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1 Kütüpha~~ı;;; ne haldedir? 
Yazan : Orhan Şevket YÜKSEL 

Bugün ikinci sayfamızdadı_r __ _J 

Orta Doğu'da Sovret 
faaliyeti arttı 

Anıerika Dısisleri Bakan Yardımcısı dlln . ., ., 

Sovyetleriıı kuııdaklaına f aaliyetiııi 
Amerika'nın Orta Dogu 

anlattı 

ile 

~ D. P, oiA l'e.U Me<Us "'ubu dUn•K topl•ntı .. M"fü »!onunu hmom'" dold0<mu>l0<. 

i ~var, C. Başkanlığına 
ilci •• 

elSI gittikçe artıyor 
Amcrıka Bil'lc~ik Devletleri 

Dışişlcrı Bakan yardımcısı 
Henri B~roade, dun saat li.30 
da İ tanbuldaki Amerikan kon 
solo5luğu.nda kısa bir basın top 
lantısı yapmıştır. 

·Meclis Grupunun ilk toplantısı dün Menderes'in 
~nuşmasıyle açıldı ve namzetler tesbit edildi 

Amcrıka Dı i lcri Bakanlığı, 
Ortadoğuda. cenubi Asya ve 
,imali Afrıka dairesi reısı 
Byroade. sözleTine ıki a;ündür 
İstanbulda çalı makta olan bil 
~ uk elçiler konreran:.ında.n ba 
hisle baslamı~ \e öyle demi ~-
tir: , 
·- Libyarlan. Pakistana ka

dar 13 memleketteki Amerika 
B. De\ etleri d ıp lomatları İstan· 
bulda toplanmış bulunuyorlar. 
hu tem ikiler umumiyetle kendi 
bölgelerine aft meseleler hak· 
kı.nda raporlar verirler. Ancak 
b z arada bir bu şekilde top· 
!anmakta bUyük fayda mUUı. 
haza cdıyoruz. Toplantı müdde 
t;miz mahdut olmasına rağmen 
Orıadoğu meselelerini bütün 

~~h İU.,l(Ritfl B. M. M. Başkanlığına Koraltan, Başkan 
~ Vekilliğine İleri, Apaydm ve Budakoğlu Hı ilen Liyafctten ,,011ra cepheleriyle ıncelemekteyiz. 

-----------.....,..----------- Amerika, Ortadoğuyla git~i 
Amerikan elçileri dun \'ati tarahndan 

namzet. Köymen Grup Başkanı seçildi Eisenhower, 1Çin H 
, 1 de daha faıla ilgi:enmektedir. 

'ınd'ı ne ~ıra kanaaUmce bu bölgcn·n 
emn iyeti biz.im kendi emniyeti 
mizle doğrudan doğruya ilgi. 
lidir . Bu bölgenin emniyetini 

Rusıul Muha1Jiri.mJzdcn 

Ankara, 12 - Yeni Demokrat Parti Meclis ırupu bugün d d "" 1 d d • 
saat 'ı~~k~:ı~~~ 1:1tc~~;~mk~:~~~~ ;elen genel başkan Adnan 1 yar ım e ecegız, e 1 
~ıcndeı·e .. kıs~ bir :ı.oııusma raptı. 1954 sc?i~ıeıınde partinin Dien Bien Fu düştüğü vakit komutan de Castries 
kazandığı kahır ckserı)clı:ı mAna \ e kı)ınetını be!ırtti. 1\lende- •• • .. •• •• • •• w .. ' 

re.s Demokrat Paı tın in maddi ,.c mfınevı sahada ba~arı an işle·! uzermde buyuk umf qrma ve gogsunde moda/ya-
ri~ \e atılan temel:erın cmeıe:crini onümüt.deki ~ıllarda daha far olduğu halde bürosunda beklerken bulundu 
comertçc vercceğıni anı.attı H sürek i a.kı~lar arasında kursli· A.socıated l'rc s ı-- 1 
de.n indi. Washini:ton 12 - Başkan Ei· ı· ı ı A 

Cumhurbaşkan ığ•r.a ;ı upun 468 me\ cudunun ittifakıylc ienhower bu~n bir basın top· I fi } apel 
Cela Bayar sPçı di. Climlıurbaskanının grupa hitap eden me~ajı ıanusında, yapuğı konu~a sı· ~ 
bl t 1 b k t { d ku d Ta mda .Birle ık Amerika'nın • 

ua gene a& an aı a ın :ın o n u. < De,11mı .sa: 7 ü: 4 de) u:biatJ~ c Çın Hındı devlet erı· Jstaııbu}~-1 • 
ni .komtinizmdcn kurtarmak \o· lla 

Fes satışı 
!unda :,arfcttiği ı;:a) retlerden 
vazgcçmıyeccğini beyan ctmis· 
tir. Ba;ıkan. hur dünya de\·:et· 
lerınin Çin Hindine b}botmus 
nazariyie bakmamaları gerekti· :••••••••.. • ......... . 

ğini söıtcmi~ ve demlstir ki: ! Beyazıt camii avlusun· : 
<ı;\laamafıh bir memleket ancak : • : 
ve yalnız kurtulmak istediği tak : dakı fes satışı hakkın· : 
dirde kurtarılabilir. Bu itibarla : d t hk'k 1 : 
güney do:u Asya de\•let:erlnden ! a a ı at yapı ıyor : 
müte~ekkil herhan::i bir ittifak t••••••••• .......... : 
kurulduğu takdirde, müttefik· .. . 
terin Çin Hindinde müdııhale~ e j Dun Bey~zıt caınıi . avlusunda 
geçmek husu:;unda herhansıi bır fes salan bır ~~ıs_ lak~l~nmıs· 
haklan olmıyacakur. Ancak Çin tıı:: R~maz.an mlina~eoetıy,e ca
Hındi bunu istediği takdirde mıın k~pısında t~sbıh ve nama~ 

Ud h • bah"s me\'zuu olabilir surelcrı satan bır şahsın. aynı 

1 
m Dı!na:ien ~u Komutanının . uı~a~da. fes s~tışı yaptığı ıhbar 

teslimi edılmıştır. Polu; tarafındau ya. 

11 
• Kong 12 (A.P) _ Ko- kalanan bu şahıs Serez11i Hayı·et 

mün~:tg Victminh radyosu bu ge· ti.n . ç_alıkavuk'~.ur. Hayr~t~n \er 
<De\'amı sa: 'i Su: 3 de) dığı ıfadede ~oyle demı;ıtır: 
-o-- •- Bu fesı tanımadığım biri 

bıraktı ve yerine bir bere a·a
rak gittı. Ben fes satısı yapmı· 
yoruın . • Et 580 kuruşa 

Kadar çıkh 
Hadise ile ilgilenen Savcılık, 

fes satışı I§inin &ümul derecesi· 
ni ehemmiyetle tahkik etmekte
dir. 

VATAN - Bılhassa Üniversi
tenin hemen yanında tek dahi 
olsa fes satışı yapılması hayret
le, teessürle karşı:anacak bir ha 
d.isedir. 

<Dt'lıamı Sa: 7 Sü: 3 de) 

tehdit edecek herha.nsi bir du 
<De\'amı Sa: 7 Su: g de) 

l\lerhum Selım Tura 

B·asının acı bir 
Kaybı daha 

Türk basını dün değerli u· 
ZU\'larıtıdan birini daha kaybet• 
miştir. Senelerce muhtelif iazcr 
telerde çalışarak Türk basın ha 

<Devamı Sa: "l Sü: 1 de) 



-ı 

Dışarı· YAZAN: 

VATAN 

<<Naboland>> ın sahlmasında 
ısrar ediliyor 

run~ş~n ne ~: 1 Oı•JıaJI 
Jursa olsun, 

Şecl~et YİİKSEL 

ıNaboland • acente< e:leyhinc aı;ılan Uç tazmınat davasına 
dün TIT üncti Ticaret mahl.emesınde deum edilm•5tır. Bunlar 
avukat Dr. Suat Tah•in Tiirk"ün 50 şehit ai esi adına aç•:ğı 1,5 
mi yon, profesör Hikmet Bclbey'ın .ehit Albay Hakkı Burak 
ıuh~si namına açtığı 120 bı:ı, avukat İsmaıl Aygen'in ,ehit Teğ
men Biılent ailesi namın:ı açtıfı 40 bın liralık tazminat diiva •a
r•dır. DUn ·u durusmlda c;öz alan a\•ukat Dr. Suat Tahsin Turk, 
•i\abo'and • şi ehinin s2ıı\rr::mnı veya acentenin 5 milyon 'ira
lık teminat yatırmas•nı istemıstir. Acente avukat'arı İhsan Yar
ı:ııvnt'la Uzaraki Kü• kc:lio~lıı'nun bu talebe. bir haftaya kadar 
cevııp vermeleri karar al'ın:ı atınmı§. duruşma başka giıne bı

rakı mıstır. 

lbl%%at hridıSc· 
Jerın ıçıne gır 

mcdıkçc gerçek bir fıkır sa· 
hibi olnnamı)or. Hatıiı f ı kır 
sahibi o ma)ı bır tarafa bı ra· 
1ka'ım, ço~u zaman tatlı ta tlı 
aldanmak ışten bılc değıldır. 

Kütiıphanecilığ m izi çok ~ a· 
Ji:ından ıncelemek imkanını bu· 
tan ve söyted ıklcrinı delillc
"°iylc ısbat edcbılecck biri sıfa
tiy:c diyebilir.m ki. bu me\Zua 
bugtine kadar ıhma ! edılen da 
'\"a arımıun en başında ~er 'er 
mek; hem )erinde, hem de fay 
dalı bir ıs olacaktır. Şun\ı bil
hassa ve bılhassa açıklamak is
terim ki, milli etitim demek, 
okuldan 6nce kitap \e ki.ıtUp
lıanc dcmektır. Zıra ktitupha· 
ııcler bir ccmıyct ıçın oku"dan 
daha fazla Hizum'udur. Okul
ların, yAnl tahsılın sonu ur
dır. be'ırli ~aslarda başlar "e 
obıter; habuki okumanın sonu 
yoktur; en az okul çağından 
başlar' e ö!Unceye kadar de\'am 
~der. Okullar şu kadar bin ta
lebe ,kUtüphaneler ise 22 mil
yon vatandaş içindır. Her ) as 
\'C her seviyedeki insanlar içın 
lbıricik kurtarıcı okumaktır. 

1ı1illl eğitim davasının bır 
~ok sahalannda eskı~e göre 
fersah fersah yol aldığımız bal· 
ele, bu suh.adaki durumumuz 
ne yaZJk ki. eski hamam eski 
tas o!maktan ilerbe gıdeme
mi~tır. Her şeydtm önce de 
değışmcsı icabeden tek bir şey 
\'ardır: Zıhniyet. Kütuphanecı
liğin cemi)Ct ha~atındaki mu
ıazzam anevkıinin kavranması, 
meselenin halli >olunda ilk a
dım atmamıza kafi ge'cccktir 
kanııatinde) ım. Garp memıc
rkeUerınde kiltuphane daima 
birinci p:Anda tutulur. Bugiın 
Amerlka'daki halk klitüphanc· 
aerinin Sa) ısı 8000 Cİ\ arında
dır; bu kutllphane:erın kayıtlı 
\iyesi 30 mll)on kisidir. Her 
~ıl, yalnız okumak Uzcre alı
nan kıtaplann sayısı ise 400 
ımıl)on cı dı bulmaktadır. 

Bıtde ise kutuphanclc ı;ı as· 
tını vakıf kıt.ıp arı t<' k l 

eder. Bun ar Arapça Far ça \e 
Türkçe e: yazmalarıdır. Karan
}lk, bakımsız medre5e ko c'e· 
rındo durur ar; uç, be bın ki
tabın bir ara) a gctirılebildiğı 
beş on )Cre de b r ki.ı uphane 
levhası asılmış \'e boylece Ti.ır 
kıye'nin kıitüphanc ihti) acı 
karsılanmı~tır ( !). 

Memleketimizde her bakım· 
dan en ı:Uzeı bırer brnek olan 
Amerıkan kıituphane eri bulun 
duğu halde hiı'a cami ve tekke 
kose.erine sıkışıp ka'mamrz. 
mewua ne kadar :sabancı kal
dığımıu her gun ) uzümüze 
vurmaktadır. E asen ktitüpha· 
necilik sahasında bize miras 
kalan eserler olmasa:sdı, saye
sinde kütuphane erimiz \·ar di
ye bvünen'er belki Ac"ılik erini 
görür de biraz fa~ rete gelmek 
ıuzumunu du~arlardı, zira eser 
ederek sö> li.ıyorum, l\I E. \' e· 
kaletının KUtUphane er l\Iiidilr
lilğü tamamen mef üç halded.r. 
Bır misal verelim: 

t;erlı olan 55 bin ci lt )azma 
eser bulunur. Bu kütuphancde 
kurtların dantelA ı:ıbı delık 
deşık eUığı paha biçilmez kıtap 
.arın )anında, cildı bozulmuş, 
şırazeden çıkıp dağılmıs kitap
lar, kiltuphane me\'cudunun 
yarıdan !atlasını ıe,kıl ettiği 
iha lde, cilllcmck ve korumak 
ıç i n para ızlık bahanesiyle en 
kıiı;lık bır gnyret sarfedı lme· 
mektedır. D ğer taraftan Mü· 
dur odasına kı) metli çini soba 
almak, b nlcrce lıra sarfiyle 
hiçbır ışe ) aramı) an bır ves
ti) er yap ırtıp bır köşeye at· 
mak. Cı> fa)dasız :ı;erlere on 
b nlerce lira sarfıylc tas dÖ· 
.şetmek a.;ın para bulmakta 
guç uk çekı memekte, Vcklıle
tın verdığı tahsisatın > üzdc be
şı bıle kitapların bakımına tah 
sis edilmemektedir. 

i.rtanbul'da SUleymanhe Ca· 
mlinin arkasında bir kütUp· 
hane vardır. Dünyanın en bü
yük :s ıııma kutuphanelerinden 
biri olan bu kUtüphancde ço~u 
paha b çılemi' ecek karlar~ 

B ugünkil anlayışla kütüphane 
memurlarının vazifesi. toz 

almak. yahut kurt ayıklamak 
değ ı , kitap:arın ilmi tasnifiyle 
meşgul olmak, ı:ünden ı:Une ı
ıerlıyerek bır ılim haline ge· 
len kiıt{tphanecılık mevz.uunda 
etudlerde bulunmak, neşri)'at 
)apmaktır. Halbukı, yııkarıda 
biıhsetti •ım klitliphanedekt 55 
bın eılt kıtap ıçin ')::pılmıs bir 
tek karton fiş )Oktur. \'asatl o-, 
!arak ıunde bir taneyi blle 
bulmayıtn okuyucu'ar ise. nur 
içınde ) atsınlar, eski terin ha· 
zırladığı iptjdal basma fihrl.st 
lerden faydalanmaktadırlar. 
(Bunların da çoğu yanlıstır. 
Binlerce ciltlik yeni eserler ise 
okuyucuya çıkarılmamakta. ge
len'er eli bo5 dönmektedir. 

, 

2 GÜN 

Öbür taraftan memurlar ise 
bir ~.utuphanenın kalbi demek 
o·an karton fış. be>ni demek 
olan ılmı etüdler ve nihayet 
damar arı demek olan neşriyat 
işlemle uğraşacaklarına kı· J 
tapların tozunu almağa çalış· 

Scauıaa & · SoNs 
A.O. i LAÇLARI 

YENi 

Belediye kömür 
foku yapıyor 
Fatih Çırçır Bodrum çıkmazı 

İbadethane sokağındaki 2 nu· 
maralı mahzende depo edilen 
200 ton mangal kömilrtinliu i· 
çin iç n yandığını bildirmiştik. 
Kışın tevzi edilmek i.ızere Yu
goslav~adan ı:etirtilen mangal 
kömürleri hfı'ıi yanmaktadır. 

Diğer taraftan mahzenin üs
tündeki evde oturdukları için 
çıkan gazdan zehirle.nen Em"ne, 
Lütfiye ve Şehzadenin tedavi
leri yaptırılmıştır. İtfaiye yan 
sını söndürmek için çalısmak 
tadır. 

Mustafa Kemal Derneği

nin toplantısı 

Mustafa Kemal Derneği ge· 
çcn yıl olduğu gibi bu yıl da, 
A tatUrklli:ı Samsuna hareke~l
nio yıldôniimü olan 16 mayıs 
954 pazar günü saat 16 da. Şi5 
tideki Atatürk İnkiUıp müze· 
sinde, kültlir ve öğrenci der
neklerinin katı!acaklan bir top
lantı tertiplemiştir. Atatürktin 
Samsuna hareket etmeden önce 
oturduğu ev o'an mllze. toplan 
tı sonunda bir kere daha gezi· 
'ecek ve müze müdUrünün iıa 
hatı d nlenecektir. 

Pirinç talepleri arttı 

Son glinlerde yabancı piyasa 
!ardan pi"rinç talepleri artmıs· 
tır. Japonyanın piyasamızda 
fat sondajları yapmasını mil 
teakip. İnnilizler de fiaı teklifle 
rinde bulunmuşlardır. Anlaşma 
ya 'arı dığı takdirde. İngıltcrc 
~·c ıoo to!l kadar p·r nç sevke 

1 dılebılecekt r. HMen ekstra Mı 
sır t ohumu ma:Iar 73-74 Di-
rarbakır 105--107; Kulaklı 
ı 15-125 arasında muamele 
görmektedir. 

Toprak alhnda 
1( ~ı;ın isçi 
Halkalıda b"r lnsaatta çalışan 

~luraı Gülınez kayan bir toprak 
yığınının altında ka larak ağır 

surette yaralanmıştır. 1\lurat 
aldığı yaraların te ıriy!e biraz 
sonra ölmüştür. 

Frenleri patlayan kamyo

nun sebep olduğu kaza 
Şoför Kazım idaresind<'k: 

2-1353 plakalı ta şkamyonu Acı 
badem yolundan Kadıköye g i
derken frenleri patlamış Ye du 
V3ra çarparak devr°l'miştir. nf'v 
rılmc sonunda şoför mue f~ i 
MehmC't Eml8k ile kam~ on .tize 
rinde bulunan Yakup Akbaş 
ve Satılmış dır surette yara· 
!anmışlardır. Yaralılar !litimu 
ne hastanesine ka'dırılmış. tah 
kikata ba~la.'lmıştır. 

Üsküdarlıların bir 

teşebbüsü 

Üsküdar ilçesi Demokrat Par 
U ocak başkanları. ileri gelen 
parti mensuplan tarafından 
B. f. l\1. nin 10 uncu dene a 
cı:ı şı dolayı iYle otobüslerle 
Ankaraya b r seyahat tertiplen 
r.ııstir. 

Seyahate iştirak erlenler ta
rafından Atatiirl-;Un kabrinın 
ziyaretinden sonra, demokrasi 
davamızda güzide h izmetleri 
sebkeden 'e aramızdan a~Tılan 
!arın, Kore ehillerinin ve mem 
leket kahramanlarının ruhları
na ithaf cdılmek l'. zcrc önümüz 
deki 14 5 954 cuma ı;:unü Harı 
Ba~ram Ve cımı nde b r mc\ 
!ut okutulacaktıı. 

Denizcilik Bankası 60 

kamarot alacak 

Den zcilik Ba.nkası, iç ve dış 

• • • • • • • 
• 

• • • • • • • • hatlarda sefe'l"ler yapan vapur 
• larında ı;alısurmak üzere 60 ka 

• • marot almaya karar vermiştir. 
• Bunlar kurs gördükten sonra 
• vapurlara tevzi edileceklerdir. 
• Böylece bilhassa dıs hatları i-
• çın kalifıye kamarot ihtiyacı gı 
• derilmiş olacaktır. 
• • Hususi müesseselerde ça-

: lışan işçiler de ikramiye 

istiyor • 
• 

·Basüsttine efendim• Willie 
hayretler içinde kalmıştı. Bu 
doğrudan doğruya Queeı'e ha· 
karet demekti. 

Stilwell nasıl olsa altı a:: 
izinsizdi. Onun için altı defa 
karaya çıkmaktan men cezası
nın hiı; bir manası olmıyaeak· 
tı. Bu bcraet etmek demt'ktl. çınladı. Maryk bıkkın bir eda klzden evvel uyurken yakalanır 
YüzU bir balık yüzü sılbi ifa· ile iskemlesinde arkaya yas:an sa, kötü sicil a'acaktı. 
deo;iz o!an Elmasiye göbekllye dı, ve telefonu aldı. ıl\1:ıryk Keefer tatlı bir eda ile • E· 
baktı. konuşuyor ... Evet efendim... fendim~ dedi. •Ya gece yarısı 

• Porteus yazdın mı?• Di~ 0 Başüstüne kaptan. Saat kaç· nöbetini tutmuş olan . ubay-
sordu. ta?... Evet efendim. Xohetı;I lar? Ne olacak onlar sabaha 

·Evet efendim.• subayı da bulunsun mu? Bas- kadar pek uyuyamamış o:acak-
FJma:.iye göbekli tape edi'· üstüne efendim. Telefonu ye- ıar!• 

mis olan zabıt?an imzalatmak rinc koydu ve göğUs geçirerek •l\Ir. Keefer, gece yansı nö-
ve doğruluğunu tcsbit ettir- bekleyen subaylara, ·Bütün su beti herhangi bir vazifeden ge-
mek iı;in kan ter içinde ve su· baylar beş dakika zarfında sa- rek'i değildir. Kimseye gece 
ratı asık bir halde alona gel· !onda toplanacak ... Gene blrı i :rarısı nöbeti tuttu diye tak-
diği zaman subaylar akşam ye- bir şey yapmış1> dedi. dirname verecek değiliz. De-
rneklerini henüz bitiriyorlardı. Queeg başı aşağıda, kam· min de SÖ\'lediğim ı:ibi. havlar. 
Snn olarak imzasını atan K~· buru çıkmış ve yüzü kızgınlık· e~er siz benim isteğime ;:öre 
efer .• Pekii'a Elmasiye Göbek· tan gı i bir halde içeri girdi hareket etmiş olsaydınız. ben 
li» dedi ·Götür hunlan ona.n Artık subaylan arasında ken- de sizin arzulannıza göre ha-

Yazıcı her kelimeyi <::ın &ta- dislne karşı hiı; sadakat kalma- reket ederdim. Fakat şimdi siı 
rak • BasüstUne efen,,ım- dedi nı.ış olduğuna kani bulunciu~u- yapacağınızı yaptınız ve buna 
ve çıktı. nu söyledi. Bunun için subay- karsılık da müstahak old•ığu-

Keefer • Bir finca:ı ıh ha içe. lara yapılmakta olan blltiin iyi nuz muameleyi görecekS!"IZ. 
cek vaktimiz var• dedi. muamele'er sona erecekti. Ye· Bugün öğ'eden sonra tertiple· 

:\faryk .Neye kadar. diye ni bazı nizamlar koyuyordu. nen çocuh""Ça. garezklrca bu-
&üpheli bir tavırla sordu. Jurnal yazılırken yapılacak dala~ığa ve Jıele Stilwell'in bil 

Willle •Simdi gorlirsunüz• tek hata. sicilde beş notun kı- hassa beni mahcup etmek itin 
dedi. ıKendinizl sıkı tutun • rılmasma sebep olacaktı. Bir hazırlanmış olan ifadesine ge
Salonu bir sessiz'ik bürl\dJ. yal raporun veya yazının geç kal lince, ben bunlardan '-imin 
nız kahve fincan' arı ~ ın iclrde ması da saatte beşer notun kı- mes'ul olduğunu bilmiyo•um 
dönen kasıkların sesi duyu'u- rılmasına yol açacaktı, herhan- • fakat kuvvetli bir tahm:nim 
yordu gi bir subay sabah saat !lekiz· var • her ne ise artık subay-

HAV~ 
VAZİYET.İ·,~ ~ 

Mühendisler 
Denizcilik 
Bankasrndan 

Yeşilköy l'llctf'orolojı istas 
~onunun talınılnterine göre 
bugıin şehrimiz 'e dvarında 
ha\a sabahle);n çok bulutlu, 
sonraları az bulutlu geçrcck 
tir. Hüzgiirlar kuwy yonıe· 

rinden orta kunctte e:.ecek, 
ha,·a ıeaklığında ise ılüııe 
nlsbeten dıişmc olacaktır. 

Aynhvor 
1 

Denizcılık Bankası camiası 
iç:nde vazife alan mühendisler 
den bazılarının aldıkları ilc-

Dünıin en yüksek hararet 
derecesi - 15, en ıhişiik + 
12 olarak ka} dedllmi~tir. 

Kücük haberler 

i 
retleri az görerek vazife er n· 
den imfa etmeleri ve ba~ka 
mıiesseselere naklctme'eri. Ban 
ka ıdare heyetınin dıkkatl'li 1 
çekmış \ e bazı tedbirler düslı
nlilmeğe haslanmı~tır. Azami Uc 
ret miktarının biraz arttırılma-

--.._...._ - - - --..- - - ~ sı keyfiyetı nin de bu g dışe mli * Harbl)e<len 1321 de mezun o- ı · ' f ıan ıubayJtr 49 unc" ~ıkış ylldô- essir o amıyacağı \'e ıstı :ı ları 
nümlerı münnsebetl>'le 21.s.1154 Per- durduramıyacağı anlaşılmakta· 
4cmbe &ı.lnu saat 15 te İstanbul Or· dır. 
duevı aaıontarınd& toplanare.k, aınıt Şimdi;e kadar 10 il müteca\JZ 
kutlama atınu yapacaklardır. ~ Uksek mühendis başka vazıfc-* Şehrlmlzele teınııııer \ermekte ' . 1 
olan Apollo s rklne 22, 26 ve w Ma- 1 !ere .nak etmışler<!ır. B ılhassa 
rıs ı:unıerı Ulı:okuı 6 rencllerı. 17. ıs karayo !arına fazla miktarda 1 
21. 24, 2'. 27 ve 28 Maya aonıert nakil yapılmak tadır. 
d orta dereceıı okul oırencllerl ı:ı- B k · ı tik k 
debllecetlerd r. an ·aca verı en en Y ·se -
* Samsun vapuru dUn 11.:uı t 14 te ucret 650 liTB olduğu halde ka· 

3SO J oıcu Te 82 ton )Ukle Batı Ak- ra) olları 50-55 l ra ycvmıye 
denlı: ee!ertnıı çıkmıştır. Vapur İ&· k d 
tanbuı·a dönünce. Do"u A.kdeuız ıı- \erme te r. 
man\arı arasında çall6IDak üzere 6 Konservauar orkestra • 
aylık rlnı; ııeJ'erlerlne başlıyacaktır. * Danimarka Güzel Sanatıar .Ak•· konseri ı 
demlstne mensup 90 klş111k bir Öğ-
renci kame ı memleketlmtzi zırnrct Şehir Orke .. trasının önümUz
etmelt mnkaadıyıe yarın şehrimize dekı 16 mayıs pazar sabahı Tak 
ıelecektlr. · B 1 d d k · • * Bir müddettir çekilen karp!L ~ını . e e 1) e gazınosun. a .ı \ e 
cıarıııı ı. Bötıe Tlcuct Müdürııı:unun , reccğı ~~nsere kıymetlı pıanıst 
aldııtı tedbirlerle izale e<111mıotır. ıııc ı Verda Un Chopin P a.no kon
partı 20 ton karpit ihtiyaç ıahlp- çertosunu çalmak suretiyle so 
ıerlne tcv:rt cı1ll<>ccı:t1r. 25 t<mluk · 1. t 1 k · t ' r .. k edecektir 
ıı ır parti de J&kında memleketimize ıs o ara ıs ı 11 • : 

~eleccktlr. Programda Beethovenın 7 ncı * İtalya ı e memlckctımız arasın- senfonısı de vardır. 
da imza ed letl pamuklu Te pamuk· T k · ı • • d · · 
ıu mensucat anla muı beklenen ne- e stı camıasın a yenı ış 
tice~ ı verememcktecUr. AIAkalıJara . h . I • fi k 
gelen malWnıı.ta aöre, pamukluları· ' tı a arı çı tı 
mızın ıtandardlze edilmemesi bazı 
flkA~etlert mucip olmaktadır * Aynnnrar tel çıvt tabrtltaaın· 
da bekçilik yapan 26 yasındaki Ö• 
mer öuaya, fabrika üzerinde dola
tırken , elektrik ltablolanndan cere
rana çarpıJmıttır. Ömer. lcaldırlldı
tı ifçı Sigortalan Dlaparuıertnde öl
mO•. h6.dl.ıie hakkında tahkikata 
blıJlanmı tır. * Vatman Yıuuf Yılmaz tdare
llnde~ı 31 numaralı tramvay Ak •· 
ray 11eposuna ;lrerken 7S yaşında· 
ki HüanlJC ye çarparak a:ra~ının kı
rıımaaına ıebehlyet vermiştir. Yara
lı Cerrahpaıa Haatahaneıılne kall1ı

rıımıştır. * Kumkapı Köşklübamam çıkma
:ı:ı 10 numarada ot\lrıın F~rlde KU
çükbulut, koca ın1an bo;anınak için 
mahlı:eme~e giderken tee Ure ka
pılmış ve tendtırdıyot ı~mek ıuret!· 

le intihara te ebbUs etml tir. Fer111t> 
Cerrahpaıa Haatahanuine kald.rıl
mı&tır . * Sarhot n •llnd~ ı.ı~ak rıcıutu 
halde B:.ıytıkdere caddeılndekl Hu:
k l Özen'ln ıı;a:ı:lnOS'..ına s;eıen Ham
di Bostaıı~Ju, burada oturan Ha
lil Şener ile Abdulah öz·u 51şe ile 
yarıı laını tır . Hamdi, ı;azınoda ta
bak. çanak kını> n alet çıkardıktan 
onra kaçmıştır. 

F. llter Belediye Reis 

Muavini oldu 

Bolu m illetvekili seçilen Lut. 
fi Oğıı~turk t en acıla.n beledi) c 
rc ~s ınuavınliğinc bele~ıye ik
tı:.ad m!idilrü Ferruh İ ' ter ta· 
yın cdılmi,tlr. :\lüdur mua,•ini 
Muzaffer Akgün belediye ık
tısad müdür mua\'ınlığ"ne ida
reten vekalet edecektir. 

Türkiye daktilografi sürat 

müsabakası 

Türkiye Dakti o~rııfi sUı:at 
şamp yona ı :ı arın saat 14 de 
Spor ve Ser ı sarayında ) apı
!ac;ıktır. 

Tekstil Sendikası, kendi ca· 
miası içındeki sendikalı i çilere l 
iŞ\·erenler tarafından yapılan 
baskılardan şikayette bulunmak ı 
tadır. Bu cümleden olarak. Şeh 
remıni Kenan ve Sa •m Aslan
bek ipek dokuma fabrikası ,.e 
Saroatya Emın Kirim ipekli do 
kuma fabr kasında sendika i -
çıieriyle işverenler iht lHa düş 
müşlerd ' r. İddia edıldiğine gö· 
re bu fabrikalarda da sendikalı 
işçılere baskı yapı " nıakıa. isçi 
mümessilleri işverenler tuafm 
dan seçılmekte ücretler vaktin 
de ödenmemekte ve iicret dil· 
şüklükleri ~örıilmekted" r . \'a
ıiyet. bölge çalısına müdürlük
leri tarafından tetkik edılmek· 
tcdir. 

o· ğrr taraftan, Ku"ruı;esme 
Teksti ' Sal)ayii T A. O. i e sen 
dika arasındak i h~ilaf da. salı 
gıinü yapılan ke ın uzlaşma top 
lantı•ında neticelenemem•ş 'e 
: hıiliıftn halli yüksek hakem ku 
?Uluna ahf\mıştır Kanımıirscl 
fabrikasındaki is ihtilfifı da 15 
mavısta kesin uzlaşma :ı o:uyla 
h e ~ lışılaca ktır . 

Yedinci kattan dü~en 

inşaat iccisi öldü 

Te~vikiye caddesindeki 103 nu 
maralı 'inaşatta çalışan l\Tehmet 
Tez, yedinci kattan aşağı dü -
müş ve ağır ~urctıe yaralanm • ş 
tır Mehmet hastaneye kaldırı
lırken yolda ölmustUr. Hldise 
hakkında tahkikata başlanmıştır . 

r-TA~Vf 1-1 
13 MAYIS 1934 

PER E:\IBE 

Şampiyona)a bıı yıl Ankara 1 
ve 1zmiT daktllo.,rafı bir ncılerl 
de istirak edecektir. 

.\Y ;-,_G\.'~ 31-lllZIR 8 
RU:\fİ 13i0 - NtS,\~ 30 
UJCRİ 1370 - R.\\\IAZ.\~ 10 

\'asa ti 
04.44 
12.10 
16.06 
19.18 
21.07 
02.44 

Ezani 
09.27 
04.5·1 
08 49 
12.00 
01.50 
07.23 

Kartal araba vapuru 

sefere girdi 

Karla! araba vapurunun tec 
rübe seferleri sona ermişt•r. (Jı; 
küdar . Kabataş aTasındaki se 
ferler mti bet net ce 'erdığın
den Kartal araba \' apuru b.ı 

hatta tahsis olunmuştur. 

S.-\BAH 
ÖGLE 
İKİXDİ 
i\KSA'.\I 
YATSI 
İllS.\K 

Gazf'tl'mlze ı:önderllcn ~azı 
•e resimler basılsın, basılma· 
.111 t:uı~ ~rt•:..,ıe~ .. 

c~- A.K.YARDAfl 

edeceğim ve behemahal netice 
a 'acağım . .t Kapı glirüllü ile ka! 
pandı. 

K ecfer şortları ıle ranzasının 
üzerine oturmuş T.S. El

liot·un sllr'erinı okU)Ordu. 
.Hey Tom• Bu koridordan 

doğru gelen l\lan k'ın se 1 idi 
·Eğer me$gu' değilsen bir kaç 
"dakika buraya gelsene• 

.oerhah 
l\laryk de şort arı i'e masa

sının başına oturmıı~. re mi ya 
zıları karıstırı; ordu. • Perdeyi 
ı;eksene Tom ... , Bana liitfen 
söyler misin. Kapt.rnın Stil· 
well'e niçin gareıi vıır?n 

ıSte,·e ben ne olduıtunu bi
liyorum ama sen sözlerine gene 
aldırış etmiyeceksln • 

·Söy'e seni dinll~·orum ıı 
• Peka'fl, o Stilwe ı vakışık· 

Iı genç, sıhhatli, muktedir. ca
zip olduğu, ve herkes tarafın
dan sevildi i için: lc,.ndlsind• 
de bu vasıf ann hiç birisi bu
lunmadığı iı;in . ondan nefret 
ediyor. Melwille"in Bi ly Bu<ld
ını okudun mu? Oku. Biltlln 

hikaye oradadır. Stilwell kap 
tanın tatmın olman,ıs hıı> ıarı
nın semboltidıir. O'lda, kenm
sinin malik olmadığı için eı· 
mek istediği her sc~ vıırdır . .. 
Tıpkı başkasının oyuncak arı
nı kırmak isteyen b.r çocuk gl 
bit Kaptanda böyle çocukça 
hisler. insiyaklar pe:; r .. z'adır 
Çok mühim bir Ami ı - yAni 
cinsı amili bu husus:a baş ro-
ü O)nadığı halde ise kırış•ır
mıyorum ...• Maryk yüzünü f'k 
şitti Keefer sözUne devam et· 
ti. «"B•lı) orum o noktadan son· 
ra işler çok karışıktır. Fakat 
unutma ki bastırılmış arzula~ 
pekAIA nefret haline gehr .. 
Bizim kaptanın rahııts!zltğı da 
tam bu iş ... :o 

• Peka a Tom, bu kadarı kıl· 
fi. Te~ekkür ederim» İ:-lncı 
Kaptan kalktı \te yatağına çık 
tı, kenara oturdu. Kalın kıllı 
bacakları havada sallanıyor
du. ıŞimdi kaptanın Stilwe'l'e 
niçin garez olduğunu ötren
mek ister mlsln?• 

·Tabii. Hiç şüphesiz senin 
nazari~atın daha derin .. . • 

•Ben naıarlyeden fi An an-

NUMARALARIMIZ 

)6801 36802 
36803 36804 36805 Te'efon 7.lli hemen o sıra·'la den sonra veya akşam saat sc- lara karşı yeni politika takip 

!...----------------------------------·-----------------------------------------------------------------~ 
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-WJ 
~o~ ıneselesinde 
lJ e ıradı mileri 
~e d • , 

e hır adım geri! 
C,,,,..,, .4.LTEMUR KIUÇ 

"'- kon1er (Ilı '""&tlt l an ında, Kore 
~ ~ iter· hususunda bir a· 
it " llıt t i 1 .ı:ııUlemeden, lliıı 
\ı.ı~t&tlesj e ıne döııüJdü. Eo· 
.~~tsi ~ a lında KorCDln 
t~r te :_ıele&idir. Gerek 
"."it Gunev '-" ı · ı '•rtu botuı - a.ore ı er 'e 

ler 1\ ular Te Kuze,• 
~ıt t~tkt~~enın birleıı.me i~i 
~ili lıirıe ırt~r. r akbl i ki 
• •1tt llt11 ~').~ temin hu u-
\u tti 11 Utdukleri yollar 

* IJ3şkan Elseıılıo\\t"r, Çin 
Hindı de\ letıerine ~ aııı
lan ) ardım tarın deum e· 
deceğini Ö) ledi. * fılletleraraı.ı Ba ın l"n • 
tıtü ü '\'ıyana'da ı;alı ma· 
lann:ı ba !adı. • 

* İran e ki na~bakıını Dr. 
i\lu-,addık hakkında 'crı· 

len uç ~ı11 ık hanis kara· 
rı TemHıı · f' l ıısılik ed ıldi . 

iki Sovyet «t ~111ıtkt,~ · 0Ylesine tezat te • 
4tı .~ de daır ki. ne Cenevre· 
lı~ l\Otad ha tııun b" ··d 
'<il b • e . · ır mu • 
'-'~ lr lıar tnutareke halinden 
t-~ dabıı; ı haline geçmeli: t. ~,~ ildi' g ·· .. .. 
'tU1 . J\orerı . orunmu~·or~ 

'l ıı.. tl'iıı .,. 1 eruı ve Kwev 
ı.. """tı "'ar · • "' ı llııııd .enın birle me· 

Ataşemi lite ri 1 

Hollanda gazeteleri 1 Yunanistan' da yeni 
londra' dan çık ı yor 
Londra 1'.? • Soneller Birliği Ve Türkiye Deprem oldu 

t,! tlltr .:: a ıleri iiı"dükleri 
vvyJe b"·ı • t-. u asa edilebi-

litıt tt t o 
1 llıııı Atrı~· l\uuy l\:orede 
~aı •tıar • 'ller :ınume ille· 

~a ttı aı 'ıtıı •11t , tında eçimler 
1 ıt touı~d "~lel'ck müme 

lıııtıiııl · akı t>arlimento· 
ı, 111011 • 'e b. · 
t ~lı 1111 tııilr ~:l lehkle ııar 
~t~ltııe ltt' .• bıı· parJamen-
'• dır, ırılntt iİni 1elı:ıir 

~. ~'~ 
'lıı:~~ıı ~ıhn bütün Kort\·i 
~ ' İ' '\ Pt' · -
t ~'iıı: trectlin?1!1 ha~~imiyeti 
t!~~tr ise, 1 • 1 •.~ri suren J..:o 
1~ ~•~ttıbutun Koredeki 
~~ t~~tıe?~n ıltı ay ıar· 
''"'qtoı' te G~nı , bundan on 
~~I'\ tı uney Kore par
~~. ter y~areli altında rniJ 

~t 11, Gtre:ılnıa ını 1 ıe. 
Cı.. ~~'~k Gunev Koreli· 
Cltr lı oJ. e Batılıta~ bu nJli• 
"' . ... •tak 1 . .. 

ı...'"llkii :n· tıraz elmekte 
~t~ttlerı ırıe mi ) l illrt
~ e iit dtniLin kilo
~~ htıııeıı'sı~e (ekilirken 
t."'bQtt' der& hlu'ııun ;.,,. 
ıit>ı tk 'e aı tekrar geri 
~.~~tq 1iYaaj lı &elıneseıer bile 
h\ıı ~ dııııı a. kı altında t n 

bugun Londra'da Ru Elçıhğinde 
\'llZifc i '.? ::.o'~ e ha\•a kuwct· 
teri Bınbaşısının lngıttere'de 
casuslu k~ apmat.a çalı tıklanna 
dair In~ıltere tarafından ileri 
ı;uriılen ithamı reddetmistir. Dış 
isleri Bakan'ıgından bi'dirıldiğt· 
ne zöre. Ru.s)a'nın Londra Bı.i• 
yı.ik E'çi~i Jacob Malik ,bunun· 
la beraber iki Rus Atasenıılile· 

rinin Londra'daki \3Zifclerınden 
geri alınacaklarını so) lcm!ştır. 

7 Mayısta ca u luk te clıbU•ü 
lı~d be.:.ini açıklarken İngiltere 
2 SO\)et dıp omatın:ı. memtekr· 
ti terketmclerı içın 10 cün ml:d 
det 'liennı ti. Ca.:.u~luğa te ebbü. 
ettik!eri sö) 'enı•~n bu iki ahı. 
EIÇiliğın ha\ a ata~e.:.i mua' in 
sıfati) le burada vaufe'i o'up 
l951 denberı Londr:ı'd.dırk.r. 
Her iki:ıi de B:nbaşı rulb" ·:ıde· 
dir. Bırınin adı kan Pı:p cev 'e 
dığerinin Andrei Gutko~'dur. 

Bir genç kıza 
Dört kisi . 
Tecavüz etti 

~.'<lJ~ .. b~~a · ll'lda olacaı.tar 
"'tr lçnı(I ' ı1lııt~t:tiııı ı. 1' yapılacal» En elki gere şehrimizde. sur 
"'!~ t koın~n!roıdan iri dı ına kaçırılan bir genç kıza 

t\ ııı ll&IJ nıstıer mallım dort kışi tecaviız etmı tır. Rir 
t\ tft hik· anara\: bütün ha anedc hademe ık yapan 20 
~'~l ıın olacaklardu·. va ındaki Xecmi~ e. ehremlni 
~hr \;t Sara) meydanından ~eçcrken. 

t..~~ llı"• ııa ~u iki pJinın a) ni semtte balıkçılık ~ apıuı 1 
~~'t!;ı' 1'orelli Ulıkan oktur. met yanına neJmı- ve; 

h.::ttı bil birleşme ine •- Sen•n cvg"'in Vedadı 
~Ot t~ıı cı: ka fazla tehaı· biraz evveı Topkapı dı ında ol· 

\ı.,~ ~111 lıirt ~oktur. Batılı - dürdüler. ister en ı;cni oraya 

nadohı AJan ~ ı A ~wdat~d Pr~n 

Amsterdanı 12 - 2 l la)lS se· Atına 12 - Bu sabah erken 
çimlerınin ~ıcfaesi Hol:andı Tes 1 bir &nalle PPcloponcz bolgcsinin 
mi me.h~fıhnde ' e maubuaunda 4 köyunde rnkua ~e:en deprem 
ga) et ı) ı karşılanmıştır. Gszetc· Jer , füunden en az b'r kı"l öl· 
ler dört encdenberi iktidarda mu~ \e bir ha)li c\ ~aık·~ı-tır. 
b~ un~n . ~e~okrat Parti.ni~ :sarsıntı, Patras. Trıpolis şehir· 
.P• ensıplerını . . ıcraattnı samımı Jerindc de hı rdil mi~tır. Aynı 
ıfadelerle tah'ıl etmekte " bu bölgrnın di~er bazı kö~lcrindc 
kadar k ısa bir ıanıanda hükume· de ha ar o du~u tahmin edil· 
tin harici YC dahili ı;iya:ıette ~ii. mcktedir. O mahal erden henüz 
terdiği ~ üksek i kt idarı ve ikti· başkente kat' ı raporlar "elme
ı-adi ;,ahada e:de eıtiği fevkala· miştir. Bura) n varan ba~7n ha· 
dr neıicc'eri takdirle tebarüz bcr'erınc :öre ,\ prasprıta kö· 
ettirmektedir. Türkiye'nin De· ) iinde bir C\'İn ~·ökme~i ııeııre· 
mokrat Parti zamanında Atlan· ı;'nde bir kadın enkaz a ltıııda 
t k Paktına !:ırme~e mmaffak kalarak ö'müş, koca ı ve iki ço· 
o'duğu. Yunani lan ,.e Yu~o,lav cuğu ~ aralanmı~tır. 
~ a ıle üçlü bir p:ıkı. Pakistan ile Geçenlerde vukua L:e:en dep· 
b"r an'a,ma aktederek diinya remde ağır ha ara ul:ra' an 'fe-
u hunun takvbeşine hizmet el· aha e~aletınde de ye

0

nı dcp· 
tiği zıkredilmekte 'e bütün bun remler hi cdı mi~tır. Yoıo~ I.a· 
!arın her zaman iftıhar edilebi· rıssa, Karditsa , Farsa a ve So·. 
lecck parlak bır muvaffakıyet ifade' de kun etlice sar,,ınlılar 
olduğu. bu hu>usta herkesin 2 mu.tur. 
müttefik bulunduğu bi'dirilmek -------------
tedir. • 

Dün gece 
Beyoğlunda 
Bir kaza oldu 

~lemleketinıizde iktbadı saba· 
da alınan tedbirler de ta:.vip e· 
dilmektedir Bilha:.sa ) abancı 
sermayeye ve petrol i~ lemıcle· 
rine mütedaır k~ nunları n rhenı
mi~ eti \ e t ayda'a rı üzerinde dıı
rulmaktadır. Ilollandalılara na· 
uran, Tiırk mi.leti, Demokrat 
Partı~ i dort ;,ene tecriibe etmiş· Dlin gece 'aat 11 15 sıra arın· 
tir. A)nı partın ıı 1950 seçimle· da E cktrık idare,iııc aıt b;r 

tamir arabası arkasına takı lı 
rindt' n daha büvük b:r ek•eri- ·· ki B ,,1 · · 
~et'e iktidara ::~tı~'mis olması roıııor · a c~oo u ıstık al cadde· 
da Demokratların sıkı bir imti· sı~den . ı:eçcrken kar~ı taraftan 
hanı bü} ük muYaffakı~ etle ~e· ı !:'e. s nema ına doğ!u gc_ımek: 
ç:rdıklerı 'e padıık net cr,e1 ° ~n. Avutun.~ ı <>~ ~a~Iı:rın 
elde ettikleri surc•ın.ı" mlıta'aa da D ılbıler ;;erderık, roınorkorde 
edı·mekted ır. b~ıluııan 6-7 metre uzunluğunda· 

~~ 1 ~btr ~llltsiui 1 te· gotiıreyim• demı tir. 
~ıııı,1'h ıııae' bunun kC!mii· Bu sözlere inanan Necm·y, , NATO LOJ·ı·sf"ık 
Uı.~ıuf tııtnı oınu_ accagnm gitme.) i kabul etmi ve 1 meUe 
~ Oqtr de 1b.~ ~etlrmedeıı, beraber bir oıomobill' binerek 

kı raya çarpm ı \'e romorkun 
altına dlişmü~tlır Ya it adam 
kendıs"ni topar amağa \3kit bu· 
lamadan romork a)aklarının ü· 
-zerinden ı:~mı~, her iki m ağı 
topuk hİ7.ası ndan kırıl.m Dİ' b.· 
ler İ ' k Yardım Hast:ıh:ıne• ine 
kaldırılmı tır. 

~tııcı,~lı~rınlllun Koreye Topkapı dı ma gelmi~:'r. Sur Kısım Baskanı 
~·~ki ııı~ a kani olma- dışında b"ı· fabrıka önUnde bek 
~ l~ı11 lc l tt~areı.. dunıınu !iyen hnıetin, Yeysel, Yılmat • 
~~lt de hıı ~ıler. lfer iki Hıkmet ıs·mıerindekı arkadaş· Gelı'yor 
)~k ~ lurıkü hal eldi' tarı da otonıobıle bı.nınlşler ' c 

~r~A:~~~:f ~: atr~:~~r;~;i~~ ~~::~:~;~:~g:,~~;~: r .. y .... E.YULS u~~ LUDotE•:rm~~ 
ı~i g .. ~ı .. Kore dı ın Hikmet amılanna nail olmak e ~ h "'ıt Fransız Korgenerah Po~deno , 
htlİk~İlıilır k~libğin gide· iç n :-;ecmireye c rarlı igara beraberinde bir Tüm:eneral 'c 

',,., "l°or. ı u da "Ok iç!rmis1er. sonra da banca b k h 1 ~ <,
11 

' r ·urma~· e~ eti olduğu ha'dc Buıun ~''-"'~ .1n ,.,ıı 
J, re tehdit Ctnl• lt'rdır. Saat 24 Tiırkı~ e'dcki kara. ha\·a ve dr· 4ıla)a l ı bir ~H ... hıla 

~61\ b I de :'\ecmiye.)i Sehrem·nınc hı- nız tesıslerıni ı:ezmek iızere l 7 cılabılırıı nır: :> 
~ 

1 
Q ıkçı gemisi r aka.n sanıklar, dün yaka anmı Ma)ısta memleketimize :e!ecek ı :i 

( 0 l~ ll{QYıp brdır. Tahkikata de\am edii- \e 9 ~ün kalacaktır. General , c ı Q ~ 
, it ~ 

1 
~ (.\..\.) mektedh-. mai)etı Ankara'da ~Iilli Savun· ı ~ 

be
11 

~ •ltı k' - 3500 evin Gen eral laure n ce geldi ma Bakanlığını ziyaretle resmı ~ 
~ lıdtllıarı ı/dSıtıhı Ö!iimil· Ankara, 12 (A.A.) - M. !it. istişare'erde bulunduktıan ye Do" ş EL 'ı Ev : 
~ <ı 24() J dctıi fırtın a ' '· t emsil bürosundan a'dığımız kara, deni:ı. ve ban tesislerini :ı 

ı;ı;~~. : 4Ybo,~l>On balıkçı matümata gore Giiney Avrupa gezdikten sonra 18 .Marısta lı· ~ 
~'<ııı(e ':~Ok ·b~~ haber müttefik ha\a kuvvetleri kuman mir'e gelcceklertlir. 1 B ·ı R Ü EN ~ 

• l\l ı~t Ytik gemi· danı gene al Scha'etter'in yeri- Fransız Kor~eneralin in ha•· 
\ ~~ lııtan 1 vermi !er, ne tayin edı'en korgenrral r.ııu kaıılığındaki he~ et An:.::ırıı 'e ? 
't~trt( <I& ıa ~~~ küçük rence \'C c•i bugün saat 18 de h mir'den sonra Konya . İsken· S llam•na ı. ~.ı.r : 

kayb0,~ı denize hususi uçağı ile ~chrimızc gelmiş derun. ı:.nurum \ e i stanbutda dal t""''" . ı . .. ı.. ı.u : s· ~·~•l'<lır. !erdir. .. ... , . .. . ... . ,... :: 

~1JNL'AR YAP! ~REDi j 
~u-"'::ı--.---

Et fıa tları , tana m sat ışı 
, (alan dinlemeden 580 
kuru~a kadar <·ıktı . mu te
madıyen de 'iık~eliyor. 

Rir ıamanlar ~adeyag da 
bolle başıboş gidt'rdf. 

Vt' an!'ak nl'batisi çı kıık 
tan ~onra rahat bi r nt'f" 
alabildik. 

,\ıı la§ılan bir r.ıhat ne· 
re ... daha almak idn nebatı 
elin \'t knıhın ı brkleıneluen 
ba ~ka i'U e ~ oı.. . 

F.C:YE1' GÜRE · i~· 

El Cumhurül Mısır 
Gazetesi sahibinin 
Durusması 

' \ woetaıtd f'r~u 

Kahırr 1:.! - Solcu hafıalık 
F.I Cumhurıil M ı:;ır ~azetesinin 
sah ibı . ~;b[i)uze~ r Xag b, bugün 
.\lı~ır lhtı al \lahkcme i huzu· 
runda kendbıne ısnad edilen 1 
b!itün suçları inkar etıııi ı·e 
suç.:.uz olduğunu SÖ\ lenıışt·r. Xa 
gib, de\'lel ale)hınde faalı\et
Jerc girı ~mek. )abancı çene'er· 
le hbirliği ~ apmak. .ı:azctes ı ııi 
de' Jet menfaaı!eri a le~ hinde 
kul anmak \'~ bazı e'eman::ırla 
fe:.;at kurmaktan sanıktır. :\'a"ıb 

2 hafta "' vel tevkif olunaı·ak 
~azetesi kapatılmıstı De\ IC'I' i· 
haneı .suçu .:.Abit ~ıiriildiığıi tıık· I' 
dirde. idam l'cıasına çarpt:rıt· 
ma.-.ı nıilmkiindlir. 
1.iibnan , ;\l"ır a'krri rrj imin i 

tanıml\OI' 

Be~rııt 12 (T.IL \ .) t.iibn:m 
ba~ını . \f ı ır'daki a~keri iktidar 
alC\ hinde iddetl i yazılar M"" 
retrncktedir. Ga-zeteler Mı ır !· 
dared enni c ıddrlle tenldd et· 
mekte. askeri ıktidarın derhal 
,·azife ım ıH 1 ere bırn'kma ını 
istemekte 'e Mı ır'dnki a kcrl 
iktidarın I.ubıtan tarafından ta· 
nınmt) acağını bildirmektedir· 
Jt'r. 

Di~er taraftan buradaki l'gi· 
lilcr ıarafından açıklandığına 
gore. '.'ı lı ır nota. ı reddedı·ece];: 
ve Mahmut .\hdlılfath Mı, ı r'a i· 
ade ed•lme~ecektır. 

Dr. Musaddık 
Hakkındaki karar 
Tasdik edildi 

A<i~rı31ed PrtliS 

Tahnn 12 - \ kert Temyiz 
mahkeme i buglın abık Ba~ba 
kan hı addık hakkında geçen 
]erde ' en len hapis karaı ını tas 
dlk ctmi;.tir. i yargıçtan mtite
.şekkil mahkeme he~ EHi a dik 
kararını bre kar,ı altı ile ver 
mistir. İı'anın e ki Bab akanı 
3 yıt mıiııfrr ıt h~pi reı.a ın a 
mahkum ediim'ştir. 

TEŞEKKÜR 
,,ıte b . " " , , ııı.bındll Mu-

:ı:atfer G önel'ln ııeçlrdltı çr ltlt h u · 
t.alıklArı uzun r.a ma n bllyUk bir a • 
!Aka Te hnakatıe yakından takip n 
udavl eden Ord r ro!. Dr. 

- im,.\ :-,- 'l KR l \il.SU. 

11e de erli DahUh e l\lütehaaaıaıan 
Dr. !"evzat Yrı:tn&iı, Dr. Bnb M•h· 
met Ali t.ıı;ur ,.. deCerll aııablJ a 
mutehauıaları Dr. Ge neral RU,tü 
Bıls:e, Dr. ErtuC:nıı Kutlut'a a ll• a• 
dına fUkranlarımı aunarım 

Re i l l Rl\.\.U'.'f 

VEFAT 
Fabrl\nQlsR Kanı.mehmed'ln 

t ı. Ytlkııtk Mlıhtndb Sadtd· 
din K aram e!\m ed . Nl$f.nta ı 
Ortnokulu MUdUrtl 7.•kl Kara · 
m ehmtd nırkı Karaınehm•d 
\ t Dr. Aydm Karam•hmert'ın 

babaları. llArUlblkmet\ıl lali· 
rnly11 ru~asetl ve D rültunO.n 
H adi! Tarihi ..e :lıml Ke•~m 
Müderrlsllğlndtn • emeıdl, Be· 
ro.ut Der111'mlarından, Arap· 
kır·ıı 
ni '<F.\l~ \\'~! K\Jt \MEH~ıt ;o 
rahmeti rahmana kanı :uuş· 
tur. Cena esi 13 Mıı.'l"ıs P~:· 
şembe ı;UnU uat ll.30 da LA· 
leli Gençttlrlt caddesi ı • nu
maralı ulnden alınarak Bev•· 
za c amUnde cenaze n amu •• nı 
muteaklp Edlrneıtaııı ŞehlUl"l· 
ne defnedilecektir. ~ rr ~~'. ~:,.,;~"::;~~ ~~=~~ ~.~, ·.~~~r.:· b~~;~~~,!~: ı E ...... ~~NKASI 3 

~ ler ı~n vesıle ya pılabtlırleT. memleke tin en büyük ve ~ -•••••••••i 
,.,:_~~~ l"ifet istediİ!imiz bu mudur \t: bu sağlam bir temelinin kUrul· 11'••••••••••••••••••••••9' 
~~.~llıutd )&ıı.Yorı na hakkımız var mı? d ,yo- nıa~ı telakki edi}·onıı. 
~ ~~il ~t A\'rul\a \ e ruz.• T ürk toprakları gibi, :">·erat l • • ) 
~ ~~Q~ll!U~' yeni tı \'e üstü zen!! ln ve halkının 1 . G U V E N l"1 1 
·ı~~ .. "tı la~k41le ~}Ur bir YEN) lSTANBUL kavrayış kabi liyeti yükseK \... V .J 

Ltd. Orıaklığ ı.n dan. 

~ ıı 11U l'ad ı ıoyJüyor o'an bir memlekette. bu ikti· 
>'ıo t "ta

11 
• Yo kon~..; . . iJc adi faali:'>'etimizin yemis'eri 

• 'l\.''l'h. 'e-- - . .... ıtı . b k ._ k'l.lli~ ld~n~1tk temin DE\'RE nı ı:orli) or ve unun pc • ~ a· 
·•~ı;"I' ltıto b b0 Jd" · Habip Edip • 'l'ôrehaıı <:um kınad daha çok artaca~ı hu· 
~ '~ı ir .... 1 ırı- susunda en küçük bir şiiphe 
~~ ı l' 'Usul 8-.ınc sa. huriyet deniniıı ımdı)e h· 

!te~'ııbıyor. '!!.be ibenıın dar ıeçirdiği uç denedcıı Ye düşrniiyoru z.• 

2:lU31 Telefon numaramız 
15 Mayı- 19j 4 den itiba ren 

7 3 
olacağını ~ayın ın ü,tcrılcrim•ze blldirlrız. 

l\lillch·ekilleri yerlerini anyorl ır 
t tıı~. ta ir llıtılıu Yoldan bılh ediyor. Birinci dene A· AKŞAM 
ıı.:'l~~ llttıırııs llefet ga. tatiirkün vefatından b ir i ki 
"' h .. tıı.tı•~bYaıarı d a sene evveline, ikinı:l de\re 
~~ ~ ıııbllıak ~ .akası için tatürkiın öıümündeıı lıia - KA'R1S1K 

HO~ MEMO - Bu medeniy et asrında milletvekilleri faz la yorulm amalıdırlar! l 

~~'~ ~ffak tiyot: ve e- renin milletin lraılr ıne bı · H E!'AP 
• ıı ~aııı lt Olanııyor. nkıldılt umana, üı;üncu de\- Akşam ~ azı~·or: 1 

*tı;.l '1!~ ler ~a;nu.nıar. ;nl re D. p . nin iktidarı eline S.mdiye kadar neş.redHe.n 
~ ~ \1;? ~)::tara §ısı~a va ı1dığı zamana aittir. i.\um 11 rakam' a ra ı:öı·e ~myorduk 

~~lııl)'ı- 11hauı 8alı1 ıp bu- dene için diyor ki: · ki 2 mayıs ı:;eçimleTinde D. 
t) bıı "'klanı 0 ntası b"r · Biz b u d e\-ri ı\tntürkU ıı P. 1950 ye -;:ö r t' bir milyona 

\;_~t llb·Oekııde nıe elesin- cumhuriyeti kurduğu \ e bil- vakın C. H. P. ise :l8 bin 
~ bltı1cu 11tt1ıırn:;;1 1!1Ua yük in kılnplar rap ığı dr\ re· İ'azJ a oy ka t andılar. 

lrı~tr lıte C!decek ıçin :'> e benzetebilir iz. B"Tı .ıd ... :'> ı- Dünkü •Yeni Ulu<:. da Nl 
~ tı.~tlc kar" &e sonra kık \'e önük bir mcmie.ı:N n hat Erim o 1950 dl'ki oy nis• 
\ ~i~ l.ıısanı ınızd3 )'al içtimaı ve sıyasi kalkınma ı. belleriylc 195.J dekile r kıya s 
t 1 ~ ?lıtııa 1 ar gönnek şimdik"nde de. iktı :ı<fi ~ lı la.ııın<"a. muhalefetin ilerle· 

;ıııııı ~il llfa~ıkarılmaz rüyü ün uzun adımlar aıma- d iğı . iktidar partbinin geri-
<t • ~ty· 11dl ita iş_ kiın- ya ba laması miışahe ıe edıl· !ediği anla- ılıyor• diyor. 
~ ~ ıı 111 •. ~ rarı netı. mektedır. Bız de d iyoruz ki: Re:.mt 
b •::ıı. ~ · lı~~ u tıfak iş. Her mem!eketin ku "r.t ve bir makam b1r an ev' el •u 

t rırı " t"u d tt~lc •ndı . ercce kudrctı. hatta a~kert kU\'\ C" 'rakamları açıklasın ki. han~I 
• ~oo karartan unden ııyadc " ktı adi ve sinin doğru olduğunu kat'I 

hra' l'M· mali kU\"Htıy"e olçulcb lır. olarak anlıyalım.• 
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~ G;ENERAl ALİ. FUAT··CEBESOY~ Vakitsiz ihtiyarlamanın 
sebebi tütünmüş ..• 

Seçilmiş Hikayeler Dergisi' nin 

1 _.... ............................... ~ ......... --. ......... ..._ ......... ._.~ 

MA YA'DAKİ KİTAP SERGİSİ 
-~8 -........................... 

• . ..............•..•..•.••• 
• • . • • • . Sigara içmemek kafi değilmiş, sigara içilen yerde bu- ~ 

• . . 
• • • . . . 

lunmamak da lazımmış - Bazı alimlere göre tütünün ! 
• 

fena tesirini azaltan bir ilôç vardlf: (C) vitamini ! . • _ .......................... . 
T.ıtilntın Akc:ı er kanserine 

sebep o duı;undan on u
manlarda sık ek bah edı ı}or. 
Tanınmı bazı profcsor crın 
flerı surdılklcrı bu iddıa her 
tarafta. b Iha sa çok sıgara jçı· 
len Amerika da buyuk a'iika 
U) andırmıştır. Muhte:ıf mu
c eıoe erde bu munascbet'e tet 
kık er ) apılıyor 

Şımdı Rus l ımlerindcn biri, 
Profesör Mıasnıkof oruı' a :•c
nı bır fıkır atmıştır. Sovyct 
Tıp Akademı ı Azasından olan 
'e bir tıbbi toplantıya katı -
mak üzere Parıs'e gıdeıı bu za
ta göre insan arın vn~ıts"z ıh
tıyar amalanna başlıca scbl'p 
olan damar sert'iğınin en bil· 
~ uk imılı sigaradır. 

Hıç sigara içmı~ "n'crde de 
damar sertliği görü'mı>ktedir. 
Rus Uımi bu hususta diyor ki: 
• Ya'nız. sigara içmemek yet
mez. sıgara içılen yerd.:ı bu un 
mamak da lizımdır. Sıg:ıra du 
manı do u bır }erde o havayı 
tcneffuc eden insan tıpkı si- • 
gara içmiş gıbi olur .• 

profcııor l\liasnikof'J g5re 
sıgaranın fena te ırınl a

:ı:.altacak bir e:ı vardır· <C) vi 
ı:ım.nı. Yaş sebzelerde bilha .. :ı 
domate ... ha\ uçt:ı llmon,port:-· 
kalda bo miktarda bu unan 
(C) vıtamininın bily Uy ip ge ış 
me. yorgun uğa tahammü'. vü
cutta bıriken zehirler n tesir· 
Jcrini aza'tma hususundJ bü
yuk lesin o duğu bilıniyordu. 
Rus profesöru şimdi bu vıta
mınin damar sertliğin" mani ol 
duğunu söylemektedir. Damar 
ların sert'e mesinin baş ıca 
sebebi kanda kolc terin mikt~
rının faz a olmasıdır. Profe or 
(C) \ itamınının kole terın mı..: 
tnrını aza'ttığını. bu surcl'e da 
mar sert ığinın önüne geçti i
ni sôylemcktedir. 

Rus A im'eri ta\ anlar Uı.c
rınde milhım bır tecrıibe yap· 
mıslar, bunlara çok ~ağ ı ~ ıye. 
cckler \ermiş erdır Bu \azı) et 
tc kolesterin mıktarı daima ıır
tu. Fakat bu defa ):ağ ı l emek 
lcr vcrırken <C) 'ıtamını de 
yutturmuslardır. Bunun netice 
sı o arak ko e terin miktarının 
yarı yıırı)a düştüğu goru mu~ 
tür. 

1 anınmış film yıldızı Joan Cr:ıw 

•ransiyondan rahatsız ol:ın 
insanlara (C) vitamini veridi 
~ı zaman kolcsterın m:i\ıarı· 
nın m.ıhlm surette a:r.a"dı ı, 

ford sigaı-asını ) akıyor 

hatta bunun normale indiği gö 
rulmüştur. Fazla ko'eııteriıı sar 
ra yo i)lc defedllir. (C) ,iıa-

mıni karacığerin safra 
nı arttırması sureli) 'e 

ifrazı 

bll!'a 

••••••••••••••••••••••••• ! 

yardım etmektedir. 

İki sene ev>el iki Po!onHı A-
limi hayvanlar 'e 60 kadar 

insan üzerinde yaptık'arı tec
rubeler neticesinde (C) Vıta
mininin kolesterin iizerindeki 
tesirini tUtüniln azalttığını :ıör 
mlişlerdir. Sigara içilen yerde 
bu undurulan hayvanlarda da 
aynı hal görü müştür. 

Po'onyalı Alimler sigara içen 
erin ya•nız kendilerine jeğil 
başka arına, bi'ha a çocuk ar:ı 
çek zarar \erdikleri k~paat~n-

1 dedırler. Yapılan bazı tecrlibe 
•er bunun doğru olrluğunu gö, 
termiştir. Sontag ve Wal'ace 
ııdında ıki İngiliz doktoru bır 
gün sabahtan aksama kadar fr 
gara içılen ) erde kalan b!r h'.ly 
\'anın bir paket ıgara içrnıs 
kadar :::arar göroüğıinü ısbo:: 
etmişlerd.r. Bu iki doktor siga-

A nkara'da ekiz :;ı.d&nbcri 
kuçiik bir dergi çıkar. Çok 

kimse gormenuştır o derg!~ ı, 
yalnız. edebiyat düşkl'.nlcri bı

lırler. tanırlar. :\e z;ım&n ~·ık
tığı be ti olmaz. çoğu ~a) ıl.ırı
nın lızcrinde tarıh b e ~oktur. 
Bakarsınıı arada bir bo} u uzar 
kı a ır. dı, •Hikayel"t• dergi
sıdır. ama içındc hikayeden 
çok ı.ıır, makale, ten!.ıd , .. r
dır. Bu dergi her çe1ıt guç .ı.-
lere. ımkansız ık'ara kar ı ge· 
lerek sekiz yıldanberi y.ışır. 

Diırt a' rı biçimden g..:çen der· 
ginın yapraklarını karıştıracak 
o ursanız giınLimılz cdebi~atı
nın en kalıcı adlarını ;öı·iir
~ünuz. Yeni edebıyatımızın en 
başarılı hıkaye'erine §Ilı' erine 
o sayfa'arda rastlıyacıığınız gi· 
bı, son )ıllarda edebiyat dün
yamızı ışık andıran _yep~ eni de 
ğer eri de orada bulursuııuL Bu 
dergınin nasıl ya adığı, nası 
.> a,> ınına de\'am elmek icin çır
pındı ı belki de uzunca bir hi· 
kfı) e olur. Onu da yazsa yazsa 
derginin sahibi ) azacaktır. 
Cunku o da bir hika.> e yazar:
dır. Seru\ enli bir hayatın için
den ge"diğı, kendini hayatın 
bıitun zorlukları karşısında i
nat a, sebatla yetiştirdiği için, 
küçiik dergisıni de yaşa• nıasıııı 
bılmiş, bunu ba~amtı tır. Sa
lim Şengil bc:ki b:r gun •SC· 
çilmış ilik yeler Oerı;•-i» nın 
hika) esini de yazacaı.. \ma ,>az 
ma a da bit hep ını bı'iyoruz. 
Kalıtelı bır sanat .!er"'i.,inin 
uçsuı bucakııız bir i gisiz ik 
ortasında yaşaması içın çok fc
c.ekltrlık, reragat, carpışma az· 
mı gerektiğıni sanırım artık 
l•kuı·larımız da bilirler. 

seçilmiş lliklıHler Der.,i<i 
ya) ın a'anında kendince 

buluşları o an i'eri bir dergı
dır de. l\le e'fı başka dergı:erin 
önem \ermediği bir çok yeni 
imza !ara Pk o sa~ falarını açmış, 
onları \etiştirmi ur. Bugün ü
minU. değerini kabul ettil'miş 
bır çok lıika}e yazar'arırnız o 
ocaktan ~etişmiştir. Bun'arın 
ıçınde ba ta Nezıhe Meric. ı 
\'us'at O, Bener'i sayabilir' /.. 
Bılııc Karasu. Hikmet Erhan 
gı bı genç değe!' er o a~ fa arda 
kendilerını göstermek i:n1:jnı 
ııı bukhılar. Salim Sengıl ;, a~ ı ı 
a'anında \·erdiği bir kaç kitap 

1,1 gerçek <'ep kitabını Tiirk 
okuruna sunınus olclıı. Şimıli 
'ılara galerisinde :ıç• •!!ı kitap 
sergi iy'e de bu aland l ilk iin 
ril hareketi yapmıştır. Sanırım 
C'nu ı i.ırııeğıni öteki yayınevıc
ri takip edeceklerdir. 

Ma~·a'da açılan se:.·ı:ı blule 
alısı.mamıs bir şey. Bir kitap 

Oktay AKBAL 
sergbi! Du,•ar arda der'ınin 
geçtiği dôrt merhaleyı ~ô.,te
ı en dergi kapakları a~ılmı~. 
etajer!ere kitap:ar sıra:anmı~. 

• dergi sayıları diz.ilmiş. Scr;ıı
nın asıl öze' iği. Scçılmi<: hikl'ı 
~eler ya~ ınlarıııda çıka ı iır re 
hikaye kitap'arının yaz;::r ;ırı
nın her gün saat he ten sonra 
i teyen ere kitaplarını ıııı:ıala

ın:ıları. Demek her is'e.>en .:-\e
:z.ihe )leriç, Atti'a t 'ıJa, Hik
met Erhan. Orhan Kcma , Sa
lını Şengıl'in kitap'aı-ıııı tıizz:ıt 
) azarlarının elinrlen ılaoi'ccek, 
onlan tnnıyabi'ecek, on arla 
l.oııu~abllecek, ıstedığiııi ~oraoi 
lecek. Bu çe~it hareketlerin ne 
kadar yerinde o duğunu söyle
mek bile faz'a. Okur ka'abalığı 
ile yaı.ar arasındaki yakın ba~ 
ları her fırsattan faydalanarak 
ıklaştırmak gerek. Son ~ılla

rın modası olan edebiyat ma
tine eri ıle genç yazar ve şair· 
!erimiz.in bir çok okul sa~onia· 
rında seri halinde \'ermekte o'
dukları konferanslar, bu y.ıkın 
lı~ı az çok kurmağa sebep c,:
mustu. Edebiyatı, c::n~tı ka'a
balığa yaı..:astıracak Lu çcşlt 
sergilerin sık sık açılmasını gö 
nuı hter. Yalnız böyle sergile
rin l\Iaya Ga'erisi gibi "ancak 
belirli bır sanal ıneraklıcı::u:t 
uğrak ) eri halinde l:J an, unat 
\'e sanatkar çe,•re min ciı~ın.:ı 
çıkamıyan, bliyilk vK\•r kalııba
lığının gelmediği ye:Jcrde açıl 
mas1 istenen !ayda' ı sa~ :yJ
maz. Bu çeşit kitap sc;gl'cri
nmın halkın kolnyca gelip g2-
zebileceği i~lek yerlerde açıl· 

mas1 ı?ereklidir. Fransrı konso ı 
ıo hane .. i. Amerikan haberler 
biıro.-u gibi. Bel.:Jiyenin on 
~ünlerde açtığı Sanat Gale!".'il 
eı. uygun yerdir gibi geliyor ba 
na. Herh:ılde bu galerıde ) al
nıı sanat dışı sergi"et aı;ıimaz. 
ÖnümuzdeJd mevsim bu galeri 
sanat \'e edebiyat dünyamıza 
da kapı'annı açar sanırım. 

Varlık, Yeditepe, Yenilik gibi 
.> a,> ıne'' erinin de kitap :>ergi:e 
rıni Beledıye Sanat Galerısinde 
görmeği dileriz. 

Seçilmış Hıkliye'er Dergi i
nin açtığı kıtap scrgı.si ayın on 
:redısıne kadar açık kalacak. ~e 
'imli dergi kapak' arı, birbirin 
den cekici kitaµ eiıt eri. sadece 
sanat \e edebiyat sozU cdı C"l 

bir çenede bulunmak se' di
ğıniı yaıarlaıın eserlerıyle ol
duğu kadar kendılerı~ e de ta 
nışmak. beş on da:dka hu te· 
mız hav:ıda kendınizı unutma! 
i terseniz, l\laya"daki sergıye 
gıtmelishıit. Sanat h~yel!:ını o 
dergi sayfa arından, o kıtap 
yapraklarından çıkıp sizi de ~
çine alacak. 

Moskova 'da Eııver 
arkadaşlarıyle 

el· 
Enver Paşa ile öğle yemeğini beraber yedik. Konuşmalarımıza de"0111 

k Poşcıııııı 
mek üzere bir müddet istirahate çekildik. Bundan faydalanara 

verdiği lslôm ihtilal Cemiyetinin nizamnamesine göz gezdirdif11 ) 
L ___,.,_~ 
. . . . j . . l<:t•tl C tıl • 
JSTIKI.AL .:lllll RUSLARA den kurtar.ı<'ağımız islik'iıliıni- zaman bu hususa • 111 ı 
KAPTIR.:ll.\ Y.\LDJ. zı mlıslıhfıne hulül ıle Rusla· - Bana ,·erdiğ~ı.ıırı;ı. 
E "'er ras:ı)a decııın ki; 

- Pa,a Haz.retleri, tcşeb
büsünüziin ,.e faalı) etinıı.ın cok 
geniş bir saha)ı kapladığ.nı an
lıyorum. Ga)eniz ve h··oefıniz 
bütün lsliim f\lenıiııı ve Şark 
milletlerini ka1kınd:rııcak ve 
a)'nı 1.3m:ında btikliı: 'e hür
rıYetlerıni kazandıracaktır Hiç 
bİr Turkün ve İs :tmın siıın 
ınu\'affak olmamanızı istemesi 
imkanı yoktur. Benim, sizin 
kadar Sovyetlerin, Üçlinc!ı En 
ternasyonal ve Bak\1 Şark mil· 
etleri kuru'ta)·ı ile temasım 
olmamıştır. Bazı noktalarda 
beni a\'dınlatırsanıı min· 
nettar kaİırını. Anladığıma gö
re. Üçılncü Enternasyonal 11e 
Şark Kurultayı, Tilrki) e Em
peryalıstlerıe mücade:c halin
de o!dukça bize yardım ede
ceklerdir. Fakat bu yardım öl
çlislinOn ne kadar az o,acağını 
ş\iphesıı siı benden daha i) 1 
bilirsiniz. Bundan ötesi de ma
lumdur. Xe bizimle \'e ne de 
sızinte hic bir vakit heınrikır 
olamıyacaklarını söylemi,ler· 
dir, ~!illi liderlerin, bır gün 
Türk milletini tekrar herhan
gi bir empt'ryalist devletin fı. 
Jeti yaparak beyhude yerı• kıın 
döktüreceğini \'e harbin b.ı • ıı:t 
korkunç akıbetlerinı tekraı ii
zerine çöktürece~inı iddııı et· 
mişler, Türk işçi \''! kö) 'lisil
nlln liderlere karşı blrleşme•i
ni \'e hakiki kurtulu5un Türk 
komünist partisi etrafında top
lanmak olacağını ileri ~ıırmlb
:erdir. Üçüncü Eııternasyoncl 
de bu maksatla .Mustafa Suphi
nın riyasetinde bir 1>omunbt 
partisi te~kil etmiş 'e onu Tıir
kıye)·c göndermekte 1'ei gür
memıştır. işte bugiınltiı ,·aıiyet 
'boylcdır. Yann SQvyet er da~ 
ha çok ku\'\·et'enırler-e korka 
rım ki. tnıriliz Emperyaliımi.1-

Günün yazısı: 
-~ 

Kütüphanelerimiz 
Ne haldedir? 

ra kaptırmayalım. Ukrayna, mc , e prograında tbı!\ e 
Şimali Kafkas) a, Azerba) can, bun'arın aynen ta r \a 
Güreı tan. hatta Ernıen . .ııtan ğinc dair madde :ırı . . J 
buna guzel bırer mısa' olmuş- buki. yanılmı>ors bbU t ı 
lardır. Rusyanın nüfuz.u altın- ''İn faa)het ,c tcşr ır • • ıı::ıırı 
da bu'unan Şark .nılletıerin- zın ıktet merkc bU~ u J 
den şimdılik bahsetr.ne<'eı;ır.ı. olacağına işaree •

1 
bU tt• 

nus - İngi'iz ıkti aıii an aş- nuı. Acaba arad:ık 
nıası imıalandıktan sourıı, tcş- mahı:,eti nedır? ., 
kıl ettiğiniz cemi) et !ere Sov- Em er P:ış:ı; bı' c 111 • 
)et htikümctinin bıı· o)a ama _ Tecrube>le saeı-; ıe,., 
:.arclımından başka bir sey ya- tur ki. dt'di, 11ıır bçl .... 3ııe r ı• 
pabileceğini hatırınıza gefüe· ü J;ı\C " • 
bilir misiniz? ta karşı T r - • zkur ıt 
lUEltKEZ 01..ıARAK 
.:\'EDE:\' lllOSKO\'A 
SEÇiL.)IİŞ l'I? 

E mer Pa a biraz düşundıi, 
- Ben, dedi, Ru ~adan 

gordüğüm yardımı r.sa en mu 
vakkat te'akki ettim. Yaptığım 
büyük teşkiliitın şahı-'ar n bır 
alaka ı olmadan cmni) elle iş
liye bilmesi için Tıirkiycde bır 
Ş\ıralar fırkası kurulmasını dli 
~iindiim ,.e faaliyete bas adım. 
Umumi merkezin l'llosko\ a'da 
:ıçı'ması meselesine gelince 
şimdilik Rusyadan başka emin 
bir merkez bulamadığım<lan \e 
:ız cok Rus'ardan ) :ırrlım da 
~o dıl~ümdcn bir kısım arka
da- arl:ı beraber Mosko\Bda 
\'el' e~tık. 
• :Em er Pa~a ile öğle yemcği-
111 beraber yedik ve konuşma
larımıza devam etmek lizere 
kısa bir mfiddet istirahat.-: çe
kildik. Bundan fa~·dalanııral( 
Paşanın verdiği İslam lhtı'al 
Cemiyetleri İltihadı nizamr.a
mesi ile Halk Şuralar Fırk3,ı 
pro"ramına göz gezdirdim. Sdz 
!eriyle maddeler ara~ınd:ı batı 
teuıtlar vardı. 
TElt\nIS 

sa, ve ) ah ut ıne . b:l" 

TUrkbede herha;d~cel: oı 
met muzaheret ·utıı ı t 
bu huk<ıı~etin s~k n1ua'' 
tekı teşkı!Al >ll e · l> • 

1es•1 
kalır ,.e tckmıl n .,,3\i.S fl ... ~· 
der. !IIııama ı ı 11ti"ct l' 
Turkiye BU) u~ ' uc;\i." 
hıikiımetine bı.r ~ger 

1 karmak değıtdıt. naıarı~ 
hükumet nokta! -eıtl 

en ga) ır 
bildirirse. C as 0 tdU r' 
kıvenın kurtultı5U 11a ' 

• da 0 
program ıarunıı 
di at yaparız. tış:rt 

d pa<S ~ t 
Şu hal e rurl>O 

programlıırınızı 
1 

ı\l'l); 
dermeden c\"\e ıın•ıı.ıs 
noktai naz.arını 8 

geliyor. c,ab''' ~ 
- Ankaranın c tt.• 

zar edcbilırlz. 'ia 0~osıııt • 
niı•w }! 

da program 'e ıc•li. 
miz mucibince. bif 1\°etı \il. J • 

tık lstanbulun o~" 
. tadar ~ 

~Un edince> e bırıı1'1l1 
kıl it tımızı aynen uıerıııdt 
buriyetindeyıı. ·ı,Jıl: ~;. 
hangi bir dcğı<t ~ğcr r•d 
durumda değılıZ· p 
bu teşkıliıtıınıtd~i crı) e 1 
mek ıstersc ı;en <'~ 

Öğ eden sonra konuşmaları· sa getırcbılırız. ıoc<•1111/ 
mıza tekrar baş';ıdığıııııı -------

;\lı\111\ ETİ. 

• .. ılillllilıl~-~· f. r------------. * ATLAS: Tel: ~ 9" :/ ı n içmeyen bir cok insaıılaı 111. 

bilha sa kadınların başkaları 
)ÜZunden a)nı vaziyete düştük 
!erini söylÜyorlar. İngiliz dok
tor·arı hayvanların sigara du· 
manından kaçmalarının t:ıbıi 
bir müdafaa eseri olduğunu id· 
dia ediyorlar, diyorlar ki: 

<<ON>> LAR VE MİNASYAN 
(Başı 2 incide) 

imkan ~oktur. Yazın ıelenlerin 
de çoğu kendi kitabını okur. 
Halbuki kütüphanecilikten rn1k 

T(Y ATROLAR Fırtına. :ıtorPı:erı: • * ELHAMRA - yrdsJI 0 
j i 

nın ~ıu - oen!Z •• 9s ..,. * SEH R T \·.\TROSU OR.\J\I KIS- * INCI: Tel: 8.,.. .• ııı .r _. 
Ml - Patarte31'den başta ber ı;ece 1ırr • .., 
21 de, Pazar matine 15.30 cıa SOKAK· Fahişe. 43'95 .ı ..d 
l"A - Yazan: Elmer Rlce. TUrtçea.1 ! ~~:. ;;;1:: 4(>350..,. ,,, >' 

Sigara tilJ akilerl 

•Yalnız hayvanlar değıl, ne
batlar da sigara .-fumanından 
hoşlanmazlar. Bunlar ) apı ak
larını dumanın aksi htık:ıme
tine çevirirler. Dumanlı 'erde 
bulunan hayvanlar ÖJ. nebat
'ar da kolayc:ı büyümez rr. Bu 
sebepledir ki bilhas~a küçük 
)aşta olanları tiitun ici!Pn yer 
den uzakla tırmak hımdır.ı> 

Son zamanlarda y3pı'an tet
kik'er tiltün işçilennin çocuk· 
·arının damar sertli~ine fazla 
müsteit olduklarını ı;i5st<'rmi~
tir. Bunun sebebi i çı'erin mü 
temadıyen tii!Un zerrclerı bu
lunan havayı teneff•is etme e
ridir. Yine bu tetkik'"t hamile 
kadınların çocukların:n ana'a
rındnn çok tütünden müteessir 
olduklarını, bu gibi erde damar 
sertliğinin baş'adığını göster
miştir. 

---------------- - --~"'------------------

DEPRElfl ••• 

YUXAl\"İSTAND,\Kİ DEPREM - Merkezi \'u:ınistan'da. Farsa la ka abasının t•ıi e köyünde 
yıkılan C\lerinın )ıihntııan uzerlnde oturan çocuklar. Bu bölgede depremııı ha!ü olarak ara

lıldl dtwam etti:i bildirilmektedir, 

mrrılı.an Habtrlet Buro•unda 
&( ılan 410 l&r Grubu• nun sc
ı.tzlncl resim ıt1cl5i her ı:un 
.aat IO·ID ara ınd.a crzılcblllr. 
nu ıcrc:ide e'c~ıcrı bulunan 
ressamlar: Se<·ln Ocmlryol, t lk 
ret EJ~, Ozdcn Erc:ök(en, .:-ia· 
ın1 l 'aklho,lu, OkUY Günday, 
Mehmet Pucn, \ hct ~ocr, lh· 
an urdum, ilhan t tan, l'afrr 
ıazdıran. 

J ranuL Kon~olo luı;u Ktiıup
haneslnde lranlı rc5um llll
ııu:ran'uı nrc:ul bcr ıun ıo;ı&t 
l0·11 ~e ıs-1' arasında açıklır. 

o n'lar, ,erçi ~alnıı. on kisı a 
ma, ısımleri çoğul. l'.:.'ıerle

l'i ıçınde, e\'Velkilere nazaran 
daha bir ol~unluk Yar. İki ~ ıl 
C\''\ elkı sergıleri dolayısiyle 
yırıdığım bir )azıda: «BU ı;enç 
ıer de ıster isıemeı hocalarını, 
hatta sırasına göre aynen taklıt 
edl\ orlar. )Je~ca bir çok reııiııı· 
terde zördüğüınılz köylü kadın 
figiırlerıyle nakıs sistemıni, mo 
tiflcrine kadar, Bedrı'ııın re· 
sımlerinde bulmak kaabildıre 
(Cumhurıyet. 22 Şubat 19521 
demişım. Bu, pek tabii bir hal 

1 ken, bu scler. o taklit unsuru· 
nu ıtıarız. olarak Fikret Etpe'de 
görul oruL iki resminden heic 
birinın altına, )irmi yıl önceki 
.Bedrı Rahmi imzasını atmak 
kabıldir. 

Gruba ~eni kautıııış olan \'i 
vct Şoei'ın • Yenılerdt'n Yirmi 
SID cr~isındeki e erı~ le bura· 
dakı tek resmi, ayni derecede 
<lıkkatli bir çalı ma mahsu· 
ıu. Konudan ııyade bu genç 
re aın haklı olarak konunun 
p astik çehre ·yle meşgul. Az 
rt'nk. çbk te ir, b i bir bo'um
leıne peşinde. 

İh an Surdum'un bilyk t~b'o 
su da aşağı yukarı ayni formiı 
te ı:irdiğı halde, ne kadar baş
ka. Ma,·i bir zemın üzerine sı· 
yahla çizilmış konıurlar. Yaln11 
ayaktaki figürlerden ortadakın 
de. soluk tır<e bir ışık. Ga)et 
sağlam ve güzel bir tesiı· bıra· 
kı~or. 

İlhan Uğun'un kalabalıkça 
kompozis) onları, Mehmet Pe· 
sen'ın bürk eseri, az çok başka 
kokular veriyor. Şüphesiz, her 
biri A)TI çilırları dene) eeek o 
lan bu ressamların ileride da-
ha güıe'. daha olgun eser:eri· 
ni görece~iz. ÇLinkü. iki sene 
önce açtıkları ~er;:iyle hatırla· 

Zahir GÜVEMLİ 
dıCım kadar, mukayese ediyo
rum da, o zaman resim teşhir 
etmiş olan arının şimdi ne de· 
rece değiştiklerinı 'le\ kle go
rliyorum. 

Ser::ı)e katılan ressamları bi 
tirırken Xaiın Fakihot'!lu'nun 
her nedense iııı:res'i hatırlatan 
buyuk resmin.i değil, fakat o 
mini nıinı oSahaD.ııını pek ::.e· 
\imli bulduğumu sö~ lemeliyım 
)fa\'i fon üzerınde kırmızı bir 
saha. siyahlarla desteklenmiş 
ornaja yakın küçük lekeler ..... 
Lfıkin ne :uzel nisbeller içinde. 
Keıa, Cafer Yazdıran'ın basit 
kompozisyonuna rağmen gıiıel 
iki tab:o u, her bakımdan ku
sur uz ı:örünü)or. 

sat bu değildir. Okuyu-
cu kendi kitabını ne-
rede olsa okur, mühim 
olan, halka her yerde" bulamı
yacağı ''eya tedarik e:mcsıne 
jınkan olmayan kitapları .., er· 
mektir. Bu 'tizden Amerikan 

kütüphanelerinde beyhude yer 
işgal edilmesin diye. geıen e
rin kendi kitaplarını oku:r.ala
n menedilmiştir. Bizde i~e za· 
ten pek çoğu aktüel bir işe .> a
ranuyan birer kitap depo ıı ol· 

maktan i'eri i:idenıiyen sözüm 
ona ·halk kütüphanelet'i• ken 
di derslerine çalışan talebele
rin dershanesi halindedıı-. mo· 
dem manada bir kütiiphane 
olmaktan çok, pek çok uzaktır. 
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Fransız Koru;olosluğunun Kil açıklar sanıyorum. KUtUpha· * K\Jf,.'l!ı. ısıu:-.t. - çarşamba- * MiLLi: Tel ~,,,.... l 

ıi.ıphanesiııde açılan bir ya neciliğimiz çok muktedir bir cıan baftca her ıeco saat tnm 21 de, nahımdır - ı::roın , "" 
bancı ressamın ı:öz alıcı resim s:ııı. eııın talebe matınesı •e Pa- ıı Snnş ... ı· 

elin himmetine muhtaçtır ve ur matıne saM tam 17'de CINAYE"r * YENi: •'
6 

,.ıt ,:11 
Jerinden de bahsetmeliyim. ı- bu me\"Zuda çok, pek çok geç \ i\lt - Ptyea :ı oerde - Yu.an: Pre- Yolu - 11:uıı:adde f ctıl ""~ 
rantı re:ssanı ;\linasyan'la biraz kalınmıştır. Artık 1\lılli Eğıtim dertk Knotı - C'-e•tren· Tevfik S&duı- KAoıJ'O 6011' 
görlişnıek fırsalını bl!-ildum. Pa Vekaleti kendi kendisini aldat· IRh - T~ı· 40276. * HALE: Teı: lı "",.,ır• 
ns'ten gcli,>ornmş. ran'a gıt· mayı bir tarafa bır:ıkıp, işi Gizli ittıhııl11·Tel' ~tirli',, 
tıkten sonra tekrar Yakındoğu bUtün şümiıli)le e!e atmalıdır. SiNEMALAR * orERA: , ,.n•~ ı 
Uzerl.nden ParıS'e, ondan Lon· .. u Adam - H0!!.1!~ T~ı· ~ '' Kendi memleketimizde. goz - •• • ... ..,, 
dra• a donel'ekmiş. B:r İslanbul HP:l'o(;ı..tJ ctııL-rl * Su~ ıloıı ... ~•• 

, müzün önünde, ecnebilerin 'er * ALKAZAR: Tel: 4" 62 _ Pabl- 610 Kadını ·Tel: """ ...,~ 
lu vuzuhi\'le. lakın Azeri keli· diği örnekler varken. ibret al- tenin Belfitısı - Snhraıar Kartalı. * "l'l1RT: cııı·-
nıeleriyle ·dü,iine diişüne Tilrk makta daha fazla gecikmemiz * t.R. Tel: 44394 - Atom seıdeal. Esrarlı ooı. . tcıf11 
~·e konuşuyor. 'I ahranlıymış. affedilmez bir suç olur... oe"1 

.. siı oraı.la hep Türkçe biliri21 Bir Yugoslav talebe kafi- ı lzmir ceıdold~ ,.011 ' 
db or. Buna tabii memnun olu- d ,, ;ı 
ruz. Çünkii bızim burada da Komünist propagan ası lesi Ankara'ya geliyor J[ .. ~.) 11111 o t 
ı-·arsça bı:enlerııniz hal~ çok· yapan bir deli Ankara 12 (A.A.l - Türkiye İzmir lZ <~:ak•ıst~,cı 0 
tur. ~filli. Talebe- Federas~ onunun !erde zabıtıı ı.ün ııı• Jl1eıı 

i\linasvan'ın resım erine :;:et- İzmir 12 (llusu~i) - Gecen davetlisı olarak Yuıo lav Lub- fazla bir ~c · ıafl111 r 
meden Önce sözü buralarda do Pazar e!inü fuarda komüni·ılil\ ) ana Coğraf\a Fakültesine men- İıınir CczaC\ ı <t • 
laştırışırnın ~ebebi var. Kendi propaganda 1 ~ aplığı için ~ak~- sup 24 kişılik bir talebe kafilesi bulunınaktadıt~ıctlflll1111ı:ı ~ 
s•ne bııı:ünkti Iran resmi hak- lanan ,~e akli muvazenesi boıuk Cuma gıınii şehrımiıe gelecek- Gelecek ınıı rne\-cııtcı:• 
kında birkaç şey sordum. Söy- olduğundan şiiphe edilen \'u- tir. J\Jisa!ır talebe kafilesi şe'ıı· hıbitmCSi lçinrınıll b~· ,o 'fi> 
le<liklerı. orada da. heryerdeki go lav muharıri Şükrü Özev bu rımizde iki gün kalarak ı:eı.i· leroen baz..ılka'i u~S~b~ıııC ( 
gibi modern tekniği mahalli giın de hir kııbveh:ıned" kıb:·it !erde hulunacak \'C iki menıle- evlerine nıı ,_ 30 ıı1""''ıı~J ~ 

kutusu üzerine orak çekiç res ı·ğ· · k ı b ı rıı" o ... ,,ıe~ kok ere b:ığlama ~a) reli bulun ket genç ı ının ya ·ın aşması a ve ılk o :ı 2 ,... 
du •unu gösteriyordu. Lakin bu mi yapıp halka c&terirken ya· kımından temastaroa buluna· ne cezae\ ınc11• C\ ,ne 11 

k d. 1 kalannıı~tır. Cezai ehıi.vctı huız k d 11 ccı JA gnyrelı ressamın ·e.n ı eser n· " ca ·ur. Tekir ab o" 
de ıöremedim. Mına yan iki olmadığı anıası'an sanık arnı Hughes ve eşi bu hafta lerdir ı.cılcı<111 
türlii resiın teşhir edıyor. Bir suçu tekrar ettlai için hal;kın· vO" 
kaç tane deniz manzarası var da ihtiyati tedbir kararı alınarak geliyor zabıta "'"' pS ~ 

akıl hastahanesine se\'k~dilmiş· , ... cı ki. Turııer \eya biıinı .sevgili Ankara 12 (AXKA) - Birle· otO ,,. 1 c 
Hoca Ali Rıu tanına çalıyor. tir. şik Aınerlka'nın NATO neıdin· urıUJil • 
Bıraz ga) ret ederse A~etullah 300 civciv yandı deki daimi delegesi Ir. llughes Emr.iyet IU~ oc~' ctr' ( 
Sümer kadar mu\'affak olacak. Dün Piyasa caddesi 15 numa- ve esi bu hafta içinde memle-

1954 
sencıerırıı ıatıll 'rı:ı 

Halbuki, asıl çoğunluğu teşkil ralı l\Iuhsin"e ait Şifasuyu bah- ketlmlzi ziyaret edecek erdir. 8) elt ,ıı 
eden re imleri büsbütün ba~ka çesındeki bir katlı ah~ap kilmcs- Bi'indiği gıbl. Mr. Hughcs ve Mart, N'i;:;.ıf ıı4d~, ı111 
tarzda. Daha açık söylemek ı:ıe te tazla iş'eyen civciv makine· eşi Orta Doğu'da bir tetkik se· eden mu cıını ~ ' 
rekırse. o resimlerin belli bir sinde yanı:ın cıkmıştır 300 ci\'- ya hat ine çıkmıs bulunmakıadır. ka:;e eti cet\ öre ı9~d,ı; 
tarzı )ok. Hattl pek basit bir civ ve kümesi tamamen yandık- HAien Yunanistan'da bu'unan Bu ccı,cıe ' 11 ~1!1 ııJ 
tarzı var: ressam önce şöyle. tan 5onra ateş diğ'er klimı>SIP.re Mr. Hughes'in memleketimizi •enelerınin dı>~t ırııı ' 
bö' le bir de~en tasa\ vur edı)or: l 'ira~et etmeden ııöndilrüimu"•- zi.varetl tamamen hususi bir ma· d ~ı .. 

J " " "a'·atarın a .. (Devamı Sa: 6 Su: 1 de) tür. hiyettedil'. • • 

I 



11, s 
• 19.ıt -

f~ı~d'' -· ~ un hazin 
renle Qömüldü BİR <<BENİ ADEM>> İN 

ÖLÜI\IÜ 
Sadun f ANJU 

' 

•Göı:crdc kamı:, ı·a:.ı şi~e inde balık olmayı, bir liİŞe si
ph şarap kar~ısı!lda a!eldde ~ni idem olmava değişemem 
doğrusu.» • 

Bu satır'an 7 ene evnl, 2 ı;ubat 19-47 sayı!ı Yedi~ün'dc 

Eait Faik yaınıı~tı. •Ş:iir değilim bereket:, diye ba~:ayan bu 
satırlar, Orhan Veli"nin ~il!' sanatı hakkında ka:eme alınını~ 

hir tenkit ya:u::;ını:ı son cümlelerini te~kil ediyordu. i~te . !m
rl• ölumune ~as tut'uğumur büyilk in an. bliyük hlka\ ecı hu. 
dur; ale'Ade beni Mem o'mayı hiç bir ~eye de~işmeyen, öyl~ 
yaşa) an ve ö~ le o •:: Sıııt Faik. 

. nan akşam ihtleri, 
Hiki>eler yuardım, 
Deli Cibi! 
Ben hikaye yazarken 
Kafamdalt.l in-anlar 
Balııa çıkarlardı, 

Kadınlar. 

oturur 

Kah\ e ccı..-elerini mtıa. mali ı~ıklı ispirto linıbaıa-

nnı yakarlardı. 

- Gecele in, lı.arınlılı.ta, bir dat ba)ında 
Bir deiirmenti; 
Yüzükoyun kaııımırdı uzun U)lcusuna. 

Kö~ iüler ıelirdi 
Bakraçları~ la paıarı 
1'oğurt atma) ı. 
Çıplak bir çocul ayaı.:tırı 1\ ucıundı idi 
Solakta dlı bo) u ku vardı 
Bir loprü bı~ıuda 

Jhçakiardım istediiimi; 
Atardım kendimi büyuk fehirlcrin 
Asma köprüleı·inden suya, 
Du}ardım suyu yardılımı. 
Görürdüm: 
Suya düşü,ümün 
Köprüye fı~~ırttığı ıuyu. • 

Sait Paık tam bir ı;:er~eğin i~inde ~ a.ar, 'er~eiin ıstıra· 
bını duyardı. Her yaz.ısında, ya~amanın sarho~luğu, ~iiri, &li
zclliği vardır. Yen Uzündc; ~u mısma\·ı sema altında, ~u pı· 

rıltılı deniz içinde. ve topra,ın altında üstlinde se,·Uemiyecek 
hiç bir şey yoktu onun için. He:e edeniz.!. baııtı. baiık tutanı, 

ekmeğini denizden çı!catan insanlar1111 hele insanları.. Salt 
Faik gibi kimse sevemeı. 

cÇalı,.anların içinde bir İmrozlu Rum \'ardı; elli yaş:arın
da kadar. Saçı dökülmlis kafasından, aıe:ade boyu bosundan 
umulmayan bir ustalıkla çalışıyordu. Adamı hayranlıkla .;ey
retmeğe ımkan yoktu. Çaiı~tıkçı açıldı, ,e:işti. Çalıştıkça bir 
kudret heyke.i ha:ı aldı. Paltomun içinde ü,üyen ben1i,ime 
içimden bir tükıirüs. tukurdum. Bir na baktım ki adam 
Tanrı Zeu:.'un bir öHimlU balıkçı kız!a macerasından doğma 

blr yarı tanrıdır.-. 
•Her şeyin faıt:r e.lıi!elcl'i ı:lbl liınc lime, nem almı~ ~ı

\'alar gıbi parça parça dökil:dli~ü :ı.aman ya,nız sen ,·ar:.ın 

İXSAN. Ya'nız ::>en ur~ın. Yalnız.Jı~ımın, ıhliyarlığımın, ~e

' ımli ığımın, e~oizmimin ortasında daha dun ~eh\'etle sarı -
dığım, kokusundan hal etti!tm; ) ıldtz:an, ) andan çarklı':rı. 

derin suları. heykr.lierı, :olik binaları, ağaçıık tenha yolları, 
pek sevdiğim ~e_il ~e.ıl, ı.:ırmızı kırmızı, turuncu turuncu 
~anan işaret fener erini geride bırakıp ana ya'nıL sana a~ı

ğım. 
Daha dün dudC'k1 arını, tllylü kol'annı, ağtJnı. kirli dir-

seğini; seftalı, ka~ar fıeyn~ri, ekmek, ka\Un kokan avucunu, 
memem, gôzunü opmü, tüm. ~ımdi kaçı) 01·,,un benden, so~u
yayım ıstiyorsun, sor;uyup dil ıebereyim. Yok anam yok! Yok 
hııyatım yok! Kafamın içindeki tenhalığı, halimdeki yalnız:ığı. 
karaciğerimdeki ha~!alığı. <:anımdaki kudretsiz'.iği, sinirlerim
deki derin derin uyku ihtiyacını bahane edebilir, sonra da 
giderayak lanet ~arkı arı yazmaca çılı~ırım. Kimbilir, belki 
de ı:üıel bulanlar olur. O'ur, o:ur ama ,onliım hA'i sendedir, 
sende. Şimdi parklarda uyumu, çocukların, ihtiyarlarınla be· 
nım gibisin. Benım gibi. Del'il •Ben• sen, hiç bir ,ey ~eni 
sevmekten beni al:koyamaz.• 

Yatık .. Çok yatık .• Bugıin ayın kaçı'.' Aylardan hen;i:;f\' 
l\layıs ha: Mayıs ... Kiraz zamanı yakın, se\'i~me \'a:.:li :e!iyor 
demek .. 

• ana naı.ıl bulsam, nasıl bilsem, 
:'\a 11 etsem, nasıl yıp$am da 
:\leydanıardı baiınam 

Solı:ak baslarında uıımı çalsam 
Anlatsam ıu kiraz menimlnin 
Para kazanmak mf!v~imi delil 
!-'Cl·isme nkti ol dulunu... ' 
Bir kere durur ... ım hele ıilıelliıini, tadını, 
Sonra otunıp Jıünfiir hilnıür ailasam 
Boş ıeçirdlğim, bağırm.adıJım, ııustuium günlere 
llJezanmda bu fiizel, urun ka~h boyacı çocu(unu 
Oilu bir iir ol.usa 
Karacaoılan'dan 

Orhan Veli'den 
1'unu5tın. 1'unuıtan ... » 

Dün bütün :ün yatmcr yıldı. Bir o .üıruiıııiıı topra:a ve
rilisl ise hazin .. 

Benim babam \:oyacı de i!di Salt Faik ağabeyim. Ben. o 
bo~acının oflu de,i!im. Ama ben, senin ~ok sevditin bir 
şairden birkaç mısra: !1iy!iyebllirim. 

.Gün olur, alır ba!tml liderim. 
Denizden yeni çıl..mıs ailanıı koku unda 
~u adı senin. bu ada benim, 
Yelkovan ku~ıuının peaisıra. 

Dünyalar vardır. dü,ünemeısirıiı; 
Çiçekler rürüıtlirt~ ıı;-ar; 
Giirüıtiiyle çıkar duman topraktan. 

Hele martılar, hele martılar, 
Her bir tüylerinde ıyn teli,: .. 

Gun olur, hı ımı J.ndar mavi: 
Gün olu~. ba~tmı t.ıdar (Üne : 
Gün olur. deli ~ibi.. .> 

SATIŞI 
Muhammen bedeli 

Cinsi :\liktarı Lira f\ı . 

16004 00 

rcmiııatı 
Lira K• 

1200 

•at 13.30 da !ca-

bır 

\ 'ATAN 

FiKiR YE ŞikAYETtERI 
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOY AN 

Liman insaahnda düşünceler , 
İstanbul Be:edıye~i F<?n i,.'e- tarafından yaptırılacak yaya kal 

rinde Yüksek insaat muhendısi dırım arının dahi Be'edı,·e tara
Abdülkadir Ba•cr, gönderdiğı fından tesbıt cdılen şart'ara ııy 
mektupta ıman inşaatı Jı, kkın- tun olmaFı IAzımdır Sonradan 
daki düşUncelcrını sUy"c an ııtı· biıtun adanın yaya ka'dırım~nrı 
yor., yapılırken bu suret'e ene'd"lı 

(ihalesi yapı mış 7ô0 metre ~ap1 1 mı~ o'an kısım san:b:ne bun 
tu:ündcki Hajdarp. 3 dal!!ıkıra dan do a~ı bir mlıkel efi ·et tah 
nanın ke ıf ve projcleı ır:ı l tan- mil edilmez). Bu ma ldcdcn an· 
bul Liman1ar ınşaat ıdarc indM 'aşılı~or kı \azıı kanun C:<a}a 
aldım. Kınalıadadan g"·~cc:. t. ş 1 ııldınmlarıııın ayıı ada etn· 
la yapılan dalgakıranın 'alnız fında mı.itenıad: olarak japı ma
taş kısmı naklıye harıç 3 600 000 sını nıecburı kı mı~tır.) Bu mec 
,.c naklı) e i'e birlikte takriben buriyetin hına sahip E"ınce mi, 
4,800.000 liraj a mal o' maktadır. voksa Beiedivece mi ifa eclı'<'CC 

İktisat Vekaletinden ge~cn sc ~i maddede ~arih olarak ı;öste· 
ne aldığını 6725 ~ayı ı deniz in-ı rllmemiş ise ıte son fıkrasttıda 
~aatına ait patent ile yaptığım (sonradan bliliın adanın yaya 
projede aynı is 2.600.000 liraya kaldırım arı yapılırken bu suret 
taş dalgakırıındıın daha sağlam· 'c evvelden japılmış o'an kısım 
ma: oluyor. Sağlnmlık itibariyle sahibine bundan do·ayı bir nıii· 
tas dalgakırandan daha sağlam- kellefı)et tahmil edilmez) deni'
dır ve j ıl'ık tam ırat masrafı ct~ cı.ğınP gore bunları Beledı\ eniı: 
a:.garıdir. Hükfıınetimiz ihale et ~aptıracağı \·c masrafını ödeme· 
ti!!i fakat henüz inşaata geçilme ğe bina ~ahıp'erini mükel'cf tu· 
mis liman arın m[ıtenhhitıerinc taca~ı ve eğer bunlar yaya kal
taı.minat \·ermek suretiyıc Can· dırımlarını daha ewel ~o terilen 
raşman) da1gakıran Y'I ıı•c pro- şartlar mucibince japmışlarsa Be 
jede tadilAt yaparak !>eto!larnw- ledı~enin kcndı erıne bu mü:ı:e 
den inşa ettırir e inşaat malijc- lcfiyetı tahmıl etmı.)eceği anl:ı· 
ti yiızde elli düseccktır. Henıiz şılıj or. 
'ihaleleri yapılmamıs limJn arı· Binacnale\h mezkur 22 inci 
mızın da yeni sisteme 6Örc in a ınadde)c gö~c Belcdlyenın bu 
!arı yalnız nakliyat !>a!<ım•nd3n 1 >aya ka'dırımlarını bina sahip·e 
değil ıanıaıı Hibari'e de bu) iik rine yaptırı'masını ve onlar J ap 
tasarruf sağ'ıyacaktır. mazl:ırsa kendisi yapıp ması afı 
Taş dalgakıranında lim:ın için· nı on'ardan alması icap etmek· 

de husule gelen atıl sahalar, :·e- tedir. Ankara ve İzıııır P,eledı
ni usule göre rıhtım \aıifesini yc!eri kanunu böyle anlayıp t:ıt· 
söreccktir. bık ellikleri halde İstanbul Re· 
Yakın zamanda ikmal edi'ecek 1ediyesinin bunda tereddlit gös-

limanlarıınızın .) enı sı teme gil!'C termeslne malıa ~oktur. Be'crli· 

ı ~·apılırsa as~ari. 30 000 000 lira )enin Hukuk mUsaviı·•eri bunu 
ın aat ma ı.)ctınden tasarruf he tıremczlerse Dahıli~e \'ekfll~ 

1 mü~kllnd!lr. . tinin bu husu ta ~ ap•!ııcak :mı
' Ha en ~apıımakta olan lıman· amele)i bildiıeceği tabiidir. E:.a 
l~r ş-c.ni sisı.eme göre inşa edil· sen Belediyelerin ~apmakla mü· 
dıklerı takdırde zaman bakımın kc lef olduklan i 'ere karşı ge
dan yapılacak tasarruf'a işletme lir'eri az iken bir de bina önle
de asgari 25.000 000 lira menfa- rindeki yaya ka'~ırımlarıııı ken 
at sağlanacaktır.) dileri ~apmaları masraflarını 

Açıkta akan bir lağım arttıracaktır. Eldeki hu maddeyi 
\f'klılet .le sarıh ~ornıez..ı;e tefsır 
,.e, a tadil yolılc huk\ımP.tln Be· 
lediye eri bu masraftan kurtar· 
ması lazımdır. 

Ba'atta oturan oKil\ucuları· 
mızdan bazıları matbaa.mıza ge· 
)erek Kesmeka) a, cami içi soka
ğında p:ıtlayan an:ı 'ağımın gı.in 
'crdenbcri tamir edılmeme•in· ı 
den şlkiı~ettl' bu:unınuşlardır. 

Bir mahalle halkının 

Belediye'den istekleri Oku~ ucularımız sokağın pis ol 1 

duğunu, etrafa fena kokul:ır ya· 

1 

yı'dığını sö)'lemekte, bu duı u
mun bir an e\ Yel cliiıc tılnıesı i· 
r;in i gili'erin harekete geçme'c· 

' rini ı temektedırlcr. 

Yaya kaldırımları hak-

$ şl c' ı • Bulgar hastanesinin 
arkıı::.ında nıc:.kün (131) ha•1c 
halkı namına yazılmış bir ınck 
tup aldık Bunda (burada pek 
elim şartlar altında vücuda ge
tird· ğimız ~ecekondularımıwı 

seçim akabınde > ıktırılacağı 
kında Belediyenin cevabı rc~mi makamiarca açıklanmak

' Şehrin hemen bir çok , er c- tadır Bundan do) duj?umuz eza l ı inde ) aya ka d rınıları bozuk Ye sıkıntı niha} et 'zdır. lmar 
\'C çok fen:ı olduğund.ın , <' ha - \ e ih~ a ettiğimiz nıaha' rm zdcıı 

1 kın bu \ tilden zorluk çcktık erin a\ rılmanıız için kanuni b'r se 
ı den bahıs'c hem ·chrın gıi~d <'~- ı bep \'aı a C\ ler nıiz b:ı•l:l!'ımıl.ı 

1 
ıne.:.i re hem de halkın müş .il at ~ ıl ılacağı yerde bizlere ucuz 
tan kurtulma.arı için İtmır \ c I mesken bölı::elerinden beled ye 
.\ nkara Be:edi~elerınin )apbk.:ı cc nrsa tahsisı nıalzenıemjzi 
;rı gibi bütün binaların onlerıne tahrip olunmadan Ol'aya naklet 
sahiplerinin tretuva;: in~a etme· memize imkan verilme·! nıUm
ğe mecbur tutulmahn ve bunu kün iken oraklarımızın ~ndü 
icra tmi~enlerin hina'ıırının tre riilmesine k:ırar alınmış bulun 
tU\·a arının Beledıyece y:ıptırı- ması b'zleri can evlerimizden 
larak masrafının cezasiy'e bır- 'uTmustur. Bu gıı) ri Adil ka· 
liktc kendilerinden tah~ılı 15zım rarı.n kaldırılmasıııı, ) Urckler: 
geldiğini gazetemizin 22 ?ılarl ta mize su serqilmeslni istirham 
rihli nüshasında belir m'~tik. Be ederiz) dcnıl yor. 
lediyc Neşriyat l\lildürliiğiiııd;rn Mesken ve bilha :.a ucuz mes 
rı:dığımıı: mektupta (Elde mev· ken buhranından ileri gelen bu 
cut me\'Zuatn göre yaya kaldırım gecekondu evler yık\ırılmadan 
!arını yollardan ayrı mütalaa ile içindeki'erin barınacak yeT!eri 

1 
bina sahip'erini buralan yaptır- n· tem·n etmek hem in ani ve 
ma~a Belediyenin icbar edemi\ c hem de beledi bir vazifedir. 
ceği bu sebeple yaya kaldırım a- Bıı•ıların, mcYcut binalarını yı 
rının bütı;e imkanları ıı isbetinde kıp beledi) enin göstereceği baş 
yollar yapıidıkça belediye tara· ka bir yerele yapmalarına mii
fından inşaları zaruri olduğu) saade etmek yine j?ecekondu eY 

1 bi'.dirilmektedir. !fırin in asına yol açae:ıktır. 
2433 sayılı Belediye yapı ve Böyle vapılnıaktan ise kend'le 

yollar kanununun 22 inci madde rLne böylece ucuı ev inşa etti 
sinde sunlar yazılıdır. (Yaya kal rTp tak ·tle veri'mcsl hem şe· 
dırımlarının aynı ada etrafında hh·ci'ık ve hem de bunların da 
mütemadi o'arnk yapılması mec- ~ıhhi b'nalarda oturmalarını •e 
buridir. Yaya kaldırımı yapılma min bakımından daha fa)dalı 
mış olan yerlerde bina sahip eri \ c isabetli olacaktır. 

O sırada dıikkanın sah:bı yan 
!arın a sokulmuş, malları hak· 
kında izahat \'ermeğc başıa
mısıı. l\llria ıı'ın bc~~ııdifü ay
na için €Bu. aslında ~·ı:rie 
Antoınette'ın eş)alal".ı arı: ın
daymış.• diyordu. ıSonrsd:m 
kralın metreslerinden birinin 
eline geçmiş. Elimıv1e bulu
nan malların en kıymetlılcrin· 
den biridır. Hatta "" l!ilır'W; 

<le di~ebilirinı.• 
l\1 ırıanı kurnaz bir ta\ ır'.", 

~s zın elinıze nereden ı?eçti 
bu?• d ~e sordu. 

oDof:rıısunu btersenıı ben 
bunu bır hır ızdnn sa'ln al· 
dırn. A5len ara'a mencım bir 
ııcllzadenın C\ ın.den çalmışl.ır. 
İhtilAı sırasında elden ·~ltı ,10· 

!aştıktan sonra nıhayet zıım:i
nımıza kadar ı:clmis. Hem de 
sapasa?!laın.D 

Bu manasız ı;ıflar GU\'111 
cıınıı•ı sıknıağıı b:ışlamı u. 
Pe,inde bir hafivenııı ırnıunu

şu fısabmı nıillhiş boı.ınıJ~tu. 
l\Iiriam ona dônerek, •Se 

dersin Gu) ·" di~ e akıl daııışıı. 
11Bu anlatılanlara inan.ılım 
mı?· 

Delikanlı omuz silkti. ~ınnn· 
nıamak için bir sebep yok ki • 

:\Jirı:ım onun söylediği) lP. il· 
e lenmemekte oldui!unu far
ketmistı. •Yoruldun ı;:aliba. • 
dedi. oFarkına varmadan seni 
bir hayli dolaştırdım, kusura 

________________________ ......... 

·-l tbnisina'nın bininci yılı 

istanbul'dan İran 
hududuna 

İran'a 3 yoldan sidılir. Bırın· 
cisı ma:üm, ha\'a yolu, en 

yakın yol. insan "ece ;>arısı u· 
çağa bıner. Sabah kah\·altı:;ın· 
da Tahran'dadır. Do"ru pos· 
tanın 5,5 saatte gilu~ı ö> leni· 
.) or. Bizım he~ etimize baş o a· 
rak .seçtığımız Ord. Prof. Na· 
zım Ismail Gürkan bu ~olu ıer 
cıh etti. O :.cyııhatini iki hafta
da bıtırdı. 

Ben ha,·a ~olu_nu tercih et· 
medım. Sebebi: lran'a sık sık 
bö~ le bir vesile c:ıknıadan sıt· 
mck her zaman mümkün değil· 
dir. Tarihini, edebiyatını ve 
kı.iıtiirı.inü eserlerde se\·e se,·e 
takıp ettı!!imız iran'ı .)akından 
tanımak için kara yoluyla side· 
~ ım, Cenup ~olundan gidip Si· 
mal yolundan döneyim dedim. 

Şark memleketlerinde se' a
hat Garp memleketlerinde· 

ki gıbi olmu~ or. İnsan her da
im bir sürprızle karşılasabılır. 
İran da vaziyet kolay. Zira biz 
iran hükumetinin davetlisi bu· 
Junuyoruz.. Hudutta misafirlık 
başlıyor ve bittabi' hudud da 
sona eriyor. 

İki sene bnce Yalaklı \'agon· I 
lar servisinin eski Ye bakımsız 
vagonları sürerek ihmal ettiği 1 
Bağdat yolunu me~·sim icabı gi· 
diş yolu o:arak seçtim. Çünkü 
:\isan'ın başı olmasından her 
ne kadar ~imal yolu acık ise de 
soğuktur. orası avdete kadar ı· 
~ınsın dedim. Şimdi ılık olarak 
Bağdat yolunu tercih ile 12 :-\'i
san'da trene bındim. Bittabi 
Yatak ı \'agonlar İdaresi'nin ~ ı 
ki bir arabaı,ındn, yarı yola ka
dar yemek \'agonunu da peşimi 
ıe takarak dört gün Uç gece de ı 
72 saat jerint? 8 saat zaruri ,.e 
ga) ri zaruri ~ecikmelerle Bağ
dat'a 80 saatte vardık. 

80 saat bu. dile ko:ay. 
Bağd:il'da Arkada$ımız Ga· 

ripler Konsolosu Kemal Dülger 
haberi olduğundan bizi karsııa· 
dı. Otelde yer ayırtmış, 
indik. 

Bız. giderken Ankara'da bizi, 
Iran'a davetli olan Prof. 

Ferıdun i\afız Utluk karşıla· 
dı Bağdat ) olu kapalı, ha\ a 
yolıj :e gıdı.sin di) e İstanbul'a 
Tahran'dan haber verıldığını 
bıldırd. Ben yolcu ~olunda ge· 
rek di~e Allaha mUlC\'ekkilc:ı 
) ol umulu ÇC\ rmcdım Zaten 
gazeteler de lrak't su arın ı tı-
1.ı ctt•ğ ni ve Ba dat'ın blı\ i·I\ 
b r tchlıke geçirdıgıni l aı.nıı • 
lardı. 

···················•••••tı ...... . - . 
: İran'da İbnl Sina'nın Binın· : 
: d \'ıh merasimine da\Ct olu ! 

nan Ord. Pror. Dr. Süheyl : 
itm·er hır ay siıren se~ aha- : 
tinden donmıı tür. tntibala- ! 
rını gazctemızc 6 makale) e ! 
a' ırarak )azııcaktır. Birinci ! 
~ııkalc)İ bugun ya~ınlı)o- ! . 

: rur.. 
. 
• . . .................................. 

Onlınaryüs Profesör .. 
Dr. A. Süheyl Unver 

•• Abadan'dan trenle Tahran, seya 
hali luzumsuz ) ere Uç gün da
ha uzatacak. Gıdılememek endi 
.e eri baş gösterdi. 

tnsano,, u bu Mdise!cre gö
re neler )apmaz. Duyduk ki bu 
;)Olculuk uza)acak amma Diclc
nin uzakça bir köşesınden kar
şıya geçmek kabıl. Tek başıma 
gidiyorum amma bi bir otomo· 
bılin 2 ~ erıni tuttum. Biz Ker 

kuk j olundan bir no:.•ay:ı get• 
dık. Mu~külat ile Ye çok ipti· 
dai bir tarzda \ e bittabi çok ve 
kırlenerek Dıcle) i yanm satte 
geçtık. Kar ıda bızi a~ nı şirke· 
tin bafcka b'r otomobiline at· 
dı ar. ran Hududundan Hani· 
kin'e ıkı buçuk saat yerine 6 
saatte vardık 

Oradaki ka~makam 'e ir;n 
konsolosunun go .. terdıkleıi ko· 
la) lıkla hudut ~ehri olan Hüs· 
revi'ye geldik. haberdar edil· 
diklerinden Kasrı Şırınden ku• 
mandan ve Kaymakam Gfilblin 
bir cip'e gelerek bizi resmen 
karsılaclı'ar. Ru anclan itibaren 
İran dc\·letının misafirisinız de 
dıler. 

H udut karakolundan itibaren 
çay ikram arı bas'adı. Gllne~ 

batalı çok olmuş \'C orta'ık da 
kararmıştı. Bizi orada gece:et· 
mek istediler. Fakat yolcu yo· 
lunda gt>rck d ~ c hemen hare· 
ket etmek mecburıyetiııde oldu 
ğumuzu bildirdik. Bizi bir oto· 
mobille iKrmenşah'a ~o:cu et• 
tiler. 

Yolda bir ) anlı~lıklar kome· 
dlsi oldu. Urfa'nın iskele~i o· 
lan Akçakale'de halk birikmiş
ti ~leğer~e mebus adayı bizim 
trende imis. Beni yanlışlık!a 
aday ıannedip alkı~ladılar. El· 
]erime .sarıldılar. Blr öpuşme· 
dir gıtti. Derken a:.ıl aday u· 
yanmış. meydana çıkınca ben· 
den ) üz çe\ irdiler. Ben de fe· 
rahladım. 

~l\m.o G6 \'.\;:ill"iDA - Buy ük ı.analkiir Chorlie Chaplın 
CŞarlo> gr<;en hafla GS ya~ınt doldurnıuıı GG ~aşına basmıştır. 
Şarlo bu günı.i aile.si arasındıı :.akln btr &urette ceçlrmi~tir. 
Charıie Clıaplin, bilindiği ~ilıi Amerika ile alak:ı ını kesmiş, 
İs\iı;rc'de l\lan glilıı kıyısında y erle5miştir. l'ukarıda 5 yaşın· 

daki kızı ile bir Iikte giminiıyor 

19 Mayıs için Kore'den 

toprak getiriliyor 
Bağdat'da vaziyeti ciddi gör· Ankara 12 (ANKA) - Bu 'ıl 

dük. Dic:e ~ehrln se,lyesin- 19 l\la)ıs Gençlik \e Spor B~.)
den yüksekte: kanailan sahraya ramında Samsun'dan ı:e'ec~k o
açarak şehrin su a!ırlığını ha- lan 'alon toprağından ba~ka, 
fıfletmişier. Diclenin kenar!arı Kore'dckı Türk ,ehitliğınden de 
da ıaten toprakla yüksek bir I toprak getirilecek ,.e Cumhur
vaziyetle amma biraz. daha şid başkanına 'cri:cccktir. . 
detıi bir akıntı tehıikesi hala l'usan 'l'urk ~ehiıli inden, ta
berde\'arn. Bu cihetle Bağdad'ı birlertlen :ılınan rn t:'steğmen 
ve sakinlerini neşesiz gördiık. Nı~ıızı Yaltırak tarafından ~eti· 
LAğımlar patlamış. yer ~er )er rılen toprak, törende Cumhur· 
altından su sızmalarından her b3şkanımıza \ cri ldıkten sonra 
mahalle Ye bucakta bırikintiler Celal Ila)ar, bunu Anıt • Kabir' 
olmuş.' den alınacak olan toı>rakla bir· 

Bağdat'da öğrendik ki f ran Iikte Çanakkale Abidesine kon· 
yolu sularla kapalı. Hava posta-

1 
mak üzere Türki) e 1\lilll Ta1ebe 

larında ~er ~;ok. Basra yolu, Federasyonuna tevdi edecektir. 
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baknıa.a Sonra koluna girerek 
j)ave etti. Gidelim mi?• 

~xasıl istersen.11 
Una asıl canını sıkan şe) in 

ne oldu"uııu so)lemek istiyor
du anıa içınden t?"elen b r hıs 
buna mAnl oldu. 

Canı .sıkıldı~ı zaman hep 
bo' le olurdu. En kalabalık bir 
) e~de bile kendisini yapa~a·nız 
hı eder. üzerine bir hüzlindilr 
çökerdi. Şu anda duyduğu ~ev 
teri ~liriam'a anlatmak fay<la
Fız \'C ö~·ıesine güç olacaktı. 

Cınl cm! in!\an rlolu c:arşı· 
dan cıkarak. caddeve vardılar. 
Gııy ilk rastladıkları boş taıt· 

siye işaret etti. Araba hareket 
ederken, arka camdan gerıve 
bir göz attı; hafiye de başka 
bir taksiye biniyordu. 

l\Iiriam'ın koltuğunun altına 
sokulmuş, e'ini elinin içine al
mıştı. Bu delikanlının aklın· 
dan geçen hütün k;ra dlisUn
celeri ~ilmeğe kfıfi geldi. Yanı 
ba ındııki kızın Yerditi rahat-

Jık. ~umu aklık içınde ~ a\·aş 
)a\aş kcndını toparladığını, 
eski halını bı•lm:ığa basladığı
nı his:.edı)ordu. 

xıx 

Shlela hıddetıi bir tavir•a 
•Aklını mı kaçırdın:» diye ba· 
ğırı,>ordu. 

cNc munasebet. Sadece biraz: 
canım sıkılıyordu, o kadar.• 

~Şu beş gün lçınde beni bir 
kerecik o'sun aramadın. Bunu. 
sesimi çıkarmadan kabul ede· 
ceğimi mi zannediyorsun?. 

•Kusura bakma Shiela. 
:\laxlm'de olup bitenler müt· 
hiş Asabımı boımuştu.ll 

Kadın isterik bir tavırla 
cBir ttirlil anlamıyorsun.• di· 
ve devam ediyordu. aCanının 
istediği gibi beni ara),p ara
mamazlık edemeısin. Sen bana 
aitsin. Benim mU!kiyetim a1tın 
da, benim mallarım arasında· 
sın. Seni ben tutuyorum. bana 

Ankara'da genç bir kadın 

intihar etmek istedi 
Ankara. 12 (Hususi) - Şeh

rimizde bir gazinoda çalışan 
Mağda adında genç bir artist 
dlln gece saat 2,30 sıra'arında 
intihar etmek maksııdıy e ken· 
di ini baraja atmış, Cak:ıt bek
cı er tarafından kurtarılmıştır. 
İntıhar cbcbinin aşk olduğu sa
nılmaktadır. Tahkikata ba~lan• 
mıstır. 

lki elektrikli tren çarpıştı 

Buesos - AiTes 12 (A.A.l -
Buenos Aires'de iki elektrikli 
tre.n çarpışmı., 35 ki~l l aralan 
mı~tır. 

tabisin, anlı) or musun?• 
Shıeta') n karsı ı.An eıtıği 

bo~ kot beş ı:ün ı:eçtikten son
ra bitmış, Guy geri donmu~tü. 
Sebebim anlıyamodığı bir ş~
kilde ondan kısmen nefret et· 
meğe başlanııştı. O teki >arısı 
~l ırıam'n, o l:ıtlı, se\ ımll cici 
kıza rastlııdığıno.l.ınberl L:r ço
cu~un anasına, bır nı.:ı:ı,.ümu:ı 
bekçısıne karşı l'!uyduğu his· 
terle bağıı) dı oıın kar~ı. B•ı· 
tün köıulliğü içınde t .>;ıiaf~n 
bu tarafından b.r tilrıu lmrtu
Jamı~ or. soküp ııtanııyordu. İ· 
~adesının mukavemetıne r:ıt· 
men onu görme e ı;:eldi i ıçin 
kendi kendinden nefret edi· 
yordu. 

Bu sefer iyice karar vermi& 
ti, bu Shlela'yı son ı:örllşü o· 
laeaktı. Ondan a.) rıhnca :ıere· 
:ye ı;ideceğinl. ne y:ıpacaCını 
bılmlyordu ama, kaderinin 
çizdiği ~ olda ilerliyecek. eli'\· 
deki parası tUkenene kadsr 
yaşıyacaktı. Ondan sonrası da 
Allah kerimi Mlriam'ın bu son 
kararlarına ne vönden girdiği· 
nl dlişiınemiyordu. Hayatından 
yep~ eni bir safhaya do~ru yak 
!aştığını hissediyor \'e bu his· 
sin tesiriyle korku)·ordıı. Bu
güne kadar aklından blle ge· 
çirmedl~i şekilde maıisioe kar 
şı bir milcade1e •e ıtrmiş, mey· 
dan okuma~ı baclamı tı 

<Dc\'llnu t'lr) 
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Hozırlıyan: Fasih iNAL 

Memleket değişikliği talepleri Merkez 
Bankasınca is' af edilecek 

D.ş ticaret· reiir.ıine da!r talimatnamenin 32 nci maddesin
.de, •O E.E.C. (A • "up;ı 1ktı adı İşbır iğıne) dahıl memleketler 
dışında kalan anla•rna'ı nıcm cket'crden birisi için a ınan tah· 
ıi! varaka ı hLerınt:lc memleket dcği,ıkliğı )apı.am -:ar:ı~ n:ı 
c!air bir ka~ıt hulunın3d,kc.ı 'e mal cın·i deği nıemek, fiyatı 
yükse'ti•memek \'C ıtha t•rc ı uzatılmamak .,artı) 'c malların 
bu :r>em eket'trden f.e .. Jıaı :: birındcn ithali kabıldır. 

Ancak bir defa"·a mahsus o'mak üzere kabul edı ebı cce1' bu 
değı•ıklik er .\ferkı>1 B:ınka~ınca Veka etten oru aı ak intaç edi 
!ecrktir. dcnı mek'f' ıdi 

İktısat v,. TıcarP-t Vek~ t>ti tarafından ne,rcdi en 503 sa) ı ı 
t irl\ulcre naz.: ı an hu maddede bazı dcğısikliklcr yapı'ını~tır. 

Avrupa lktısadı ı~b!r' .fı abası dışında ka an kliring an
Jıı:malı mem rket erden hı,.i i ıçin a ınan tahsi. urakasıııda 
yaı.ı:ı ş:ırtlar. mer'i dış ticaret rejimıne dair talimatnam~nin 
32 nci madd" ı hUkumlerırıc UHUn o duğu \e bu onuncu mcm
ır.ketın abdı hesab ,,dakı di<ponibı ıte. birinci menılekC'le n z:ı
ran daha mu aıt bı•' ımdutı· 'e fı~ atta lehte hır fark olduğu 
h1<dırdc memleket delhsık'ığı talep eri \'eka'ete intıl\al eıtir:!
meksız.in Merkez Banka ınca tc.kik \ e intaç o!unac.aktır. . 
ihracat durumu 
10 mayıs 1054 p:ııarte i gü tl 

Tıcarct Oda ından FOB: 3 mı 
)'on 239.302 lira değerınde 34 
adet mense $Chadetname i \ cnl
ıniştir. 

. 
Bir lf alyan 
Ticaret heyeti 
Gefivor 

A manya)a 664 46l \ıra dete· Aldığımız malılmata nıııa .. n 
rinde 4100 ton ça\dar. 12·'1 400 ayın 20 sine doğru re.mı mahi· 
lira değerinde 3200 kıl o ham ııf- yettc bir ita!~ an tic.ı• et heyC'ti 
lon, 13378 lira değerınde 3770 tema,,Jarda bulunmak ıgcre menı 
kilo keçi kılı: k t' · ı kt' 

İngıltere' e 233 499 lira d " 11t>· e ·e ımıze ~e ece ır. • , , 
· d 29 to t ft k• ltaly:ın 1 ıcaret Veka.c.ı mD· 

rın e n 1 1 11 · d d h'' 1 1 d· CenubJ Afrıka\ a 15 349 lıra , mes 1 erının e. a ı 1~ un '.' 
d ,, d 50 •0 k • f d • cu Uca ret he' ctının V"nı bır o· 
e.,erın e .. ı o ıç ın ı •· d h 1 " 
B. ı 'k • 'k 16 133 ı·ı eme an a ma ı u ıı unca ııv 

ır e;ıı "nıerı ·a~a · • .. d · ki h 
ra değerinde 1480 kı o bar ak: rusme er c. bu unaca. a. ı ta mın 

Belçikava 125 440 'ıra değr.- edtılmektedır. 
rinde 3200 ki'o hanı afyon: ta yanl~rı.n Fra.~ ı~ 1ar gıbi 

Çekoslo\·ak)aya 1.651.150 !ıra memle~etımıze buyuk çapta bır 
d ,, d 360 t k t"t n ınaı krcdı 'atırınıı \ apacak ıı· 
e6erın e on ~apra u u : • . 
Danimarka,·a 226.800 lira de· rından bahs?luıııııakta·I:."· 

ğerinde 900 İon pamuk kü pe-ı: ~u arada. Ital~an ar lo> mıhon 
F. 1 d' 5880 1. d ge do ar cıvarında o duğıı tahmın 

m an ı~ aya ıra e • . b "d 
. d 66• k'l b k 13 644 1. edılcn transfer on: arının o e'1 

rın c ;ı ·ı o arsa • ı· 1 b kl ı -
d ıı. • d 6 t k çi d · 1 me:. nın ça u aştırı ma ını ı e ra e6 enn e on ·e erı . ki d' 

38654 hra .d.eğerindc 1~ 444 kı'o )e~~~ee: ;;~aftan ttaha mem'e· 
kovun derıs1. 31 007 lıra değe- . , . · ğ 
ri~de 10 ton iç fındık, 42 000 li- hketldımızTd:nk.faz. a ıtha l lyapldt~ ı 

d ğ . d 10 t }ap·ak tll· a e. ur·ıvenın azma a .• ı 
~a . e erın e on 1 iddıa edi ıııekte 'e kıır ılık ı mu 
un. . . badelelerın a\·ni ni bette o'ma· 

d 
H2ı8n0dı.sktlana 13,44 lığra. değerin· ı !Uzumu l'r.~i iirulnır.ktedir. 

e ı o ı"'a a ~a ı. __ 
0 
__ 

1tah a' a 18.059 'ıra de erinde 
160 ~ndık ~umurla: DIŞ MEMLEKETLERDEN 

Lübnana 9114 lıra değerindP GELEN TEKLiFLER 
3000 paket 'umurla; 
Mı ır'a 1755 lıra rle~erind" 

600 ki'o çiroz.: 
Yunanıstana fi19S !ıra dC'fc· 

rinde 2886 kılo çiroz ihraç etil'
miştır. 

--O-

Kalay tanzim satışı 

Ankara, 12 ( A) - Ekon?
mi \e Tıcarct Bakan'ığından teb 
lit edılmiştır: 

:Mersin glimriiklerinde me\ eut 
kala~ arın tanz.ım salı ı yapıl· 
mak üzere va ilik er emrine tah 
ıls edilmesi \'ekfi'etlmizcl'! uv· 
gun gonı mu ve bu h•ı-u ta 
Mersin Bölge İktı at ve T•raret 
müdürltiğu ıle bUtlin vah ıklere 
'erek'i teblıgat yapı m•şm. 

Ki'o u 900 kuru üı.r•dndcn 
tersinde teslim edllec ı: olan 

bu kalay arın aldırılma ı l.:i-ı vi
!Ayet mutemet'erinin 2'i/5/19:;4 
günü aksamına kadar adı ge~rn 
mildiirlüğiimüıde hazır bulun
duru ması lilzumu ilı:ililere du· 
yurulur. 

Sanat aleminde 

Outıllagl' r. J . ~t. 
lljeı ba/T\ '.'\; ISİI~ 

Konka br ttha .ıtı ile all\kadar 
dır \ )1'1Ca iıı aatta ku :ınılan 
b r makine ma' ettiklerini bi'· 
dim or. Kalaloı: 1'ıc·aret Oda ın· 
dadır. 

GeorJ:I'!' Cıı ir, 
Be\ routh/l.İBAS 

l\lemlekeıımııden \\oııtrplAk 
satın a'mak nrıw;undadır. 
'pıronıa cor. 

18, Ruf' Crebillon 
(Sf"inf") 
Pari /FR.\XCE 

11 Yinrf'nncs 

Hava taz) ,ki i'e ~üz \C 'lieut 
ma ajı içm aletler teklif ediyor 
ve mümt>. ıl arı)or. 

:\'otter aıul Cie. 
36 Rue 'I rondıl'!t P;ı ris (9l 
f'Jt.\~CE 

1''ransada :cnış te :l:i'fıtları hu· 
lunduğunu. ihraç mallanmızın 
satı~ını temin edebileceklcr'ni 
hı dirırorlar 'e F:-ıınsad.ı mü· 
mes.sH arı:ıan fırmalar a temasa 
geçmek istiyorlar. 

\ 

isı. nor asının 12.~ ~M fLıtlan 
1 Sterlin '184 00-'1a4 00 

100 Dolar :ıao -·280 -
l\l 1.1 r .. r • 44 ao-44 80 

00 lı .. ıcre Pnnı;ı 64 03-64 03 
ıoo f'lorın 3 68 4:>-73 68 40 
100 Drahmi O 3:44-Q.33~ 
ıoo C"toıııonk Kur. ~ 50- 5 SO 

ıs.. rf' Kur 54 12 ~0-54 12 SO 
"O 1 P\IZI i 1 UI\ iı Ll.ıt 

v.sıı nı 'ı ı \11\'ll \r 
Sıvas - t:rnınım 1 20 

\'R • F.rzur:ım 2 ': 
1941 Oemtryolu I 
1941 Oemır olu 11 
1941 D~mır ohı JJI 
:.mıı Mucıarall ı 

Mlllı :'-.1.ıdaraa n 
Milli Müdafaa 111 
AI ııı MOdaraa ıv 

7.lrnn.ı Bank ı 1 
z,raat Bankası il 

'"• 1o t\IZll 'IAll\lllllC 
ı •4t Demir) ol ı \ ı ıo~ ıL' 

Kalkınma l 10 40 
Kaı~ınma 1l 103 40 
Kalkınma 111 1 3 40 
1n4s Iatıkra ı ı 

11!4 BTahvlll 11 
l!H'.1 rtJlYlll 

1 

"° ~ t \İZı.I TAii\ İl LP.ıt 
1!148 ltr1'mt)ell 22 Of• 
ikramı eli !\l!Jdaraa 40 
iıtr 941 o Yolu ıv 109 00 
1053 Tahvili 100 90 
1951 Tail\ :u 100 5 
ırant Baulrnıı llt ı 00 

Ziraat nantaaı l\' 104 00 
Ziraat Banka ı V ıo:ı 60 

11\,KA Hl f,I ~.nl 
T C Merkc Bankası 246 00 
r.arantl Banka ı H 120 00 
Ohllgasyon Aı d. ı-n 160 oo 
lll>mantı Bantaaı ı ıo 00 1 
rtırk Kredi 128 SO 
Sanayi Kalkınma B. 98 50 
t Banka ı n 5 00 
Yapı n Kredi Bankası • •. 16 40 
.\kbanı: T.A O. 13'20 00 
Türle ncaret nankn ı 60 00 
~ ıar Çtmcnto 4 00 
Sark Dcl!lrmt'nlcrl 36 40 
I' \Rİ., tıoHt) \Si ALrl~ f'h \ t ı 
(1 ı Kilo altın 4la 000 f'r 
<ı ı Do'ar 362 ı- r 

.,fRlll':SI l'i' ~S\OA OÖ\'IZl,tlC 
TUrklsch·Account 1650-ı631l 
Fn.naız Fr. 157) 100 
Dolar r..rekııt 5!10-595 
Dolar N Y Amt'rll:an 614·1116 
Sttr n !:fek IC 15 25·15 50 
lavı re Fran ı 143-144 

1 AlrlS f'n\ll"tt 
5S 8'>-56 00 

Hamit 49 25-4!\ 40 
Oulden 46 ~o-~ 
Vahit 48 25°48 40 
A 17 48 00· 10 
tııglllt: Lira ı 60 75·6ı 00 
:.;apoıyon 44.!50-44 75 
B Horoz 46 :ı.;.46 50 

Ki ı t;F: A.LTlN l ITATl.ARI 
Ot' 1 n 'i32-733 
Mel':&lko 7~J·7f>O 
Stao<l&rt 730-73ı 
Kül e 730·731 
Yerli 7~9-7JO 

KAi I'• 111 lllİRI lrtı t'JI 
Cumhur! et Ata. 217 50-.!S-O 00 
ne at 4l3 00.43U 00 
Hamit 34 00-350 oı; 
... • z. 00-300 00 

"Ut n ,,. tr•ı>ıt Pdllfll 

sııica 
\'i,ı Sonalo 11 :l]fl:ıno/ll ı\J.Y 

.!\. :::ıt ıtha iıt~ı aı ımız1a al 
dardır. 

<'.O.F.n. \,P, 
l!l nouı, d Jl.uı ıııann 

rarıs/J it \:\('J; 
A!ıenıatör, k:ııan. c'cktrik 

antral crı teçh zatı ı:rup elek
trojen ,mal cltıklerin• bı dır ~o:
\ e a akalılarla tema.sa ~etınek 
istİ\or 

I.a :\J:.ıi~on ile 1 olanl~ 
88 a !U nouı. Jourdan Pari ·iV 
I llı\:\Ct: 

Posta, ıe'~ar \c telefon ve 
c'ektr it tesi a•ında kullanılan 
izole 'e yanmaz tl'I tek if edi· 
)Or. Tafıslat 'J'"caret Odasında· 
dır. 

Eaı:ıc :\lcr(antilr. Co. Of Eg~ pt 
6'.! İhrahım Pasha trect 
P.O.n. 1269 
Caıro/F.G\' PT 

~Iemleketimiı:den sünger sa· 
tın a1mak istiyor. 

,.. ... --
Ticııı·et ı·e Znlıiı•e Borsnsı «0N»lar ve 

Minasyan 
I! - 5 - 1934 

<Ba ı 4 unt'İlde> 
J.:öy manzarası yahut bır bina. 
Ondan sonra, bo1 mıktarda a· 
ı;ık ton u boya ezip paıülle bu 
nu parça parça duralitin 
'\lstüne surü~or. A}ni u::ıi.ı'de 
otuz veya daha fırı'.a resim ~ap 
mıs. Bılctınde müthiş bir us· 
talık, ~e\ık ik o duğu belli .• ~ra 
niere• dcdiklj:rl :-o un kusur· 
suz örneklerini vermış, llalbu 
ki desenin çiı liş tarzına bakın I 
ca ınsan hemen derınlemesine 
plan arıyor. Uzak ve yakın iki 
hına ayrı nisbetlerdc gö ıerı -
dığınden derınliğın tonla ifade 
sini beklhor. Mina~~an bö\ le 
)apmak oyle dur un. gökyü· 
ı.ünU ton bakımından topt'ak· 
tan daha kesafetli boyn\'arak 
madde hissini bilsbutlln orta· 
dan kaldırıyor. Hulftqa, resim. 
bir renk kargaşası halini ah~ or 
ki, bu, desenle belirtilmek 15· 

tenen haclffi değerini de si'ip 
ııüpüpruyor. cHani ton'ar ara· 
!ında mu,az.ene? ~erde renk· 
ler arasında anla ma ,·e i· 
:ııenk? • deme~in. Hep sl)·aha 
yakın koyu zemin Ü'lerlne acık 
renklerin yayıldı~ı bu kalaba· 
tıık sayıdaki tab1olar. aslında 

•tek bir resmin çoga tılmışın· 
dan ibaret gıbi görünü\'or: o 
derece monoton \C her bakım· 
dan tekrarlı.~. 

au ııır: 

l!U:dıy otıaın :Dökme ırnoau 
• Tumuşak > 

Xohut leblebiltk Çunlll 
Yertıatıtı Ka. • 
Ce•I• iç Kart İşl,.nmlf 
F ıodılc lç Tombul 
Un E • 

' E. 
• I el NeTI 
• orı.aın 

Razmol 
Ktpek 

ırnoıu 

Pırtnç Mıaır Tohumu • 
:Be z peynir tam )'ağlı Tene. 
BeJ'&Z 'PCfnlr yarım :ra lı Tene. 
:Beraz peynir yağlı Ttne. 
Ka ar peyniri Tatlı Trakya Kil. 
Zeyıtn:rıııtı E E Na '.J"t. > 

ı. 'I'. Na. Te. 
TUUk ·atUrel 
Yumı:rt.a iri 

• ucak: 
Samar derisi çitti 
Zerden denaı çUtl 
Tn'*n deri•! adedi 
o ,Ak derW T. !t ka&:ıp adedi 
sıı:ır derW salam. kasap Kilosu 
Dana derisi salamura kasap • 
Kovun drrıoı T K kasap 

cıSerçe» ismi verilen gü- ı 

dümlü mermi yapıldı 

Washington 12 (,\ A > - A-1 
ınerika Savunma Bakan'ıftından 
bıldirildiğine göre •Serçe• adı 
'erilen ve on derece süratlı 

yeni bir '1idüm'ü nıcnninın A· 

merikan bahri) c ine teslımine 
tn~lanmı ur. Bu roketli mermi· 
ler. mane,Ta kabiliyetini tama· 
mi)le haiz olmak'a berabe: lıa
fif ve tepkıli ucak ar'a çok mık· 
tartla ta-ınııcak dert>cede de~Ji 

Böyle çala mala re im yapacak 
()!duktan sonra. bütün duvarl3 
rı doldurmak kabildir. İnızres'in 
De1acroiıc'ya bir c:füünü okumuş toplu ima edilmı~ıerdır •SPrçcı., 
ıtum: «Resmin hn' iveti var• mermileı·i bir savaş uçdının 
di)or. Bunu haddimlz oımıva kanadından atılınca ,.. •en us· 
.rak. vı'laı-ca Par·~·ırrdc ra'ı~· liın bir Uraı e havadakı tl1r he· 
mıs otan bu ıen.l\alkar:ı ı,..z d~ defe ılo"ru M rt'lmektedır·H. 
tekrar ıvahm R r •n an h~n!!l I 
~o un ):oıcu_u ısC' 0 olun ge· Yeni ılahın n l!C'r C\Sah he· 
reklcnne u)maıı nuz g zli tutulmaktadır 

2a s.ı 
30 75 
75 

100 
255 
2!10 

3175 
3U.l0 
3075 
2813 

17 
l~ 
'10 

.ıooo 

2500 
3900 
400 
2a1 
2ı4 • 
757 

SllOO 
li200 

111000 
6000 

86.5 
150 
150 
215 
172 

tunı~an 

• 
> 

> 

31 75 

350 

36 o 
3300 

28 J 

21 

4ıo 

1140 
10500 

:ıoooo 

lM 
20.5 

• 
• 
• 
• • 

• • 
• 

T.M .T.F. Ankara Turizm 

Bürosu rehber kursu ça

lışmalarına başladı 
Ankara 12 (A A.) - Türkiye 

Milli Talebe Federas~ onu Anka· 
ra Turızm Bliro u rt>hber yetiş· 
ıirme kurslarına bas amıştır. Bu 
çalışmaların ılki olarak 9 Ma· 
yıs Pazar ı:-ünU rehber namzet· 
Jerı ArkC'oloji Müze ıni gezmiş· 
ler ve ilı:ıli şahıslardan tarlhı 
e erler \'C miiıc hakkında etraf· 
ıı olarak malumat edınmişlerdir. 

Kafi'e daha ~onra toplu olarak 
kalf'Ye çıkmış ve e ki Ankara 
hakkında umumt bilgiler edin· 
miclerdir. Kurs caıı~maları pro~ 
ramlı bir şeki'de de\ am etmf'\;• 
te olup, sıra.sıy'c nkara'nın 
dikkate deger tarıh1 eserlerini 
gez.erek etudlcrını t.ımanılıya· 

caktır. 

,,~ 

\'ATAN 
_13.S·p 

Gıda Maddeleri A~~~~fe~: 
Trabzon Nümune Hastahanesi Baştabıplıg_ı~, 

Kı~. Lira Kr . Lira ' 

eşiktaş-Eınııiyet 

:\o. Cinsi .'Iilı.taıı \ ', K. 'futım Ge~iri tc~n:; 
,. 

11 ı o oo h,pl' 
l Tıp ekmek 
2 Koyun eti 
3 Sı;ır eti 

40 OOf 
16000 
8.000 

110 
ljO 

J\i o 37 
300 
190 
100 

14800 00 
48.000 00 
15.200 00 

50 00 
15 00 

3600 oo 

aeı telıir edil•1· J\aracigcr 
Koyun paça 

.. 
.;ıı. 

DDn Dolmabahçe stadında 
)apılac:ık olan Be ıkta - Em
ııi) el profr.:.yonel takım :ırı 

ara:.ındaki maç devamlı \ a· 
!:an yağmur dolayı~ıy e tehır 
edılmi5t1r. 

Adet 10 

1144 oo 

---------------- 4 :\i~a ta 
Bısku\ i yer'i 
.\ rpa ~ehrıye 
Tel ehrbe 

200 
80 

500 
200 

5000 
1000 
3000 

Kıl o 1.1:) 
1.50 

75 
75 
7.3 
60 
90 

15265 00 
230.00 
120.00 
37.100 
l:iO 00 Cihat Arman 

Antrenörlükten . 
istifa. etti 

Geçen ene Belçikada, bu 
sC'ne de \lrnan)ada :.apılan 
genç nııllı tak~mlar aınp'yo. 
nalarına gcnçlC'rimlzi hazırla· 
' n 'c ba arı'ı ııetk<'ler(le 
buyuk his e : bulunan Cihat 
\rınan genç mı il takım an· 
ı enoı luguııden sı fa etmiş-

tir. 

Harp Okulu liglere iştira

ke karar verdi 

A• kara, 12 CA 'KA) - Dev
re ortasında anı bır kararla 
1 k mac;lnrırıdnıı çekilen Haİ·p 
ı)kulunun önüm•i:ıdeki scnı~
c•an ılibaren lıklc .. e ) C'nıden gi 
ı ece i oğrcnilmislıı. 

Bu haber Ankı:ra spor SC'\er 
lC'ı i tarafından bll\ uk b r mcm· 
nu'llukla k:ırşılanmı ıır. 

liselerarası atletizm 

müsabakası 

1 - İstanbul atletizm ajan· 
lı~ı tarafından tt>rtip edı!e.ı 
J tanbııl li eler arasındaki ııı· 

letizııı nıü ahak:ıları Hi - 16 
'ita\ ı 954 cumartc i ~e pazar 
gunleri Dolnıabııhçe ve Feııer-
1:.ahçe ~tadıarında yapılacaktır. 

2 - Keza 1 tanbul Ünl\ er ,ı 
telerıı e hlğlı l•'akliltelerle \iil• 
~ek oku lar ar'1sındııki Fal tı 
kup sı lıçuncü 'ıl mü abakaları 
<ıa ır; - 16 1\Jans !l:l4 cıınıartc,ı 
\ e p zar gilnlerı Dolma bahçe 
'e Fenerbahçe stadlannda ) a· 
pılacaktır. 

3 - Bu mlısab. kalara kalJ· 
ı .. cak atlet 'e okullar 14 l\fa~ t• 
954 cuma gunli saat 17 ye kır 
ciar bol"e merkez hına ında :ı• 
I< tızm ekreıerliğine mllı·aı·a~· 
la ka) ılları ı yaptırab lirler, 
Bu saate kadar kaydını ~ aptır· 
n.ı~ an ıt!C't H okııl mü atıak<>· 
lara ka ılnm acağı gibi müsatıa 
ka i.lllU 'e mu sa baka ) erındc 
h,ç bir şek ide ka) ıt da )'apıl· 
mı,, c kur 
nu hafta ,:ııııhıc ak ıını<·lar 
Bede ı Terbıycs Bi)lge ~iti· 

durluğu•ıden bild rildiğıne !!Ô" 

re bu hafta cumartesi ve pazar 
gunlC'r 'apılacak maçlar. 
PROIC'-YO:\I:I. \C ,\)l.\'l(İlt 

I.İG IAÇl.ARL 
Cumartr i 

l>olınahahçr stadınıla: 

15 00 ı<a ımpaşa - Beyko% 
17.00 Galatasaray - Adalet 
Şı•rd stadında: 

14 00 Sümerspor - Emı iyet 
16.00 A Hı.;ı.r - Alemdar 
l"l'ncrbahçe tadında: 
13.00 Fenerbahçe - Defterdar 
\'efa ~laılında: 
15 00 Karagucü - Darü şafaka 
li 00 Kurtuluş - Tarabpa 
ı:niıl saha ında: 
15.00 Küçiıkpaıar - Rami 
1700 Boğa'l.İçi - R. Hisar 

Pazar 
Dolnıabahçe tadında: 
17.00 Fener bahçe - Vefa 

erer tadında: 

0.00 Adalet - E. T . 'T'. 
11.00 İ. Spor - Beyoğluspor 
13 UO Beşiktaş - Beyko.ı. 
15.00 Galatasaray - 1. Spor 
17.00 H. Spor - Karacumrük' 
1 enerbahçe stadında: 
ıı 00 Atınay - ~elimlye 
13.00 Anadolu - Beylerbeyi 
Yefa stadında: 
11 00 Vefa - Ka ımpaşa 
13 00 Denizmicü - Haliç 
15.00 Yeşildirek - Tak ım 
17.00 Hasköy - Bozkurt 
E~ U}l aha ında : 
ıo 30 Cıhangir - Büyiikdere 
12 ıs Yıldız - Tunelspor 
14 O Adalar - Bakır~ôy 
15.45 Y. s. Selim - Istiklal 

Dünya profesyonel boks 

$ampiyon ve namzetleri 

Paris. 1:? (T.ll A' - Hafta 
içinde J\Ionaco da toplanan bey 
nelnıllcl profc,yonel boks ko· 
mite i her ıkletln dün)a ı:tım· 
pı~oıı "e namzetlıi"rini resmen i 
iiın etmişıır. B,ı listede biın
lerl ilan edılen her kategorinin 
şnmp ~onları şunlardır: 

Sınek: Y. Shirai (Jap) - ıı..
roz J. Carruthers (A\'U tralya) 
- 'Niv: s. Saddler r Amerika) • 
Hafif: P. de lareo <Amerik.ı) 
- Yan orta: Kid Ga\'ilan CKü· 
ba) Orta: Cari Olson <Amed
ka) - Yarı ağır: A. )foore CA· 
merika) - Ağır: Rocky ~larci· 
ano (Amerika) 

Uer kategorin!n şampiyo·ı-
luk iınvanı içın döğuşme hak· 
kına sahip bulun~n boksorlc· 
ri de şunlardır· 

Sinek: Campo (Filip) - Hn· 
roz: R. Cohen (Fr) - Tüy· P. 
Bas.ıett (Amerika) Hafif: .J. 
Carter lAmer). Van orta· C. 
Basılin C me·ika). Orta: j, 
r.ııırdelJo ( \m .. rı Yarı ağır: 
H. Johnson ( merlka), Ağır: 
Eu:ırd Charles (Amerıka). 

'Gene Milli . 
Takımım12m son 
Avruoa zivareti 

Aı kara 12 (A.A ) - GC'I.~ 
mılll ta!rnnıınııı bir nıudde: 
e\\el Auupayn )ııptığı zıyar l 
le ilgilı olarak f!ı.nn buyukel· 
<:İ iginıLzden harİl' ye vek:ıleıı-

Çubuk makarna No. 2 
:\lerc·imek ye-ıl 
Kuru üzum ~'o 10 
Kuru Kayısı ~Ialat)a 
Toz eker 
Du~dav unu 
Pırinç To,,ya (Dıbek) 
Pırinç unu 
İrmik 
Kuru f'a,u ye Horoz 
Kuru Bamya 
Domates salçası 
Tut 
:\oh ut İspan~ o 

ııoo 

14.000 
1.000 

12000 
ıaoo 
300 

4001} 

1:;00 
2000 
ıoou 

D 

:ıı 

11 

:ıı 

" l> 

:ıı 

:ıı 

200 
142 

60 
95 

l:JO 
75 
70 

6j0 
80 
10 
9.) 

375000 
600 00 

2700 00 
1600 00 

1!)880 00 
fiOllOO 

11400.00 
ın:;o on 
22:1.00 

2800.00 
162.50 

120000 
200 n::ı 
950 00 

ne \e beden teri' ~e ı umum 
ınüdurl•ığunc gelr11 bir yazıda 
Dıın)adp gene; n ıllı takıınıarl 
turnm a ına katılan takımımı· 
ıın ,\lmaııya'da kazandığı mu· 
\'a!faki)et kadar \C haıta on· 
c!arı daha cok tema~ euıği bııu· ı 5 
muın ıııuhıılC'rclt• H· se~ırci kı:· 
IC'lcrı iızerincle telkın cylecl•ni 1 
Lu)iik -eınp:ıtı ıle genç spofl''l" I 
lamnw.1 benim C<lıkleri disir· 
lin. ta ıdıkları vazıfe his i im· 
ıisal de ebilecek hlıl 'e hnr~· ı 
ı;etlerı \ c bir Tüı k sportnıe:ıı· 

Ze)tın 
Çama,ır odası 
Be)az sabun 
Ye ıl abun 
Reçel <Gül. ka~ ısı 

20() 
501)!1 
,)000 
1500 

J.t5 
30 

190 
145 

48892 50 
290.00 

1500 00 
950000 
21nı.oo 

1030 0() 
170 00 
29 00 

1500 00 

3666 95 

ne layık tenı•z kılık 'e kı} a· 
ferlerıde her turlii tebnk 'c 
takdir~ ı~) ık bir temsil ':.ızlfc· 
dnı mU\affakıyeı c ba ardık· 
lıırı bildırilmektedır. I 
l 00 metre kelebek dünya 

yüzme rekoru kırıldı 

Vı~ana( 12 CT 11 .. \ .) - Bı•· 
dı:.pe~te\Jc ~apılan ) uzme mu· 
~abakaları esnası!lda, Macar "J 
ılıcüsii G. Tumpck 100 metre 
kelebek yarışında 1.3.7 /10 lııl: 
bir derece ya:larak kendi:..nc 
• it bulunan 1.4.7/10 luk dünyJ 
rekoı uııu kırmı tır. 

Ankara'dan voleybol mil-

li takım namzetliğine 

seçilenler 

Ankara ,12 (AA) - Türk 
- Yu~o l;l\' mıllı \·olevbol kar 
~ılaşma~ı için \ kara'dan e· 
çıll'ı namzet spoı cuların :.ıdları 
aşagıda gö lcrilmı•tır. Burhıl'ı 

Yamanoglu, .\li Rıza Olcay. 
Cıhat Özgene!. 

Dünya kupasına iştirak 

edecek olan Uruguay 

Futbolcuları seçildi 

~am fıstıt!ı 

Ku Uwmli 
Zeytınyağı 

6 1'a\ uk 
Pı'i<: 
Yumurta 

\'ıs ne) 

7 Erımıs sade' ag 
l'ereyaıtı <Tuzsuz) 

Be,·az peyni'r 
Ka~ar pl'ynirl 

8 \'oğuı t 
Süt 

9 Orlun 
Manga' komurli 

10 Ba !ık is ta\ nt 
Ra'ık ~Ie~ıt 

700 
20 
:.?O 

500 
.. .. 

1000 Adet. 
200 " 

:?0000 

5000 Kı o 
!100 
~00 

200 

20000 
:?0000 

200000 
1000 

l"Oı) 

500 

]I 

> 

11 Port;ıkal Adan.ı 72 ııı.. 600J .\det 
Limon 
E ma yer.i 
'fazc Uzum Cen ı~ isı) 
Kavun İstanbul 
Karpuı İstanbu' 
~landa'lna 

17000 
ljııt) 

700 
600 
ti()O 

.. 
Kı o 

11 

150 
aso 
145 
300 

200 
1:?5 

6 

550 
350 
300 
340 

45 
40 

fl 
::w 

20 
10 
30 
50 
2~ 

:!O 

16214 no 
2000 00 

250 on 
1200.00 

34:'i0 00 
27500 on 

2750 00 
l:'iOO 00 
68000 

:ı2430 00 1 

9000 00 
8000 uo 

17000 00 
12000 00 

:?00 00 

12200 00 
60000 
200 00 

noo oo 
l:.?00110 
1700 00 
450 tll) 
3:;0 rıo 
ı;;n oo 
120 0(1 
200 00 

• 

1216 oo 

;. ) 

1275 oO 

5000 

.\loım\'idco, l:l (T.H A.) 
Uruguav futbol federa yonu is 
\'ı~·recle ) ııpılarak olan diin)'a 
kupa ı maçlarına ıştirak edecek 
olan ısımlcri a a~ıda )azılı ~~ 12 
oyıılıeıı scçnı!slır· 

Şefta ı 

\rmut Günıuşhane 
Enk (Can \'e .\mas~ a) 

Havuç 
Kere\•ız 

Karnabahar 
Taze yaprak 
Semizotu 

4000 
ıou 
:wo 
100 

700 

> 

,, 
• 

5 
RO 
70 
30 

20 
60 

60 00 
140 00 
3000 

4400 oo· 
HO 00 
30 011 

,,. ' 
330.oO 

Kaleciler: ~la poli \ e ~Iacei· 
ras - Bekler: Da,·ounC', Sa:ı· 
tamar·a. Tejera H' W \tartı· 
nez - llaflar: Andrade, Rin• 
ra, Varcla, Arballo, l.eopardi 
Ye Cruz - Forvetler: Abbal'lie. 
Souto, Hobbcrg, Ambro~, l'\le
gıl'ez. :\IC'ndez. Srhiaffıno, Pe· 
rez. Borgez ve Ca.tro. 

Bu kadroya dahil bulunan o· 
~unculardan :\faspeılı. 'Tejera, 
Andradc, Vare!a l\Jeguicz, Sch: 
;ıtfıno ve Pereı 1950 senesin· 
ele dünya şaınpi} onasını kaza
rıan takımda yel' atmışlardı. 

Türk - Yugoslav boks 

karşılaşması 

Ankara, 12 CANKA) - Bır 
muddet önce Yugoslavlar'':: 
Rclgratda yapılaıı temsili boks 
kar ıla•masının revan~ı hazi· 
ıan ayı içer,inde şehrimizde 
yapılacaktır. 
Revanşı muhakkak almak az 

n.inde bulunan Ankara bölgesi 
bu husustaki çalı~malara simdı 
c!cn başlamış bulunmaktadır. 

Avrupa profesyonel boks 

şampiyonları kimlerdir ? 
Parls. 12 ('!' 11.A) - l\lona· 

co'da toplanan ,\nupa Boks 
birliğı vaptığı tcplantı e:.na· 
~ıııda A' rupa pı oıe-yonel bokb 
şampiyonlarını jl .. n etmiştir. 
Eli şampİ\ onlar şunlardır: 

Horoz: R Cohen CFr) - Hafif 
<İt) Yarı ona: c: ı.a,oıne (r'r) 
Ortn: Mıtr (İtal) - Yarı Ağır 
Hecht (Alman) - Ağır: "eu· 
ha us (Alman. Sıııek sıklC't sa.n 
piyonu Skena < Fı ı um anını 
bıraktığı ıçin bu ıkle in -anı 
piyonu bllahAre Avrupa boı.;s 
birlığl ıarafından -.eçilecek o· 
lan ıkl no~ ör arısında yapıla· 
cak mu abakadan ~onra ol'taya 
cıkacak•ır. 

Yeni bir Müslüman 

Boksör parlıyor 

Paris. 12 (THA. )- Şiına:ı 
Afrlkada yapılar boks kar ıh 
ma~ında rakibi ı3c·njamin Dam 
beleyi mıığliıp eden MU lümı.n 
bok ör ~isse O man. biıttin o:· 
ganizntörlerin dikk&tlerini ceı· 
betmi tir. 

Basketbol'de lsviçre, 

Lüksemburg'u yendi 

Rern, .2 (T.H A.) - isvicre 
ve Lüksemburg mılli basketbol 
takımları ıırasındıı vapılan bas· 
ketbol ıtar ıla~ma.ının ilk dev· 
resini 37-24 '!alip bitiren fs· 
"ıçre tfıkıını nı>'İcedP. rakib•ni 
kolaylıkla 92-53 mağlup et· 
miştır. 

Riber dolma'ık 
Fasulye tare 
Bam~a taıe 
Patlıcan 
Domates 
Bakla 'l'aze 
Soğan !\uru 
Patates 
:llarul (\'edıkulc) 
:llaruı kn U'c1k 
Hıyar 

Maydanoz 
Tercotu 
Top'ahanası 
Kabak Taze 
hpar.ak 
Pırasa 

Salamura ~ apra:. 
Kara'ahana 
Pazı 

Sirke 

200 
500 
150 
600 
~000 

51} 
300 

1500 
150 

4000 
JjOUO 

500 
500 

1000 
2300 

50 
:?OılO 

2000 
3000 
4000 

Taze bezeh e Cka huklu) 
Taze beze)) e Ctane) 

130 
4000 
1000 

100 
100 
300 

.. .. 

.. 
• 

Adet 

• 
Bağ 

Ki'o 

• .. 

:?.) 

25 
90 
25 
:.?O 
:!O 
:!O 
20 
4 
2 
5 
2 

13 
15 
20 
20 
55 
20 
15 
30 
30 
60 

90 no 
325 ıJO 

30 Oil 
150 00 

1250 00 
4:; ııo 

75 00 
300 00 

30 00 
800 00 

3000 01'1 
20 00 
10 00 
~o oo 
:50 00 

1 00 
300 00 
300 00 
600 no 
800 00 

82 50 
800 00 
150 00 
30 00 
30 00 

180 00 
7'16 65 tl 

9688.50 icçiCl 1 6. 
1 - llastanemizın 19;4 m::li yılı ihtiyacı bulunan cins, mııctar ve ıarC ,e 

ı:ıda marldelerınden 2. 3. 4, 5. 7 8. nci gruplardan yazılı otan'ar kapa 1 u 
1 

nci ı:rupbki!er açık Pk,.iltme suretiyle ihale edilecektir. Trabıoıı ~.c! 
2 - Kapalı zarf ihalesi 1515/954 Cumarte.i günD saat 11 de •c ~0111 1 !"" 

sinde yapılacağından tek•if mektup'arının ihalt saatınden bir saat e\~1113ııdır .d 
komisyonda bulundurmak üzere iadeli taahhütlü posta)a verıınıış 0 /5 '11-1' 
cikmeler ııazan itibarP. a ınmaı. esi '1 e ııı 

3 - Açık eksiltme suretiyle yapılacak gıda maddelerinin ek~l~tıll birli~t 
aat 15 de yapılacatıından geçici teminat makbuz veya mektupıamıe ıı t 
konıhyonda bulunmaları. pıarıfle~~ 

4 - Her gurup avrı ayrı eksiltme mercii olup taliplerin bu gu~ ,.erı1 ,t 
mını teklif verme mecburiyetindedlr'er. Kapalı z.arf ve açık eksi't~~}111c•tr<ferııt5 
\'C i tiraklı nazarı iti baret alınmıyacaktır. Kapalı zarf ile yapılan e~ı ı r vcrrsı•" /j 
'erde gurup yekununun vüzde nisbeti üzerinden yapılacak tenzl'ııtl~ çC ( 

5 - Fazla bilgi almak Vf" ~artname!erl görmek lstiyenlerin Arık~ııırı· · .A 
S. '\'. Müdurliik'er,ine Trahzon'da ha~tane idare memurluğuna müracaa .. (Jo'' J 

Akt0 ' r't'.ı 
Bir usak motosikletle Fas'ta bir kamyon kaza- '(o ,. 

çarpıştı sında 25 kişi öldü •·a ıı 1 

Bourhemouth <Inr:ilterc) 12 
(AA) - Rır deniz tC'pkilı u<.'a· 
ğı ile bir motorsıklet çarpı .. mış. 
motorsık!C't sürücü~ü ölnıti~tür 
Kaza, Krali)e Hava KuV\etleri
ne mensup uçağın haval:ınaral!:ı 
~ırada o•muş, u<:ak havalıınamı· 
rnrak pistin 5bür tarafınctaki 
rnla çıkmış ve o sırada ,ec· 
mekte o an motorsıkleıe çarpa· 
rak bu müe sif kaza~ a sebebiyet 
VC'l'll)lŞtİI'. 

Bevan üç ay otomobil 

kullanamıyacak 

Londra 12 <A. '1.) - tngili1 
İşçi Partisi sol cen~h lideri A· 
neurin Bevan. geçıın Cuma ıziinü 
otomobilini liratlc sürciü~ifo.ien 
dolayı hakkında ke ıten rl'u· 
tara itiraıda bulunmı~acağını 
bıldırmıştır. 

•ıetsl,: ol' 
Agadir 12 <AA.) - Agadir - ~· i'ıe r!ı .,.-' 

Tarudanı yolu Ü'lerinde vukua çe.'rı:~11~it tı• C.f~ 
!!elen bir kamyon kau ı sonun· mını · G•~ r-
da 25 Faslı yaratanını tır .Bun· ı:ıktorU stt$ t" 
'rd afeden ·ıı bPı 
ıı an dördünün dıınımu ağır- ! şcğı c v 
dır. Kaza 87 Faslı işçiyi naklet· bir ı daıı r• onıuıun 130 
mekte olan kamyonun bir döne· lanmıştır·. ı: -
meçle devrilmesi ti'lerine vuku· esııı~ rıı 
bulmu tur. tahıın d s i ~',) 

per·. ke~ıcı11~.., 
Yedek Subay Okulu 111 bıtoık010 
Ankara'da kalıyor Kor" 0,, 

Ankara 12 (A:\'tf<A) - Yedek so'f C 
Su hay Okulunun t~ıaııbul'a nak· }lartJord Gt<'ıı 
1i için yapılan inrelemeler miis· ) _.., ı b 
bet netice vermemiş \e bu o· <AA· rs1'ıı tıı 
~ulun n:ık!inln çok fazla masrafa ford ı.; <101'~ ( 

. b' kOrk\ ııde ,. 
malolacağı. Istanbul'daki ına- kı\·ılll'tı bır'" 
nın Ankara'daki kadar mDsait ·alı' it oı• 
olmadı~ı sonucuna varılarak na· ıar poli5• ıı 
kil teşebbüsünden vaıgeçilmi~- dır. caıdı!t11~ ' 
tir nı rrı• 

Yedek Stı.hav Okulu bundan vak9dut1ıırııt 
• hB\ 

böyle hep Ankara'da kalacaktır. • 



saray! 

. ~ 

1 İnkilapçı İstanbulda 
fes saftşı 

VATAN 

eAşMAKAL::oeN oevAM' Milletlerarası Basm 
Annelerin günü 

rna.sı ı incide} 
Tüı k annt-si, annelerin en fe-

dakirıdır. A'ırlar<'ıı miiddtl 
bu nıemlekciin \:ırlığını koru
~ an kahramanları o, kut-ağında 
FIİ tirmiş. kenılilerinl' milli 
scriyl'nin ~ iiksl'k rn~ırı:ınnı o 

1 :ışıhııııı tır. 

1 
r>ııııy:ının hl'r )erindl' :.ınnl"-

11'1 gıınıi kullanıı kPn, bizde nf!
ıll'n bir annel('r giinıi, aımeler 
ba~Tanıı olmasın'.' 1955 ~ılının 
9 nı;" ı~ını nl'drn hi1 de anne
lrrln gunıi dhe lrntlama)alını? 

1 
llıınıı 'upnıak için tf'.;chl·u~ 

ı.mnı ... nıı te~f'bbiis l.::ıılın ce
mi\ etlerinden, nıek•l'ıı lnıll'n 
1haıfo binaı ~auularclaıı ııelnıc 

1 
liılir. 

Kuçuk oku\lırıılarınıa sorıı"ı· 
runı: •.\nneni7l .. c, hor mu ıı 

1 11112'.' Rutıın diim ada oJclııitıı ııi 
, bl biı•lc de 9 :\fa) ı ın annclrrin 
banamı ılh e l;:ıbııl edilmesini 

Enstitüsü 
Çalışmaları 

( Raşı l lncidc) 

ını:i ız. i \İçre \it ;\;ılr\'e~ ele 
le2e ni ara ında cerey:m eden 
münakaşadan onı a. '>a•lıca dün 
'a mese elenne daır haberlerın 
chcmmıHtİ Uzerınde mutabakat 
hası olmuş fakat haber ajans
larının bu hadı~clni çok taf ı 
allı vermt'trlnden $ıki) et edıl 
nıı t ir. 

Kongrede bulunan dcleJ! 'er 
lıııı~a haberlerının ajan~ ar ta
rafından daha muhta,ar \'e ter
irden kaçınılarak \f'ri ' mc.ıni 

talep etmı 'crdır. Kon~rcnir 
buıııinku oturumunda Fran il 
e ki Cumhurba•kanı Vınc:ent 
\urıol bir hitabede bu unmu . 
mUtrakıben ·clna~et haht'r'tri• 
uzerinde mıınaka-alar eert-yan 
etmışt,r. 

\'in< ent .\uriol'un nutku 

.\nkarada Un. Reşide Turgul' un ııpl.a ddile inde be&tnilen 
şapka ınodel lcrlndt-n biri 

, _ 

gun e 
3 adet alınabilir . 

Mısır - lngiliz müzakere· 

leri hakkında 

l;ondra. 12 CA.A.) - Dı~iş 
eı ınl ted\'ire memur de\' et n

kili Se'wyn Lo,·d. buglin a\ am 
kamarasına Vtrc!iği izahatta, Sil 
'e~~ kana bo' gesi hakkında İnS?i 
iz Mı ır ı:örtipı<' crınh irıkıt3a 
uğradığını \'e fngılit b: r ıkl,,rinin 
geri çekılmediı.!ınl ovlemı;;tir 

Selw) n I.Joyd. on haft;ıa;da 
Mı ırda vuku bu'an iktıdar dc
faşme'erinc i aret ederek. Ye-

l 
ni b r harekete ıeçmek icır: r.~
dıse'erin duru!ma ını belı: lt~ece
·•Z• demıştir. 
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13.5.9.H Pl.:R~EMRE 

• 4.~XAR 

ARI 
UNLAR.1 

G/DAllt.11/N 
EN 

ALASl'DIR 

... 

1 .2!1 ,\çılı ... propam. w - • 
'f ZO O llnaydın (PJJ, - - ' 
T •s ll&l>r,r!er n han raporu. ~ 
1 00 Potpur!lrr (PIJ. · - _ 

• 00 Gunün 'PrQV"&ml Te 1tııııaı:4 I fWt • =1 
11.!IA lC:'ll' T• ı>roıram. - -
HOO l~r~tt ~ • 
ll.20 Ordndan habMlrr. - - -
1%.34 Mııııffer İltar. ..ı • 
U 00 M. AJ•rı Tt habtrltr. -
13 U ft&d\'o alon orkutraın ~l " • • • 

İlhan Ozııov a ı rın ı Llı::.ckt" -
O• •l~•ln Brrlln bl ~rı;hs: 
Gnot cı hano•lcl ~nitel 

nln kır.ı \al ( d) Gulrand· 
Mattrıı 

Jı.30 o.ıe ı;aute . 
13.~ P.ad:ro aa.on orlı:utrasının 

duamı. 

H.OD Ban raporu a.kşam proırra· 
raı u kapanış. 

*** 1' M ·'~lll& H P?OS'f&lll. 

Soldan uta• 1 - Bir ta•ıt. ı -
Bınanın lı:mmtıırınıtan; bir ııot.A 
3 - İkametıtıı. 4 ııır ba, ·ehlr. 
S - Blr a'I'. 6 - Para. 7 - Nf' f' ll, 
çlYI. 8 - I~aret aılatı: :ruz. 

Yukarıdan a.tafiı~a. ı - .!ll•p. 2 -
Barram: ret aıratı. ll - Mubaha. 
4 - Bir kom u memldceUI. ıı -
Bir bayunın ctl'1at. • - ı!'.cı. 7 -
~l'lfbaiı: a a.aı: güz.el kokulu bir bit· 
ki 1 - ıtır St\lrn•..1 baynnı. lT.00 Vır.tor Sllveıı•u n Xuler 

cuıu orkestraları (Pi ı 
17.lO Fikret UC ırlu - Num n De. D - ~KÜ BUl.MACA~IS RALI.l 

mlrta.Y - Zehra Küçük, Zt:ra 
Taşkrnt ten buabrr :kılar 

l'l' U Cııluanların uaU. 
ll 00 Opuet •t•P-nler aaatı (Pi). 
18.20 r.aıt - Baratl fıutı 
19 00 M. ı\yarı n t-..aberler. 
Jt 15 Tarihten bir yapralt. 
19-20 TUrl:Uler 
ı9.-45 Din\ • Ahllkl munhabe. 
ıus 'Iab1m tPt> 
20 00 llrdo AD Çaptı'nın lt•JllADI 

Ut U dakika 

Soldan aa a: ı - Bakara. ı -
Okul. hi.b 3 - Nali.n; ta. 4 - .A· 
umet. S .Na; <oan): Mu.u. t -
1.1. 7 - Ankebut. 1 - Mat. 

Yulı:andao a ~ıya: ı - Donanı:na. 

.ı - Kan, ne. 3 - .Bulııtıl::. 4 -

.ı\lıı.m: •fi S - lStm. t - Ab; tu· 
hım. 7 - Rat; tA. g - Abadan. 

f LAN 

Motörunoz temiz !<alacaktır. 

Ateşlemedekı arızalar bnlenecektır.l. 

Motörünüzün çekışl kuvvetlenecek 

basınca arabanız şahlanacaktır. 

ve gaz pedalına 

Üstün benzınle beraber kullana.cağınız Castrol motor 

yağları arabanızın ömrünü arttırır, bakım masraflarını 

azaltır, \<ılometre başına verimi çoğaltır. 

Az para ile çok kilometre için 
ÜSTÜN BENZİN ve CASTROL',Yağları 

size ~ şu . faydaları 

.. o ıs Radfo tutul 
:ıo.30 PJ1aco ile Türk mllzll!l O· 

... u1ac lhıalll Muka.dıtrr A-

DeYlet Demlryollan Birinci I let• , 
me :Memur n .Uüıtahdemlert Ya· 

takan Piyanoda: MenrJre 
Tunay. 

20 45 GönUI Akıncı. 
21.00 Kahramanla.r ı:eçt10: 

21 ıs Maıııtar Pi). 
21.30 por cautesı. 
:zus su uerıerı (Özel PlJ. 
22 00 Serbe.t na t 
22 ıs Operayı dant. 
:ı:ı ~5 M. s Ararı u haberle:. 
il 00 l'rocnm H kaJ>•nı.;. 

1 T XBUL 

12 57 .,çılu u Proı"r&m. 
13 oo Rab erler 
l3.U Vletor allnı•er ork~traaı 

!iP) 
13.30 Mehpaa Gtı:•n n Hurıre 

Akhan. 
14 00 Camlllt S.tnt • Saens Hay-

nnlar li:arıunlı Pi.) 
J 4 10 e.arlnlır 

H.45 ntm ;rıldızları IPI). 
1S 00 ll:apanış 

*** 11 00 ,l\tllıf H tUrk !er Ola me 
utukl. 

l& :20 ıtonupna. 

ll.30 C•lll lnc.e 
10 00 Haberi et 
lt ıs Herkt& tı:ln mtlz1.. (P ), 
111 30 vı1otonllt Dtrn • 
ı' 45 Raıtyo rrkekln rasıt hneu 
~ ıs Ractro urete.rı 
:zo 30 ıı::ua ı-hlr hab•rltrl. 
ııo.:ıs Re mut.h Zarhartaa ortcs:ra· 

eı (Pil 
~ 50 Dunrada bu ha.ıta 
21 00 Safl1e Afla 
21.30 idr.ın başında. 
:ZI 40 M\JZtk mecmua11. 
22 00 Mu:ı:ııtfe.r Birtan 
22.30 B;ıyük Ttrtuo~ıar ..cVtrolonls• 

Lilla. ıt'.l\lbore• (P ). 
22 43 Rabrr •r 
:U oo -ı:::smblyo - Bor n Pl'Oôn'lm 

tar 
23 o1 Kı<rı ılı: hafit şarkılar •Pi) 
23.30 Duu n caz m6t1Ci Pi). 
24 00 li:apanı' 

lZ'.\tfn 

l 5 5ıt .".çı " n prcr.:nı m 
lA oo Zerbuler 
ıa ıs ndre Clnca\i'ıtan 

Praruır art'lları ı r11. 
lf';.25 w:an Taµöken 
ıs 45 Caıı mu'flıt Pi 

at t 

17 ıs Başlıca to;ramıanı: u:c:.ım 
17 20 F:r.:.1m tıerl 
l'i' 40 ıo.nph Strauss dtn u 

(Pi) 

pı Kooprratıtıcın 1evb.1Ade toplan
tısı o Demtryolları HaydarpaJa ııı
rlnrt iş etme lüdurıntu blnuıncıa 
31 s llS4 PaDrt ı CÜDÜ aut 17 de 
akt,.dılttektlr Ortaklanmızın t 
ruı~rı rica olunur. 

Gündem• ı - ~uratıp Ye yedel:· 
lerlnln arçlml, 2- Yap.lan ve )R· 

pılaeıık: o'an muranann tHbltı, 3 -
Dilekler. 

VATAN 
Nil haıı U l>uraıtur 

.Abone eraJtl Türkfyf'df> Rulçte 

IJra Lira 

Bir uııt: 4.l!O 0.00 
'Oç a1ıı1c 1200 24.00 
AIU ay!U: 22.SO 4!1.00 
Seneli -42.00 8400 

D j JC KAT: 

Gautemlte ı;6ndullen , .. ,. 
Ye yaıtl&r ne redlbln, edllmuitı 

iade olunırıa:r. iılnlardaıa 
m 'Ullyet Jı:abul edllm z:. 

ı\BOSr:LERİ!'f 
Di&KATt'fE 

Aıtrtıı def:I tlrmek !Jtenlldl:t 
taltdtrcıe 50 trunuıuıı: poata ou· 
•ı Ondrrıım .. ı ''""' olunur. 

J7 50 Rad~o rurt ıUrktll•rl toroıu 
1820 Konuma 
ıa 30 Glller özceçlt 
19 00 Haberler. 
19 IS Plrano mu.allı:lı ('alan: Mlb 

trr QelebL 
ı9 35 Bln:t Crosb1'den melodUu 

'rıı. 
19 40 İ:unlr Tllrk musltW etm.trett 
20 ıo Seb rden küÇUk haberler. 
ıo 15 Radyo pı:et~ı. 
ıo 30 Ahmet Seıue!. 

20 .SO Spora dair 
21 00 Sa11Jımı2ı ene,.ellm. 
21.25 Operada anm aaat. 
21 :;s Borsa n :sannkı ;pro;rıım 

22 DO ıtemal Mınrlı. 
ı 30 Yarının lOJIU. 

5 ~ 1 • •e Turk mU&lkl.JI. 
n Program <Oda müd&ı> 

.lO 46 B•e OYen •mol ma ör 
•Arctıduo:e• Trio. 

zı 21 Lı t sı mtnor Pı.rano ıo· 

natı 
2ı 441 ı ı t· •f"l'l•,.,ı ' • •• 

No t ıacar P.apsodW. 
:2 00 Proıram n kapan . 

ı ı . - J'o clın I? 50 f.L. - 3 cUn 3 J .I~ (On ktllmf'dtn 
b•h..r l'rllnır irin hrr ~un 241 J.;ııru alınır.) 

'DOKTORLAR 
dır. ~1üracaat: JIP.r gün ö11le· 
de.n eV\f' Rumeli lli~arı Balta 

DOKHllt ~'İPICUl' _ Cilt, Saç, Linıaıı Cadde i 64/1, 

Zıihrc\i Müteha sısı. Beyoğlu ı UE!\"KO\"DI: 'l'A~t KOSFOR· 
Posta Sokak Telefon: 43353. LU satılık Villa. Telefon: 82051 

Dr. ABhU:tEK - Cilt ve Züh· 
te\•i Hastalıklar Mutehassısı. Be 
)oğlu, i tıkla! Cad. 407, Tel: 
41406. 

E'IHLAK 

.saat 14 • 19. 

36 Al' VADE tu; f'Atzsız. 
Bostancı ile KaTtal arasında 
bahçeü e\lerc müsa t ucuz fiat 
la arsalar satılığa cıkarılmıştır. 
Satış yel'i; Bostancı 'l'ramvay 
durağı, fınn yanı 538; telefon 
52812. 

DEVRE~· S ~Tfl,IK dışçi mua
yenehane i O manbcyde ışlcr 
halde komple ıııııayeııehaııe 
de\Ten satılıktır. l\lüracaat: Ru İSTiBAJI Ç.UIAŞIR Fabrika
meli cadde i No. 59. 10 • 12 ve 1 ında yıkanan çamaşırlar ev 
15 - 19 ara ında Tel: 81013. kadınının ıevkidir. Feriköy 

81268. 

SA'lll.IK l·' J :\'Kı\J.ADE \IAS· AR'.\10!'\İK. AKORDİOS 
ZARAl.1 \RSA - Boğazda Bal Gramofon alınır, satılır. Eiflel 
talimanında den"ze cok vatın Radyo Evi. Galata Yüksekkal
asfalt üzerinde 20 metre cep· dırım 25. 
heli 100 metre derinliğinde bir -- -
ar a satılıktır. Önlinde Uç gara- PRATİK ECZACI yeti,stirilmelt 
jı olup üstüne apartman yapıla üzere ücretle geneler alınacak· 
bitir. İçinde her konforu ile ~eni tır. Boğazkesen Sıhhat Eczalıa· 
inşaat kll«ir üc odalı köşkü var nesi. 

. 

OKUYUNUZ 
Ekmek taya demektir. Zararlı Mayalı Ekmek'er M de· ı 
):i Ek itir. Mayadağ Fennt Mayasiyle yapılan Ekmekleri 
Israrla a'fayınız. 

TPtgıııC: Mayada~ - i ıanhul Te'efon: 41964 

'stanhul Hukuk Fakültesi Dekanhğından 
Fakültem:z. meı\cni usul hukuku 

kur üsünde bır asi ıan~'lk u·ıktır 
İ·tcklıleı··n 26/M:ıyıs/954 tarıhme 

ncaa.laı r. (5874) 

icra \'C iflh hukuku 

"adaı· de · .. nlıga mu-

1 
lst. Lv. Amirliğinden Verılen Askeri ı 

Kıtaat llônları ---140.000 adet yumurta kap alt zarfia 26/5/954 çarş!mba 
saat 11.30 da Davutpa~a As. Sa Al. Ko, da satın a!ınacak· 
tır. Tahmin bedeli 11200 lira. seçlcı tcmınatı 840 lıradır. Şart 
name.>i komisyonda görülür. l'eklif ıııektup'arının ihale 

aatinden bir ı>aat evveline kadar komı~) ona ,·enlmesi. 
<580.>-1296) 

* 2;)0 ton kadar Çayınn biçme, kurutma, lodo )apma üç 
telli balya yapma. birliklere ta,ınma~ı ve b•rlikierde loc!l 
yapması dah ıl kilosu 10 1.-ı.ıruş, ;eçici teminatı ıg73 lir•dır. 
Kapa ı zarfla ihale~i 28/519j4 cuma saat 15 de İz.mit K;ıra 
A . Sa. Al. Ko. da yapıla:!akur. Şartnamesi kom'<ıyonda \e 
öğleden enel Ankara tst. L v. A. ilan kısmında görülür. 
Teklif mektuplaruıın ihale sa aıinden bir aat r,\ \·elıne kadar 
komisyona ,·erilmesi. (1374-60:!2' 

• OKUYUNUZ '-

[ 

i ~emek )!ayası iyi Ekmektir. Her ıa man iyi. !lıhhi, ço,; 
esleyit·ı Ekmek ister:eniı Fennı :\Iayalı F.kmek yeyıniz. 

MAYADAG MAYALAR/ 
Telgraf: ~tayedağ - Istanbul Telefon: 41964 

JEEP OTOMOBİL ALINACAK 
Konya Belediye Reisliğinden : 

Belediye ihtiyacı jçin b!r adet Amerikan mamuli~ı OvcT 
land jeep teklif mektubu alınmak suretiyle !atın aınacal(tır. 

Teklif mektupları :?6 ma •ıs 934 çar amba !!ününe kadar 
belediye reisliğine gönderi:e cektir. Bu nıüdde• zarfında 
fenni ve idari ~artnamelerden i tiyenlcre beledi) ece ı;önde· 
Ti lir. (:5786) 

PTT Genel Müdürlüöünden 
24 adet ~epetsiz \'e 11 ade: epetli moto-ıklet kapalı ya. 

7.11 tekl'f alına ureıiy'e satı..ıı alınaraktıı·. Sannamell!'rj An· 
karada gent>l müdür:ük. im nbulda telefon müdurliığı.i 'e~· 

.nelerınden a'lı lira bedel'e sa tılmaktadır. (5Yi3) 

•Tereddüt etmeyiniz. CUTEX'in 

güzelleştirme hassası vardır. 

Zaman darlığından da şikayet 

e~meyiniz. CUTEX kolayca sü

rülür, çabuk kurur ve günlerce 

süren bir parlaklık verir. 

CUTEX sizin faal elleriniz için 

~apılmıştır. 

15 güzel ve modaya uygurı 
renk bulabilirsiniz, 

C:UTEX 
1irHak Cila~ı 

.Ayrıca &Jıldayan -4 tıedeflı renk de 

AP LLO SIR~~ .. '· o' Gördüğü rağbet üzerine hergünkı.1 1o.j 
tinelerine ilôve olarak pazar sobohforı 
bir seans yapacaktır. 

ı'o" 
Biletler: Beyoğ l unda Atlas, lstdrıbıJ J 

I 
·~ e 

mora sinemalarından ve Sirkten tedcı'' 

1 İNŞAAT i1'1'~ 
~ .. ,.,de".' 

Sıvas Orman Fidanltk MüdürliigU ,, · 
ıı•ll 

1 - Kapalı zarf u~ulüyle eksiltme) e kil .,ıild~, ' 
!ayeti merkt>zi.11de fidanlık :;a hası içinde ,,6,93 tı ı 
\'ahid f at esası üzer:nden yaptırılarak ~47-JI ,er 
tutarlı fidanlık idare binası garajlı loJrna ,, 
memur e' 1 in5aatıdır. guııU ~;ı:.e 

2 - Ekciltme 20 :\Ia,·ı~ 954 perşembe el:'' 
Sh a" orma.n fidan'ık müdürlil ğu binasıncl1~cal:I r.; 
yonu ıarnfından kapalı ı.arf u ~ıılüy!e yı;pığlı t~ $ 0

04 3 - F.k iltme ~artname~ı \C buna ba ~ 11~11~ııı 
süniınden itibare.n me ai •aat lcri içinde ıidıırl • 1 
mum miidürlilğünde Ama•va orman b3~~5i!t111~:e 
.Si\'as orman fidanlık müdür!il ğüııde \'C t ıttıırı c; 
l~_ta~b~ı orm~n .. ba~~üdürlllğii Tokat or 63s.ı 
durluğunde t?orulebılır. • ıerill 

4 - Ek il:meyc girebilmek için i:.tekll ı: 
seçici te~ılnatı yatırmaları lazımdır. 'elli ıe1'11r ıp 

5 - Istekliler teklif zarna rı.nı bu 1 ,.ııt8 epı' 
bir i•i iyi bir ~urette ba~ardıklarını JsP8%;ı 111. 
:darf' tarafından \'erilmiş bel geJeri. ıenı ,rsı~' t~ 
"'.ak~uıunu cart seneye ait t carcı odası eı:·if fi 
dı lerı tarafından pullanmı• \'e inııata n_ııı ıŞ > rı b ı5 
rını koyacak kapanmış \'e mühürienmı• 8 s•' 
teklif mektııp·arını koyarak l'erecı>kJcrdır. ı:ııııil1, (! 

6 · Teklifler 20 l\Iavıs pı;4 peT•enıbe crıtrıı 
dar S vu orman fidanl;k miidiirliiğılrı_~ ~erıtrıı1? 
ate kadar \'aracak ~ckilde nrısta ile goıı d ıııı~., f 
Postada vukubul·acak gecikml' ıer kııbUI eıııaıll9 

7 - 'ıfüdürlü~müz. ihalt>yi yapıp ,·aP il") 

---- o~ı 
ğine yapmakta ~erbesttir. ~ 

. . ~"''' ~ Muntazam olarak gece işlerınd 1 <(~-
düz makine isin iki KAGIT VEftlCIS ô' 

Aranmaktodır. 9 al'l'~e 
l s--1 tt5 

Aıım edenlerin saat 9-13 i c ~,ıe 
Guven hanındaki JUR~AL T>ORYA~ ,, 

r:ıa~ları. ---· ~~J 

PANAYIR ~;> ı 
Karacabey Belediye Başkonf1ğıf1 ~ t~ 

btılB )'' 
l - Damızlık hayvantarıylc öh~ct 3ııa)~'~c 

beyin 46 eı ilkbahar hayvan ve emııa Pıııçal: 
çarşamba ı;:ünü Koca:öz me\ ınondt> pçı e 
vam edeeektlr. dsJl s> 

2 - Panayırda Karacabey haracın ı599 
mıılık hayvanlar da salı~ edı tccektıT. 

ı.oıııl r.1 
im Uyu ıı~hlbl sıs "" jtf 'O' ,ı 

Umuını 'it rı••t \Jadıırıı : '"'Mııdrırı "'' 
Ro •• 'l'•d• "rs'u ı ıı 

IRH~ ıW ' , :Ş f 1 
!VATA'lil GıHt,rlllS. ,,. •t.ıbarılı~ r. G 4 j 

9 4 Y A N 'I ' 1 


