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TONFUNK 
Radyo nümunelerl ile blltno 
Anadoluyu dolaşmaktadır. 
Memleketimize emsali gelme
yen bu fe\•kalllde Radyolan 

-ı 

görüp tecrübe yapmadan bas- • 
ka markalara karar vermeyiniz:. ı 

Abılülkadir temisoğlu Katırcıoğlu Han İstanbul --

nirinci 

-0-

Ordu tararından İstanbul Cİ\'arında ~apılan manevralar sona ermiştir. Bu münas(:bclle dün büyük bir geçit töreni yapılmıstır. Yukarıdaki re~imde zırhlı nsıtalarla piyadeler ,·e uçakların 

Ankarada askeri mevzulardaf' __ _ 
temaslar devam, ediyor 

Askeri 
• 

imtihanımız 
YAZAN: 

Ahmet Emin YAtMAN 
l\Nodern bir ordu, binlerce par- 1 

-

"' çadan mürekkep bir tayya- ou· · nku· · 
te ınotörüne kı} as edilebilir. l\fo- toplantılara, NATO . Koınutanları ·da iştir6:K 
liitdeki hrr parçanın kendine 
llıah~us bir nıiftsi \'ardır. Fa
~at maksat, bütün parı;aların 
ahenkli bir rkilde birbirini ta
lııaınıayımık, devamlı, emin bir 
hareket kudreti temin etmeleri
dir. 

ettiler. ~ Maresa 1 
~ 

Montgoınery geliyor 

•• Rir ordunun turlÜ Uitlü bir
lı\ıcrl de ayn :ıyn talim \c ter- Df 11kİİ ••e1tit 
lıiH görürler, a)T1 '\ıtılfelerin D ~ 
lııes'uliyetinl ta ırlar. BirbirJc-
til le kenetlenerek, tam bir lsbir- TÖrCllİHİll 
liği halinde çal~mak imtihanını 
ili bir sckilde gcçtrcme7.lerse: Tafsı·faAtı 
• ıı hareket, buhran ,.e kıyamet 
dakikasında muan·en bir hedefe 
\·;ırılması mümkün olup olmayıı-
1:.ağı hakkında hir kanaate var
nıağn imkln bulunamaz. 

İşte nirinri Ordumuz, böyle 
bir ahenkli hareket \'e hertürJü 
kıtalar arasında isbirliği imtiha
~ını, istaııbul d\'annda le her-
e in gözü önünde parlak biı

rrcttc geçirmekle kalmamı,, 
tanbulun, Trakyanın \e Bo

hılann müdafaası bakımından 
llıefruz bir düsmana karşı ken
dblsine te\dl edilen \'azire~i tam 
.ır haşan ile sonuna getirmis-

lır. 

Sabahattin ÖZALP 
T'atan 1111:. htvttiı 4tn 

İstanbul \"e Boğazlar bölgesi
ne tevcih edilen mlliı'eı kuv
\'etlerin taarruzunu defetmek e
sası üzerine tertiplenmiş bulu· 
nan Birinci Ordu birliklerinin 
mane\Tası dün saat 15 de Met
ristepede yapılan muazzam resmi 
geçitle sona erınlş bulunuyor. 

9 Eyllıl sabahı başlayıp ftısıla. 
(Devamı Sa: 7: Sü: l de) 

1 
Denilebilir ki: •llahsedilen im

ihan, ancak manevra sahalann
~a geçirilmiştir: hakiki harp a-
asıııd:ı hakiki bir imtihanda ba

ları elde edilip edilmlyeceğl ne 
llıatüm? ... • 

General Namık 
Argüç dün geldi Amiral Carney ,.e Bayan C:ırney (ı.:ığda) Ankara hava alanında ka11ılanırken 

Böyle bir suale adece: •Ko
~e.:· • kelime. iylc cevap verlle
~lır. Bugün manevra saha ında 
~11tdüğümilz ordu, iki )·ıtdanberi 
~rede ateş tecrübe ini şanlı 

~lltk an'anclerine uygun bir c
ilde geçiren ,.e yiiksck askeri 

~a ıflarıyle bütün Alemi hayran 
11'lıkan onlunun ta kendi ldir. 

ti iş bu kadarla da kalmıyor. Bl
b'ncı Ordumuz, Tnkyada mefnız 
ır düsmanın taarruza karşı ha

ttket kudretini \'e ateş hattında 
~elice alma imk6nlannı imtihan{ •n geçirirken, Şimali AUantik 
~tduları Baskumandanı. Gen. 

0
1dgway, Erzunımda Üçüncü 

it tdu birliklerimizle, Anadolu 
k Udutıarınmı ve hür insanlık 
d Uvvetıerinin cenup ctpheshı
tııelıı ileri hatlan, 5imalli bir dü -
\ ana karşı koruyacak olan kuv
\ 'llerimizle temasta bulunmus 
t e bir asker sıratıyle duyduğu 
dakdir his ini u kelimelerle ira
t e l'lıni tir: •Türk a ktrine Na-
10 lttıfakına dahil on dört mem
tketten hiç biri il tünlfik iddia 
tdeınez.. 
Runıar herhangi bir politika 

~aınının gönül almak için sar-
1~.~tlğj nezaket sözleri ddildir. 
ta ur dünyayı, kıJJI lllosltofluğun 

1 &allfıtuna karşı korumak yo
b~nda ağır bir mes'uliyet taşıyan 
, ır baskunıandanın. müsbct ·e 
b~k~r ruhlu bir askerin nrdıgı 

11küın , e kanaattir. 

l~rk askerinin mü terek basku
aı llıandandan böyle bir numara 
ır 11\a ı üzerine kalbi gurur ve 
l liharıa titremh·erek bir Türk 
~a\"\'ur edemeJ;iz. 

"' nız, a ker bi~ millctlı. Şanlı 
, \ ererıı bir a kerllğin bütün 
b~ ,., necip an'anelerlne sahi
btr Karşımızda barbar ve insi 

düşman, hiç bir hareketi he- J 
<De\'amı Sa: 7; Sü: 6 da> 

Kore Tuğay Komutanı Gene· GJ V il T • • k• 
ral Namık Arg~ç dün saat l~.~5 e a oy, ur ıye 
de yanında emır subayı Munır 

Benjenk olduğu halde yurda dön iJerı•dır• 
dü. Kendisini allesi efradı ve . ' 
Yeşilköy inzibat subayı karşı. 

eliyor 
tadı. Savaş alanından dönen bir A 1 • 'd k• .. k / . . ~ k d F 
generalimizi. k!lllılamak husu· n . .:ara a ı muza ere ere ışttra e en ransız 
s~nda gösterilen alakasızlık, ken Generali Türk ordusuna itimatla 
dısinl karşılamaya gelen ve ora· ' 
da hazır buıunanları sasırtmıs ve bağ/Jyım, dedi 
üzmüştür. General Namık Argüç ..tntııra 1ııutııl sauhllbiri>Jıu 

KEl\IAL BA{İLUM 
kendisinden beyanat isteyen ga 
zetecilere ezcilmle sunları söy 
tem iştir: JlUdirivor 

ı- Koredeki Birliğimizi yeni Ankara, 12 - Birinci Ordu- mal ba5kanı Korgeneral V:ılluy 
arkadaşıma devrederek, oradan mın ınaneHalarını takip etmek He bu ak5am Ankarapalasta gö
aynldım. Tuğay birlikleri tama· 'e askeri crkanımızla tcmasl:ır- rüştüm. General Vail uy sordu
men anayurda dönmüştür. Bir da bulunmak üzere memleketi- ğum muhtelif sual1cri kendisine 
kafile hfilen yoldadır. Korcde mize gelen NATO kuvvetleri has bir nezaketle cevaplandırdı. 

(Denmı: Sa. 7; Sü. 6 da) kurmay başkan muavini ve ik- (Devamı Sa: '7: Sü: '7 de) 

. 
RIDGWAY NOT 
DEFTERİNİ 
UNUTTU 

Buwıı Jlu1uıbirimi:4ı" 

Ankara, 12 - Erzurumda ya. 
pılan askeri tatbikatta ve bazı 
tetkiklerde bulunduktan sonra 
dün Atinaya müteveccihen mem
leketimizden ayrılan NATO or
duları baskomutanı General Ridg 
way ~ebrimizden alTllırkcn hava 
alanında gazetecilerle yaptığı ko 
nusma sırasında cebinden çıkıır
dığı not defterini unutarak J:it
mistir. 

l\taroken ciltli olan ve Uzerin. 
de ba:ı harfleri bulunan defler 
generale verilmek üzere alAkalı 
resmi makama tevdi edilmiştir. 

.. 
Uç kişi öldürüldü 
Yedi kisi de • 

Yaralandı 
f ..tnbro 'iuııı 

1 Ankara, 12 - Kalecik Hçesi
f nin Ay\'allı bucağında vahşiyane 

'JJJ#Jlf'f bir cinayet işlenmiş, köy muhta
~ · rı Mehmet Yılmaz ayni köy hal

kından bcs kişi tarafınrlan pusu
ya diisürülmck suretiyle öldürül
müştür. 

Kore'den yurda dönen değistir me birliğimizdeki yaralılarımızdan blri vapurdan indirilirken 

Verilen mallımata göre, Ay. 
vatlı köylüleri evvelki sabah köy 
Ieı:ine bir kilometre mesaCede 
bir dereden geçerken ayni köy 

Son değiştirıne 
düıı İzınir'e 

birliğinıiz 

geldi 

halkından l\lchmct Yılmazı kan
lar içinde ve ölü olarak yerde 
yatarken görmü$ler, durumu jan 
darmaya haber \'ermişlerdir. 

Tahkikatı derinleştiren jan
darma, Mehmet Yılmazın ayni 

(Devamı Sa: 7; Sü: 7 de) 

Ankara, l2 - Birinci Ordu 
ınanc\•rtılarında bulunmak Uzcre 
memleketimize gelen NATO CÜ· 
ney kesimi Başkomutanı Amiral 
Carney ve Hava Kuvvetleri Ko
mutanı General Schlettcr ile İz. 
mir NATO Kara Kuvvetleri Ko
mutanı General Wyman bu sa
bah Genel Kurmay Başkanlığın. 
da askeri erk8nımızla temaslar
da bulunmuşlardır. Bu görüsme
Icre Genel Kurmay birinci baş
kanı Orgeneral Yamut, ikinci ~ 
ba§kan Orgeneral Okan, Kara ,, 

• 

t Kuvvetleri komutanı Orgeneral ı -·~--
<Devamı Sa: 7: Sil: 4 de> 

1 rabrikanın temel atma töreninde na5bakan ilk harcı k<\:•aı:.en 

Şeker fabrikasının 
temeli dün atıldı 

Adapazanndaki fabrikanın temel atma töreninde, 
hasretini çekmek için ortada hiç bir 
sebep yoktur» dedi 

Başba~an, «dünün 

Taksim Bucak l\lüdürü Sara Akkepenek (Sağda beyaz elbi· 
sellsi) Adliyeye götürülürken. 

Taksinı Bucak Müd. 
dün tevkif edildi 

Sala Akkepenek, bir İtalyan kadmından 500 
lira rüşvet almak istediği sırada suç üstü yaka
landı. Müdür, hôdiseyi mahkemede inkôr etti 

Sanyer cinayeti 
ah ki kah 
Dev~m ediyor 

(\'azısı 7 nri Sayfaılıı> 

1 

Taksim Bucak Müdilrli Safa 
Akkcpcnck, İtalyan tab'alı bir 
şahıstan 500 lira rüşvet alırken 

1 
dün suçilstü yakalanmıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre ha 
ı discnin tafsilatı şöyledir: 
1 Taksim Bucağı Müdürü Safa, 

l Beyoğlu Küçükparmakkapı İpek 
<Dcumı Sa: 7; Sü: & de) 

1 

Adapazarı, 12 - Adapazarın
da kurulacak olan şeker fabri· 
kasının temel atma töreninde 
bulunmak üzere Büyilk' Millet 
l\leelisl Başkanı Refik Koraltan 
ve Başbakan Adnan Menderes 
bugün Adapazarına gelmişlerdir. 
Başbakan bu münasebetle Be· 
lcdiye balkonundan halka hıta· 
ben bir konuşma yapmış \·c ez:
cümle demiştir ki: 
•- Sizleri ve sizlerin vasıta

nızla bütnn Türk milletini i:had 
ederek açıkça söylüyorum: Dü· 
nün hasretini çekmek iç1n or-

<De\'amı Sa: '7: Sü: 1 de> 

Eskişehir' de 
Uçak kazasında 
On kisi öldü • 

Anırdo!ıı Aıanıı 

Ankara, l!! - Milli Sa\'Unma 
Bakanlığı temsil burosundan bil 
dirHmi~tir: 
fükişehir Kalkanlı hava mey. 

danında 12 e~lül 1952 günü ,sa. 
at 9,50 de eğitım uçuşu yapan 
hava harp okulundan Teğmen Do 
ğan Glirsc\in idaresindeki uçak 
Beylikahır civarında mecburi i
niş yaparken kanal işlerine ait 
bir \'asıtııya çarpmıştır. Pilot ve 

<Cl'\amı Sa: 7 Sü 3 de) 

Bir eroin 
• 

1 ma laf hanesi 
Basıldı 

(l':ızııı 7 nd Sa1CadaJ 

' 
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lstırapsız ve acısız ölüm 
1949 sene in .. r ı'AZAN: 'hlt olmaktayız. Odun, köm.ür 

de meshur Umumt ve mU· 
Sander \ak'a. Belıcet Talısiıı Kaı11ay terckki felç, cın 

tanzim 
satışları yapılacak sı, daha sonra -> neti manyayii 

yakın zamana Prof. Dr. inhitati (Pşyco· 
kadar o,>na- 'e maniaque 
yan 'ie çok bu;ı;tik b r ilg1 top- lunduğunu öylilyorlar. deprcssive) on sene e\·vel Alman 
la~an •Justıce e t Faile A· a) Ha tanın mu\&fakati, yada ''e her yerde ölümU mu· 
dalet icra l'.'dıldı• !ılmi. ota b) TahammUJU imk6nsız ıstı- cip hastalıklardandı. Halbuki, 
naıı mevıuunu halkın karsı ı rap, bugün bu hastalıklar basit le· 
na bır munakaea konusu ola- c) Tcdn\lsi kabil olmayan davilerle lyilesme imk~nı mev-
rak ı;ıkardı. hastalık. cut "e &ifası mümkün hastalık-

Daha şümullü olarak sö le- lar olarak nazarı itibara alını· 
mck Hızım gelir e, btanui te· a) Ha-tanın murnfakatl ne yor. 
davısı \e tahammülü lmkAn ız demeltllr? Dlln, be}'in zan \eremi (Me· 
acıların kesılme i iç n o Umün B z bur da hastanın muvafa- nlnglte tuberculose) kat'l ola· 
bir an once tahakkuk ett rılme katinin pek çok münakaşa rak olümle nihayet bulan bir 
si seklinde tarıf cdılebılır. edılebilır bır konu olduğunu hastalıktı. BugUn, Umltı;iz blr 

Ötanazının yeni bir tatbika· gö termeye çalışacal!ız. Hasta· hastalık olmaktan cıkmıştır. 
tı, tedadsi imkftnsız oldu~unn nın scrbc tçe karar vermesine z _ Doktorların dunımu: 
karar verılmiş bir ha taya ya- imkan ~oktur kanaatindeyiz. 
pılmış olması ke>-fiyetidir. Pro Hastanın kararı esassız ve mil 
fesor C. Sfmonln, buna Cın l teha\'\ Ildır. wrla alınabilfr. Ni. 
Ötanaıi ismini veriyor. hayet bu karar ha'kikt durumun 
Clnat karanlığı ve tereddütleri için· 
ötanarl de ter imi bir karardır. 

Ötana ı araya girmi5 bir 5a-

ötanazi konusunda doktorla
rın durumu meslek ve ah

llk icapları bakımından iki e
saslı vazi et arzeder. 

llekımliğln \'IZİ!csl insan ha 
yatını doğuşundan son nefesi· 
ne kadar korumak 'e mUdnfaa 

Odun \e kömür tanz.Im ratışları için Belediyece yapılmak· 
ta olan hazırlıklar bıtmıştir. Belediye bu seneki tanzim satış.. 
ları için kendi mutemetleri va ıtasıyle Çatalca ve İğneadad:ı 
küllfyetli miktarda mahrukat htlf etmiş bulunmaktadır. Bunlıı· 
rın !jehre sevki ve satıŞl önUmJzdeki hafta icinde bir mUteahhl 
de ihale edılecektir. 

Ancak geı;;en sene hayli dedikodulara \'esile olan bu !hale· 
nin bu sene dedikodulara meydan vermemesi için Daimi 'neU· 
men bu ihaleyi ilAn etmekle beraber bütün mahrukatçılara •fa 
mektupla bildirmiş bulunmaktadır. 

AIA"alılar tanzim satıElarının İstanbulıın bütün semtlerin 
de açılacak olan liUbelerde apılaca~ını bildırmPktedirler. 

Karaağaç 

Mezbahası 

Genişletiliyor 

! Fabrika ve 
Havuzlardaki 
Tamir işi hafifledi 

C· Simonin, cina1 btanazının 
ÜçUncU Reich ile do du U· 

na ve 1D40 da onun so yal pro 
gramında yer aldığına işaret 
etmektedır. 

hıs yardımı ile yapılan bir in
tıhprla m ıkaye o cdilebllir. 
Ayrıca burada intiharı müm· 

klln kılacak p lkolojlk eleman. 
lıırı da buluyoruz. Bunlar ruht 
muuzene bozulmasındJ!n mil· 
tevelllt çokUnUl. sıkıntı ve U

etmektir. Tababet bu J: yeyi Belediyece yenilenmesi karar. 
elde etmek icln doğmuştur. O !astırılan Karaağaç mezbahası· 
halde, nasıl olur da heklmd<'n nın soğuk hava tesisleri dün !ha· 
mesleki nizam kls,est altında le edilmiştir. 
bulunan prensiplerle ve cazip Muhammen bedeli bir mll}'m 
uatlerle hayata son verdirme- 800 bin olan tesisler Daimi En· 
si l.itenir? Niçin kuwcte da- cümende yapılan eksiltme ile 
yanarak tıptaki taahhüdünün bir mil)on 286 b n liraya :nüte· 

Denizcilik Bankasr, Fabrika ve 
lln uzlarda alınan yeni tedbir· 
lerle gemi tAmlr işlerinde son 
aylarda büyük bir sür'at temin 
etmiştir. Haliç fabrika ve gemi 
!Amir işletme inde Sus vapuru 
hariç hıçbir gemi kalmamıştır. 

Hitler nutuklarının birinde 
cYa aması faydasız \C marazı 
blln:yeli insan cembe•tcn çıka
rılmalıdır. • demı tı. Bu m\lna
sebetle deliler ve tt'davı ı ım· 
klnsız hastalar ôtanaıı ki \eSI 
altında ölume m hkQm cdıldi· 
ler. Alman devleti \e na 1 re
jımi hakkı olmadan. ya mayı 
hakketmbenlcrin 1 te ıni scr
bestı;e tanıım etti. 
Halkın fıkrını ve tema) lılu· 

nü bu osyal pohtıka:;a hazır
lamak ıçın Cİch klage an - J'ac 
cuse - Itham edi)orum) 1 ım
li bir fılm çc\Tılcrek otana i 
mantıka uyı:un bir ı;ckılde hal
ka telkin edıldi. Bu fılİn Rcich 
in bUtUn ~ehırlerlnde halk , 
mektep çocuklarına isti nasız 
herkese ilosterıldl. 

200.000 ı;ocutun 
ollimü 

Nuremberg malıkcmestnln du 
ruşmalan sırasında otana· 

zinin akıl hastahenclerindc ve 
diğer hastahanelerde ne 5ekıl· 
de tatblk edıldığın n acı s f. 
haklarını elem \e ı tırap lçlnd 

m t ızlık nlAmeUcrıdır. 
Ha ta bır Umil.&lr.lık krb.l i

çinde muhakkak olarak olilmU 
ı ter. H tanın birden bire ıs· 
tırabı ve ccsaretsizllğın tesiri 
altında dU Uncclerl körleılr, 
kilntleş r, Bu halde mU t:ıkllcn 
h r ket edip karar veremez. 

Fızık a rıların tazylkı altın
da §ah ın uuru da mUtee ır 
olmu ur. Bu müna ebetle has
tanın olme)> kararı mutlak \C 
şuurlu bir nrıu değıldır. O hal· 

de, bu kararda suç ortaklığını 
hangi doktor kabul edebilecek. 
tir? 

b) l tıraba kar61 
hekimin silahı 

Ba ı hastalar tarafından tı· 
hammUI edılen ağrılar pek 

m\lthı tırlcr ve hallusinas:;on
lar hu ulünc sebep olurlar. Fi
zıki ve şah 1 !aktör bu ağrı· 
ların ~iddetınde mUhim rol ic· 
ra eder. A rılar teda~ i tedbir· 
lerinın il tunde midir? 

Doktorlar ı tıraba karıı hiç 
de s lah ız de lldlrler. A~rıya 
kar ı t kın edici, uyuşturucu, 
bı çok metodl r, tedbirler, lift~· 
l r , ıttıkçe te iri artan uyu&

ıkıfnl yapması beklenir? ahhide \erJlmlştlr. 
Hekim tarafından hazırlanmış Yeni tesisler bır dondurma 

bir otanatl mesleki bir hlyanet· tüneli. bir et deposu, yumurta 
le mUsavi değerdedir. Ötanaıi· muhafaza deposu ile günde 50 
nln kabulU kifayetsiz temellere ton buz yapa itilecek olan bir fab 
da)anarak verilen bir mu,afa· rikadan ibarettir. 
kattlr. Bu, aynı zamanda hayat 
mileadclc inin terki ile ;>apılan Karadeniz: acentelerinin 

me lekt bir hezımet demektir. toplantısı başlıyor 
E er, ötanazi kanunen kabul 
edllıc:;di, doktorların mesleki 
'icdanı çok çetin bir imtihana 
tfıbl tutulacaktı. Çllnkil, te 
davi imkansızlığının ttıyini da· 
ima şUpht'li ve indidir. 
Yukarıda izah edilen muh· 

telıf sebepler dolayıslyle hekim 
ler ötanazinin kanunen icra e· 
dılmesine muhalefet etmişler
dir. Bunların vaziyeti dalma 
lltısır Ordusu Sağlık Reisi Ha· 
ron OP.genette'nln vaıiyctinc uy 
maktadır. Napolfon tarafından, 
Jaffa'ya 1799 tarihinde veba 
tasıyanlara kuwetll dozda o· 
pium verı!mesi rica edılmiDtl. 

Jaffa, bu rica) a gururla 6U 
ce\abı verdi: 

a- Benim \•azifem hayatı 
muhafaza etmektir ... • 

Denlzcflfk Banklsı Karadeniz 
iskeleleri accntclcrlnln bugUn 
yapac.:ıkları toplantı, bir kısım 
acenlolerln hcnıiz şehrimize gel
memiş olması dolayısıvlc pazar
tesi gıinune bırakılmıştır. 

Karadeniz hattınd3ki ~efcrlcr, 
na' tunlar, ) likleme boşaltma is
leri \'C lskelcll'rin ekonomik du
rumunun :venldcn totkık rdılr.ce
gi bu toplantılar l'hi Yenal'ın 
başkanlığında Yolcu Salonunda 
yapılacaktır. 

iki göçmen ailesi hududu 

ge~crkcn yakalandı 

Edirne, ı:ı (T H.A.) - Son 

İ&tinye havuzunda da Kuru 
ı,:eşme araba vapuru ve beş nu. 
maralı liman taşıt gemisinden 
başka tAmir gören Yapur kalma 
mıştır. Böylece her iki fabrika 
enelerdenberi görülmemiş bir 
ferahlı~a ka\-uşmuştur. Bundan 
sonra bir pro"ram dahilinde. 
rc\•iz.ron müddeti gelmiş ola, 
ıı:emllcr elden ı:cçirilecek. h:: 
'uzlarda vapur birıkmlyccekti• 

Vali vekilinin teftiilcri 

Yali \'e Belediye reis \ekili 
Fazıl Uybadın dün beraberinde 

Beyoğlu kaymakamı olduğu hal
de Beyoğlu Balıkpaıarı, Tarlaba
şı, Taksim, Fcriköy \e civarın
daki pazar yerlerini \e inşaatı 

kontrol etmiştir. 

Bu kontrollerde 20 yi müteca
viz esnafa Ceza kesilmiş, ilç ka
çak in§aat tcsbit cdılmiştir. 

Ankara'da bir sahte 

yüıba,ı yakaalndı öğrendık. Tahminen teda\i i 
imkAnsız sanılan 200 000 ha ta 
çocuk eerek morfın - kopla· 
min enjek ı)onundan sonra eaz 
odalarında, g rek aç bır kıla· 
cak -tlra aclıkla öltim tab l ı;. 
lüme çok benzıyordu- oldilrill
diller. Ergin in anların aynı 
tarzda ne miktar ulduruldü il· 
ne dair hiçbır malQmat elde 
edılemedi. Butiln bu h~d· le· 
rin, mağdurların ve kurbanla· 
rının rızalan olmadan ka t n 
yapılan hakıkt Otanazı cinayet
leri tc=kil ettiğine 5Uphe ~ok
tur. 

turm t kıılklcri hazırlanmı:;or ------------

clt'11 ı;uçmcrılcrden olup, mu
\ akkaten Edirnede oturmaların3 
mU aade edilen iki ailc, demir. 
perde gerisine kaçmak lizerc iken 
hudut tlzerlnde Muhafaza teşki· 
lfıtı tarafından yakalanmışlardır. 

Ankara, 12 (Anka) - Ankara 
zabıtası buı:ün ismaıl Hakkı Kı
lık adında bir şahsı yakalamıs
tır. Ankarada yüzbası ünıforma
sıyle dolasan bu şah ın zabıtaca 
ötedenbcrl aranmakta olan bir 
otomobil kaçakçısı olduğu anla
şılmı5 ve sahte yUzbaıı tevkif 
edilerek cezae\ine gönderllnıis
tlr. 

mu? çil\' n. ELÇİSİ 
Du iln irurji ve nero- &irur GEI.Di 

ji, a rı ile mücadele hususun· 
d:ı çok kıymetli )ardımlar sağ· Çinin Tilrk1ye bUyük elçisi 
lam ktadır • dün saat 18.45 te memleketimize 

Pasaportsuz olarak hudut dı· 
şına cıkmak J tc\cn bu şahıslar 
tevkif edilerek, Adliyeye teslim 
edilmiılerdir. 

tıım, mumu l\laeterllnck'in gelmiştir. 
arzu etti ı gibi kabul etmlyor. I_, __ _ 
B rb r du lınceye k rşı aksınc f 

İnsanl 
otanarl 

Bu mevzuda iki sahsly t, has
ta ve doktor bahis konusu· 

dur. 
l - llastanın dunımu: 
Ötanazıyı müdafaa edenler, 

tatbıkatın 1crası için Uç e a m 
muktezi olduğunu \e k fı bu· 

ANKARA ŞEHiR 

e:ııeoninln en ümitsiz ve pek 
mUthis ihtil çlannı mllmkOn ol 
du u kadar azaltarak hayatı U· 

zatm:ıyı dilsUnUyor. 

c) oTe(ll\ 1 1 lmkftnsız hasta· 
lık du tincc i ;>anlıatır 

Ba~ı hastalıkların tedavi im
kan ızlı ı üzerinde ne ee· 

kılde dü ilnmcli? 
Tıp ve cerrahi sahasında her 

gün }eni ş yler bulunarak te· 
d ' de blbUk llerlcmclcre ea-

BAHÇESİNDE 
14 0/052 P \Z.\R GÜNÜ 20.30 da 

ANKARA UMUM GAZETE BA Yll VE SATICILARI 

DERNEC;I YARARINA 

BİİYİİI{ lflİİSAJJIEHE 
OKU\'\NLAR 

Hacer Buluş 
Esma En ın 
Ahmet Gazi Ayhan 
Hayret Tunalı 
H cer Aytekin 
HıkmPt At:"at 

Kadıköy 

Çalanlar 

Bu un yılın 2 murzzam fılml birden 

1-KIZ HIRSIZLARI 
WİLLİAM HOLDEN - 'NANCY OLSON 

2-TARZAN EMIRIN GÖZDESi 

Kalbler! çarptıran fılm. 
JOHNNY SHEH İELD 

GEtMl$TE 
· BUGÜN' 
' ~~~ - ~ - - .111 ...... ~.:.!.-... 

Sakarya 
zaferi 

31 yıl evnl bu;Un, 13 E:»· 
liıl 1921 de Sakarya me~dan 
muharebrsi Tiırk orıluları· 
nın uf eri ile nlha) et bul· 
mugtu. Yirmi iki gun \ 'e ) ir· 
mi iki gece süren, çok kri· 
tik 'e buhranlı safhalar ar· 
'l den bu H\3 ta Yunan or· 
dularına kumanda l'den Ge· 
neral Ksenefon stratikos ha· 
dlseyl eliyle anlatıyıır: oGa· 
ıi Keıııal, etrnfıııdakl zabit· 
lr.rle Tıırkiyeııiıı son kalesi· 
nl mudafaa etti. Ünıine ge· 
çllmez aıim ,.e irade ile onu 
kurtarmak istedi. Yunan fa· 
aliyellnln pek ı:crllml5 &lnlr· 
teri, Ankara önündeki r.lper· 
ler kareısında tamamı ·le 
gc\ eedl. Yunan azim 'e ıra· 
desi, l'lluatara Kemalin azim 
n lradulnl daha kunelll 
a:ôrerek iınlindc baa ddi.• 

TÜJ.TIE!l;TCİ 

Walter'in üzerine atılmak, ca· 

Dünya iktisat Enstitüsüne 

bu yıl gönderilmek üzere 

3 GENÇ ARANIYOR 
İktisadi, malt ve ticarl mevzular etrafında bir 
sene nıilddetle etud yapmak üzere Almanyanın 
Kici Ünlverdtesine bağlı Dünya Iktisat Enstl
tU Une, Yapı ve Kredi Bankası tarafından Uç 
çcnç gönderilecektir. Bu genelerin Banka)a 
karşı hiç b'.r mükellefiyetleri olmıyacaktır. 
Aranan !iartların ba5lıcaları: İktisat FakUltesin
dcn. Sıyasaı Bileilcr veya Yük ek Ticaret mek· 
tebinden mc111n olmak, iktisadi, mali \•e tlcarl 
hayat fçindı:ı bilfiil en az Ut sene çalı~mış olmak, 
almanca bilmek, ya§ı kırktan fazla olmamaktır. 

Seçimi Ord:noryıiıı Prof. Ömer Cellil Sarç, Prof. 
Dr. Illuhlls Ete, Prof. Hazım Atıf Kuyııcak'tan 
mlirekkep jllri yapacaktır. Tafsilatlı broşürler 
Yapı ve Kredi Bankası sube ve ajanslarından 
~lınabilir. 

htenrn l:elgelerlıı 30 E) lfıl akşamına 1.:adar 
ı;nııkaya ıönderllmesi lazımdır. 

nını yakmak dudaklarını ka-~ • 
natmak arzu unu nasıl oldu da 
)encbllmiftı? Sımdl de nasıl o· · · 
Jup da ona duyduJ:u acıyı his-~ 
&ettirnlcden yafamnfa devam ::ı:. "" 
edebtlecekti7 Ray'ın içinde ya.~, ., 

bire )ok olu\ ermı ti. Artık a. ' 

HAVA 
VAZİYETi.'·· 

1 
'l'eeilköy J\leteorolojl istas 

)Onunun tahminlerine göre 
bugıin &ehrimlz \e rivarında 
ha\a sabahleyin deniz ) uıii 
puslu, sonraları az bulutlu 
geçecek; riııgArlar sabahle· 
) in kuzey doğudan hafif, 
sonraları güney istikametin
den orta lmnette esecek; ha 
\'a sıcaklığında mühim bir 
değişiklik olma) acaktır. 

Uün ııehrimlzde hava s&· 
bahlc)in puslu, sonralan az 
bulutlu geçmiş; rüzgdrlar de 
gişik 1 tikametlerden orta 
kun ette esmlstir. Günün sı
caklığı gölgede Azami 29, as· 
s;ari 22.l sanllgrat olarak 
kaydedllml~tlr. 

İKİ CASUS ASKER! 
!llA ffK l'llE\ F: VERİLDi 

Bir müddet enel Kırklarelin· 
de yakalanan Rcccıp ve Osman 
isimlerindeki Bul~arfstan göç
menlerinden iki casusun dlin 
2 nci sulh ecza mahkemesindcı 
hU' iyetlerl te~hit edilmiş ve ait 
oldu~u a keri makamlara ha\·aıe 
edilmiştir. 

iKi iı FOKUI. Ri1"ASIJ\"'IN 
TE JEJ,f A TII.DI 

Yeniden in~aları kararlaştırı
lan Saraçhancba ı \"e Hırkaişerif 
ilkokullarının temelleri dün me
rasimle atılmı~tır. 

l\lera imde Vali ve Belcdlvt' 
reis \•ekıli F5zıl Uvbadın. l\rılli 
E tim m ıd ı iı Mu'lıittin Akdik 
Şehir mecıli i ıiyeleri hazır bu
lunmu lardır. 

GÜNSEl.f 8 \Ş \R İÇİS 
TOPl.Al'iTI 

Auupa Güzellik Kraliçesi Gün 
seli Başarın halka takdim mera
simi bu akiaın Açıkha\a Tiyat
rosunda Emekli Sahne Sanatldir
ları Yurdu cemi) etının tertiple
diği guzcl bır programla yapıla
caktır. 

Suriye, Cumhurbaşkanı 

için Florya'da bir köşk 

yaptıracak 
Ankara, 12 <THA.) - Sıırl

~e huk<ımrti, Sıırbc Cumhurba; 
kanı için Flo11 ada bir köşk yap. 
tırrna a karar \ermiştir. 

Surıye hukOmetinln, Turk hil· 
kumcti nt'zdınde yaptığı müra
caat mli bet kar ılanmıştır. 

Floryada yapılacak olan hu 
kö k, Türkiye Cumhurbaşkanlıf!ı 
Deniz kö kilnlln bir eşi olacak
tır. 

Ko kUn planları tetkik edil
mektedir. 

Kızılçullu köy enstitüsü 

Bolu'ya nakledildi 

İzmir, 12 (A A.) - Okul bi
nalarının NATO gllney - doğu 
Avrupa kara kuvvetlt'ri kararg5· 
hı olarak ten ip edilmesi lizerinc 
Kızılçullu koy en tllUsfi Mılli 
Eğitim Bakanlıliının emriyle Bo
tu iline nal.ledilmi tir. 

iki turist gemisi geliyor 

15 eylülde limanımıza iki tu 
rist gemisi gekccktir. Bunlardaıı 
İs\•eç bandıralı bee bin tonluk 
Stella Dolarls gemi i ayın 17 sin 
de limanımızdan a) rıl:ıcaktır Di· 
~eri. Yunan bandıralı Elsi f!em' 
sidir ,.(' hl'r iki r.omi ile ı:elec<'k 
turi tlerin adedi beş ~Uz kadar 
dır. 

VEFAT 

Samsun eşrafından merhum 
Keft'lizade Hacı Mehmet Bey 
refıkalil · 

FATl\JA KfWEJ.t 
vefat etnıl tir. Cenazesi 13 fJ !J52 
cumartt' i lınü aat 11 de Gedik 
pa a Tl~atro Caddesi l!J numa
ralı hanr lııclrn kaldırılarak na· 
mazı El Up Sultan Camiinde Öğ· 
leyi mUtcakıp kılınacak \'e aile 
mt'zarlığına defnolunacaktır. 

Yükleme ve 
Bo~isltma işleri 
Düzeliyor 
Şimdiye kadar alınan tedbir 

ler sa~ esinde limanda yti_ıeme 
boşaltma i~lerinde bir ferahlık 
ba5gostermiştlr. Bir yand3n Has 
köy gibi yeni alınan sahalann 
onarım isi devam ede!·ken diğer 
taraftan da yeni sahalar tembl 
n(; çalışılmaktadır. Bu arı.da SJ 
ra)burnundaki beş numaralı 
ambardan sonra bir numnıılı 
ambarın da boşaltılıp Liman tş. 
letmesine \·erilmesi bugünlerde 
mümkün olacaktır. 

Askeri kimya deposu ola ... ~k 
kullanılan dört numaralı depo· 
nun tahliye ve Liman isletme 
sine teslimi için te~e!>büse ge· 
çilmistir. 

Türk cerrahi kongresi 

toplanıyor 
Ttirk Cer·ahi Cenılyetin1n lkl 

senede bir yapılmakta olan kO'I· 
gresi 25 ;yllılde fktısat FakU!· 
lesi salonunda yapılac ıktır. 

Dört gUn sürecek o1an bu 
kongrede muhtelif cer,.ahl m<'\' 
zular üzerinde konucmalar "a· 
pılacaktır. • • 

Bu arada cerrahi kllnl~i pro
fe örü Fahri Arel de dünyada· 
ki cerrahi hAdi•eler meuuunda 
hazırladığı raporunu kongre U· 
mı:mt heyetine sunacak ve .z:a. 
hat verecektir. 

Hava meydanı kariısın· 

da trenler duracak 

İstanbul - KüçukçPkrnece ara
sı banliyö trenlerınin bılta•sa 
sabah \e akşam hava me)danı 
kar51sındaki geçıtte durmaları 
temin edılmistir. Yalnız hu du
raklama mtı\'akkat olup, tecrübe 
edilınt'kt<'<iir. Az yolcu, hinip in
ditl takdirde tamamıyle kaldı. 
rıacağı D. D. Y. I. inci işletme 
mqdurlıiğünden bildirilmiştir. 

l&tanbııldan ilk hareket saat 
7 de, sonuncu~u saat 1 dedır. 
Küçukçckmeceden ilk hareket 
saat 8 de, sonuncusu saat 2 de
dir. 

Gazeteciler Sendikası 

kongresi bitti 

f tanbul Gazeteciler sendıksı
sının umumi heyet toplantı~ı dün 
sona ermiştir. Yap1l3n seçimler
de idare heyeti başkanlığına Ce
vat Fehmi Başkut, ikinci baıi· 
kanlığa Sadun Galip Savcı. umu
m! katipliğe Ecvct Giircsin. mıı
lıasipliğe İuet Aykol. iiyeliklere 
de Fanık Demlrtae. Nazım Ulu
soy, Necmi Erkmen, Ali Rauf 
Akan \e Seyfettin Çağdaş seçil
mişlerdir. 

Piyasada para 
Darhğı var 
l\luamele \'ergisi \'e Sanayi ka-I 

nunu ta&arısı üzerinde ı;alışan 
komisyonlar mesailerini bitire
rek birer rapor hazırlamışlardır. 

Bu raporlar Ticaret Odası mcr 
llsinın tasvıbinden geçtikten sorı 
ra Bakanlığa gönderilecektir. 

Diğer taraftan Ticaret Odası 
idare heyetinden Dr. Cudi Bir
tck piyasa vaziypti hakkında şun 
tarı soylem'~tir: 
•- Piyasad3 mUthlş bir para 

darlığı vardır. İthalAt işlerinde 
terkcz Bankası gerektiği şekil· 

de nazım rolünıı oyna)amıyor. 
Dr. Cudi Birtek, e•na[ın öğle 

tatili meselesine daır sorulan su
ali 11öyl" cevaplandırmı~lır: 
·- Esnaf için öğle talili ya

pılmalıdır. Fakat p('rı&an Bele
diyemizin bu işi tatbik sahasına 
kovacağını zannetmi)orum.• 

Tiraret Odasında, yabancı mem 
lt'ketler ve piya amızla temas
ları trmin için bir istıhhrat bll
rosıı kurulmu;lur. 

BusUnden itibaren faaliyete 
geçecek olan büronun b&~ına 
muhtelif li•anlara ~şlna olan Rı
za Kurt getirilmi~tir. 

. YAZAN~ FANNY NUllST ÇEViREN~ 'REZZAN A.E. >-'ALMAN 

fadıaı sıhlrli aık Alemi birden· ilS:, I g 
ralarında hıç bır ey olamazdı; 
her ıcy bitml~tl . 

Yeni Mevsimin ilk Büyük Saflşı 
Müzayede ile harika satış, 14 EylCıl 1052 Pazar günll 

saat 10 da Bebek Cc\Clct Pa • Cad. 1G2 No. lu Cevad Bey 
Ap. No. ı a falt rıhtım uzerın. \ ı na malı Slıl direktuar 9 
parçadan ibaret emsal ız )emek oda takımı, Paris malı 
tekmıll altın ) aldıı st 1 Lot ı XV h rıka alon takımı, Pa· 
rls malı 2 adet Epok Bul Bahu, lloh m uzolar, Bakara 
su takımı, krt ton 7 p rcadan ıb ret ç:ıv takımı semav riy
le beraber Mo au ımzalı 1,75 boyunda h kc !er gümüş tep· 
siler, saks, eu kapodımonte \ azolar, pomyc takımı Gaile 
vazolar, Orijinal imzalı tablolar. 'l ckmıll altın yaldız saray· 
dan çıkma 2 k ilik k r) ola. i !ahan, Buhara. Sıvas, Burdur 
halı \e seccadeler, Bohem fener krı tal avıze, &aks grup 
llmp abajurlar, sofra takımı, çatal bıı,:ak takımları. Venız 
ayna tekmilı altın }aldız Bahu ayna ı, cnmll yatak oda 
portmanto. Komple nadide P ıl Kolkk fvonu. saraylardan 
ı;ıkma kesme lcr tal su takı mı ,,e tabak takımı, Vemlmar
ten imzalı bombe camlı salon \ itrlni, Beykoz bardakları, 
5 lijmbalı Markon! marka raj)'o, Fr Jider m rka Buz Dolabı. 

PORTAKAL MOBiLYA EVi 

il••ı•li'lliiıfoiııır•alı -Pa~afı 1'>7/0 Tenebaşı. Tl'I: 45459. 

O akşam hı etti~! acı o ka· -
dar şıddetliydi ki o zamana 
kadar ~apmamıs oldu6 u hır 
şeyi yaptı. Uzun enclerdenbc- - Kurt, şıırada, şu ağaçla· 
ri yalnız yaşamağa, içini h!c rın altında dursak. Sizinle ko· 
klmıırye dokmemeğe :ılı~kın o- nuşmak ı ti)orıım. 
lan bu kadın bır:lcnbire hır. - Duralım. Bu ağaçlar çok 
s•ne aı,:ılmak, bUtun .naecra • glııel. 
ııı lııreden inceye a:-latm"k ih· Derhal otomobili yolun ke· 
tıyc:c•nı duymuştu. Kurt':ı Wııi- narına çekti Mehtap olmama· 
ter ile olan mıinıııebrtıni baş· sına rağmen aydınlık ve çok 
tan aşağıya anlattı. yıldıılı bır temmuz ı:ecesiydl. 

Yolda. giderlerken. Ray. o ka· GökyUzU alablldlğine parlıyor· 
dar bltkın bir halde ıdl kı Kurt du. Kurt sordu: 
hlrden ona doğru donUp sor- - Sizi üzen ve dllşUndllren 
du: nedir Ray? 

- Bu akşam neniz v~r Ray? - Benim hakkımda ne dit· 
Re hatsız mısınız? C:>~ sessiz şUnü} orsunuz Kurt? 
c'uruyorsunuz? Kurt son derecede heyecan· 

Ray hemen ce\ııp ver!T'eji lıs dı. Bu halın! gizi emeğe ça· 
l"Jkat bir muddet Sllll 3 elıni lışıyordu. Tıtrek bir sesle şöy
Kurt'un koluna koyd•ı ve Ş->Y· le cevap \·erdi: 
le dedi: - Bunu pekft!A bilirsiniz, 

63 
Ray. 

Yani geçirdiğim hayat 
hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Benimle Nevyork'da buluştu· 
~unuz zaman ne dU llnmllştü· 
nüz? Şımdikl fikriniz nedir? 
Burada bulunu umun sebebi 
ne olabilir? Neden \ e niçin 
buraya ı:eldlm? 

- Sizin bana açmak isteme. 
dlf iniz meseleler hakkında ka· 
Camı işletmiyorum. 

- Fakat burada bulunuşu· 
mun her halde bir sebebi va:-. 
dır, değil mi? Hakkımda hiç 
dedikodu duymadınız mı? 

- Duymadım. Ray. Duymak 
tan da Allah beni korusun. 
Bu diinya hem çok bllyilk, hem 
de aynı zamanrla pek kllçll:O:· 

tilr. Sizin hakkınızda hiçbir 
sey bilmiyorum. Yalnız bıldi· 
ğim bir şey varsa o da hayatın 
size lft) ık olan her seyi size 
bahsetmem s olmasıdır. Bun
dan dola,> ı da e ef duyuyorum. 
Üst tarafı beni al!ıkadar et· 
mez. Sizın hıç bir hareketin z 
benim sizin hakkınızdaki dıi· 
şüncemi ve hislerimi bozamaz. 

- Renim bor n,ıkım olduğu· 
nu biliyorsunuz. değıl mi? 

Kurt, kaslarını çattı. Önilne 
bakarak şu cevabı 'erdi: 

- Bö le olduğunu tahmin 
ediyorum. 

- Kim olduğunu biliyor 
musunuz? 

- Hayır. 
- Size bıınu ~övlivevim mi? 

- Hayır. 
- Fakat söylemekle ferah· 

lıyacağım, Kurt. 
- O halde söyleyiniz. 
- Walter Saksel'dlr. Fakat 

bir şey soyleyın, öyle susmuş 
durmayın. 

- Ne söyliyeyim? Onu ha· 
tırlıyorum. Eskiden orada ıken 
ara sıra beraber çıkardınız. 
HattA bana ~öz vermiş olduğıı· 
nuz halde ~eıemiyeceğlnlzi ha· 
ber verdit!iniz o pazar günU de 
yine onunla beraberdiniz. Ben 
bunları unutmuştum. Galiba 
harp içinde bankası çok iyi İS· 
ler yaptı Kendisi de epey zen· 
gln oldu, değil mi? 

- Ra ka bir şey bilmiyor 
mu~ıınıız? 

t?1illf}11 
Hep o dert 
Bazı gazetelerde, btanbul 

Şehir Tiyatrolan teskill· 
tında menut ihtitAnard~ 
,.e huzur&uzluktan bahsedl • 
yor. Bu te5kl1Atın içinde bU· 
ıunanlardan biri veya blrk•· 
çı tarafındın yaı.dıntdığı bl· 
:zim gibi az çok tecrube.11 ı•
ı.etedlerin goıünden katml· 
yan bu yazılann mlnası ıu· 
dur ki bu ti)atrolarda yeııl 
talimatname, yeni mlidlir '~ 
ecnebi rejisöre rağmen es!i 
ıunlerln maHım gerginli• 
de\'8m etmekte ve bu aradı 
eski talimatnamenin doJur· 
dulu ·idarede ıiımre ıalt•· 
natı• ılhnlyeti yaşıtıınıak 
veya ranl;andırılmak l&teıı· 
mektedlr. .. 
Diğer taraftan, geçen guıı 

de bu sütunda bahsettfğilll 
iııere, Akıam reflklmiıdt 
çıkan •Tiyatroya siyaset ta· 
rıatınldıtı• rh-ayetl ka11ıAııı· 
da ti)atro müdunınlin Ak· 
~am'a gonderdiği mektuı:t• 
ıu &atırlan okuyoruz: U 

·Tiyatromuzda pek tı:b 
olarak halledilmesi ıerekell 
baZl meseleler meHut ol· 
makta beraber bütün bunla· 
nn politika ile hiç bir ugtsl 
bulunmadığını ... • 

Sehlr Tiyatrolarına styaıet 
karıstınldığı rivayetinin dol 
ru olmadığının belirtilmrJI 
kaJ'il5lnda duyduğumuz mem 
nunlyet çok bUyüktilr. Fakat 
mudurün mP.ktubu da bir ta· 
kım lhtllUların nrlılıtll 
teyit eder bir mAna taeımak
tadır. 

Ru dunım karıısında Be· 
ledlye bas kan lığı tarafından 
) apılması gerekli bir iş :<al· 
maktadır: Tiyatrolar1n idare 
\eya &anııl personeli ve )'a· 
hut da her il.isinin personel· 
leri arasındaki ihtilaf mev
zularının ne olrluğunu kesin 
olarak tesblt etmesi ve bun· 
tarı ortadan kaldıracak ted· 
birleri derhal alması. 

Gr.rPk sanatkirların ,.e ı:e· 
rek ldarerllerln, uıerlne bıi
yük emekler sarfedilmiş o· 
lan bu sanat muesseselerinln 
haynna hertiirlıi ili niyeti 
göstermekten çeklnmlyerek· ıı 
terine eminiz:. Hatta 6Unu dı-
hi iddia cdP.bllirlz ki. varlığı 
serilen lhtllUlardan hiç biri, 
bu müeuc&P.lerde çatı~ar ıar 
tam bir iyi nl)et \e samimi· 
)etle elele \erdikleri takdir· 
de, ortadan kaldırılamayacak 
ıeyler değildir. 

ŞPhlr T1yatrolanm1t1n, 11ıı 
at tarihimizde, serem bir 
geçml i " daha !jerefll ola· 
cak bir istikbali vardır. O 
madyl yasatmıs ve bu gele· 
celi ~·aşatarak olanlann, ne 
maziyi ,.e ne de htlkball sah 
ıI ,., mAnasu kapri"lf're fe· 
da etmemeleri liıımdır. 

Sadun G <;AVCI 
ON Kf.l ,ll\JE\'J,E 

Beşinri ~eker fabrikamı· 
zın temeli atılifı ... 

Fabrika mamuJatındanmı5 
ıibi tallı haber! ..• 

TATT,fo;;F;RT 

TARSl'S VAPURU 

GİT'Tl 

Tar,us \'apuru diln saat 12 de 

310 yolcu ile Batı Akdenizc hl· 

reket etml~tir. 

,~-TAK \ 711\1-, 

1 
13 EYLÜL 1!152 

ClJ 1 \RTF.Sl 
AV 9-Gl1N 30-HIZIR 131 
RUl\11 1368 - At.USTOS ?1 
HİCRİ 1371 - ZII.HlCCE 23 

SABAH 
öCLE 
İKiNDİ 
AKŞAM 
YATSI 
İMSAK 

Vasati Ezanı 
05.37 11.12 
12 10 05.46 
15.43 09.18 
18 23 12.00 
19.55 01.33 
03.57 03.33 

G1111lamtu ır~ndu-111" 1ıu- •• ~•· 

01ml•• ouıtnn, bU'llmun• 

•dlh"'•. -
- Hayır. 

-
- Benim bir Aşıkım olduğu 

nu tahmın ediyordunuz, değil 
mi' 

- Slre biraz eV\•el de söy· 
ledim. sız ne yaparsanız •apı· 

nız, benim için hep aynı ka· 
dınsınız. 

Ray, parmaklarıyle gözleri· 
ni kapattı. Sustular. Ağlamı· 
yordu, çok sakindi. 

- Pek az kııdına böyle söz· 
ler dııvmak mUvesser olıır. 

- Pek az kadın buna !Ayık 
tır da ondan . 

- $imdi hAlA burada onunı·, 
beraberim. 

- E\'et. 
- Karısı da var. Cincinnati 

li bir ailenin kızıyle evli. 
Kurt hiı: ses çıkarmadan din 

li:yordu. Ray sözlerine devam 
elti: 

- Vaktiyle Sôldece arkadaş 
tık. O evlendikten bes ::ene 
sonra yenldE'n brbirlmize rast· 
Jadık. Size Walter'in hayatıma 
girmiş olan ilk ve son erkek 
olduğıınıı sövlersem acaba ba 
na inanır mısınız? Hakkımd• 
duymuş olduklarınız. yaşams 
tarzım belki de bu söıler1min 
doğrulu~ıından ılze şüphe et 
tirf'hlllr F:ıbt ı lll'nmı var ı 
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lvtalan 
lvteydan 
Okuyor 

Yazan: E. T 
~ıitiiıı dünyanın Kore ,.e As} a 
, nıeselelcri,ıe meşgul olduğu 
~i !Irada Cenubi Afrfknda miı
~ hadiseler cereyan etmckte-
1ıaş· lUdlselere sebep şimdi ili ı 
11 

1nda bulunan l:ılan hfikume
~le asıl yerli ahaliyi te$kil 
tı il zenciler arasındaki ibtilflf-r. 

h ~alan ve partisi ırkçıdır. Re
li t Irk için hertürlü hakkı ta
l~·. fakat zencilere a ağı insan 
~ ~ıyıe bakar. Çıkardığı kanun
g{.a zencilerin birçok yerlere 
~tip çıkması, bcyaıJarla bir ara-
8. oturması yasak edilmiştir. 
ti~lttendifcr istasyonlarında -ıcn
~ ttln odaları, girip çıkacaklan 
~ılar ayrıdır. Zenciler Ve}az
ltr il kapısından ı,erl giremez
tııı: Zenciler hakkında diğer lıir 

"' alır hükümler \'ardır. 
\7ern halk buna karşı Gandhl· 
~ -yıktiyle Hindi tanda takip 
ı11 1iı Pasif mukavemet yolunu 
~ tnıuştur. istasyona beyazlann 
!dftsından giriyor, tabii te,·kif 
\u 1erek hapse atılıyor. Fakat 
"• lll rağmen tuttuğu yolda de-

rıı ediyor. 
't:•ltat en büyük güçlük yük
• 11\ahkemenin bu kanunlann 
tııllırasaya uygun olmadığına ka
~6r \'ermesinden doğuyor. Hü
• lrıet bu yüzılen fena \-azlyctle
•t d~ 
I U~mektedir. Başbakan l\Jalıın 
~tbn hafta söylediği bir nutuk· 
bii uııu kabul etmiş, hükümetln 
IO >1i\ güçlüklerle karşılaştığını 

tleıııı$tir. na bakan buna rağ
~ll ırk~ siyasetine devam ede
,.: lıı.ı ilin etm1$tlr. Malan di-

r kt: 
lıı •81rleşmiş Milletler J~unılu 
li ltuğuınuz: yolu tasvip etmemiş
{. Bu, onun bileceği bil'şeydir. 
41

1ıt ilıam etmez. İngilizler de 
ıı?hte nziyrt almışlardır. İn
lii tere bu gibi hareketleri ) ü
~ ilden llindistanı, Binnanyayı, 
li 1 lrı, Altın Sahili'nl kaybetmiş 
~· Bugünkü siyasetinde de\'am 
~~e Cenubi Afrikadan da çe
~ ek torunda kalacaktır. llu
IU •lıi ~l·rupalı beyaz halk yer
~'· Jngiltel"('nin Afrika mü • 
>'l lekeleriıtdc yaptığı ictimai 
>l tdıının yedi mi il .fatlastnı 
Lı~~aktadır. F..sa en Jngiltcre 
~ fc f~lerimize karışamaz.• 

l:•lan tuttuğu yolda ısrar eder 
'' Pasif mukavemet hareketi 
\ıı llişlemektedir. Komünistler de 
~·auyetten i tlfadc ederek tah 
~Q t ~ yapmağa başlamı tardır. 
\ı l'uzden Cenubi Afrikanın ya. 

01 "da ınühim hadiselere sahne 
~muhtemeldir. 

kore'de bir komünist 

.. Qskeri Amerikalılara 

teslim oldu 

~kiıinci ordu karaıı:Ahı, 12 
~ .) - Bir haftadan az bir 
~ an zarfında ikinci defa olmak 
'ııbre komünist bir ordu mcn
tıiJ~ mütareke konferansı ma
ile 1nde Amerikan askeri polisi. 

teslim olmuştur. 

* na 11akan Adnan lenile· 
re Adapazan Şeker l"ab
rikasmın açılıs törenin· 
de bir konu:ınıa yapını • 
tır. * Amerika Dışisleri Baka. 
nı Acheson O\')ctler IJlr 
liğine şiddctli lıikumlar. 
da bulunmuştur. * Eden İtalya Bashakanı 
De Gasperi ile görüşe. 
cektlr. 

.........,. ________________ __ 

Yunanis1an 
Türkiye ve Bahhlar 
Profesf o eff i 

A d u A 11 

Atina, 12 - Yunan Başbakan 
Yardımcısı 'e Dışişlcri Hakanı 
Sofoklis Venizelos bugün Tür
kiye. Birleşık Amerika, İngıl!z 
\C Fransız büyük elçileriyle Gü
ney Afrika maslahatgüzarını l::ı
bul ederek, Yunantstanın Orta 
Doğu müdafaası görü&melcrine 
iştirak ettirilmemesini protesto 
ile şöyle dcmıştir: 

cıYunanlstan bu bölgede nUka 
it bir t:ırafdır. Orta Doğu ı~ıe. 
riyle ilgili herhangi bir mUzake· 
ı·eye katılması gcrekir.ıı 

Yunan Dışişlcri Bakanlığı c;e\·
rclcrinc göre, bu hususta blla)ı'.l 
re resmi bir beyanat yayınlana
caktır. 

Tiırk elçisi ayrılırken 
Atina, 12 (A.A.) - Başbakan 

Yardımcısı ve Dışi5lerl Bakanı 
Venizclos, Yunanistandan ayrıl· 
makta olan Büyuk Elçi Ruşcn Es 
rcf Ünaydın şerefine dün akşam 
cGrande Bretagne• otelinde bir 
z:lyafet vermiştir. 

Yunanistanda ikinci defa de
ruhte etmiş olduğu \'azifenin de 
sona ermiş bulunmasından do· 
layı Yunan hükümctinin duy· 
makta bulunduğu en derin üzUn
tülcrinc terciiman olan Vcnizc
los. kadehini kaldırarak 5unları 
sBylcmiştir: 

«- Atlz dostum, size şunu 
temin ctmek isterım ki, burada· 
ki 'azıfcnlzin mülhem bulundu· 
gu kuvvetli imanı daima yadedc 
ccğiz. Bu iman her iki mcmlcke· 
tin gayret ve başarılanna fc\ka 
Uidc faydalı ~·ardımlarda bu· 
lunmuş ve bu başarıların her i
ki memleketimiz arasındaki şa
hane dostluğun kurulmasiyle 
süslenmiş bulunmasını sağla· 
mıştır.ıı 
Ruşen Eşref Ünaydın ce\'a· 

ben söylcdilti nutkunda KemAl 
Atatürk ve Eleftcr Venizelos gi
bi iki büyük adam tarafından 
ortaya konulmuş \'e Sophocles 
Venizelos tarafından şahane bir 
surette gerçekleştirilmiş bulu
nan Türk-Yunan dostluğunu he 

Acheson, Sovyetleri 
ithaın etti 

«Komünistler, dünyayı daha kolayllkla 
istedikleri tarafa çekeceklerini samyor-

li:ır. Fakat ümitleri boşunadlf.» 
Bırleşık Amerika Dış İşleri Bakanı Dcan Acheson, Kansas 

City Milletkrarası Makinistler Birliğinin kongresinde dün bir 
konuşın:ı rapmıştır. Achcson bu konuşmasında ezcümle demiş
tir ki: 

•- Korıı ıncselesinrlcnbcri gerek kendimiz için gerekse 
dost ve mliltefiklerimizc yardım için, askeri bakımdan ağır :;a
nayi denilen tank, cephane, silah ve daha diğcr askeri mal
zeme istihsalini allı mislinf' c:-ıkardık . 

Anlııınnmız icap cdcn nokta, sabırsızlık veya kızgınlıkla ~·o
luınuzdım ı-apınıyarak hür c!ünyanın hür kalmasını, sulhun mu
hafazasını ve hadiseleri lehimize çcvirrcek kuvvet unsurlarımızı 
teminat altına almağ:ı dc\•am etmeliyiz. 

Sovyrtlcr bu '.'C bunl:n gibi ditjcr mescleleri hür dünyanın 
halledemlyecel:ini umuyorlar. Hür mcnılcketler karşılaştıkları 

güçliıklcri hallcdcmcyince. ayrılıklar uc:-urumlar haline gelecek 
ve neticede Birleşik Amerika tecrit edilmiş olacak ve -ıayıHaya
caktır. Bu suretle, Birleşik Amerikanın dostları ile bağları ı::e\·· 

şcyccek, dürya ile tiearc~I kesilecek, nüfuzu ,.e ku\'veti zayıf

layacaktır. Or.lar hadiselerin bu ı;ekilde seyredeceğini ümit edi
yorlar \'P komünist doktrin onlara bu neticeyi beklemelerini 
ta\'Siye edJycr. Böylelikltt dilnyayı daha kolaylıkla istcdiklerı 

tarafa çe'l(('('cklerini sıınıyorlar. Fakat onların bütün ümitleri 
boşunadır. Çünkü bizi yanlış tanıyorlar. Hür dünya azim sahibi
dir. Güçlül.clcri yenmck lçin maddi ve manevi kaynaklara sahip
tir. Komünist tiranlık sir.temine kar~ı koyabilecek iı;tihsali ya. 
pabilccek ku;lreltedir.• 

Amerika 
Japonya'ya 
T eminaf verecek 

Anc4otu A/4ıu• 

Vasington, 12 - Resmi siyasi 
çcvrclerin bugün bildirdiklerine 
söre, Birleşik Amerika Dışişlcri 
Bakanlığı İspanya hükömctine 
bir muhtıra göndererek, bir dün 
ra hnrbl halinde ispanyada ku· 
rulması tekli[ edilen deniz ve 
hava üslerini korumak hususun· 
da, Birleşik Amerikanın kuv· 
~etli teminat vermeye amade ol 
duğunu bildirmiştir. 

Böyle bir teminat \"erilmesi, 
düşman Pirenelere yaklaştığı t:ık 
dirdc Blrlcsik Amerikanın f span 
rol topraklarını müdafaa vaadın 
de bulunmasını tazammun ede 
ccktir. 

Zira üsler, Pircneterde muh
kem surette kalınmadan müda
raa edilemez. 

Eden, de Gasperi ile 

görüşecek 

Londra, 12 (AP) - Dışişleri 
Bakanı Anthony Eden'in l\lare· 
§al Tito ile müzakerelerde bu· 
lunmak üzere Yu~oslavy:ıya ha· 
reketinden evvel İtalyan B:ışb:ı· 
kanı Alcide de Gasperi ile hu· 
susi bir buluşma tertiplediği 
bugün resmi mahfillerden öğre
nilmiştir. 

Taif, Eisenhower'i 
Desfekliyeceğini 
Söyledi 

.t11oclald l'~uı 

Nevyork, 12 - Senatör Ro
bert Tart bugün gazetecilere 
verdiği beyanatta, kendisiyle 
Eiscnhowerin blitün konularda 
tam mutabakat halinde olduk· 
!arını ve Cumhuriyetçi Partinin 
Cumhurbaskanı adayının seçim 
kampanyasına yardım maksadiy
le memleketin herhangi bir ye
l'inde Elseıılıower lehinde demeç 
ler vereceğini söylemistir. 

Senatör Tart, Demokrat Parti 
adayı Vali Adlai Stevenson için: 

aSol cenahın bir temsilcisi ve 
kendisi ele bir solcu1> demistlr. 
Amerika 47 bin genci ordu 

hizmetine alıyor 
Vaşington, 12 (A.A.) - Ame

rikan Savunma Bakanlığından 
bugün bildirildiğine gBre, kara 
ordularında hizmet görmek fize. 
re Kasım ayında 47 bin gene 
Amerikalı sil~lı altına alınacak. 
tır. 

Lübnan'daki hükumet 

buhranı 
Beyrul, 12 (TJI.j\.) - I.üb

nan Cumhurbaşkanı Ilaşare El 
Huri, yeni Lübnan hükumetini 
kurmağa sabık Başbakanlardan 
Saib Slam'ı memur etmiştir. 

yecanlı bir şekilde övmüş ve 1-============ Leyl6 Murat'a Suriye'de 

boykot ŞÖ) le demiştir: 
•- Türkiyenin üç Cumhurbaş 

kanı tarafından memleketimi Yu 
nanistan nezdinde temsil ile va· 
zıfelcndirildim. Her birinin ba
na tevdi etmiş olduğu \'azife ny. 
nen şudur: 

Ht-r iki memlckctimiz arasın-

dakl dostluğu kuvvetlendirmek. 
Her iki memleketimizin saadet ve 
iyi anla~ası lehinde bans da 
vasına hizmette bulunabilmek 
imkanını bana babşetınls ol
duklarından dolayı kendilerine 
minnettarım.'!) 

SÜTUNLAR ~~t:t~~uro@~ 

Şam, 12 (A.P.) - Suriye hü
kOmeti bugün Lcylil Murad adlı 
Mısır tabası bir Yahudi aktrisin 
vücude getirdiği veya biuat rol 
oynadığı filmlerin burada satış, 
tevzi ve sinemalarda oynatılma· 
sını yasak etmistir. Lcylli Mura· 
dın doldurduğu gramofon pllik
larının da satı~ı, tevzii veya rad 
yo ile yayınlanması yasaktır. 
Buna sebep, aktrisin geçenlerde 
israil'e 50 bin ~Iısır lirası teber. 
ru etmiş olmasıdır. Diğer Arap 
memleketlerinde ve bilhassa Ley 
Uinın yasamakta bulundu~u Mı. 
sırda buna benzer hareketlere 
te\'cssül edilmesi beklenilmek
tedir. 

'rENI ISTANBUL ---------
01t.nuNu.:\! MANE\"JlASI 
l>oLA1'ISİLE 
d Ar. Nennf birinci Türk or. 
"~sunun manevralan münnse· 
"'tiyJe diyor ki: 

Dr. Schacht iranda 
l\IALh'ECl IJOh"'TOR -HAXGISi İÇiN Ç.\GIRDI~IZ? 

t 1E'NI IST.ı...\'HOI.) 

~~-~-~---~~ 

Muska 
Şıı Jıi:ıiın se\ imli Valide 

ı:c)tan tiıyü \'ar herhalde ..• 
Gittiği :yerlerde yalnn ken 

dini değil, baskalarını da şi
rin giistrrnıesini hemen hece 
rivcriyor. 

J\lesela Atinaya gitti, arka· 
sından lUrnderesle Köprülü 
ora va da\ et c<lildi. 

BclgraL'a gitti, Yugo~lav 
dostlanmız dört göıJe l\len 
dere:. 'c Köprülüyü bekle. 
meye başladılar. 
Şimdi de l'ari tc. 
''e f'ransızlar; Başbakanı 

mıza, Dı§i~lrri Ilakanımııa 
biran en el ka\'uşmak için 
can ah) orlar. 

Haurt Yali değil, seyyar 1 
§İrinlik ınu k:ısı ... 

I:C\'ET <:ÜRESi:-.1 

General Necip 
B·ir kurus 

' 

Ceza verdi 
Ilü\'iik Türk ıniitefekkiri merhum Sabahattin Beyin, pazartc~lgünü •Tarsu • vapuru ile yurda 
getirilen kemikleri, dun. Beyazıtcamiinde namazı eda edilailı;ten sonra El üpsultanda babası Da· 
mat lahmut Paşa türbe inde hazırlanan makbereye tevdi edilmi,tir. iatanbu1 l\loalllmler Bir· 
llğinin tertip ettiği törene iiğretmenlr.r, ınerhumun hayranları \ "C muakkıpları mücadelesini u 
şahsıyetini bilen kadir5inas blrkalabahk i~irak etmi6, bir çak çelenk s.ad;rilnıiştir. 

A nııcfo u AJ.ı •• 

Kahire, ı2 - General Necip, Korsikah 
subaylar klübil bahçesinde dün 

akşam Ali Mahir şerefine bir zl- Kardeslerı"n 
yafct vermiştir. Eski Da:ıbakan 
Generale hitaben ynptığı bir ko- • 

nuşmada ~Gayemi-ıe varmak iı;in Memnun"ıyefs"ızlı"n. ı' 
bcni bir asker olarak kabul celi- ~ 
niz• demiştir. General verdiği Ü.:.küdar Cczaevinde evvelki 
cevapta e~ki Başbakana tcşckkıir giin cereyan eden arbedenin talı 
etmiş ve ordunun hareketinin ba kikatına devam olunmaktadır. 
şarısını övmüştiır. Dün birçok mahkömların ifa. 

Fakat bu esnada, alkıslar de· deleri alınmıştır. Üsküdar Cum· 
\'am ederken General Necip Ali huriyct Savcısı Tekin Özker Jıfı. 
Mahire «EksclAnsn di)e hitap c- dise hakkında §Unları söylemiş
dincc, hazır bulunan bir subay, tir: 
bu hitap tarımdan dolayı Gene- 11.- Bu müessif hfidiseyi Kor
ralin bir kuruş olan cezayı öde- sikalı Kardeşler denilen dört ki· 
mcsini istemiştir. Bilindiği gibi şi çıkarmı,ştır. Gardiyanlardan 
ckseliıns, Bey, Paşa gibi mülga \'e cezaevi müdüründen mem· 
tabirleri kullanan her subay l nuniyetsizliklerinln sebebi, eroin 
kunışluk bir cezayı nakdi öde· \"e bıçak kaçırmalarına mani o-
mekle mükelleftir. lunmasıdır. 

Bunun iizerine, General Necip Haklarında gerckli, kanuni ta 
parayı ödemiş ve şöyle demls- kibat yapılacaktır.» 
tir: Sultanahnıet cezaevinde 

ullu hata benim için affedil. arama yapıldı 
meyecck derecede büyük oldu. Sultanahmel eezaevinde dün 
ğundan bir kurus yerine iki ku- saat 16 dan 21 e kadar bes sant 
rus ödüyorum• süren bir arama yapılmıştır. Bu 

Bir kunış takriben on frank aramaya 200 jandarma eri \'e on 
etmektedir. kadar jandarma .subayı kaltlmıs-

Gcneral Xeıip ile J\Juslafa tır. Arama savcı mua\'inlcrinin 
l\"ahas görü erek nezaretinde yapılmıştır. Aramadn 

Kahire, 12 (T.ll.A.) - Mısır birkaç demir parçası bulunmuş. 
Başbakanı General Necip bugün tur. Diğer aramalara nisbeUe 
öğleden sonra trenle tskcndcri- nonnale doğru gidildiği anlasıl-
yeye hareket etmiştir. maktadır. 

Hükumet çevrelerinden veri·- -o-
len haberlere görc, General Ne-• lçk"ı salan yerler 
cip İskcnderiyede bulunduğu 
müddet zarfında Vaft Partisi baş 

~:~;ir~ıustafa Nahas ile görüşe. T efkik ediliyor 
l' eni te\ kiflcr 

Kahire, 12 (T.Il.A.) - Üı; gün 
clcnberi Mısırda yapılan tevkü
ler bugün de devam etmiştir. 

HU1ıul Muhali r.tııf:ıtm 

Ankara, 12 - Şimdiye kadal' 
Tekel idaresi tarafından satıl. 

makta olan bazı içkilerin serbest 
piyasaya bırakılması kararından 
sonra buna mUtenazır olarak iç· 
ki satan meyhane, birahane ve 

Silah meraklısı olan Jrakın genç kralı Fay al (sağda) Blrle~ik 
Amerikada l\"e\"ada'da ates ederken 

Şehir Tiyatrosu yine 
aynaınaya ha~ adı 

Bazı işlere Partinin müdahale etmesi 
huzursuzluk doğurdu 

Bugün, Polis, sabık Kralın ba
rine Nazırı Muhammed Necip ile 
Mısır ordusuna mensup Albay 
Salim Sahravi Ye Vafd Partisi a· 
zasından Abdüllatif l'ılurdaniyi 
tevkif etmiştir. 

lokanta gibi yerlerin de yeni bas Şehir Tiyatrosunda sanatkar- Yaz a)larında için kin kaynayan 
tan düzenlenmesi kararla~ırıl- larla idareciler arasında tekrar fakat tiyatro mevsiminin basla
mıstır. • anlaşmazlıklar başgöstermlştir. masına tckaddüm eden bugün. 

Bu m~ksa.tıa alaka~ı bakanlıkl~r Bu işin başına yeni müdürle re- lcrde birdenbire patlak veren 
temslleiler~ndc~ ~ürckkcp , bır Jlsörün getirilmesi işlerin dilzc- bir nevi huzursuzluk ve geçim· 
heyet teşkıl edılmıs ~·o tetk!klc· lcceği ümidini vermişse de maal- sizliklcr Şehir Meclisi üyeleri 
re bastamışt.ır. Heyetın tes~ıt ~t esef son günlerdeki hildisclcr arasında da hoş karşılanmamış. 
~ekte olduğu :)eni sekl.e ~ore ıç Şehir Tiyatrolannda normal bir t 

Diğer taraftan mlihim ~ahıs. 
ların e\•lcrinde yapılan aramalar 
da de\'am etmektedir. 
Ar:ıp De,·Jetleri Uatı Almanya 

ile tirnri \·e ikti adi müna. 
sebeUerini kesiyor 

Şam, 12 (T.U.A.) - Batı Al· 
manyanın, ikinci harp esnasında 
Yahudilerin Nazilcrden gördük
leri zararlar mukabilinde isr:ı!le 
tazminat ödcmcği kabul etmesi 
ve bir anlasma imzalaması fü:e· 
rine Arap birliğine dahil devlet 
!er mühim bir karar almışlar. 
dır. 

Bu karara göre, Arap de\'lct. 
teri Batı Almanya ile olan tica· 
ri ve iktisad imlinascbctlcrini ke 
seceklerdir. 

Bu mcyanda, Suriye ile Batı 
A !manya arasında cereyan et
mekte olan ticaret anlaşması 
müzakerclcrinin bu gece kesildi 
ği resmen açıklanmıştır. ' 

Ferit Melen dört 

takrir verdi 

Ankara, 12 (Anka) - Van 
millctvckıli Ferit l\Ielen Biiyfik 
lılillet llfeclisl başkanlığına dört 
takrir vermiştir. Üçünün Bayın
dırlık, dil!crinin de İç işleri ve 
Bayındırlık Bakanları tarafından 
cevaplandırılmasını istemiştir. 

kı satan ~·erl~r cami'. kıllse, h~v faaliyet göstermenin imkfınsıilı- ırBilhassa şehir tiyalrolannın 
ra, mescıt, turbe. okul ve mü. ğını ortaya çıkarmıştır Belediyenin himayesinden çıka. 
masili yerlere en az yüz metre G · 1 tkA 1 k d' 
uzaklıkta olacaktır. Ayrıca şehir ene bu. çevrelerden sızan ha: rı mnsını \'e sana .. r arın en ı 
ve kasabaların bulvarları ile bi ber!ere. göre, b.u sefer de <'Skı tesebbilslerine bırakılmasını iste 
rinci sınıf sayılan caddelerdeki geçımsızliklere ı!Ave olarak san- yen büyilk blı· aza grupu yine 
·,.k·ı· 

1 
k t 

1 1 
k. t atkArlaı"ın arasında parti propa- eski fikrinde ısrara başlamıştır. 

ı, ı ı o an a ar ve ç ·ı sa an d B d k d'l ·ı M •• M 

yerler birahaneler zamanla kal gan ası yapılmağa .. başlanmış.~ır. u ara :ı ·en ı crı e goruştu 
' • Bu arada bazı partılılere de yuk- ğümüz on beşi mütecaviz Meclis 

dırılacak ve buralarda yeııı satış k .. ti 1 · · ı · 1· üvesı·.· 
yerlerinin açılmasına izin veril sc ucre er e 15 \'e~ı ~ış ır. " 
miyecektir. Bundan baska reJlsor olarak Şehir tiyatrolan meselesinin 
~ Şehir Tiyatrolarına getirilen ve artık bir yılan hikAyesine dön-
Bir dalgır bir istakoıun düğünü bu I~ dağıtmadan ba~ 

, kendisinden ancak tiyatrolarımı- ka bir çare olmıyacai:ını söyle· 
hücumuna uğradı 

llerlin, 12 (Nafcn) - Hcligo
land adası sularında çalı~makla 
olan bir dalgıç, şimdiye kadar e. 
sine rastlanmadık büyüklükte 
dev bir istakozun hUcumuna uğ. 
ram ıştır. 

B!! dev islakoz, dalgıç Rudinin 
hayatta bulunmasını temin eden 
hava borularına hücum etmiş ve 
bunları parçalamaya te~ebbüs et 
mi~tir. Fakat dalgıç, ıstakozun 
kıskaçlarını yakalamaya muvaf. 
fak olmus ve bu şekilde her iki 
si de yukarıya ~ckllmiştir. 

Yakalanan ıstakoz bes kilo a. 
ğırlığında ve seksen santimetre 
uzunluğundadır. 

zın inki$afı için faaliyet bekle- mişlcrdir. 
nen rejisör Meincke'nin de D. Diğer taraftan dün Belediye 
P. merkezine çağınlarak kendi- çe\Tclerindc tiyatro müdilrü Or
sine artistler hakkında direktif han Hançcrlioğlunun değişeceği. 
verlldlği sayiası sanatkfırlar ara- ne dair de rivayetler dola~ma~a 
ında üzüntü ile karşılanmaktadır. başlamıştır. 

Vichinski 

Milletlerde 

Birleşmiş 

bulunacak 

Ncvyork, 12 CAP) - 7 nci 
genel kurul toplantısına iştirak 
edecek Rus heyetine bu yıl da 
Dışlşleri Bakanı Andrei \'ichins· 
ky'nln başkanlık edeceği bugün 
Birleşmiş Mi11eUçre mensup 
yüksek bir idareciden öğrenil· 
mistir. 

Cumhurbaşkanının 

kabülü 

Ankara, 12 CA.A.) - Cumhur· 
başkanı Celal Bayar bugün Çan
kaya köşkünde saat 17 de şeb· 
rimlzde bulunan Millellerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası mü
messlll Hollanda eski faliye 
Nazın Mlicltniek'i kabul etmı,. 
tir. 

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

•.Biı, kazıılıkh gilvenlikten 
~elen yardımların millet ihti
t ltlarını, taahhütlere bağlılı. 
-ı.1• faydalanma §ekillcrini, e
~·0noll\ik gclJ§mcleri ve niha
ö e~ coğrafya durumlarını göz 
d tı~nde tutarak yapılmasını 
lıl~sru bulmaktayız. Hele iz. 
ll:ı ıt, çok önemli bir savunma 
ra'rkezi haline geldikten son. 
la• ıher bakımdan, yeni ayar
la ltlalara ihtiyac vardır. Yapı· 
ta cak islerin, §imdilik, en bas
lılıtieleni, izmire bağlı cephe. 
la bUtün ihtiyaçlarını kar&ı
ll:ı .l'acak savaş sanayiinin hc
<lııe tıkurulmasıdır. Birinci or
lıı.ı llun manevraları yapılırken, 

P. ile beraber Samcti de şah
san tuttuğumuzu ve basın O· 

larak desteklemiş bulunduğu. 
muzu düşündükçe, inanın, şu 
anda yarı belimize kadar kı
zardığımw hissediyoruz. 

•Bana kalırsa VakıOar !da. 
resi bilhassa yaz mevsiminde 
.sebillerin bazılarını ihya ede. 
bilirdi. İçerilerine birer mc. 
mur oturtur, bardakla beda· 
'a su dağıttırırdı. Hatta bar
dağını birer kuru5a sattırsa yJ 
ne de sevaba girerdi. 

HOŞ MEMO- Memo bir ya,ına daha girdi 

<1 nokta üzerinde, ~ddelle 
t!;f•k istiyoruz. Savas, fasan 
ic Uluklarınm en dramatik 
lıt1'kliğldiı:'. Gözlerimizi po. 
ti~ a oyunlarının sayısıı hü. 
o)d !erinden ayırarak, durumu 
la 11.i?u i:ibi görmcğe ve At· 
tetıtık kudretini, gerçek ölçüler 
lı~cveslnde arttırmaya ça· 
lı nlıyız.,, 
110RRIYET 
~ 
~~!1rN BİLE 

'-İL 
ı~lirriyet, ırKulağımıu ge. 

Cra sfitununda yazı) or: 
tc tliatk Partisi iktidarına kı
~a çattığımır. günlerde, D. 

Bu nğır kabahatimiz için 
ne lcadar özür dıksck, mıllc
tin bizi afictmemekte o kadar 
haklı olacağını da biliyoruz. 

Lakin ne yapalım ki insan 
oğlu bir ka\'un kadar bile ola· 
mıyor!. o mubareği hiç değil. 
se bir yerinden koklar da ev
~eldcn bir şeyler hissetme)'c 
çalışırsınız... 

SON POSTA 

\'E MİNELDIA .. 
Ercüment Ekrem şehirde 

u \'C buz buhranından bahis· 
le diyor l..i: 

Lakin Evkaf ta zcmanemlz. 
de tüccar oldu. Elindeki suyu 
en pahalı sattıranların basın· 
da o geliyor. Ne <!ivclim? 

Bir yandan halkı· korum:ık 
ister göriinürliz. bir yandan 
ecdadın hayratını devam et· 
tirmcğc memur olan daire 
gabnl CShis ile su satar. Sat
sın, varsın. Fakat ne olur, bi· 
raz da esas vazifesini hatırJ:ı. 
sa ve bir, iki tane sebili ihya 
ediverse? Fakir fukarayı dil· 
şünmck \'e gözetmek hikmeti 
hükumetin esaslanndandır.'I) 
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l ltlÜBİ/tl BİR DAVA 1 
f EDEBIYATÇININ KADERi \ 

Devlet yardıuıı 
Yazan : OKTAY AKSAL 

.... 
• 

GENERAL ALİ FUAT CEBESOY(/N 
~~ .............................. Yağma Hasan'ın böreği 

Çoğu kim~e soruyor: Devlet 
edebiyatçıya, sanatçıya nasıl 

yarılım edebilir': Öyle olduğu za 
m:ın lılı güdümlü sanat olm:ız 
mı, y:ı1.:ır lıUkumetin hoşlanmı· 
~ac:ığı mevzuları ele alnıakt:ın 
cekinmrz mi, böyle olunca d:ı 
edebiyatçı bir çt'şit dalkavuk dıı· 
rumuna diişnı<'z mi? 

\'eril mlycccği sorulmuştur.. Ba
k:ınlıktnn gclrn cevap bu işe 
\'l'rikrck para olınoclığıdır. Biiy. 
lece diinya iilçüsUndc büytik bir 
ilgi uyandıran bir kongrede Türk 
şiil'İni gcrcginec tcmsıl edecek 
tek bir kisi hazır bulunamaya. 
c:ıktır. Halbuki daima mağlubi
yetten mağliıbij'ctc uğradığımız 

spor tr.m:ıslarında dc\lct kasasın 
dan binlerce lirn akıp gitmek 
tcdir. Bu misal, demek istediğim 
şeyi açıkçn gösterir, o dn kafn 
eğitiminin beden eğitimi drrc
ccsinclc mühim olduitunun kabul 
edilememesidir. 

·-------
Baıı Trakya'da Tiirk ı ara%isiııe 

deva111 t ediyor tecavü%1er 
Batı Tra'k) a Türklerinin güç 

uziyeti hakkında ~ra ı 
ıe.lılikre yat.ı tar yan) '1ntı. 

Yunan tecli i aza ından B. 
Osman ·url tarafından İ.skece· 
de neşredilr.n <Trak)a) pute. 

sinin on nu balarından birinde 
dikkate p)an bir ):n:ı okuduk. 
1'azı lıir Tiirk kö)une ait top
raklara yapılan tr.ca,iizlerr. da. 
irdir. nu ,. ,..ı.·a dt>.ğildlr, 

ha ka >erlerde de bu kabil te. 
cnutler ohı)or. 'Ru gibi ha· 
diseler hafif geçilemcı: Yunan 
hükQmr.ti bunlann kat'i suret. 
te önünü almalıdır. 1 tanbulda 
Ram crmaati ı;iikun, huzur ,.e 
refah 1çinde )1 arken Bah 
Trnk ·n T11rklrrine karşı tulu· 
lan bu > hın Türk umumi d· 
Un uzerinde ('Ok fena akisler 
> apacağını unutmamak llnm. 
drr. (Trakn) nın )BZJsını aŞa· 
ğ13 n nakledl> onıı.: 

* Yağma Ha anın 
Boreği 

Gumülcüneni1' 5-0 ldlomet
re do u unda Kalfa (Kal. 

has) kö>ii ,·ardır. Bu köyün 
tarlaları Kozlu (Karidya) kö· 
yunun tarlalıırile birleşir. 120 
evlık Kozlu bir nahi> edir, aha· 
lisi kAmılcn Rumdur. Bu köy. 
de pek ~ok kimseler çetelere 
lştırak ctmıştır. Halen de Bal. 
k~.nda 20 kadar çeteci \'ardır. 
Ko)dc h ç bir ev )akıtmamış. 
tır. Bununla beraber bütün 
koy tamir edılmış, Adeta ~eni
drn inşa olunmuştur. Sahipleri 
elln Balkanda olan evler bile 
tAir'r edılmı tir. Kaır.ı köyün 
de çe•cJcrın ~aktığı evler \'e 
yap lan urarlar ise hiıll tamir 
olunanı 'll"•tır. Koca Kalfa kö· 
')tir r ) lım beş kişiye bir \'c 
hır l'u<' ık metre kup kereste 
\C • r, ış bıtırilmıştir. 

K Ju "bl (Karıd~a) ahalisi 
tA h rp onceslnde Kalfa köyü
nün m ' ına göz dikmi~tir. 
1938 ~ ılında dıktatör idare za. 
manın1a, memurlann Türkler 
ale~hındcki taas uplarını tah. 
r k ederek, Kalfa merasını ken. 
dileri ~e çok uzakta olan Pan
drusu, Prokfüon. Kalite.a kÖY· 
lcri ara ında tak~ımc karar çı. 
karttılar. •Yağma Ha sanın bö. 
reCı• gıbi bir fey. 

Nctkeı;lz 
Protestolar 

Tabı! daha o zaman Kalfn 
köl U protesto~ a başladı. Çü n
kil bu mer'a ko~ Un can dama· 
rıdır. Bura ı ko} un elinden çı. 
kar a köy artık mah\·olmııs de. 
mektir. Ko)Un hay\anlnrını 

sulamak için kim bilir hangi 
tarihte, belki ~ üzleree yıl ön
ce ~ ııpılmış iki (eşme de bu 
mer'anın içindedir. 

İlk lhedef, bu çeşmelerle kö. 
yün münasebetini ke lirmek ve 
bl!alılıra h:ıyvanlarını saltı· 
rıp onlıın k:ıçırtmağı i tihdaf 
ediyor. Kö)Ü ziyaret eden en 
Wı it bir kimsenin gözü bile bu 
rner'anın Kıııra için ne kadar 
önemi olduğunu glirebilir. 
Çıkun karar o z:ıın:ın tatbik 

edilemedi. Hükumet bu pek 
b:ıriz lı:ıksızlığa trvessül elrne. 
ğc cesaret edemedi. Karar yüz. 
üstü kaldı. • 

Bu mcr'ayıı musallat olan 
Kozlu ~iiylülcr hem açıkgöı. 
ihem de yaygaracıdırlıır. Fırs:ıt 
kollanııığa başladılar. Harpten 
sonra fırsat buldukça hemen 
mer·aya saldırdılar lle ap edi. 
niz ki Koı.lu kö)lüler bu mer. 
aya geçmek için kendi tnrla· 
lannı aşac:ıklar, Kııtrıılıların 
tarlalannı aş:ıc:ıklar, bir tt'pe 
atlı)acaklur, tekrıır KıılCıılılıı· 
rın tarlatan içinden ç:ıya ge. 
Jecekler, çayı aşıp tekrnr Kal. 
falıların tarlaları içinden J:t'çlp 
mer'aya gelecekler ve or:ıda 
kendilerine yerilecek birkaç 
dönümil sürecekler. 
Şunu da iş:ıret edelim ki Koz. 

lu. köy, Proktiyon, Kıılitea ve 
Pandruso köylerinin kendılerf. 

ne ait pek "eniş'mer'ııları vardır. 
Araziye ihtiyaçlıın \'arsa ken· 
di mer"alarını uk im edebilir· 
ler. Fakat mak at arıızi izleri 
tatmin ederken Kalfa kö)ünü 

de ortadan kaldıı-m:ıktır. 

1950 )ılındakl 
Tec.-uüz 

H er fırş:ıtı gıınlmet bilen Koz. 
lu köylüler 1950 ~ ılında 

tam seçim e nn ında, Türk 
mebusların \'e \'alinin Alinada 
bulunduğu bir sırayı kolluya. 
rak, \'e memurlarla :ınl:ısarıık 
motör gelirip mer'ayı slirmeğe 
başlıyorlar. O günkü laikos 
Rum mebusları bunları himaye 
ediyorlar ve seçim e nn ında 
reylerini almayı istihdaf edi. 
;>orlar. 

Uzun gürültü koptu ve '70 
dönüm kadar bir )er surüldü. 
Seçimler olup bitti. İdare laf. 
kosların elinden kaçtı. Muhtc· 
Ji[ \'aliler Ye şim:ıli \'un:ınis
tan valileri çeşitli emirler ver. 
diler Bu 70 dönümden Kozlu 
kö)Hlleri çıkarmak miimkiin ol
madı. 

Bundan bir müddet evvel 
gene ansızın moturlcr eiılip 
kalan 250 dünüın )'t'l'İ de siir. 
meğr başl:ıdılar. Knlfalıl:ır ge-

ne ayaklandılar. Şu meb'us se
nin bu daire benim kosusmıığa 
Başl:ıdıl:ır. nu se!cr de \':ıli mu 
ll\'ini, Vilayet İskan ::'ıfüdürü, 
melıus v.s. gene mer'aya gitti. 
ler. Jıfotorler menedildi, Kal. 
!ıılılar:ı hak vermeyen yok. F:ı 
kat mesele hep rnııııllfikt:ıdır. 
Daima fırs:ıta munt:ızır bir hal 
de gene beklenmektedir. 

Memleketimizde kal'i suret. 
le h:ılledilebilmjs hiç bir :ıra· 
zi rneselrsi ma:ılleessiiC yok
tur. \":ılnız mm:ımclrlcr unı. 
m:ıkta ve fırsat brklrmeklc;lir. 

Türk ahali 
Jreyeeıın içinde 

De\·lelln edebiyatçıyı, sanatçı
yı tuttuğu birçuk ülkeler var, 
mc~C'la Hıısya .• Ama ornda du· 
rem tııın:ımiyle b:ımb:ıska. Ya· 
ıar devletin çizdiği yoldan dışa· 
rı çıkmam:ık, kenıli benliğini u· 
nııtmak zorund:ı. Iliiyle bir dev
let yardımı hrpimizdcn uzak ol· 
sun. Bizim dediğimiz devletin 
sanatçıya, rılrbiyııtçıya yol çiz· 
mesi, direkti! verme.si değil, e· 
dl'biyat diinyasının rahat nefes 
alalıilC'rek bir h:ıv.ıyıı k:ınışma
sıııa yardım etmesi. Gl'çenlerde 
bir gıı1et<'de okumuştum, Peron 
Arjanlinl sanatçıyı koruma ga
yesiyle b:ın kanunlar çıkartmıs. 

A halinin daima, ııman $İmdi Bu arada Arjnnlinde basılan her 
gelecekler, aman yarın ge. dC'ğl'rli kitnptan ı\evlet birkaç 

ne yeni bir mesele çıkacak, der b:n adet satın alıyormus. 
bir \'aziyelle, seferber durması Bunun gibi d:ıha b:ışkıı tedbir. 
büyük bir ye'se kapılmasına se. lcr de almışlıır. Arjanlin hll· 
br.p olmnktadır. Köylü bir tür. kümeli: Arjuntin eılebiyatının en 
li1 asude ve s:ıkin işine s:ırıla- seçme eserlerini belli başlı ya
rnıyor. b:;ncı clillere bir külliyat halin-

Sürülüp t:ıksim edilmiş olnn de tercilme ettirmiş, Arjantin Iİ· 
70 dönümden dolayı bile bugün ıııanl:ırın:ı giren yııbııneı gemi· 
Kalf:ılılar büyiik ıorluklar çek. lc•re bu klilliyııtı satıyormuş. Her 
m<>ktcdirlcr. Harpten önce bir ııırnıll'ketle kendine giirc ec\e· 
tiirlü taksim ec.lil<'mİ)'<'n lııı ye. lıly:ıtçıyı, y:ızarı korıım:ık için 

· b g'l 1ı·· 1 ll"kl 1 trclhil'ier :ılınmışlır. Aydınının, n 11 l n uy e mıı:ı ,ı · :ı ııra- k 
kıırıık kövliivil daimi bir ll•h· okııry:ız:ırıııın sayı~ının ~n ço. 

d
. 

1 
d. · 11 olduğu D:ıtı memleketl<'rınde bı· 

ıt ıı lın n hıılundurm:ık dııı.:· 1 d 1 t 1. 1 g 1 J'ğ' kollar . . r. e\' r e ını en c ı ı ı 
ru d<'~ıldır. Arlık bu me~Pleye ık 1 k l kt ı· Edeb"ı b' . · ·oruyurıı u • r mc • t'l ır • • 
_ır son .vermelı ve .. eıvıır .. R.um yat Ak:ıdrmilcri, çc~itli mUkli· 
kliylerlnın k~mşt~ ;urk ~cıylınü f:ıllıır. glizet san:ıt bakanlıkları, 
mahv~tmeıe:ıne ızı~ \'erılmlye. kiiltlir teşkilatları hep bu g:ıye
e.r~lnı _kendıl~rlne ıhsas .ıı~me. YI" çalışmnktndır. 
lıdır. 1':ıl!a koya esasen 7.ır:ı:ıt llele kliltür eviyeslnin bir 
~:ıkıı~lığın:ı !°en~up b:ışk:ı dn. h:ıyli düşük ol<\ı.ığu, gerçek bir 
ırelerı.n tedbı.rlerın.den de ayn. yııı:ırın kalemiyle geçincmedif:i 
eıı ıkın~ı .ıçındedır. Ulkclerde dM·lcte dııha çok is 
MArn~lsız ıns:ı~~l:ır y:ılnız Rum diişüyor. :--:a ıl ki, de\•let adam· 

koyl~rı.ndc degıldlr •• Aynı k:ıl· ı:ırımız futhokuyu, giire~çiye vn. 
fa kovünde de ıır:ı?l\'e muhtaç rınc:ıva k:ıd:ır bütiin ı.porcul:ırı 
20 h:ıne. kadn.r vardır. Tiıınl:ır konıı;ıak için tedbirler :ılmaya 
d~ tatm~.n e~ılmck ister, !:ık~t gayret ediyor, bu işleri bir dil· 
:rnzde y~z 1117.umıı ol:ın mcr :ı ?t'ne sokm:ıy:ı çalı~ıyorl3r. bu
dan ıleğıl. n:ışka .?crılen. • illin gibi edebiyat. kültür Jı:ıyatı 

~frkııç !ı~ft:ı onrr ıımı!mı mızı cin hfç c\ejtilse memleketi· 
\'alı Il:ış~a~ıhi n. Gurnelı~~" ınh.clı-ki spor !:ı:ıliyeti kad:ır dil· 
beraber ışı nı:ıh:ıllincle tctkık şiinnır.k zorıınrl:ıclırl:ır. Spor ça· 
erlrn heyetin lll<'SCIC'yi ciddi tıı Jısnı:ılarına her vıl verilen para· 
t:ır:ık harp öncesinden beri 11111 mikl:ırı kim. bilir ne kadar· 
kangren olmuş ynr:ı h:ıllnde clr. dır? 
\'llm <.'den bu h:ıst:ılıj!ı t!'d:ıvi Acab:ı Türk kiillürünün, sana. 
edcC<'klerinl umm:ık istiyoru7.. tının, edebiyatının gelişmesi yo. 
Diğer tar:ıft:ın genel valili- hınd:ı devlet bütçesinde ne kıı· 

i!in de, biitün vilu~<'lin sUkO. dnr para ayrılmıştır? Bu ikl ra· 
net ve istir:ıh:ıtl n:ımın:ı hiç kaıııı yan )ana koyarsanız; içlrr 
olm:ızs:ı İskeçe ve Giim!ilcine :ıcısı bir durum ortaya tıkar. 
saneakl:ırınrl:ı bu ~ibi piirli7.lil nuno son örnek de şu: 
mesclelı>ri kesin ol11r:ık h:ıllct. Belçikada toplanac:ık olan 
mek için s:ıl5hiyet ıır:ım:ısıııı Dünya Şairleri Kongresine bit· 
t:ıvsiye ve ric:ı ederiz. Çünkii den de birkaç Tiirk ~:ıiri davet 
D:ıkanlıklard:ıki kırt:ısiyf'ellik C'dilmiq .. V:ırlık Dergisine yapı. 
ve nf' yaptıkl:ırını lıilmeııır.ılik lan hu miiraca:ıti dC'n:i sahihi 
de \"llt:ınd:ı~ları g:ılrv:ına sevke- ~ı. F.. n:ıkanlı~ına bilrlirmi~. hu 
dı-rek bir hal :ılmıştır. i~ için grrekli tahsisatın verilip 

Gazetecilerin ve. fotografçılar1n 
........... - ....... ~~,... ............. _......,.. _____ __ 

şiddetle yasak 
. . 

gırmesı olan 

rurk edebiyatcısı bu dunım.~ar-
şı ında ne yapacak? Once 

de dediğim gibi bu kayıtsızlık 
havası i{·inıle boğuluncaya ka· 
c!:ır kabiliyetini harcayıp, sonun 
da tiikcnmis bir balonn bcnzeye. 
cck. Tiirk edebiyatının tarihin· 
de ıız göriilmüş bir gelişme ça· 
ğınclayız. Son on )"ıllık tercüme 
f:ıaliyeti !cinde )'cliscn genç şa· 
ir\er, yazarlar Tilrk edebiyatının 
altın çağının miljclesıni \'eriyor 
lar. Onlnn desteklemek, tut· 
mak, cesaretlendirmek gerekir. 
De,Jct eliyle gô terilccek ko· 
)aylıklar bunu lemin edecektir. 
Kısaca söyleyelim, devlet bu 
ş:.rtl:ır altında sıınatçı, edebiyat
çı için nasıl faydalı, yararlı 
olabilir? Bence cle\'lct eliyle ya. 
pılacak ilk iş b!ilun memlekete 
şamil bir bayi teşkilatı kumınk· 
tır. Devlet Kfüıplnrı Umum Mii· 
diirliiğü bu işi yapabilirdi, fakat 
teşkilJitı gcnişletilıııccll, bilakis 
d:ırlaştırıldı. llu te:ıkilat meın
ıc·ketlmiıin en Ucra ka abalarına 
kadnr ya~ ılabilirsc Tilrk kültür ı 
hayalı için bu bilyük bir inkılap 
olur. Güvenilecek bir bayi tcş

kiliıtı Türk aydınının, yazarının 1 
yıllıırdır umutla beklediği bir 
c:eydir. Drvlet hrr sanat koluna 
verilmek üzere bir iki armağan te 
sis edebilir. l\lilll Eıtiti.m Bakan- ı 
lığı yayınlanan eserleri det:erle
ri i.llçUsUnde bin. iki bin adet 1 
s:;tın alıp bütün teşkilAtına. o-1 
kullara, ktitilphnnelere dağıtabi· 
lir. 

Dir rdebiyat akademisi kurup, 
bu :ıkndeminin kontroıa altında 
değerli llmt 'c celebi eserleri 
bastırabilir. 'l'Urk edebiyatının 
belli başlı eserlerini yabancı c\11 
!ere çe\ lrtip yayınlatabilir. Ya· 
zarıı, <ıdcbiyatçıy:ı bir takım ko
lnylıklar s:ö terlp rahatça, sık1n· 
tı~ı7.Ca çalışmn ını aJtlaynblllr. 
B izde, de\letin bir ~anııtçı)n 

~ardım etmesi demek ona i 
vermesi, ıız veya çok maa5lı bir 
memuriyete yerleştirmesi mA 
nasında kabul edıliyor. ÇUnkU 
dikkat eder ek bizde ötedenben 
t:ıııınmış edebiyatçılarımıza bir 
takım si1 n t, idıı ri \'azifcler \'C· 

rilmış oldununu ı.ıörürüz. nuı::Un 
ele öyle. llakı) orsunuı sanattan, 
eclr.bbaltan anlayan bir aydın 
mes'ul bir mcvklo ~elınce sev· 

( DP.vanıı Sa: 6 Su: 1 de) 

fresnes hapishan Si 

,...,.,. 

M odern Freımes hııpishanesl 
1900 yılında ins:ı edilmiş. 

·Modern• kelimesiyle •hapis
hane• kelimesinin yany:ın~ 
gelmesi belki blr:ız tuhıı! ola· 
c:ık. Am:ı isin doğrusu da bu .. 
Y:ınm asırlık mAzisi olıın bu 

hııpi~hıınenin ellinci yıldiinll· 
ııılinü kutı:ımak nedense kinı· 
senin aklına gelmelli. Am:ı 50 
yıl içinde burnd:ın gelip geçen 
Frıınsız.13rın sayısı yliz.binlerl 
a ıyor. 

Bir defa, alelAde sucbrd:ın 
ıirenlerln sayısı hııyll k:ıba· 
rık .. Gestapo tıırafınd:ın mııh· 

kOm edilen Fr:ınsızlar, yani 
mukavemetçiler de burada ya
t:ırlardı. Sonr:ı mukavemetçi-
ler tararınd:ın ee1.aya çarptın· 
l:rn Gest:ıpo :ıj:ınlarıyle işbir· 
likı;iler de Fresnes'in tadını 
tattılar. Hasılı öyle bir durum 
ki, bir seferinde 1ind:ıncı o· 
l:ın, ölıtir ~ererlnde muhküın 
oluyor. Holler ikide bir değişi· 
yor. Du h:ıl, Fr:ınsız tarihinin 
1<,ransız kanıyle y:ızıldığı, sefa· 
leUe dolu h:ırp yıllarında \'uku 
bulmııstu. Kıs:ır:ısı birçok kim· 
se, bu k:ır:ınlık geçidin tudını 
tattı. Anc:ık s:ınsh ol:ınlar ha· 

l'lahkfimlar gunde on he dakika hn·a almaya çıkarlar. ı•ar· ll ~pish ıner.in kili C''iin•lf' ı rrı.r l .. .,,11 
!Dıklığın ole ;>an1nda hürriycti dllşiindlircn timtnltr urrlır.. rlıı:ı rrl .. ı 

hÖl'rr~inr eiıl'tr.k 

pishanedcn uzak kaldılar. 
Benli ini bulnmıyan 
Adam 
B elki bu lAf biraz ıuh:ıf gele

cek. Ama l\I:ıx Jacob der 
ki: 

.ömrünün bir kısmını, in· 
s:ınlığın potası olan hapisha
nede geçirmemis kimse, t:ım 
olarak benliğine kavtışnmnz•. 

İhtimal bu sözde epeyce hak;· 
k:ıt pnyı var. 

Fresnes hapishanesine ulaş
mak için •milli yoJ. dan Or· 
ICan'a, yahut daha uzağa gidi· 
yormU$SUnuz gibi ilerliycceksi· 
niz. Sağcla, yollan gösteren 
bir işaret levhasına rııstlarsı· 
nız. Burası, herkesin iyi bildi· 
ği bir yerdir. II:ıttl\ yan taraf· 
tn .Kara İnek• adlı bir de lo
kanta vardır. 

llenUz serbestsiniz, hayatta· 
ınnı:ı.. Anın yavaş ya\ttŞ yakla· 
şıyorsunuz. Bir tnkım binalar, 
kırmızı damlar görUrsQnUz. 
~onr:ı iki ynnı nğaçlıklı yoldan 
ilerleyince Fresnes Oe karşı· 
Jıısırsınız. 
Şimdi P:ıristen 10 kilometre 

uz.ııktıısınız.. Önüne geldiğiniz 
bu clemir p:ırmaklıklı büyük 
kapının üstünde •Buraya gi· 
rerken, tekmil ümitlerinizi ter 
kediniz!• dlye yazılı değil .• Ta· 
bit bu bilyUk bir ~ey .. Zaten 
bu yüzden Fr.csnes hapi-;hane· 
si de. A vrupad a bulu nar bii· 
liin öteki hapishnnelcri imren· 
diriyor. 
ll:ıpish:ıncnln 
td 
G ençler için spor tesisleri, 

kadınlar itin doğumevleri 
yapıl ıııış. 

Hapishane, birbirine eş Uç 
hln:ıdıın müteşekkil.. Her binıı 
ötekinden. bir arn yolla ayrıl 
mış. Ama yer altından bir yol 
la da ile bina birbirine b:ı~lan 
nııs .. Binaların her birinde ko 
caman bir avlu vur. Av1ula 
rın nihayetine de tel örgtlJer 
çekilmiş Her katta 100 tane 
hllerı! bulunııvor. Hilerelerln 

ahili isyanlar ka ında 
Mustafa Kemal Paşa yeni Milli idarenin Müdafaai Milliye 
Vekôletini bana teklif etmi~ti. Bu sıralarda cepheden ayrı
lamazdım. Bu vazifeye Fevzi (Rahmetli Mareşal Çak-

mak) Pa~amn tôyinini rica ettim. 
- 191 -

Milli lüılalaa Ycktıleti 
İçin yaııılan teklif 

Hatıratımın dUnkU kısmında 
r:eyve boğazının ve doln· 

yısıyle Ankarıının garba karşı 
olan emniyetini sağlamadan 
evvel iizerimc başka bir vazl
fe :ılmağı drığnı bulmadığımı 
yazmıştım. Geyve boğazında 
lüzumlu tedbirleri almak mak· 
sadıyle çalışmalara bıışlad.ğı· 
mız sOnlerde Mustafa Keınııl 
Paşadan aşağıdaki telgrafı al· 
mıştım: 

Şifre. Tel 
Ankara 30 Nisan 1l!36 

Geyrnclc l'lrnıind Kolordu 
Kuıııanılanı Ali ruat Pa~a 

lluurtlcı-inc 

Zatı de\•letlerinin Milli Mil· 
daCaa Vekaletine tayininizi 
mıuvahk göriıyorıız.. Keyfiye· 
!in zatı:ililcrince de mu,·afık 
görülcl!iğü takdirde kumanda· 
)' ı münasip göreceğiniz zata 
tevdi ile Ankaraya hareketinizi 
rica ederim. 

Hü~ iik lillel :llr.rli i I!eisl 
ıuustara Kemal 

ı\rkadaşlarımın beni bu \'a· 
zifcyc münasip görmelerinden 
memnun olmuştum. Fakat ev
\•elcc arzettiğim sebepler do
Jayısıyle Geyveden ayrılm:ık 
istemi) ordum. Bize iltihak et· 
mis olan eski Harbi~ e Nazırı 
Fevzi <rahmetli Mareşal Çnk· 
mak) Paşa '.\iılll Mildııfna Ve· 
kfilctinl pekA!a yapabilirdi. A 
şağıdaki cc\abı gönderdim: 
$1fre • Tel 

Geyve: 30 Nisan 1336 
Ankaraıla nUylik ~lillr.t .1ter115i 

Reisi Tustafa Krnı:ıl Pasa 
Hazretlerine 

C: Halen cepheden oyrılma· 
ğı mU\'afık görmllyorum. An 
kara) a harekC't etml~ olan Fev. 
zl Pn~a Hazretlerinin bu \'azı. 
fe\'e t:ıvlnlnln m!inacip olacağı 
mutaıaasında bulunduğu:tlU 
arıcdcrim. 

Yirminci Kolordu 
Kıımıındıını 

Ali J'uat 

l eni l'ıışa ile ismet 
Ueyledn tayinleri 

İki gün 
hU~nil 

~· 
ı inci Bil)ıık 1'1illet l\fr.clisi balarından 

Zillrü Bey l\Justafa Ağa l'\eeet Bey 
Diyarbakır Derslm İstanbul 

haber almıştım. Mustafa Kemal 
Paşa aşağıdaki telgrafı gönder· 
misti: 

Şifre Ankara 2 l\layıs 1336 

Gey\·ede Yirminci Kolordu 
Kumandanı Ali Fuat Pata 

Hazretlerine 

urdim. 
Şifre a 

Geyn 2 111ayıı ıas 
Ankarada Mustafa Kemal P•I• 

Hauetlerlne 

C 2 ~layıs tarihli tele: 

i 'l{il· 
Fevzi Pa~anın l\fildafaa .. 

li~ e VekAletlne ve r.UralaY 11' 
met Beyin d~ Erkbıharbi>'' 
VekAletlne tayinleri hakı.1nd•· 
ki is'arı devletlerine taınanı1r 
le iştirak eder \"e hUnnetıer · 
mi arzederlm. 

\·irminci Kolordll 
Kumandanı 
Ali Fuat 
<Devamı ur> 

~~---~------......-' 

Büyük '.\{illet Meclisinin muh 

tell! icra salAhiyetlerlnl Meclis 
namına takip edebilmek için 
her hizmete bakmak üzere 

Meclis tarafından birer İcra 
Vekilinin intihabı kararlaştı 
rılmı$lır. Bu meyanda MUda· 
faal Milliye ve ErkAnıharblyP. 
VekAlctlerlne sizlerin blHllJ 
cephede askert harekAt baş•> 
da bulunmanı1 ha~cblyle An 1 
karaya ~elmiş olan Fevzi Pa Yeni Ne~riyat 
şanın MiiıfaCaal '.:\ltlliye VekAle· 
tine ve '.\1iralay tıımet Beyin 1 Rer.lmll Hant 
ele ErkAııı Harbiye \'ekftletine ., mi •. ,1 1 1 rtiz~ "' •:J zı:ııt' t 1 ) · b il . .. .ue eı.«. m ı n en ~I 
~r n ;rı d' ur;~;. m nııs~~ l~O· maraıtnl olan (Ruımll Hatıl) ııı tyl 

rl me ·te ıüı.\ 11 ırb ... l·de' ~l a a· ıo111 G111eı1ı1< xraıı~emlı Gün.eli ıw 
arınızın s r at e ı ırı mesını ,,

11 1 
.. .. 1 11 .,'ıd!lı• • unn ren.. b r ..apa .. rum ı • 

rıca erlerim. B d ti 1 4 ... "-a "'tınılı• ur. u u:rı & ı & .. a..,,- ... 
Btı)Ük ;\ffllf't '.'\ll'rlisl Rel~I (Xa:rhoıan 6thlr) adlı en :reni ,:ırl 

Mu~tafa Kemal (Plcuıo itiraf edı:ror), (~kıllıbr) (/.' 

;ııuslafa Kemal Pa~aya urlardan burüne l<a4ın :i'fiullltn. cb· 
\'erdiğim re\8p tanhııluıı iti.hl) rlbl razılar. aynca '

1
" 

Mustafa Kemal Paşanın bu ıı•m•. coeııı.. l<ar!\rattir, •Pt>r. ııı•" 
kararından memnundum. uh ftlHı, ıso ru ııı. 45 raıı 71r ..ı-

Çilnkü Fe\-zi Paşanın durumu maktadır. o'--cıı!Jl1' 
nun ta•hih !'dilerek Ankaraya Ruımıı Hıratı btiU!ıı ... JU 

gönderilmesinde \'e bir iki ıılln mııa tınb'ı ederiz. 
içinde faal vazife alma~ında 
benim de roliim vardı. Mira 
Jay tsmet (sayın tsmet İnönü) 
Beye gelince, Ankarada Vekl1 

olar:ık bıraktığım bıı arkad1 
şımın t:ıyini rle yerinde olmU! 
tu. Aynı glin Ankaraya C'C\'l1!1 

* Radyo Konu~ması 
Hlklrecl Alll Yesari, 11 E:vl!ıl ost 

ı rrıtmbı l'liııll, aut 111,U da %ıta~· 
bul :ad) oıunda (Sonbahar) ııııTJ11İ9 
bir nııat koııuımaıı raııacaktır. 

Birinci katta, h:ılkonu lıiicrelcr e lıağlayan J!C'çittc:m. ganliyanl~r bütun binayı , .e mahkumları 
kontrol ederler 

her birinde, vaziyete göre Uç 
ilA yedi kişi yatıyor. İçeride 
mahkOma !Azım olncak her ~ey 
\•ar. 

Lavabo, tu\·alet, 60 santim 
eninde bir karyola, içi ~·man 
dolu şılte, masa vazifesi gör:m 
bir tahta, dışarıdnn yakılıp 
söndUrUlen bir ampul.. (\'ak 
tiyle hapishane nnzilerin elin 
de iken bur:ılar:ı, gözleri kör 
edici ampull<'r lnkıldı~ı ve 
bunların bUtUn ~ece yakıldığı 
ri\·ayet edilir.) rSonra, bir kat 
tan öteki k:ıta geçen ısıtma ter 
tibntı da yapılmış. 

Nihayet duvarlar vnr. YılJar 
dır çekilen kahırların, hftlft :ı 
yaktıı durnn ş:ıhltlerl.. Hllcre 
lerln bu dııvarlarıntla. ya11Jmı~ 
değil de kazılmı~ itirafların 
\'araları hAlfı dııruvor. l\feselA 

23 numarlllı hllrrPde rıınlllr 

yazılı: 
·Tanrı bana diyor ki: 
Fresnes zindanının ı emir 

kapısı. senin üzerine kapansa 
da ne zarari var? .. Ben senin 
önüne öyle bir kapı açacağım 
ki, bu kapıyı, hiç oma hlt kim· 
se kap:ıyamıyacak. 

Temmuz 1944 Nanouk• 

Genç çonığun 
~larrra~ı 

M ahpushanenin bir de me· 
zarlıjtı \'ar. Bahçedeki il· 

hana tarhlarının bittiği yerde 
kabirler başlıyor. Mezar baş· 
!arına dikili tahtaların ilstUn 
de ölüm sebehi kısaca ve he 
kim diliyle \•azılmış: 

·Kalb kri7.i, tiikerkliloz. am 
boli, intihar, uyuyup da uya 
namamak• .. 

Bununla beraber Rene By. 

het adlı çocuğun macerası lb 
tlmal hAIA hatırlardadır: 

Plgal semtinin iki azılı gan 
gsterlnl, farkında olmadan. 
kendi mahzeninin içine göınil· 
\'ermişti. Çok tatlı, çok sevinı 
J· bir gençti. Ama suçlu mev 
kline düşmekten \'e kendini 
müdafaa zorunda kalmakta!1 
kurtulnmadı. Sonunda beş yıl 
hapse hiiklim giyeli. 

Fresne~'clr ırecirdlği mahki1 
miyet giinlerinln hAtırasını. 

içinde saklıyor. Hapishaneden 
b~hscclrrken oradaki hayatını. 
• fvi ı:ıUnler. el!ll'nreler, tem:ı 
gıda ,.e hataları bağışlayan can· 
dan bir dostluk• diye anlatı 
yor. 

Tıpkı. yürlimeyen ve Ustttne 
ocla eölı?e düşmeven bir gerni 
deki volculuk gibi bir şey .. 

Çeviren: Gelengül TayfuroJIU 
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1 HAVACILIK BAHiSLERi 

Vi a pervaneli uçaklar 
Bu sist • 

mın 

bir devrin 
havacılıkta ink~şafı 

açılınası na sebep· 
yepyeni 

olacaktır 
tlği taktirde ylnninci asır me
deniyetinin karşılastığı teknik 
müskullerden biri ortadan kal
dırılmış olacaktır. 

Yrnl uçağın 
evsafı 

«Convertoplane11 adı verilen 
yeni tıp uçağın harb iı;;in. 

de Almanyada lnsasına çalışıl
mış ve nıüteakıben Amerikan, 
İngiliz ve Fransıı imalcileri ta
rafından çeşitli tipler meydana 
getirilmiştir. Halen inkişaf ha· 
Jiııdc olan p]{tnlar üzerinde te
kemmill ettirilme) e çalışılan 
mUstakbcl tayyare şu hususi· 
yeUeri ihtiva etmektedir: 

1 - Garantili bir uçuş, 
2 - Çeşitli hareket imkAn

ları, 

3 - Meydan lnsaatında ta· 
sarruf, 

4 - Amut inip çıkma kabi
liyeti, 

5 - Eski sUr'atin muhafaza. 
Si, 

6 - Uı;;ağın büyilklil~ü ne 
olursa olsun helikopter gıbi 
en kUı;;Uk meydanlara lncbll· 
mc.si. 

Çe\'lren: Tolun Alptekin 

~~~,Jl?j= Tekemmiıl ettlrilme)e ı;alı~ılan 
) ~ııi uı;;ııklanla ~!dalı per\'ane 1 

~~.lııımıiııliıiol sıstemlrri: 1 - On \e arkaıta, 1 
liif-G:::2~ 2 - Kanat uçlarında, 3 - Uı;a

Yeni tip Con\·ertoplane utaklarından biri 

B ugUnkil lıavacılıkta münaka-
le vasıtalarının sürat ve ta· 

ııın kabıllyetlerı bu i~le uğra. 
lan ınllhendis ve teknıkçiler 
~aratın dan daha eh crıslı bir 
aıe gctlrılmcktedir. En mo

dern ve en sUraUi bUyilk yol
cu ve ilk uçaklarının karaya 
'kolaylıkla inebılmelcrı için lıa
\ a meydanlarını genışlctmck 
Ve her şc) den e\" el uçaklara 
&eri hareket imkanları verecek f enii pl&Uer hazırlamak mcc· 

Urlyeti vanlır. 
Bu işler tabildır ki, bil) ük 

tnasrarıarı icabcttırlr. Dığcr ta
raftan uçak alanlarının gcnit 
:etilmcsi, uçuş cmni) ctiııııı sağ 
hanınası mcvzuuııda büyük e· 
eınıni)'eti haiz olmakla bcra· 

her bu daimi faali)ct hali ha· 
~acılığın gittikçe artan müşkUl
ttrlne cevap vermekten uzak· 
ır. Uçak meydanları haliha
zırda yeni metot \'e bılgılere 
~nılarak yapıldığı halde, as-

rımızın havacılıkta gö.;terdiği 
tckflmülle yarı5ac~k vazıyette 
değildir. 

Cçak alanlannda 
tasarruf 

Meselenin kat'i hal çaresini, 
Amerika, İngiltere ve Fran 

sa; son umanlarda yaptıkları 
tecrübelerle bulmaya çalışmak 
t3dırlar. Bu memll'kl'tler, gıtgi 
de büyüyen ve bü~UdUkce mas. 
rafları artan uçak alanlarının 
'e iniş pistlerinin inşası için 
sarfedılen emek ve parayı as
gari hadde indirmek lizere ye
ni bir uç3k tipi üzerinde dur
maktadırlar. 

Yrni uçakların pervaneleri u 
çagın muhtelif yerlerine, kanat 
uçlarına veya helikopterde ol· 
duğu gibi üst kısımlarına ta. 
kılabıliyor. «Vidalı Pervane
ler• aynı zamanda )ere inls va. 
zi~et.ne, mel danın genişliğine 

..... -

! rt<·ı-··rrrA·s·r::A·R··i 

göre uçakta yer değiştirebilmek 
le ~ e yunsında dönen bir vi
dayı andırmaktadır. 

Bu çeşit uçak, bir hcJikop
terın karaktcristık \'asıflarını 
haizdir. Nitekim; yere amut o
larak bir helikopter gibi inip 
) ilkselebiliyor. 

Uçakların kanat uçlarının 
her lıtlkamcte dônmcslnden do 
layı sUr'atinde azalma olmadığı 
gıbl sabit kanatlı ucakların sU
ratiyle boy i:ılçüşecek kadar i
deal bir yapısı \'ardır. 

•Vida PcrvanelerinD yeni tıp 
uçaklara tatbik edilmesiyle çı
kış ve iniş meselesi halledil· 
miş olacaktır. Bu gibi tayya· 
relerın nlshetcn küçük bir mey 
dana hatta mecbur oldukları 
takdirde seyyar bir platforma 
inmeleri hile mümkündür. 

Hava ulaştırmasında bUyUk 
bir re.form ifade eden cVidalı 
Pervane SistcmİD tecrUbe saf
hasından fiıliyat sahasına geç-

,·································! 

. 1. Neeip Atatürk'ten 
deı_•s al 

Atatiirkten 
•hnan ders 

~tcip Pasa muharrire Alman 
id nıağlılbiyctlnln, sevk ve 
h •renin başında bulunan ,a. 
l?ıllların , askerlerin rıkrine hür 
"tıitJık etmelerinden ilen 

~'ı1'1i~ini ııö lemi~. l\lııırda yn
.; an ve yapılac k olan 1 lerrle 
ta~ığı tarihi örnekleri şö)le 111-

•nıı;tır: 

~ - Hauetl Muhammed. 

... 
1 1111 söylüyor 

ğın üst kısmında penaneler. 

Sanat Haberleri 

F Başbakanı yüz 

K ibar görünUslfi. zarif bir ih-
tiyar Fransanın \'isi isim. 

lI sayfiye şehrindeki lUks o
telın koltuklarına yaslandı, bir 

Havana purosu yaktı, kah\'eS!· 
nin getirilmesini emretti. Gar

sonlardan birisi kendisine bir 
telgraf getirdi. Telgraf Haş. 
mctlQ Fas Sultanından geli)or 
ve ihtiyar Başbakan Hacı Mu
hammed El J.lokrlye sıhhatler 
ve saadetler temenni ediyor
du. 

Fas Başbakanı bugün dün· 
yanın en yaslı de\let adamı· 
dır. Hakiki yaşının kaç oldu
ğunu pek bilen yok. Fakat 100 
yasını aşalı seneler olduğu ma 
lCım. Çünkü, daha 18!)0 sene
sinde, Sultan Mulay Hasan za 
manınrla ,Bayındırlık ve Ulaş. 

tırma Bakanı idi. Fasın siyasi 
bakımdan bugünkü çehresini 
almasında onun çok büyfik ro· 
ın olmuştur. 

Tam altı sultanın taç giyme
sine şahit olmuş \'C onlardan 
beş tanesine Başbakanlık et
miştir. İhtiyar Devlet adamı 
Başbakanlıktan maada fclşleri 

Bakanlığı ve dini i~ler bakan. 
lığı da yapmaktadır. Onun u. 
manında Fasa 10 tane Fransız 
yüksek askeri valisi geldi, git· 
ti. 

Yaşlı vezirin hafızası hAIA 
yerindedir. Canlılığını 'o mu· 
Rıakcme kudretini hAIA kııy. 
betmemiştir Her glln saatlerce 
yürüyüş yapar, halkla konu sur, 
yüzlerce mektup okur ve yaı. 

kahvesini ve sigarasını içiyor 

nda 

--
Balibakan yemek )iyor 

' 
dırır. Gayet çok yemek yer. 
Meseli, yemeklerden birinde 
şunları yemlstlr: Balık, zeytin, 
tereyağında kızartılmış beyin, 
kuzu cU, sebze, beyaz peynir, 
bol miktarda taze kaymak. 
Başbakan, tam kırk senedir 

her yaz Viş!ye gider. Onun her 
sene bu şehre gitmesi Faslılar 
arasında moda yaratmıştır. Ken 
disi gibi, bir çok Faslı her se
ne Vişiye iiderek yaz tatilini 
geçirir. 

V. B. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı ~~~~~~~~~~ 

.-ıhhnimiz tehdit altında bulunuyo' !. 
""'""'""".,,....,"""',,....,,""-_...._.-.,.'""""'-.;"",,.._,"" ____ --~ 
Piyasadakı zeytinyağların 
çoğu karışı ve hilelidir 

Yüksek t:ıhsll görmil~, on se
ne devlet hızmetlnde bulun· ı 
mu:ı üç gencın memurıycti bı. 
rakaıak serbc.:ıl hayata atıldık
larını, aralarında btr ~ırkct ku
rarak ze~ tıııya ı alım satımıle 
me gul olma a basladıklarını 
haber aldık. Bunlardan llay Ce
mal Nay ır'la gorilştuk. Dııe ye
ni atıldıkları hayata dair dik

kate şa) an mallı matı verdi, bıl· 
hassa karışık \'e hileli yağlar 
mcvıuuna temas cttı. ıı. Cemal 
Nayır ai)or ki: 

- Memuriyetten ayrılarak 
tkaret hayatına yeni atılmış 
bulunuyoruz. Henüz tanınma 
safhasıııdayız. Çalışma konusu 
olarak zc) tinyağı sabun, \'e te
rcyağını seçtik. Balıkesir mııı· 
taka müdurlüğUm sırasında 
Körfez mvıtakıısınııı en iYi y3ğ. 
!arını ) etl;itiren yerlerıni tanı. 
mıs, orıılı kıymetli dostlarım
dan zeytin) ağı üzerinde kıy
metli bilgılcr edinmiştim. Bun· 
dan b!Ustıfadc isimle ilk olarak 
F..drcmit nımtakasının ekstra 
ekstra naturcl yağlarını piyasa. 
ya &iscli ,.e tenekeli olarak 
se\·k ctnıeğe ba~ladık. 

Mallarımız heııllz tanınma. 
mış olduğundan \C aynı ıa
mıında pahalı görUıldüğünden 
ilk gUnlcrde satışlarımız az o
luyordu. Zira bizım toptan sa
tıs fiyatlarımızdan 50 kuruş 
ve hatlA ~üz kuruş noksanın3 
satılan ya lar mc\ıtuttu. Mali· 
)Ct fiyatımızı gayet az hır klir 
ıHivesi}le tesbil etmemize rağ. 
men, bu şekilde ga)ct ucuz o. 
larak satılıın yağların mah!yet
lcrınin ne olduğunu bilmem 
söylememe lüzum var mıdır? 

En çok tutulan 
il ile l olu 

Zeylin) ağı satıslarında, ma
lıs et lis ııtlarmın dıi;Urülmesin 
de tutulan ilk yol. zeytın ya· 
ğına nazaran gayet ucuz olan 
çiçek \'e pamuk yağlarının ııA: 
vesidır. Cicek y:ığı fena bir 
yağ değildir. Burada buna te
mas edişim, bundan yapılan 
paı;;alların zeytin yağı namı al. 
tında satılmasındandır. 

Bu suretle pıyasa) a surUl 
mesinin, tic:ıret ahl~kına mu 
gay ir olduğu bedihi olmakla 
beraber, daha sonra öğrcndı. 
ğimız şey lcr, bUsbUtun endişe. 

Bu işle uğraşan bir zat diyor ki: 
«Hile, mal müstahsilin elinden çık
tıktan sonra yapılıyor, yağa bir 
çok şeyler, hattô madeni yağ 

karıştırılıyor 
mizl arttırdı. Bu suretle yapı. olduğunu belirttikten sonra 
lan karıştırmalar zeytinyağı •Ah bir de kokusu olmasa ne 
namı altında satılrlığınrlan, ay kadar iyi olurdu• derli. Şikllyet 
nı hus:ısiy~ti ~erebılmek. mil- ettiği koku zeytin kokusu idi. 
ltıhazasıle ıçcrsıne ba~ kıın~c· Bunu belirtmekten maksadı 

halkımızın mis gibi zeytin · ko
kan halls zeytinyağlarımızı ye. 
meye yemeye yavaş yavaş u. 
nutmasıdır. Karısık ve hileli 
yağların yedirilmemesine de
\"am olunduğu takdirde tabiati· 
le bu gibi mUlaUıalar günden 
gQne ziyadcleşecektlr. Ru gibi 
karıştırmalar diğer gıda mad· 
delerinrle de görllldüıtünden 
bir zaman gelecek, eline saf ve 
temiz bir mal geçiren bir müş. 

terinin belki midesi bozulacak 
ve yahut da ağız tadile ondan 
istifade edemiycccktir. Çünkü 
insan oğlu neye alı~ırsa onu 
arıyor.> vt maddeler Ua\'c cdıyorlardı. m, 

Bu nrada fazla para kazaıımağı r::---------------------
tcmin için zeytinyağının içer-! • 
sine halk arasında (pirinç ya., 
ğı) adiyle anılan madcnt yağ
ların karışıtırıldığını söylersem 

1 

bilmem inanır mısınız? 
Maalesef bu da ~ apılmıştır. 

Bunu yapanların ell bıçaklı ka· 
tillerden ne farkı olabilir? Z!· 
ra bu suretle hazırlanan yağ. 
lar barsaklar üzerinde fazla tah 
ribat yapmaktadır. 

Hile nerede 
Yapılıyor? 

Bu arada sunu da ila\'e et
mek isterım ki bu gibi ameli· 
yeler, istıhsal mıntakalarında 
olmayıp daha ziyade ikinci fi. 
çllncil ellerde yapılmaktadır. 
Hem müstahsil ve hem de tüc. 
car olan büyük firmaların te
miz olarak çalıştığını iftiharla 
SÖ) liycbillrim. 

l\lemleketimi:l.in büyfik bir 
kısmı zeytin yağı ~cmcz. Bir 
kısmı da daha yeni alışıyor. Bu 
ıtibarla bu gibi yerlere zeytin· 
yağı namı altında ne giderse 
gider. Yeter ki ucuz olsun ... 
Bu itibarla biz işte memleketin 
zeyttnyağından nnlar tabakası· 
na satış yapmağı temin mak. 
sadiyle başladık, Yeni olmamı. 
za rağmen \'azıyetimlzden menı 
nunm:. 

Satış yaptığımız s:ıhalarımız. 
daki kontrollerde, mU&terileri· 
mızden biri5i tarafından yapı. 
lan bir muracaatı enteresan 
bulduğum için burada kaydet. 
mcktcn kendimi alamıyorum 
bu müstcrimiı, yağımızın iyi 

Rlrleşik Amerika Cumhuriyetçi Partisi başkan ·ardımcısı adayı' 
senatör Rlrhard l\I. Nhon seçim propagandası l apmak ü1ere 
seyahat l'ltiği ııırada Rockland' da bir lstakoı elini ısır· 
mıştır. Resimde senatörün e$1 kocasının elini kıırtarırke!! 

görU Jüyor 
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ına ı·gin 
~-.stürü çekildi 
İstanbul amatör ligi tertip he. I Yugoslav ve Avusturya 

::ı etı dün akşam böl.ı:e binasında . 
toplanmıştır. Amatör !iğin, on basketbolcuları geldıler 
profesyonel takımın amatör ta· 
kımları ile ikinci ligin amatör 
grup birincilerinden mllrekkep 
bir amatör liı:i kurulmasını ka· 
rarlaştırmıştır. 

~BULMACA 
13 Eylül 195Z - Cumartesi .. 1 1 1 f 1 1 ' 1 

İSTASBUL ~ 12,57 .Acıh= n pro;;ram, 13,00 Ila· w • - - -
berl•r 13 ıs Duı milzl~ (Pi) 13,"0 • 
Earkılar olcııraıı llııa' · Gokcar U,00 .. ------. 
nad,-o aalon orltutrası konseri 14,SO • - - - - • - • 
Su e erleri U ,o Danı muıllıi ( l'I.) 
ıs,ı:; Earlıılar Olr.uraıı llefharet nlr· ., .---.-
taıı ı.:;,30 Haftanın proı;ramı ı:>,45 E· - -
mlnonu moslld ceml,-c•i 16,lS sarıular • • 
Oku,-an ::IJuıafa Kon'l ı 16 ıo Turku· .a - •• - • - - -

ler li,00 llafıf ~arkı:ar u dans ııı.ı· - - -
1 

. - • 
ı...,ı 17,ZO Fasıl hrH ı ııı 00 Cııma ıul • • ___________ .,;;;;;;;;;.• 
kooıtrl (Pi) 1 .j K•"P me1<tu n Soldan Sah: ı _Marmara ada'•· 
ı ,ııo Dans mlı ıı;ı ııı,no Haberler rından biri. :: _ 1nıan. s _ J\lli!e 1,;a. 

ıo,ıs Sar1'ılar llkuıan ::IJuallA Yakn dı!1ı 4 _ Bir rcnı.. " _ nır ııdı; 

ııı,ao <-ehırde bu hafta ı0,4S arkılar Bır ~,-ı;amlıtr. 6 _ ı:.r: Bir edat. 
Oh> an J:ad re f:rıen :?O ı ~ J:ad,-o ıı:-a· 7 _ l>emlrrol _ llııd•m: Gent~lll•. 

zetes ::!0,30 ı•a e•hlr haberl•rl '.?J ı:;; l'ııkarıdan .~oa~ıra: ı _ Jllr ball:.. 
},fknte :rrrlen drn ::ı.::o Zrkl :u rfD· 2 _ Bir zoru tdatı. 3 _ Ilır tr:,-ır Tertip he) elinin kararına gö. 

re amatör hgı bu suretle 12 
klüpten teşekkül edecektir. Ama 
tor ligin maçları altışar klüpten 
mürekkep iki grup halinde A ve 
B ;rupu olarak terliplenecek
tır. Çekilen kur'a neticesinde A 
grupu Beşiktas, Galata aray, Em 
niyet, Elektrik \'eya Defterdar, 
i tanbulspor, Adalet; B Grupu 
B<'yo~luspor. Kasımpaşa, Sümer 
Spor, Fenerbahçe, \'efa ve Bey. 
koz olarak tesblt edilmiştir. Mfi. 
sabakalar sonunda ı:rup birinci· 
leri olan iki takım karşılıklı lkı
şer maç yapacaklar \'e bu iki 
maç sonunda iyi netice :ılan ta
kım amatör Lig birincisi olarak 
Türkiye birinciliklerine ist!rak 
edecektir. İki gnıpun sonuneula 
rı da ikişer maç yapacaklar ve 
bu ıki maçta kotil netice alan 
takım ikinci kfimeyc dü;ecek, 
ikinci küme şampi)onu da onun 

Yarın akşam Spor \'C Sergi 
sarayında başlıyacak olan İstan 
bul üçüncü enternasyonal bas
ketbol turnuvasına iştirak ede. 
cek Yugoslav \'e Avusturya mil. 
il Basketbol takımları dün geci 
ken semplon ekspresile şehrimi dtn tarkılar ( rı) '.!:? 00 Knnu' a '.!2,10 

D~nlt)lcl ıateklrrı 22,4:; Jlaberlcr 23,00 
bugün, Fran· Kambl,-o · Dol"!a n ııroP"• r :?3,07 
ı:ece gelecek· ııar f tarkıar Da s ,.. cu m.ız!ii (Pi.) 

ze gelmişlerdir. 
İtalyan takımı 

sız takımı da bu 
tir. 

n!duı. 4 - Be3 nkılten biri. r. -
Her turlu zarf; llir tnla aa,-ısı. il -

Bara ı Dır nota. 1 - Zart rda!J; 
Bir .. 111,-rıımlı. 8 - l\arlka!~rlat mtr· 
hum cemal :iadırın rarattı~ı me~hur 

yerini alacaktır. 

Amatör Lig maçlarında profes 
)onellıktc üç defa oynayan oyun 
cu amatör takımda oynı)amıya. 
eaktır. Amatör Lig maçları da 
profe )Onel tııkımlarla muvazi 
olarak 27 eylülde başhyacaktır. 

Beogradski yarın sabah 

geliyor 

Yugoslavyanın Beogradski fut 
bol takımı yarın sabah, bir Yu· 
goslav tayyaresi ile gelecek ve 
ılk maçını aynı ı:ün saat 16 da 
Dolmabahçe stadında Fenerbab 
çe ile yapacaktır. 

Edebiyatçının kaderi 

Devlet yardımı 
<Başı 4 üncüıfe) 

dıği baz.ı sanat<;ıları, edebiyatçı· 
tarı korumak ı tiyor, onları bir 
takım işlere tayin edi~ or. Bir 
edebiyatçının herhangi bir ba
kanlıkla memur olarak çalıstı· 
rılma ı onun korunması demek 
midir? Çünkfi iş başında geçen 
bütün o saatler edebiyat ıçın 
olmüş demektir. Bence bir ya
zarı en kötü koruma tarzı onu 
bir mem<ıriyete getirmektir. Hal 
bukı asıl yapılacak şey, o yaza. 
rın ~azılariyle, eserleriyle geçin 
me$inı ağlamaktır. Bunun için 
de de\lete düşen pek çok şey 
\ardır. 

G elgclelim olacak ~cylere ... 
Büyük hayallerden vazgeçe

lım. Devlet edebiyat ve sanat 
dünyamıza bir iki armağan ku· 
rarak ve değerli eserleri bastı· 
rarak faydalı olabilir. İlk olarak 
bunlar yapılacak olursa kültUr 
hayatımızda canlı bir lnmıldanma 
ba~layabilir. 

Ama bence sanat, edebiyat a
damının çalı masına hız vermek 
için ona \'e yarattığı esere say
gı sevgi göstermek gerekiyor. 
Devlet adamlarının edebiyat ve 
sanatçıları memleketimizin en 
çok saygıya değer kişileri bul· 
dukları gUn Türk kllltilr dünya
sı da büyuk gelişmelerin esi· 
l!inde bulunacaktır. Bence bil 
her şe) in fistündedir. 

OKTA 1' AKBAI, 

lnönü , Trakya ve Bursayı 

.ı.iyaret edecek 

İstanbul, 12 (Anka) - C. H. 
P. genci başkanı ismet İnönü
nün eylülün 20 sinden sonra 
Trakyada üç dort gUn kadar sü
recek bir se)ahat yapacağı bil· 
dirilmektedir. 

İnonfi bu seyahatinde Kırklar
eli, Edımc ve Tekirdağ vıliıyet
leriyle >ol üzerindeki kasaba ve 
köylerde temaslarda bulunacak 
'e muhtemelen bu Uç vilayette 
birer siyasi konuşma yapacaktır. 

Ekimin ilk harta ı içinde de 
C. H. P. genel başkanının Bur
sayı ve kazalarını ziyaret edece
~i tahmin olunmaktadır. 

Ko ngre le r 

'l"ıırk Film Do tlan Dcrnegind~n 
T tlrk 1 .im !Joıtları I>ernr:ın a Lk 

Gmol Xıırul t anbsı ıs E7l6l ııerum 
be glintl ıaat 11 de Demduı Takl m 
Top~u cıddtsl Diret apartmanındaki 

ı::ıerbzlnde toplanacaktır. 

Toplaııtınm riııdeml ıudıar: 

1) Getlcl idare kurulu 1aalb"d ra· 
porunıın mllukrrt .. , kalrıılil 

:?) Ueup r&l'Orıınoıı mtlıakert n 
labııl.ı 

1) Yeni ldır~ h•1•tl aeclnıl 
•> l'eııl ldue ku"nılundaıı t• 1!111& 

ııroını:u lııkkındı d ekler. 

Portekiz takımı ıetemi) or 
Ankara, 12 (Anka) - tstan. 

bul 3. ünc!i Enternasyonal tur
nU\•asına iştirak edecek olan 
takımlardan Portekiz mllll bas. 
ketbol takımı turnuvaya katıla 
mıyacaklarını telgrafla bildirmiş 
lir. 

Portekiz milli ha ketbol takı· 
mının en Mn dakikada iştirak 
edemiyeceklerini bildirmelerine 
!-ebcp hükumetlerinin maddi yar 
dımda bulunmamaları keyriye· 
tidir. 

Racing ve Vardar takım-

ları geliyor 
Ankara, 12 (Anka) - Beyıu

tun en kuvvetli takımlarından 
Racing takımı iki maç yapmak 
frzere 4 ekimde şehrimize gele. 
cektir. 
Dığer taraftan meşhur Vardar 

takımını da getirmek fizere te. 
şcbbüslcre geçilmış bulunulmak 
tadır. 

Güreşçiler döndüler 

İstanbul Güreş Kulübü güreş
çileri dün saat 20.30 da Atına 
yoliyle Yugoslavyadan istanbula 
dönmüşlerdir. 

Güre~çllerimlz yaplıklan üç 
miı abakadan Belgrat maı;ını 6/1 
Wars~evk maçını 6-1 kazanmış, 
Üsküpte yapılan maç ise mOna
kaşalı cereyan ettiğinden yarı
da kalmıştır. 
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Ticaret ve Sanayi ve Demir İşleri T.A.ŞJ . 
idare Meclisi Başkanhğmdan 

Şırketimiz.in tamamı tah<il e<lilmis 300.000 lira serma
yesinin 300.000 lira eklenerek 600.000 liraya çıkarılma ı \"e 
ııirket esas sözleşmesinin yedinci maddesinin deği~tirilme· 
si hususlarının görüşülerek ka.rara bağlanma!tı İ<:İn ortak
lar genel kurulunun 7 Ekim 1952 Salı gfinü saat ll de ls
tanbulda, Galatada Mehmet Ali Paşa Han 49 numara•J ·ki 
Şırket yaııhane:.indc olağanüstü toplanması kararlaştırılmış
tır. 

Şirket esas sözlcsmesi gercğınce yetkili hi e sahiple
rinin bu toplantıya gelmelerini \e toplantı gllnünden bir 
hafta eweline kadar hi se senetl1?rini Şirket Müdüriyetine 
'eya bir bankaya tevdi ederek giri:ı kartı almalarını rica 
ederiz. 

Göı-üşiilecek i ler: 
1 - Şirket sermayesinin artırılması hakkındaki İdare 

Meclisi teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 
2 - !$irket esas sözleşme inin sermaye ile il;;ili ye· 

dinel maddesinin aşağıdaki şekilde değıştfrilmesi hakkında 
karar \'cı·ilmesi: 

Değiştirilen yedinci mad·lenin yeni şekli: 
Şirketin sermayesi beheri Yüz T. Lira ı kıymetinde 6000 

hisseye munkasim (600.000) T. Lirasından ibarettir. 
llu his.eler Uç te1·tibe ayrılır: 
A - Beheri JOOO lira kıymetinde 10 hiss<'lik 50 adet 
B - Beheri 5000 liıa kıymetinde 50 hbselik 50 adet 
C - Beheri 500 lira kıymetinde !5 hisselik 600 adet. 

IPAN 

. . ,. AÇIK ARTTIRMA iLE ZENGiN 

1 
. 

STiL EŞYA SATISI 
14 Eylül 1952 Pazar günü saat 10 da Kadıköy Mühür

dar Cihan Serasker sokağı Oloda caddesinde lılllhürdar Ka· 
rakolu sokağıııdan inince üçüncü sokak) 52 Xo. lı Apt. nın 
l inci katında bir diplomata ait kıymetli stil eşyalar mü
zayede ile satılacaktır. Masif l\lavun ağacı İngiliz malı 8 
parçadan mürekkep zengin Solon Takımı • .Ma,·un Koltuklar, 
Berjerler, lngiliı stili büfeler, Amerikan çay masaları, 
Mnrketeri Vitrin, KomO<I ve masalar, Mavun brontlu . alon 
kanape \'C kiitüphane, İngiliz çay arabası, Çay fincan ta· 
kımları, yeni halde l Slnger dikiş makinesi kabine motörlü, 
bır Venedik salon aynası. 

Görülmemiş zenginlik ve zerafctte tekmili bronz sizcle 
Paris malı stil avize koleksiyonu. Blöblan vazo, Onix saat 
\ e portkart, ağaç etajerler, Se\·r fincanlar, bakara kristal 
~emişlik vazolar. biblolu salon lAmbaları, İn"iliz \'e Ameri· 
kan koltuklar, Venedik dU\'H aynası, ingiliz karyola ve va. 
tak odaları .• Altın yaldızlı ve Gravürlü Bohem zengin su 
takımı, kendi mahfazası içinde 103 parçıı çatal bıçak takı· 
mı, Kapps marka içi demir çaprast telli Alman piyanosu, 
meşhur ressamların ıınzalı yağlıboya tabloları, Halı 1;e Sec
cadeler \'C birçok e yalar, yaı.ılması p,ayrlkabil. 

Apartıman daire i dahı kiralıktır. 

Saflhk Zirai Makine ve Aletler 
113 Sayılı Kartal Tarım Kredi Kooperatifinden 

Kooperatifimize ait bir traktörle iki pulluk ve dört adet de 
mır tekerlek ve muhtelif malzeme bu husustaki şartname.sine 
tevfikan 29.9.1952 tarihine rastlayan pazarte 1 günü saat 14 de 
Kooperatifin Kartal istasyon arkasındaki binasında açık arttır 
ma ile satısa çıkarılmıştır. İlitl'klilerin muhammen kıymet ü 
1erindcn % 7,5 pey akçelerini müzayede s aJinden evvel koo 
11eratlf veznesine yatırmaları lazımdır. 

Şartnameyi görmek ve faz! l izahat almak isteyenlerin ko 
operatif merkezine ve T. C. Ziraat Bankası Galata Şubesine 
müracaatları rica olunur. (146'3) 

• 

SIEMENS 
ELEKT • GESI 

ZAMAN VE MASRAFTAN AZAMI TASARRUF SAOLAR 

• Kir ve tozun amansız düşmanıdır • Halıların havını almaz 
• Tamamen sessiz ve son derece iktisadidir • Dünyaca meşhur 
Vst 186 Siemens motoru ile mücehhezdir. 

Fiata: 260 Lira 

26 Lira pe,ın. ayda 26 Lira taksitle 

ÖZE l 

.KLAL L ESİ 
Kuruluş tarihi: 1922 ORTA - LİSE - KIZ - ERKEK. - YATISIZ 
Yabancı dil ve fen dersleri öğretimine önem verilir. Bu dersler için haftalık ders saat· 

Jerine daha bol zaman ayrılmıstır. Geri kalmış öğrenciler için özel kurlar açılır. Kayıd için 
d.iın bas~a her .rnn saat 9 - 16 arasında okula müracaat. SeJuad~ba.sı - Tel~(ol}_: 2253~ 

______ , 
DOKTOR 

RİFAT İNSEL 
Mide ve Bağırsak ııastalık 
tarı. ~asuruo ımellyat5ı7 

tedavisi 
N lsantası - Rumeli Ca• 
Sevin Aparı No 1 reı· 
1$343:i ----·' 1 LAN 

Anka ra Türk Mühendisler 

Birliğinden 
Birliğimizin olağanüstü umumi 

heyet toplantısı 14 Eylul 1952 
pazar günü ı;aat 14 de Ankara 
Kızılay Merkez binası salonunda 
yapılacaktır. Sayın üyelerin te~· 
rifleri rica olunur. 

~----, 
Dr :. ~.e'.~'.. ~~!~:gil 1 

mütehassısı 
Elektro Kardiografi 

Floroskopi 
Amerikada ihtisasını yap 

mıştır. Hastalarını. öğle 
den evvel ve sonra her 
gün Beyoğlu Konak oteli 
karşısında Su terazisi so· 
kak No. 26 da kabul eder. 
Telefon: No. 40391. .... ~ ........... 

Yeni Ses Opereti 
Her akşam 21 d:.
l"anızlar Aile l 
Operet 3 Perde 
Çarşamba halka 
Cumartesi talebe-

ye tenzllfüı ve Pazar gUnil 
)tatineler 16 da 

Tel: 49369. 

TAKSIM • Ö Z E l NIŞANTASI • ÖZEL 

N u DiN o u 
GUNDOZLO ŞUBESl 

YUVA • iLK - KIZ • ERKEK YUVA • iLK • KIZ • ERKEK • YATILI • YA TiSiZ 
Muadeleti tasdikli Yeni açılan yatılı kısmında öğrenci kayıdlarına, 4 Eylul per 

Kayıdlara başlanmıştır. Eski öğrenciler, 15 Eylüle ka· şembc günü ba~lanacaktır. ~hılıdud yatılı öğrenci alınacaCından 
dar kayıdlannı )enllemedikleri takdirde yeni müracaatler acele cdilmelidır. 

kabul edilecektir. Müracaat: Her gün u 17 arasında yapılır Telefon: 40181 
Müracaat: Her gün 9 • 17 arasında vapılır. Telefon: 40181 füsaotası Teşvikıye Caddesi No. 135. 

--...-~"""',_..--" Otobüs servisi vardır. m:Z.::SE!ICi:ı."!!':lmm'!!~!!!!!!~!!!~"I!!!!!!!!!!!~ Otobüs sen iJ vardır 

f stanbul Küçük istikrazat Sandığı 
Türk Anonim Şirketinden : 

}ijssedarlar Umumi Heyetinin 26 Mart 1932 tarihli fev
kalade toplantısında, sermayenin 60.000.- liradan 200.000.
Türk Lirasına tezyidine karar verilmiş olduğundan, Ticaret 
Kanununun 394 üncü maddesi mucibince, şirket hissedar· 
ları yeni çıkarılacak her biri 5.- Lira kıymetinde olmak 
üzere 140.000.- liralık yeni hisse senetlerinden, şirketteki 
sermaye hisseleriyle mütenasip miktarını tercihan almak hu· 
susundaki hakkı hiyarlarını, işbu illin tarihinden itibaren bir 
ay mliddet zarfında istimal ve aynı zamanda sirket merke
zinde açılmış olan suskripsyona i5Urak ctmeğe davet olunur. 
Bu müddet geçtikten sonra rüçhan haklarının sakıt olacai(ı 
malümları olmak üzere ilAn olunur. İDARE :UECI.tst 

BiNA YIKTIRILACAKTIR. .. .. 
ANADOLU KLUBUNDEN 

Klübllmüz Büyükada Şubesi müştemilatından ahşap bir 
bina yıktırılacaktır. Taliplerin şartları öğrenmek Uıere klüp 
müdürlüğüne müracaat etınelE:ri bllrlirilir. 

. . . 
ANKARA UN IVERSITES 1 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Dekanlığından 

Üniversiteler Kanununun 3 8. maddesi gereğince Fakülte
miz Orta Çağ Tarihi ve Rus Dili ve Edebiyatı Kürstilerine 
birer asistan alınacaktır. 

f steklilerln yabancı dil iın tihanları 29.9.1952 Pazartesi gü. 
nü saat 9 da yapılacaktır. • 

Ankara Üniversitesi a~I ta nhk yönetmeli~inin 4. madde
sindeki ~artları haiz isteklilerin dilekce ,.e belgeleriyle birlikte 
imtihan gününden ev\·eı Dekan lığa müracaatları. 

<14349) 

. 
1 ET ERİM 

Aile Biçki • Dikls Yurdu Talebe Kaydına Ba5ladı. 

Yıllarca Yurt idare etmekle tanınmış ve takdir edilmiş 
olan :\hfET ERİ'.\t, tecrübeSl ve en ileri metodiyle biçki. 
dikiş, el işleri, şapka, korse, çiçek boya V!. derslerini lale· 
besine kolaylıkla öğretir. Milli Eğitimden tasdikli diploma 
verlllr. Adres: Beşlkta~ Şair Xedim caddesi Baearan Apt. 63. 

Büyük bir radyo kadar kuvvetli, 
Kısa, orta ve uzun dalgaları alan, 

gayet güzel gösterişli 

ö lambalı bir ahize 

MUsait şartlarla T AKSiTLI SATIŞ 

• 
HELİOS ELEKTRiK ve MAKİNA T.A.Ş. 

Hezoren Coddesi No. 1 2~ • 128 - Ga lata 

İS T AN BUL 



Oı·ınan davası 
~llııınutanda bil.) ilk bir ağaç sefcrberli!i nr; a:aç yetistir-

11\ek lı;ln her tarafta ıe\'kle çalıtjılt)or. Geçen sene, Kore 
~binde ölen Yunan ackerlerlnln hll.tırasını ebedile!itlrmek 
~ bir orman yetiştirilmesine teşebbtis edilmhtl. Bu faali
ht d~vaın edl'rken ı:imdl de (Leonldas) ın ilç)Üı.lerinln kah
llıııaıılıtını lıatırlatmak için •l\tuknddes Orman• adlı bir or
~ Yetıstlrllmeslne lıaur 'erllmi5tlr. Ormanın ortasında ta~
~ bir de Abide bulunar;ktır. 

\'eni orman için hamlık yapmak üzere Lamla'da Talillk 
~nıınıta bir komls)on kunılmu5. Ağaç dlkllmw merasimi 
1$ te 23 kasımda yapılacak, btı merasimde Kral ,.e Kraliçe de 

11ıtaraktır. 
\'nnan gazetelerinde çıkan bu haberlerin blılm için bir 

ftrı olınuı Jfızımdır. l\IC\cut ormanlar her sene bir parça da
~ taıırırı edilir, orman ı;ahası bir parça daha aıalır.ken biz 
~ Adeta se)irci kalı\'oruz. Hele yeni orman yetMlrılmesine 
~llıtn hiç ehemmiyet \ermiyoruz. FinlAndlyada, İS\·eçte, ye
~lııe Y"nisl dlkllmedikçe, ağaç kesllmesine müsaade e~llmcz. 
•. lııttndi}a, dün~anın bliyiik bir kA ıt buhranı ı:eçlrdi.11 son 
lrkaç sene zarfında fazla ağaç kesmek. fazla kağıt yapmak 
~resinde dünyanın parasını kaıanabillrdl. Sırf ormnnlannı 
~ l'lııtıak için buna )'ana5madı, muayyen bir hadden sonraki 
~arısıen reddetti. 

Otrııanın, ağacın t'hcmmlyetinden Takit \·akit bahsedilir, 
~bir almak lüıumn Heri süriilur. Fakat o kadar ... Esaslı hiç 
it ltlı?ıı ntılmnz. Komsu memll'ketlerden ders alarak bu ise 
~hı ne 1.ama:ı dört elle unlacdıı? ..• 

Enis Tahsin Til 
'---, _____________________ __ 
~eker fabrikasının temeli dün ahldı 
~ <Ba ı • ı. dde> ı dcmlstir ki: 
~ hitbir &ebep yoktur. BugUn •- BugUn burada memlckc· 
~ llıenıleketin isleri görUlüyor· ti.miz l~ln ~?~ hal ırlı h_lr teseb· 
• hcııı:i partiye mensup olur· bilsiln ılk fıılı adımını kutlamak 
ta Olsunlar bUUln ntanda~lar Uz.ere toplanmış bulu~uyorm:. 
~aıı nıemnun olmalıdırlar. Adapazarı seker fabrıkasının 
~U Yapılan isler, bu \'ata· ilk temel harçlarını atac.ağıı. 
~ bıı nıılletin işleridir, hepi· Adapazarı şe~er fabrıkasının 
~ tnUşterek malımız.dır. Ba- kurulusu, son yıllarda dev adım 

Partıcllik 0 kadar ileri gidi· larıyle inkişaf eden memleket 
~ ki, memleketin kalkınması ekonomisinde başlı basına bil· 
zı.ında, yapılan ecerler ve ytik bir m~na taşımakt:ıdır. Ada· 

ı.,·)'a konan iyilikler muv:ıce· pazarı ııeker fab~i~ası tc~cbb~· 
"-"-nde bir takım vatandaşları· sU, pancar zir?~~ının tabii b.ır 

~ ltessUr duyuyorlar. Asıl bu kalkınma faktöru o!arak bu böl· 
tn teessür duymamak mum gede yı.ldan. ~ıla gıttikçe btiyti· 
de~ildir. Fakat bunu reji· yen tcsırlcrı!'dcn doğmuştur. 

~ Uk: ı:Unlerlne mahsus, fnti· 1049 dan ıtıbarcn Uç sene ar
~'.Yresine ait geçici bir hal dısıra 260.000, 272.000, 432.0.!10 
~kı ederek teselli bulmak· ton olarak işlenmek mecburiye· 
.ı Bunlar geçecek eserler tinde kalınan pancar miktarları, 
"t.,,kaiacaktır. Ve bu' eserler Eskişehir fabrıkasının tamamıy. 
~krat Partinin değil Tilrk le kapasitesi dışına çıkmıştır. 
• ttiııın maiı olarak k~lacak· Bu yıl işleneceği tahmin edilen 
' 320.000 ton kadar pancar da ay. 
~ nı durumdadır. ~hakan Adnan Menderes, Biı:, kendimize ve pancar çift. 
.ı.•r tkette huzur, emniyet ve çllerlnln iyi niyet ve yükcc': ;:ıl· 
• /l'et bulunduğunu, hUkOme· cOnc, pancarın zlrat ekonomideki 

e •dAiet~ itimat mevcut ol· kalkındırıcı tesirlerı"e lr ıı:ır k 
ıı.~n kaydederek s6zlerlnl, burada kurulacak fabrik 'il dı 11 
~'-<eketimizın nurlu bir Is· rudan doğruya günde 1800 - 2000 
~ e doğru ko~tuğunu belirt· ton pancar fşliyecek surette ces~. 
~~-l\ıreijyle bitirmiştir. retle pl5nlaştırmış bultınuyernr: 
~ bakandan sonra Refik Ko- Falırika kunıldJ;lkfıın sonra kısa 

• ~ da bir konuşma yapmış bir zamanda bn k:ıpaslCcnfri de 
'e ha sonra da\eUUerle bir· aşılacağına kanllı.• 

1( t ~eker fabrikasına gidile· Hıtabclerden sonra, fabrika· 
~btikanın temel atma töre- nın temeline ilk harcı Başbakan 

a edılmlştir. Bu törende koymuştur. Başbakan Adnan 
&Ozu alan Seker Fa brlkaları Menderes törenden sonra uçak· 
~ha Tekant la Ankaraya dönmüştür. 

bii11kii geçit ıöı•eııiııiıı 
Tafsilatı 

Ol <Bası ı. cid.el ı şcm sahneyi gururla temasa .cd!· 
' lrak ile gün devam elllk· ~or. Onu ancak yakın maıısly· 

lonra mavi kuV\ etlerin he· le tanıyan ve belki de bu tatbi
~~le neticelenen tatbikatın 1 katta ilk defa görenler ise hay-

~ 1 dün sabah, Harbiyedeki ı ranlıklarını gizleyemiyorlar!. 
re\lrıde yapılmış; saat 14 ten ı Bindirilmiş piyadeler, u;:aksa· 
len de da\·eUilcr, ecnebi mU \'ar Te tanksavar birlikleri, ı-cşi! 

ıı:r, .gazeteciler ,.e civar. h~l ı vt> muhabere kıtaları, yerleri snr 
'.lıı • trıstepede geçit resmının ııarak geçen tanklar, hepsi bir 
~c.lğı mahalde toplanmaya Alem! Ya o gökleri yırtarcasır.a 
~ ıştır. gelip geçen, göz acıp kapayınc~· 

"ıı ~e\'ranın baıındanberl göz: "a kadar ufukta kaybolan tcpkı· 
~İli t.ınaYan bir ıey var: il uçak filoları! Dunlan kulla-
~ llıkı.. nan da Mehmetçik! 

ı: e[1 .iste ''e her yerde tam Yalnız: Mehmedin eline y:ıkı-
"\'(aı 11ıllk. Temsil Bürosu i~i an silngü. nasıl ki, sadece O· 

?le 4de gilzel tertiplemiş. Ara 1 nun elinde bambaşk:ı hlr hüvl· 
~durmadan ortalığı sulu· i vcte bUrünUr. önUnde durulmaz 

~ lıo em toz toprak yok, hem bir ıllAh kuwetl kazanırsa, bu 
ltrs bir serinlik! 1 en modern silahlar da iste b6yle 

'l;ı asım komutanı, yUksek rUt ce, yine lılehmedin elinde dile ge 
~~baylar, ecnebi milsahıtler, liyor. Adeta konuşuyordu. 
~~;ci'er ve davetlılerin bulu Tatbikatın harekat safhasının 
1ija: tribUn gayet güzel, bay- sona erdiği ilçDncü gOnUn ak· 

ı \'e defne dallarlyle süs- şamı. hezimete uğrayan mavi knv 
&a 8 • ''etler komutanı ıöyle ı;öylcmlş-

t1 ıs te Birinci Ordu IUfct ti: 
~~ll)~rgl'neral İsmail Hakkı Tu c- B~~ mağ}Qp ols~m da. dlls 
. tı u, ıneraslmdckl yerini al· manın boyle hır zaferıni z:evk
itıır aııdo; asker, sivil herkesi le sevrcöerim. Böyl.e bir zafc. 
'~ an, durduğu yerde elini ko rln. böyle bir gallbıvct!n tema· 
' ııı:aııatan, tempo tutturan ştısı bana da gurur verır. 
~ rş talıyor. İlerden kır-' Asker milletin kahraman ev. 
t~d~l'~fa mensup piyadeler gö !Alları işte hep bu ruh asaleti 
~~~ n Önde, tıpkı kanlarının içinde vazifelerini hakklyl~ ba
•ııar de. &anlı alay sancakları. &ardılar. Ve bu ?a~arıları dere
~: tt\>j dık, göıler llerde. adım· cesinde parlak bır geçit resmly. 
~n k. Sanki Uç gDnlük dur- le de: 
~ıı • dinlenmeden kosan: vıı- - Bu vatanda biz varız:. bize 
lfeh 0 dc~ll! gü,·eniniz; demeye hak kazandı· 
~ bilenler bu muhte- lar. 

· ır eroin Tedavüle yeni 
~&lithanesi Paralar 
c~ıldı Çıkarılacak 

..._•~01 aı Al@s ve Hayri Nar isim Ankara, 12 <Hususl) - Önll· 
"ll d~cıterın suı;Uc~U yakalandı- mUıdekl gilnlerde yeni 100 lira
~ ~tıııd 11 biidlrmlstlk. tıklar \'e bunu müteakıp yeni 5 

)jj an başka, aynı iz Uz.erin· liralıklar tedavUle çıkarılacak
~:ıtıı~l'en ~mniyet 6 ncı Kısım tır. Bazı gazetelerin yazdığı gibi, 
C. baı arı, Ümraniyeye bağlı Ca tedavUle çıkacak yeni 5000 lira· 
~ ltt ı köyündeki Cemalin kar· !ıklar yoktur. 
,. ~e1ııe ait, eroin lmalAlhanesı ------------

~it. '
0
kulan evi de basmıs- Tavşanlı'da yangın sıktı 

Q 'ıııal' \ .,., S ın kardeşleri olan lsma. Tavşanlı, 12 (Hususi) - Tav. 
şanlının Kozluca köyünden Meh· 

, 
BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Askeri imtihanımll 
( Bası ı lncidl'l 

saha ·sığma 'lln ulim ve müste
bit bir polis hükuml'tl v:ır. Bıı· 
nun kartısında beka dh11mıı. •o 
ha~dhamudır. Ordumuzu mr.nu 
müdafaa \'ııtb•tlndıı tutmab. 
askeri an'anelerimizl en canlı bir 
ek ilde ~ aşatma~a "' orıtunurı 
ıtestefl olan milli blrliel \'e milli 
azmi korumalı kndi br.s bım1nı 
ila merbııruz. diınl'Dnın bu to\ 
nazik, tehlikeli u istlknntu kıs. 
mında hak \'e menfa tlerlnl 'r 
brka azimlerini temsil ettltimb 
biitün hür milletler hesabına 
da ... 

y, GI. Vail 
iler ..... • .. ~---

•• o • ye 
o 

<Rası ı. dde > ı muta.nları tarafından büyük hlr 
İlk sualim şu İdi: hlı nii kabul gördilm. Bilhassa 

•- Birınci ordunun manev- Fransa hakkında işittiklerim be
ralarında bulundunuz. ordumuz ni çok mll tehassis etmis ve kal
hnlı:kındn nasıl bir intıba c-rlin 1 blmc i ll'mi tir • 
diniz? ı •- Bir ikmal mUtehassl!l ol-
·- Türkiyeye ilk defa gelho- manız ha cbi)lo Tilrkiye ile N-'

rum, Üç gün İstanbulda kaldım. TO de\ !etleri arasında ikmal ba
Birind ordunun maneHalarını kımından na ıl bir fark görtiyor
takip ettim \ e Tilrk ordusu h k- sunuz"' 
kında iyi intıbalar edındim. Ay İkmal bakımından Türkf
nl zamanda ordunun miiteunis )ede dı r A\rupa dedetlennln 
\ e canlı durumu \ e bılb:ıı: a C\'İ\ c ındedır Bılhassa son u
Tür.k piyadesinın Fransız piya m:ınlarda ka)dedılen ~arılar 
desine (Ok ~nzediğini muşaht'dn dıkkate ı: 'andır. • 
ettim. Her birlikteki kurm:ıy he izmıre g decek mini:, ıt-
yetlerlnin muktedir ve çok ka . dcceks !'llZ niçın? 

tıtn mühim olan safhası 6Udur: biliyetli suba)ların idare<:i altın •- İzmir gıdecdim. orada 

Koreden lzmJre gelen son defltitlrme blrlitimlzin erleri rıhtımda 
•OTdnya selim, hr,rıev ta- da olduğunu gördum. Türk ordu General W ymanl yapaca ı teş

mam ... • diyerek resnıl mt'ıı'ull sunun modern silah 'e te~hıu kıllt hakkında fikir te.ıtisinde 
)et sahlnlf'rinin k ndl k"ndllf'fl· ta çok b i intıbak ctnıis oldullu bulunaca ız 'e mut akıben bir 
nt ,.c bütün mllletl aldattıktan nu \e kısa zamanda bu yolda bü karara \araca ı Çünkü İzmir
de\ir uzak dtıaildir. Biı artık as- ytik basarılar ka)dcıli:ini milc:a de kurul n NATO kararı:Ahının 
kerllğe ka~ı körkörüne meddah- hede ettim ve burada edindığim bir teknik kurmay heyeti olm -
hk etmh·orur.. Tenktdd bir göz- intıbalar neticesinde müsterih sı ha cbhle bir an eV\ el fnall
le her tarafa ba}.,yoruı. Kusur bulunuyor ve miısterih ayrıhyo- yt'tc geçme ini arıu etm kteviı.• 
görürsek, sö' l~nıek hakkına sa- rum. Türk sil~hlı kuv,·etll'rin •- İzmir N :\ TO karar.dhında 
hlhlt \"e icabında bu hakl.1 kul- büyük itimatla bal!lıyım. Sunu da Fransız a kert temsilcileri 

Son değiştirme 
Birliğimiz dün 
• 

lanı ·onız. da hydetmck i terim ki, tcm1s bulunacak m1:' 
Ordumuz. cidden bir tekimut etıitim Tilrk makamları ,.e ko ·- r.u hu usta bilgim yok.• 

lzmir' e geldi 
A 144 11 AJann 

hareketi içine glnnistir. Ruh. 

ılhni)et. hcney değlsml$tir. Eli- ı'' ( k'ısı" 
0 
.. , .. r"i1 ... 

mizde tuttuğumuz sllAhlan, yal- l • 
nız azim ,., ceııardle df' il, D\'.DI • • 

di 1 1 

~ 1 

İzmir, 12 - Dünya sulbü için 
Koredc ;Birleşmiş Milletler saf· 
Iarında çarpışan kahramanları
mızdan müteşekkil son değıştir
me birliğımiz bu sabah saat 7 de 
Amerikan bandıralı «M. C. Ge
neral Lang Fıllb gemisiyle yur

umanda mod•rn bir harbin kap <Rası 1 ddrl Çarşamh3da iki )aralama 
ettirdiği bilgi \"tl tet"riibe ile. teş- köyden Ali Dulger. "\bdullah So 1 Çarsamba, 12 (Hususi) - tı
kllath takımlar halinde 'kullana- 3an, Halil Develi, Ömer So)an ~emiı:in Ası Jı köyUnden 40 yaş
cağımıza gü,·eo ıtu,-:ıbillriı \'e is- 'e lehmet Dc\-eli isminde bnş larında Sulevm n Yıldız.. e\inin 
tlkb:ık e.mnb etle b:ı.kab11lrlz. kişi tarafından pusu} a dü ürül yanındaki tarlada u raşırken 

da donmüstUr. 
Bu mlinasebctle şehrimiz ta· 

rlhl gunlcrindrn birisinı daha , 
ya§amış ve kahramanlarımız coş 
kun tcıahüralla karşılanmı&}nr- ... 
dır. ~ .... ~ ...... -". 

Saat 8.30 dan itibaren kahra
manlarımız: saf halınde karaya 
tıkmaya başlamışlar \'e bu esna. 
da rıhtımda hazır bulunan bir 
ihtiram kıtası ile askeri bando 
,şc15m rcsmıni ifa etmistir. 

Bekamızın destdl olan ordu, m k sureti}le öldüriildiığünu tcs me~hul ~ir şahıs tarafından ken 
bütün \11rlığımııın temtılhUr. Or- hlt etmiş \e adı gecen şahı~ları disine tüfekle ateş edilmiştir. 
du,·a hiç bir sebep \"tl bahane ile yakalayarak adam öldürmek su Sul"' man Yıldıı kendisini kar. 
politika sokmamak \'e bunu an- tU ile adalete teslım etmiştir. de.~l~ri Aziz " Sabri Yıldız.ın 
cak milli menfaatlerin korunma Ankarada bir otomobil hırsııı Hırdujiunu iddia rtmistir İki kar 
\'asıtası saymak zonında oldu u- yakalandı deş )&kal n rak teü:if edllmis-
muz ı:lhi, siya!iôl ha atım1ıdakl Ur. 
Anzl hataları düzeltme e. hiitiln Ankara, 12 (T H A.) - Zabıta f IÇ('miıln De\let Gclemen c:ift 

Kahramanlarımızın gcmilk-n 
ayrılıştan 'e Sarıkışlaya gelişle-' 
rl rıhtımda toplanan binlerce ki 
şinin coı:kun tczahilratına vesile 
olmuştur. 

cGencral T.nng Fillh gemisiy
le bugün İzmire 48 subay, G8 
astsubay, rnno er gelmiştir. 

hnreketlerlmW milli tıirllğln kat> bugün, Rauf Bilgi~y isimli bir lı •i bekti i Sc~ it Ahmet A\...:er 
lanna göre ayarlama a, birbiri- otomobil hırsızını )akalım:'.\ :ı \'anırtlı üç arkadasını alarak Fat
nıidfl elt'lc ''ennr e mecbunıL mmaHak olmuı;tur. ma K ,hana alt husu t c;iftllCin 
nalkon harhlnden 40 yıl sonra Yapılan tahkıkat sonunda. hu b kçi ini gece evinde baskınla 
böyle hir ordu' a kavu~mak" " otoınobıl hırsızının bir mlıddl't altı erinden tab:ınca ile ·arala
ezeli düşmana karşı blitün bUr tenberl İstanbul \e Ankarada mı tır Bekrinin ·arası hafif 0 • 
insanlıkla ittifak eıtmek fırsatı. \'Uku bulan miıte:ıddit otomobıl lup sanıklar ~akalanarak te\'kil 
na kavuc:an bir millt't, bunun hırsıı:lıklarının faili oldu u an edilmiştir. 
kıymrtinİ bilmeli "~ her dhetle lasılmı tır. Çarsambado bir öldürme 

Bunlnr :ırasında biri subay ol· 
mak üzC'rc G1 yaralı ı:::ızi bulun· 
m:ıktıdır. Yaraları nisbctcn ha· 
fi( olan bu kahramanlarımız da 
askeri hastnhanC'ye kaldınlnrak 

muclzr. n~ nimete Uı) ılt kılma a Rauf Dılgitay. son olarak f s. Carsamb:ı, 12 (Hususi) -
çalışnıalıdır. tanbuldıın caldı~ı bir otomobi1i Carşambanın Ba calı kö ünden 

Ahmet Emin YA\MAN Ahmet Ekmekti isimli bir şah~ıı Cemil Kolukısa, aynı kövden 
satarken suçüstü yakalıınmı tır . Ahmet l zunu tabanca ile öldür· 

Azılı hırsız, 1stanhııld :ın J:ötür mUstür. H dise, kan gütme YÜ· 
düğü bu son otomobili 5 bin 500 zündcn aralarında çıkan müna
liraya satmnk Ozere idi. kaşa sırasında vukua s:elmlstlr. 

Kereden yurda dônen değis1irme blrliglmiılıı sanca4ı upurdnn 
çıkarılırken 

dC'rhal tedavi altına alınmışlnr- ı-

dır. • B k M .. d Dlıtcr tarcıftıın kafile komuta- sun uca il 

Ankrıra Nümune 
Hastahanesinde Samsunda 

rıı Binbaşı Envrr Akat kcndisly- ~ ........ .., · Samsun, 12 (Hususi) - Asri 
le konu .. ıın basın mensuplarına te W..,.if e ·ı 
'"llcul•Jklarının ı::ayet rah t ı;:cç· J~ 
fiğini \'e ana\•atana tekrar ka
vuşmaktan büyiik sevinç duy 
dırktafm ı .. ;1vll'mitli-!': ı ı 

notl.zma denemP" · mezarlık >anındaki su deposu 
yanında bulunan mı~ır tarlası 

Rw:u•' , •• ,, • ·- .,.,,., içinde bir ceset ııörfilerek u 
rnası ı lnciclel da ne diyeceği so:.ıılduğu .zaman Ankara, 12 _ İpnotizma mU- bıtaya ihbard:ı bulunulmustur 

sokak 7 nı.unarada yııldıı~ılık ya e:ıcJimle ~unları SQ) lcmışlı.r: te.hassısı doktor Watson buı:Un 18 yaşlarında bulunan ,.e ko · 
pan Aldarıkose Tcmala isminde •- Aldariko ııın kom ula NUmune hastanesinde doktorlar muş bir \'lzlyette olan <'r<:rdin 

M• Gh b.r 1talynndan. ruhsatıye blma~ rı, Jdilkkll.nından rıkan duman ve ,e meraklılar önünde bir iki tec· VeılrköprUIU oluo Samsunda t r c ee dı mı ill'rl s!lrcrek para istemiŞ- kokulardan birçok kere sıkAyct rlıbe daha yaptı. l2 • 13 yasında tilik yapan Günalp Cclenlt'e ait 
tır. Böyle bir il.det ~lduğunu za~ cttilc~-, Diz de ?'aldızc!. d~kkfını· bir genç kııı U)uttuktan sonra oldu u sa\cılıkça tesbıt edilmiş 
neden İtalyan 50 !ıra vcrmcyı na gıdcrek vaııycU gord~k ve telkinle iki kolunun hissini ip- tir. 

Se a te teklıf etmişse do Safa kabul et- kokuya mani olacak şekılde tc- tal etti Bir koluna f~no batırıl- Çallambada bir soygun 
mbcrek 500 lira istcmlstır. sisatıni düzeltmesini söylcdık. dığı haİde hasta bunu hissctmc-

Bu 'aziyct karsısında Aldariko Dün de bana gelen Aldarlko$e'ye di Kmn di~er kolunu da tel- Çarpmba, 12 (Hususi)• - 11 

Ç k sc Tcmala h.ıdiseyi D. P. İlçe ayın 28 ine kadar mlihlet '·ere· ki~le fevkalll.de hassas bir hale çcmizin Göbelve kö)linden 1320 

1 1 Yor Başkanı 1~bdiilkadlr _Tan~uta ha rck o zamana kadar, komsul~rı koydu. İğnP. hatırdığı halde •Sim doğumlu Bekir Uzun. çarşıdan 
her ,·ermıştir. AbdUlka<lır de rahatsız etmeyecek şeklide dük- di kolunuz kızgın hir işle yana- aldığı ekmekleri atı ile ~<'~telu 

Uuıuıl ıM~' rlmlıdtn nl'~O~lu Kaymaknmına giderek k.?nın~a ~erekli tc~bl.ri almasını cak- derli \'e hasta, iğne ba:şı ile \(' Ustacılı kö~lcri :ırıııunda 
"k \' ,ıyeti anlntmıstır. O sırada soylcdım. İtalyan gıttıkten sonra dokunuldu:ııu halde lıdeta kızgın satarken Se,1ellısllrta kö~lın 

Ankara 12 - Amerı an bil· K k d b 1 k~t"bi :ıı k . . t m zile e d 16 d C<'lAI Dindar . . • 1 M Gh b il ayma amın yanın a u unan " ı tabırrna ıçın a . bir şic:ln batısından duyulan 15• en ) asın a .. 
yilk clcısl r. D c. 1 ?e B ~g f I Vali Vekili Fazıl Uybadın da bastığım anda fecri memurlar gı tırnpl; kıvrandı. Biraz. sonra ,.e a mi kô)dcn K6zım Aslım. 
oğleden so~ra ışı~. er~ a a.n ı meseleyi öğrenmiştir. rerek masanın üzerinde z~rllan gc~ç kızı uyandırdı. Genç kız Şükrü Bokamcı adında Uc ş:ıhı 
ğına ~elerek Profcsor E uad Kop 1 Dundan sonra emniyet makam paraları çıkardılar. Aldankose· hlilA sol kolunu acı içinde his- tarafından soyulmuştur. Ekmek
rti!U ıle uzun bir konuşma yap· l:ırı ıle temasa geçilmiş ,.e bir nin zarfa p~ra ko)duğundan kal' sediyor, kıvranıyor. f:ÖZIP.rindcn çl Bckirin üı:erinde bulunan lS'i 
mıs~ır. • . suı;il tU hazırlanmıştır. Bu suret iyen haberım yok. Ben telefon 

8 
l:ır akıyordu. Telkinin tesiri lirasını aldıktan sonra yıarıı~ı b.r 

.Dıl!cr ~arartan A~1en~!l ~lü it.. dlln saat 13 de Aldarikose. Bu edrrken göremediğim bir sırada ~c~mcmişti Doktor hastayı t k· ağacın dibine ı:ommll lerdır. . 
yük elçlsı yarın uca a ~ra c- e k Mudurunlin odasına gide· koymuş. rnr u ttu. Bu sefer uyku hn- Matdurun şikAyett Uı:crlne go 
nlz \'e şark mıntakasını -r,or~c: rck 300 Iıra gctirdiğınl ve s;cri Du. aleyhimde hazırlanan bir !inde ~on~§turnıata baıladı ve mUlen yerden 75 lira çıkarılmış, 
maksadıle ~eya~~~~ ~k:ıc~ktıl · knlan 200 Iırayı da bu ayın 28 in komplodan haşka bir şey dc{lll· biraz sonra s;cnç kız kolunda hiç suçlarını itiraf eden sanıklar tev 
Mr •. Mc. G ee 1 t ~t ara en z de takdım edeceğini söyleyerek dir. Esasen Taksime thln oldu· bir ağrı du\'madan normal haı!te kif edilmişlerdir. 

K;;tll yakalanarak sor"1aunu 
mütc:ı'k:ip hn kif edilmlstlr. 

Sındırgıdo bir yaralama 
Balıkesir, 12 <Hususi) - Sın· 

dırgının İbirll'r kövünden İbra
him Demirli ile iiç arkadaşı, 
hab:ı;ı ve karde i yanında oldu· 
ltu hald~ tutun tarlasına giden 
14 yaşındaki Sebıl yl kaçırmak 
htemı lrrdir. Müdahal etmek 
1 le~ en kızın babası Bekirl Y8· 
laramısl r \e ya lanarak adA· 
1 te te !im edllmlslerdir. 

llir poU hakkında dl' a 
açıldı 

Balıkc~ir, 12 <Hususi> - Şeh· 
rlmlzin Hakkıtavuş mahalle
sinden O man Can'ı karakQlda 
dÖ\dll il iddia ıyle polis memu· 
ru Mehmet Erduran aleyhine 
buıoUn sa\C'ılık tarafından dAva 
nçılmı ~tır. 

B lıkesirde bir Jd5l öldü 
Balıke ir, 12 (Hlısu5tl - Rıı

slt usta adında biri bugün şeh· 
rimizln E e mıh lleslnd in~a 
etmekte oldu ı bina -:atağından 
du mlls 'e kaldırıldığı M mle
ket ha tane inde ölmUstUr. 
Eski flhlrdc kôpflk1er tcıpralı: 

altından bir (ocuk cesedi 
çıkardı 

Eski ehlr 12 (ANK \) - Mah rhırlcrınl do asğrı an ldson~a parayı, masa Uzerlndckl kfiğıt se ğum 6 aydanberi daima benimle kendine geldi 
Kars, Erzurum, A ı~a g ece • pctindc bulunan bir zarfa koya- uğraşı~orlar.• · 

tir. rak dı arı çıkmıştır. Bu sırada, - Peki ayın 28 1 işaretli olan G ı N k Sanver cinay 
Tahkikall 

• • mudıve buca~ına b lı Baltıkhl· 
rr sar köyünde Tokgöz adında bir 

&ahsın bahçe inde toprağı eşe
llyen köpekle.r, )erin altından 
bir çocuk re cdi çıkarmışlardır. 

SOSYOIOJılo kongres'ı dış:ırda bcklbcn \'e ellerindeki takvimi neden koparmak istedi· enera amı 
lstidalarla kcndılcrıne is için ı:cl niz~ 

mis silsil veren emniyet memur Bu sual karşısında gebep GÖS· Argu" ç du" n geldi Çal şmalan lurı içeriye girerek, numaralan tcrcmiyen sanık: 
1 evvelden tcsbit edilen paralan ,_ Lllzumsuı: bir hareketti < nası 1 lnrlıfe) e am edi or Sehrimlzde toplanmış olan Mil mcvdann rıkarmıclardır. i..+i muhtelif cephelerde dU~manla 

~ .. ., ama, yaptım işte-. dem .,. r. k 
lctlcrarası Sosyoloji Kongrrsi Poli l<'rln S:<'ldiğinl anlnyan Sa çok siddetli muharebeler yaptı . Sarıyerde cereyan eden kor-
diln sabahtan itibaren çalışmala. fa derhal masanın üzerindeki tak Sorgusunu müteakıp tı>vklf e. En son cephe kısmında dil5man kunç cinıyctın faili henüz bulu 
rına devam etmı Ur. Saat 10 da vlme atılarak oradan bir sayfa dilen sanık adliyeye gcli~lnde ve B metre yakla:ımı$tı. Elbomba ı namamıstır. Zabıta katılın yaka 
Prof. C. Brınkmann tarafından kopararak )okelmek lstemıştir. ı:ldl~inde fotografçıların resim savaşları ile düşman çok ağır uı l;ınnıası için gayret sarfetmektc. 
t:SoS)olnjidc ekonominin merkezi Buna mani olan memurlar. tak- çekmelerine mfıni olm:ık istemiş yiata m~ruz kaldı . Bizim mev. dir. Birkaç giln önce ortaya a 
fonksiyonu• mevzuunda bir kon- \'İm sayfasının Saranın paranın e de muvaffak olomamıştır. cudumuzdan iki Uç misli faıla tılan Uç isimden başka, diin vıne 
fcrans vermiştir. mutebakısini alacağı ayın 28 ine llattA bu yUzden bazı foto mu idi. Erlerimiz "e subaylarımız bazı ı ımler üzerinde durulmuş· 

Müteakıbcn scksyon çalısmal:ı ait lcarctli yaprak olduğunu an· habirlcri)·le münakaşa dahi et· verilen her emri yerine getire· tur. Fakat bu isimler &imdilik 
nna geçilmiş ve M. Sonnabcnd'· lamıslardır. nıistir. tt'k ana \'atanı müdafaa edcrce· g zlı tutulmaktadır. 
in ba~kanlığında sosyolojik \e Safa Akkcpcnek Adliyeye sev- Sanığın suçlu olup olmadığı sine hayatlarını eslrgemiyerck Yapılan tahkikat esnasında bl 
M. Cornct'in başkanlığında .so~ kcdilcrek 2 nci Sulh Ceza Mah· Adliye Ccıa Yargıçlıtında yapı- düşmana saldırmıslar. daima mu 11 hususlar daha tesbit edilmi~· 
yolojinln öğrelimi11 o:Sos~olojı kemesinde sorgusu yapılmıstır. lacak duruşma sonunda belli o- \•affakıyetıer kazanmıflar ve en tir. Bunlar da; genç kızın saat 
EnstitUlcrh ve «Sosyoloji eko- l\lahkcımcdc rUsvct aldığını in l&caktır. büyük Amerikan komutanlarının 16 ile 18 arasında öldUriıldüğU 
nomlko mcvıulıırı görUşUlmüş· kfır cdcın sanık; hldlse hakkın- A ·doğan ÖNOT. söı.IU ve yazılı takdirlerini kazan ''tı Sevimin 0 gece bir arkadaşı· 
tUr. mışlardır.ıı nın dUğünllnc da\'etli olduğu 

Kongre bugün saat ıo d:ın 1- A k 'd k r"ı mevzularda temasl•.)r General Namık Arg~ç'e K?.re- dur. Gene kız ]'ıatıa bu yUıden 
tibarcn ı:alışmalarına devam ede fl ara a as e ı.;1 de liyakat madalyası, Kore hukCı 1 beyaz ayakkabılarını boyatmış· 
cektir. Öğleden s<1llra kongre A· metin n altın yıldızlı nişanı \'e ıtır. HAien nezaret altınd:ı bulu· 
zaları Topkapı Sarayını ve Mil· devam ediyor Birle~ii Milletler nisanı \eril. nan hiç kimse yoktur. 
zeleri gezecekler ve saııt 19 dn mi~tlr. - -------
Baltallmanında l\lılll Eğitim Ba· " mıısı 1 incide> 1 kAnı öğleden sonra Milli Savun. 
kanının kokteylinde hazır bulu- Kanatlı, Hava Kuwetlcrl komu· ı ma Bakanl!ğı mUste&arı Kor~e
nacaklardır. tanı Orgeneral Göksenln Deniz ncrnl Fevıı Uçancrl de maka

Eskişehir' de uçak 
Kazası 

( Bası 1 incide> 
vasıtada bulunanlardan yaralılar 
vardır. Tahkikat devam etmekte 
dir. 

On kisi ı;chit oldu 
'.Mihalıccık, 12 (A.A.) - Bu. 

ı:Un Beylikalıırda mecburi inls 
yapan ask<'rl uçağımızın sebep 
olduğu kazada yaralananlardan 
on kisi ôlmüştUr. 

Sağ kalan uçağın pilotu ve di· 
ğer beş yaralı Eskişehire gön
derilmiştir. 

Kuvvctleri komutanı O~amlrnl mında ziyaret etmiş ,.e Türk or
Altıncanla kurmay başkanları ve 1 dusu hakkında ikmal bakımın
allıkalı dairl'lcr başkanları isti· dan alınan kararlar hususunda 
rak ctmislcrdir. Müıakercler ile izahat ''ermiştir. General yarın 
saat sUr~iiştUr. uçakla İzmire gidecektir. 

Amiral Carney ve General l\Iontgomrry salı günU 
Schlattt'r yarın uçakla Napoliye ıehrlmbe grllyor 
gideceklerdir. 

ikmal lş1erlyle ilg111 Ankara, 12 (A.A.) - Kuzey 
hlr toplantı Atlantik paktı kuwetlerl baeko-

NATO kuvvetleri kurmay bas· mutan yardımcısı Mareşal Mont
kan muavini \'e ikmal baskanı gomery 16 eylQI 1952 salı günü 
~"'raıısız Korgenerali Valluy bu saat 12.30 da Ycşilköy ha\·a ala
sabah Kurmay Bnşkanlığında ik· nına mu\'asalat edecektir. l'ılarc
mııl isleriyle alfıkalı başkan ve şal l\Iontgomery, 26 eyl<ıl 952 
ditcr subaylarımızın iştirakiyle cuma gününe kadar m~mleketi
bir toplantı yaıımıstır. Bu iı;:tl- ml:ıde kalacak ve )

0

uFdumuzun 
mada Tilrk ordusunun hazerde muhtelif bölgelerinde tetkik gc· 
ve seferde takip ettiği ve edece· tileri yapacaktır. 

J"trkbrrlinde bir )'Dralama 
Kırklareli, l2 (Telefonla) -

Ü klip Ce\8tpa~n mahallesinde 
Hiı e) in oğlu Mehmet Kabada· 
u ile aynı mahalleden Bayram 
oflu Hasan KUı:ük. derede ko· 
nın otlat m:ık \ liztinden kavgaya 
tutu5m ı slar, Bacan bıçakla ar
kada&ı Mchmedi ..af ır yaralamıe· 
tır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmı , 
sanık sorı:usundan sonra tevkif 
edilml tir. 

Yihbatı Adil tc\ ldf edildi 
Ankara. ı: <Hususi) - Dün, 

Devrim ilkokulunun bahçesinde 
müessif \e ı:lrkln bir hAdlsenin 
vukua J:eldl(tinl ve aslen Bolu· 
lu olup Erzurumdaki bir piyade 
alayına mensup bir Yüıbaşının, 
Lunapnrktan dönen ı: yasların· 
daki bir çocu~ıı iğfal etmek 
mak adıvle mektebin bahçl'•ine 
"o'lird ığünll ve mıık~adına nail 
'>lem3dan ma'1alle bekçisi tıı:-ı· 
fından ) akalandığını bildirmiş· 
tim 
Sanık Yilzbası Adil İlerici. 

bu sabah ifadesi alınarak sorgu 
yargıçlığın a tevkif cdllmiıtir. 

Ta~ anlıda 
T 1;şanlı. 12 ~Hususi) - İl· 

çemizde kunduracılık yapan lh· 
nn Trmlz adında biri, 14 ya~l • 
rında bir erkl'k ı:ocueuna teca
vüz l'lmck i !emiş. ı:örenler ta· 
r fınıhn yakalanarak polise tes· 
!im cdılmiştir. S:ınık mahkeme· 
re trvkif Pdilmistlr. 

Rokırki:i ·dl! bir yaralama 
Bııkırkö\ e ba~lı Kay abası k5· 

Undrn Musa Ercan ve Musta
fa Kliı:ük isimlerindeki iki ço
ba'l çocuk aralarında çıkan bir 
mlinaka a vUzilnden kavı:ıya tu· 
•u muslıırdır. ı.~ıtı ev.ket Atrs suı;Ustü yaka

~ ... ~!.lcı ~ıbı 3 kilo saf eroin ile 
~ d azınorfin ve diter mal· 

met Ali Bilginin ailesinin dik· civarında bulunan altı ev ile 
katsiıliği yüzünden ocaktaki a· ambarlardaki buğdaylar da yan. 

ği ikmal meseleleri üzerinde mil- Bu gezi esnasında Mareşale 1 
hım milzakerelcr cereyan etmls· Kara Kuwetleri komutanı Orı:e· 
tir. neral ŞükrU Kanıtlı refakat edc

General Namık ArgUç, kendisini knr§ılayan ailesi efradı arasında 

Kavga esnasında Mustafayı 
varalayan ııusa yakalanarak 
hakkında takibata ba~lanmıstır. e eıe geçirilmiştir. teşten yangın çıkmış, bu ev ve mıstır. General vaııur ve maiyeti er- cektir. 
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İstanbul 8oğaıı bölgesinde Birinri Ordu manevralarının bltme~l münasebetiyle dün yapılan büyük bir geçit ı·esminde piyadelerimiz komutanların önünden muntazam bir 6ekllde geı;iyorlar 

Piyade ı;okluğundaki tanklnrı mıı grçit re~nıine haşlamadan önce haıırl ık anında Kamyonlar taralından çekilen ağır toplarımız 

f 

Dünkü geçit re minde tanklarımız heybetli görünüşleriyle gererlerken Geçit resmi :.ırac;ında bir komutanımız jiple geçerken \C bir keşif uçağınıı1. 


