik san· 
traldan; İzmir, .l\lanisa. Akhi
sar, Turgutlu, Salıhli, Ödemiş, 
Tıre, Ba.> ıııdır. Ala~ehır ve Ku 
in şehirlerine \e buradaki en· 
dustri tcsıslerine bol 'c ucuz 
enerji \'erileC'ektır. 

6 - Gökpınar - De

nizli hidroelektrik 
santralı : 

Bu antral Dcniı.ll şehrı ı lc 
bu şchırde kunılmus olan 

iplik fabrıkasına enerji sağla
y:ıcaktır. 

7 - Eğridir - Isparta 

hidroelektrik santralı : 

Eğridir Gölünden çıkuak 25 
kilometre aşağıda düşüm ya 

pan Akbcl şiitünlin 70 metrelik 
birinci kademe inden faydala· 
narak kunılacak olıın hidroclek 
trik santralı: 

a - J pıırta ha\ali indeki <e 
hır ve kasabalara ve burodaki 
ceşıtli enclii tri tesı lcriııe elek 
trik enerjisi sağla) :ıcak, 

b - Atabey o\•asmda 10.000 
ha. arazınin pompajla sulanma
sını temin edecektir. 

8 - Göksu Konya 

hidroelektrik santralı : 

Konyanın 120 kilometre kadar 
gtiııcyinrle Yerköprii kôyii· 

ne yakın Giiksıı nehri iı1crinde 
inşasına başlanmış olan bıı san 
tral Kon) :ıyıı bol ve ucuz ener
ji tcmın eclcc«'k. pompajla ba· 
taklıkların kurutulma ı . ovanın 

·~--------------------~---
tcrrtiınanı l'ıtzınaurıcc, .l\kclistekı hocalaı:ı ~e~hullsliım l\lusa 
KAzım lliendiniıı Ma on olduğunu söyli\'crek ittıhat 'e •rrrakki
nln iki hizbe a,> ı·ılnıasına zemin hazırlamıştır. 31 fart. l\lahmut 
Şeünt Pa,aııııı katli ~ibi t ürlii türlil hiıdi elerde lngıliz, Rus. 

\ u tur~·a ajanları roller oynamışlar, J!azetclcre paralar dağıt 
mışlardır. İngiltere alaş!'nıilitcri Tyrcll'ın suıka tler hazırlayan 
muhitlerle sıkı teması le bit cdilrnistir. 

Yaııi Tiirki,) eyi istibdadın, taassubun, cehaletın pençesinden 
kurtarıp terakkbini ve ililfı~ını temin etmek yolundaki tcscbbiıs
lennıiz, her ŞC) elen en-el haricin suikastıeri \C kundakları neti 
c-csinde :ıkamt•te uğıatılmış ve hürriye' sı·Hlalı ı \·e hasretlisi 
saydığıınıL c;aqı memleketleri, ~ oluınıızıı kesmekte lıaşrnlii oyna
ıııı5larriır. Tr:ıhlus \"(' Balkan Harpleri \C nılıa) et Birinri Cıhan 
Harbi l 11 > iizd<'n çıkmış, fenalıklara selıep olanlar neden sonra 
hatiıltıı ını anlıyarai.: dövün mü !erdir. 

Harbin arifesinde 

C ihan Harbinin arife inde Almanya dahil oldufu halde bütun 
devletler. memleketimizi nüfuz mınt:ıkalarına 11) ırmakta an

Iaşmışl.ırtlı. Şark me elesine anlaşma yoluyle bır lıııl çarrs i hu
lunduğuna ve ganimet paylasıldığına giire artık harbin onlendi-
ğini • ananlal' çok oinıu~hı r. ' 

Dalkan Harbinden sonra daha makul prensiplerle iş l1asıııa 
gel""'l ittihat ve Trıc:kki İdaresi, haı icin taleplerıııi karşılamak 
için c;n~ fetlakiıı~ıkkır etmiş, nıeseıa Şark vilayetlrrı için lnı:ıl 
tct crle11 Lord ~lılııN tiniııcl«' hir umumi \'ali istemiştir. Edwar 
c:ıey hıınıı en eke kahııl, :;oııra Husyanın istemedi •ini iled sü
l'l're,c ıı•ddetmiştir. O zaman Dahiliye ::'\ıy;ırctiııdc müşaviı htılıı 
ıı:ııı l\lı Graves"c rn jandarma ı~lahatıııa ııwınur Allıay < ııimrli 
enı<zkll gt•nr.ra!) 0Cl'd'i'e Şarkla hizmet giirmek için lck(j(lcrılc 
bulunduk. Bunlar dıı, teklifınıizi rctl için Londratlıııı cnıir aldık
larını . cımııdaıı söyled.ler. 

Empcıyalizm çele i lıızi lok etmek için bir aıılıısnıa\•a var
mış ıkcn, neden sılfılı patladı, neden biz de nusynnın buluntlu~u 
tarafın nksi tarafta do\ üşmek Eibi bir 'azivete dlistlik? II5diselcr 
na ıl oldu da hugıinkii beklenmez se.>Ti aldı? Bunun hıkmetine 
:ıkıl erdirmek güçtür. 

Bellememiz lazım gelen nokta ~udur ki bugünkü \arlığımız, 
i~tikliılimiı 'e terakki Uidadımız bir muci:ı:e 5cklinde ele gcç
mi5tir. Bunun kı)·metini bilelim, üstiine litreyclım 'e buınin sa
hi? oldu~umuz rük•ck imkAn Ye fırsatları ihtıra yuzi.ındcm teh-
likeye dii~urme,>elim. 1'1. H. Z.\L 

sulanması sağlanmış olacak· 
tır. İnşaat kısmı ihale edil o
lup makine ve teçhiıatı da ya. 
kında ihale edilecek olan bu 
tcshlerin tutarı 7.197.798 Jira. 
dır. 

9 - Sızır 

hidroelektrik 

Kayseri 

santralı : 

Kays~ri - Sıvas demiryolu ü-
zerınde Karaözil istasyonu· 

nun 15 kilometre kuzeyinde Sı
zır köyü ciYarındaki memba su 
!arından do~an Göksu üzerinrie 
k!-1rulacak santral. Kayseri şeh 
rıyle buradaki iplik fabrikası· 
na ve diğer sınai tesislere bol 
\ e ucuz elektrik enerji i \'ere
cektir. -·· 

1 O - Seyhan baraj ve 

hidroelektrik santralı : 

Adananın R kılometrc kadar 
kuzc\ inde Ccp:ınl'lık mev 

ininde tesi C<lılccek bent 'c 
hidroelektrik santralın ınsasiy. 
le; 

a - ,\elana ova ı taşkınlar· 
dan korunacak, 

h - 144.000 Ha, arazinin ca
zibe, 10.000 lla arazinin de 
pompajla sulanması temin celi· 
lccektir, 

c - Yılda 284 Kwh. enerji 
istihsal edilerek Adana - Tar
sus - Mersin - Ceyhan şehir· 
lcriyle ch•arına bol ve ucuz 
enerji \·erileeektir. İnşaata 953 
senesinde başlanacak ,.e 195Ş 
ortalarında bitirilmiş olacak· 
tır. Keşıf bedeli 93.775.000 li· 
radır. 

11 - Defne - Antakya 

hidroelektrik santralı : 

A ntak)ada ııarbiy_c~ mc\•kiin-
clen çıkarak Asi nehrine 

karışan Defne suyu i.ızcrinrlP. 
bir s:ıntral kurulmaktadır. İs· 
tihsal edilreek enerji 33 Kv. ha 
\"a hattı ile Antakya, İskende 
run, Belen. Kırıkhan şehir 'e 
kasabalarına \'C civar kö)lcrlne 
taşınacaktır. İnşa halinde olan 
bu tesısleriıı ihale tutarı 3 mıl 
yon 631 bin 176 liradır .. 

12 - Karaçay - Osma

niye hjdroelektrik 

santralı : 
o 5maniyeye 4 kilometre ka-

dar uzakta ve Karaçay su· 
yu üzcrlndc kurulmakta olan 
santral Osmaniye şehrine ve 
buradaki endüstri tesislerine 
bol ve ucuz elektrik enerjisi 
sagl:ıyac.ıktır. İhale bedeli 
1.306.016 liı·aclıı 

13 - Ceyhan • Maraş 

hidroelektrik santralı : 

ve Antep hava hattı 

Maraş şehrinin takriben 15 
kilometre Kuzey - Batısın 

da 'e Ceyhan nehri üzerinde 
kurulacak ol:ın hidıoelcktrık 
santral Marns \'e Antep ~cblr· 
!eriyle buradaki cndUstri tc ı 
leıine enerji \erecektir. 1954 
yılında tamanılanaeak olan b•ı 
tesbleıin bedeli 6.500.000 Iırn
dır. 

14 - Durucasu - Amas· 

ya hidroelektrik santralı: 
Anı:ı~yanın !l6 kilometre ı<u · 

zcy - Doğusunda l>ıırucasu 
üzerinde kurnlmakta olan san· 
tralda istihsal edilecek elektrik 
enerjisi Amasya şehri ile civa· 
rındaki köylere verilecek \ 'C 

Amasya ovasının pompajla su· 
Janmasını temin edecektir, 

1 S - Derme • Malatya 

hidr~elektrik santralı : 

o erme suyu üıerinde ve l\la
latyaya takriben 16 kilo 

metre uzakta Kapılı mevkiinde 

18 - Tortum - ErıLlr""' 
hidroelektrik santralı : 

r orlum şeliılesindcn fa) daJ1 
nılarnk kunılmakt:ı oları 

tral Erzurum şehrine 'c bil 
daki endilstri tesislerine 
\'e ucuz enerji sağlayacaıdr 
Eaat kısmı ıh:ıle edilmiş o 
bu tes isin makine 'e teçlı r 
kısmı ile tutarı 9.025.000 U 
rlır. Tesisler l954 başında ııı 
miş olaca\ tJr. 

19 - Kayaköy • E.,J 
hidroelektrik santralı : 

E met kasabasının 25 ı.ııoııı~, 
re ı;ü ne) inde bul unarı ~ 

yakoy cıvarında \e Eınel "' 
'ı lızerinde lturulacak saııtı"t 
dan ~şak şehrble; Gcdıı._d 
met, Sımav \e Şaphane k,..,. 
bal:ırına \ e buradııki endU 1 
le ıslcı ınc enerji 'crilecc1' 
Ih:ıle~e çıkarıl:ıcak olan bil~ 
sıslerın keşi! tutarı 4.5SOJI"" 
liradır. 

20 - Kızılkeçili • fdrl' 

mit hidroelektrik santrcıl• 
E drcmitin Kuzev • Batısııı 

Kızılkeçili ko;ii eh arınd~ 
membalardan çıkarak Kııtl 
çıli deresini teşkil eden sıı 
zerinde kurulacak olan btl d 

tral: Edremıt - HaHan selı 
lcrı~ le cı\•arındaki kö~ Jere 
zeytinyağı fıı brıkalarına, d 
endüstri tesıslcrine eııcrJi ~ 
min edeccktil'. Projesı tarrı ııt 
lanmış olan bu tesisin keşıf 
deli 1.500.000 liradır. 

21 - Çine - Kayırlı bl 
raj .ve hidroelektrik 

santralı 

Bu~tik Menderes h&\'Zası~ 
Çıne çayı üzerınde ı<ıı>.1 ~ 

mcvkiinde yapılacak bentlf!·}:i' 
ne çayı vfıılısi taşkınlardan ~ 
\arında Akçay santralı şcbC1 
sıııe 'erilecektir. Projed 91_ 
manılanmış olan bu tesısın 
scncsinde inııasına başıaıı•' 
limit edilmektedir. 

22 - Akçay ı<erf"' 
baraj ve hidroelektri~ 

santralı 

BU) uk ~Iendcrcs ha\'Z~sı~,ı 
ve Akçay iızerinde ~c ~ 

nıcvkiinclc yapılacak bcnııe.rl' 
cay delisi tnşkınlarclan ~ıı ~' 
rılacak 'e bu viırliııiıı ııır 1 
mı cazibe ile sulıınııı•aktır ıı 
ti!ısal edilecek enerji 1'11 ,ı 
Aydın, Süke şclıirlerh ıe: '11 rınr,lakı kasabalara verilece ııtt' 
Bu santral ileridr Gediz s:ı 
Jıyla nıiiştcrek çalısacaktır~ 

Projesi tamamlanmış ota s'>~ 
tesi in 1956 senesinde ııış' 
b:ışlan:ıbilecektir. 

23 - Değirmendere • 
Trabzon hidroelel<tri~ 

santralı : 

"' ziğnna daglarınd:ın çıt<~~, 
Trabzonun :l kilon1ctrc 0 

clar dcı~u stında denize k8\~' 
Değirrncndcre üzerinde \'C ırır 
zona takriben 15 J..:ilonıetr~ rf ~ 
safedc Emiroğlu koYÜ cıv~ 
da kurulacak santral, 'frll <' 
şehriyle liman tesi lc~i.neı;tıtı!' 
burada kurulacak sun ı •'' 
fabrikasına enerji sal\lP\ 1' 
tır. Trabzonun lhth acını 111< 1 
sıla>, mayan bıı;:lınkıı d 111 
icabında veni kunılacak ~ıı ııt 
la paralel çalışabılccektır -~ 
ntiı proje halinde butıın~0 V"' 
lesi ın tahmini tutarı 5. 
liradır. 


