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Bugün ikinci sayfamızda _ _J 

, 

Fransız hava kuvvetleri komünistleri şiddetle bombaladı 
Cenevre' deki komünist temsilciler, bugünkü müzake-
relerin gizli fakat tam teşekküllü 

sında yapılmasını kabul 
bir oturum 
ettiler 

s1ra-

Firuz Kesim Sam .. 
Orta Elçisi oldu 
Dıin bır ajan a atfen b:ızı ı;a· 

zetc'erde ya~ ~n anan hal>crdc 
Samsun e:;kı milletvekillerinden 
Firuz Kesim'in Kahire buyük el· 
çiliğine ta) ın edildiği bildiu -
misti Öğrcndığimize göre Fı:-uz 
Keı;im Kabireye değil. Şam orta 
elçiliğine ta)·iıı cdilmış bulun· 
maktadır. 

Kabine, program 
için hazırlanıyor 

!Programda yeni icraat hakkındaki tafsiliü 
bir yer işgal edecek~ • 

genış 

!Başbakan ve Dışişleı•i Bakanı 
Haziranda Alınaııya~ra gidecek 

Hususi Muh&bırimızdcn -

1 An:..ara, ~O - Seçimden \'e 
kabinenin te~kilmden hOnra si
~ a)ı bava sükfına kayuşmuş bu
lunmaktadır. Ba bakan Adnan 
Menderes bugünlerde me:saiı;ini 
bi'has:ıa )eni kabinenin progra
mı üzerıne tek)if etmi~ bulun
maktadır. Pro;:ram, O. P, l\Iec ıs 
grupunun öniımıizdc..'ii paıa::- su
nu ~ apacağı grup top:antısı.ıda 
izııh edilecek Ye ..\leclı~:n pazar· 
te::ıi cebe:;incle okunacak.ır. 

Ba bakan Adnan ..\Itndı>r .. s bu 
sabah Ba~bakan yardımcısı Fu
tin Rüştiı Zor:u, De\·let Bakanı 
~hikerrem Sarol 'e De~·!ct Ba
kanı Osman Kapani i!c uzuıı 
muddet çalışmı,}tır. Bu toplnntı· 
da huklımet programı üzP.rind"' 
duru'duğu tahmin edilmektedir. 
Yenı hiıkfımct prog!'amında 

bılhas::ıa 2 mayıs eçimi iızel'in· 
de durulaca~ı. milletin Demok
rat Partı iktidarına k.ı::-şı gö • 
terdiği itimadın tazelenişıniıı ma 
nasının belirtileceği, bilhassa 
yeni iktidarın bu tevecühe !Ayık 

AllERiKA~ KOLEJİXDE m:z l 'XLAR G 
Amer ikan Erkek Kolejinde dün an'ane\ i mezunlar gunti ku ~
Janmı5tır. 'Törende muhtelif spor gö5terileri ) apılmı \ e hu 
arada okulun krallçeli~lne Suna :'\laktn., krallıja da Atilla 

<Devamı Sa: ? Sü: 6 da> Birgitay seçilmi !erdir, 

Bazı subaylarımıza Tito 
göııderdi • 

ııışan 

Yugoslavya Büyük Elçisi yapılan törende, 
. yeni işbirliği uf uklan açmışt1r» 

«Ankara Paktı, 
dedi 
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1 
nka1·a. 20 - Bır mudtiel 

·BE\"t~siz CAFERi· - . f ra n Şahı l~in başlar kıran• ,.e 
·Be)in İl• isimleriyle anılan iranın " ki ıureşçilerinden Şaban 
Caferi sbn .eçimler ırasında birçok kngalır çıkarını , Şah 
aıe~ hinde oy kullananları dövmüı \e bu arada e ki Dı i5leri 
Bakanı Fatımi') ı de ~ .ıralamıştı. Caferi komün izm aleyJtlude 

teskilit kurmağa ınemur edilmı~tlr 

İraıı'da seller 
tehlikeli hal aldi 

Hurremşehr dağlarından inen seller hayati 
ehemmiyeti haiz askeri ve sivil depolarla binler

ce evi tehdit etmeğe başladı 
,\ U'ltJ.a ted .rttu 

G 1 P d t Tahran 20 - Hurremfehr enera oy eno 1 dağları:ıda..'1 inen ~elle't", bu li-
• mandaki milyonlar kıymetinde 

lzm"r'e geld"ı iki bayati ehemmiyeti ha:z 85· 1 keri YC sivil malzeme depola-
"•udoıu AJanp rını Ye bınlerce en tehdit et-

lzmir 20 - )Jem eketimizde meğe başlamışlardır. Şimdiye 
ki kara, deniz \C hava te"·sleri 1 kadar insanca bir zayiat olduğu 
dokuz gün miıddeıle gezip, l<'· na dair bir haber alı.nmamı.ş
jistık :sti~arelerde bulunııe;ık tır. SelleT Şattüla.rab'ın sula
olan Shape karargahı iojistik r~ . kabarttığından,. nehir üze· 
Ye idari kısımlarınm kurmay rinde bulunan bu şehrin arka
başkan yardımeı:-ı Knngcneral sında çöl sularla kaplanmıştır 
Olivier Poydenot 'e mua,·ini ve bunlar ~ehirc doğru yayıl· 
Tüm~eneraı Crump Garvin ile nıağa ba lamıslardır. 
Akden iz miııtef.k kun-~tıed Bir askert m!lhendUn direk 
karargahı muhıelıf :\' A 'fO ka- lifleri altında çalı san binler~e 
rar ·ahları ve genel kuı-may sivil diln gece 5ehrı.n etrafına 
tem~ı'cilerinden Amerikalı Tuğ .etler yapmı~lar ve suları 35 
ge.neral C. Rodneysmith. albay kilometre mesafede bu unnn 
G. B. Page Fransız albay Hen· bir göle doğru akıtmak iç"n 
ri de Chizelle, yarbay Cemal çalışmı~lardır. \badan tash"· 
Ergınsoydan müteşekk ı bır hanele ınde ça 'ışan isç 'er de 
he) et bu"tin An karadan Esk·· bu çab r.ıalara iştidk etmis
sehir yol11 ile tzm:re ı:clmışler. lerd r . Tasfi~·ehaneler sellerin 
dir. <Denmı Sa: 7 Sü: 6 da) 

• 

onec mem ek etim ıı z) arct e 
1 m bul.ınan Yugo a~ federal 

Halk Cumhur·)~tı Cumhurbaş 
ıkanı Mire.al Tıto'nun te\cıh 
em1iş olduğu n anları alma· 
mış olan subay'arımıza bµ nışan 
!arla beratlarının ıevdii mü.na 
sebeth le Yugo lav) a buyuk el 
çisi ekselans Pa\•içoviç bugün 
saat 18 de büyük elçilik bınr.
sındn b T kokteyl parti tertip 

, 
etmiştir. 

Kara kuwetlcri komu'8nı 
Orseneral Nurettin Bara.nsel. 
~Ii'li Sa\Unma Bakımlığı müs 
teşarı Korgeneral SalAhattln 
Sclışık. denız kun cılerı kor· 
may başkanı 'Iumamira! Ze~· 

<Dcnmı .sa: 1 Su: 1 de> 

Güney - Doğu Asya 
Pakh için beşli 
Görüşme 

Anadolu AJınsı 

Paris, 20 - İngiliz, Fransı.ı 
Amerikan, Arnstralya ve Yen 
Zelanda genel kurmay temsilci· 
!erinin i~tirikb le Güney Dod1 
Asya mevzuu üzerinde cereyan 
edecek askeri ı:örü~meltt 'Vtıs
hin!!ton 'da yapılacaktır. l\lüuke• 
relere pek yakında baslanacak· 
ur. Anla$ıldığına göre, İngiliı 
hükumeıi, Guney Doğu Asya·~• 
mlitcallık bu temasların Cene\ • 
re konferansı devam ederken ~ a 
pılmasma niha:>ct pı.a iÖStermı: 
tir. Paristeki yctkilı CC\Teler bu 
~Öru§melerin her yıl müttefik 
kurmay heyetleri ara ında Gü· 
ney Doiu Asyadaki askeri du· 
tum iııerinde yapılan müuıkere· 
terin de\•amı mabiyetınde oldu• 
ğunu belirtmektedirler. İlk kon 
[erans Fransızların te•ebbtisü i· 
le 1951 yılında •OZel komi~yona 
adı altında Singapnrda toplan• 
mıştı. Bu konferansa Amerikan, 
Fransız \ e İnliliı ~enel kurmay 
temsilcileri iş!irlk etmi~lerdi. i
kinci konferans 1952 ~enesinde 
Washingtonda yapılmış ,.e bu 
toplantıda Fransayı Marer;at Jıı 

(De\-amı Sa: '7 Sil: 3 de) 

Kazada beş kişi 
Yaralandı 
İbrahim l\Iusa idaresindeki hı 

susi 998.'i p'a'ialı otomobil dilı 
saat 18 de Çayırba~ Kıbıit fab. 
rika~ı cu·arında virajı sür'atle 
dönerken yol kenarındakı dae
lardan birine çarpmış, otomobi· 
lın ön kısmı harap olmuş, için• 
de bulunanlardan Eleni. Alek
sandros, Arklri Nikova. EkTem 
Iunır:ioğlu, Zehra adındaki ~a· 
hıs ar muhtelı[ yerlerinden a:ıt 
surette yara:anm11lardlJ' . 
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Amerikadait bir bakış 8-eşinci 8.tıhar. ~ayra~.ı zengin 
M !:.::.:; r YAZA"' .~~~~~~: ·~:~~ programla ıkı ay surecek 

HAVA · 
VAZİYET.İ·.~ I 

Toz şeker darlığı 
Gideriliyor 

M
illi Tesanut t ıt fi 

alıSI pt' 
ruluş ın 0ıaıı , 

rlne yardınıc~eı.ıeıı \ 
işinde de. ge 5irlili• ~
ııı;maı..tadır'..ç risattd cıı 
yannladığı u dord1111 ~ı 
~a · imdi de ftlll 

yıs, - .M~m- ı bazıları ora!ar-
leket gazete- Dı• • Ke11ıal TOS VN dan gelmi • tale 
]eri burava belerın suaJleri 
maalesef bir ne Mrs. Moo3 

Evv!!lce 22 mayıst;ı açılması kararla~tırı mış o:an 5 inci 
Bahar ve Çi~~k bayr.:;mı h2\'anın muhalefeti yüzilnden 27 mayıs 
perşeınbe gürüne tehir edı'mi:tir. Bu yıl 5 inci Bahar ve Çıçck 
bayra:nı ~eçcn ) ıll&ra nıs!>et.e çok daha zengin ve eğ ence'i 
olacak ve ikı ay mliddetle devam edecektir. Bayram için Gill
hane parkının bütıln yolları asfaltlanmıştır. Dış kapıya Türk 
motıf'eri ve bayrak;a su&lü. kapının tarihi de~erıni bozmayan 
pnrtafl bir nekora•yon y2p1Jmaktadır. 

Yeşilkoy Meteoroloji istas 
:yonunun tahmlnleriı11ı giıre 
bugün şehrimiz ,.e <'nan ntliıl 

ha\'a kı men bulutlu ı;:ece
eek, rüzgblar R:.ıtı \e Kuıev 
Batı yönlerinılcn orıa kuv· 
ntıc esecek; ba\ a sı<':ıkhğın 
da diine nisııtten ) iıkselme 
olaraktır. 

Toz ~eker me\'ZUunda, ,;:erer. • k rd•· ı1 ıı!ll haftanın başında husu:e gC' en l.it~!'k/~ 11 ı;uIJI)' ,ıadıl 
darlık yavaş yavaş ııale edılmı~ . ı.aı 1 •. ıs~ 53 1 eııı1 
\'e şehrın ~eker durumu norm:ı· rildldir \t 1 1111ıııı ıJl 
le yaklaşmı~tır Şeker Sirketı İnkı~~pı.a~ 111t'-ııJU ııi!' a}da ge ebı'ı,>or. Bu sebeple Savcısının kara listesinde hu- böyle şeylerin mevcudiyeti'l-
muntazaman her gün 2000 çu· ı olan ıaıklr" turı.re o yurtta olup bıtenlerı \"aktı:ıdc .unması. gerek \ergı muke lef den haberdar o!madı.,ı nıca.ın 
\'al tcrzşeker ı:etırtmektc \ e ih· giıne kadıır ııııaınıS ıı. öğrenmek kabil o muyor. Hiıla lerınin gerek hükOmetin o.aJI: de ce\·aplar vermiştır. 

devam ediyor mu bilmiyorum, ça tesiri altında bulunan l\Iınne 
fakat elime geçen bir ay on- sota unners tesı gibi de\ Jet u 

Dünün en JUk~l'lr; hararet 
derecesi -r %1, tn düşük + 16 
ıdi. 

tı~a~· sahıplerıne te\'zı ctn.cktc· I eser çı~11~8oeıtrl~-
d k b• t k hem kutuı> ğıııt'' ~ .... l'ı 

ceki gazetelerden an'adı ıma niversitelerinın, bu ı.;.a:>:l bır 
Erteı;i günkü Ünh .rsite gaze-

te.si 1\lınnesota D~i y. dl'· 
miştır ki: ·Ö~le sanı~oruz \..i, 
Mr. Hinton ve -'irs. :'ıloo~·un 
kımsenin mezhtbinı de.Ciştır
mediği konferans arı, kat'i sı.ı· 
rett<ı is bat edi) or kı, h"r tl.iı 11.: 
si) asi felsefelerin e be,,tçe m:i 
nakaşasına musııade eıilmesi 
tehlıke'i değildir.• 

Giriş avlusunda 6 bi.lyiik direk Türk bayrakları \"e sergi 
f'am:ı':ın i'e üslenecek 'e parkın ana yolunda 20 ser metre 
ara ile direk er karsı ıklı :irland ,.e elektriklerle donatılr.caktır. 
Parkta amblı'•n o:ar:ık kahul E'di'Pn Ule ve deniz sembolü için 
mavi ve sarı renkler:e p:rı~. baştan başa bezenmiştır. 

ır. Anca cazı ıop ancı ~·er d "nkıliP<'ılı b·r IJl'o~., 
ıilccarlarının, nakliye iıcrr:ı'rrin. ı d:nı ciddi.'" ~ırtiJ\ 
bahane ederek, Eskı§ebirdE'u ı;e nul ~o ~öre üniversite erımız ~ ıne gU konferansa müsaade etme erın-

K .. '"k h b 1 tirhik eri şekerlerı pah.ılı 0 at· )filli 'fe 
8 ·ı bllııı ııı lli nün konusu olmuş, \"e yanılmı- de tereddüdu mucip o ınust::r. 

)·orsam, bu yıl başından:ıeri Bu tereddütte şuphe3ız Mc Cart 
bu kabıl münaka§a ar kesafet hısme'ın bü:ı ilk ro u '.ırdır. 
peyda etmiş bulunuyor. Büytlk l\laamafıh, Sos.> a lst kıı iıounıln 

Uçu a er er ı no~slne dııhı pe'rı ' 
mak teşebbüsüne ;:ırlştlk erı ık ıerdl'n ı-urli ctŞJ'ırt 

.......... _ • _____ _.__ tısat müdiırlileü tarafından ha-, ıarı tarafıod•,1111 ~ti.~ 
, ber alınmı~ \'e bu tuccarlar:ı .h- arıı o * Sarıyer Yenimahalle Caddtallldt l Ş k )arın bil" ıı'rıaııJ ~ ti 

123 u.yılı evde oturan 4 rt.'1nda Gun tarda bu unulmuştur. e er. nur . 1 bil ı • Millet Meclisıne kadar ıntıkal fıkir. soz. 'ıcdan ve mi.Pı.•k2 a Bayramda bu yıl ::1 dev etin iştirak ettiği enternasyonal 
bebek sergisi. çiçek ,.e sus fidanları ve kümes hayvanları ser
"i eri ııçılacık \e bayram _onunda derece alan'ara miıkafat ve
rilecektir. Bın ramı liı:ıa park. akvaryum. ('eşitli atraksiyon ve 
oyun'ar siıs'Pmektı>c!ir. Eııyram devamınca alaturka konser. in-

ı:ör Kut~ıu dent:ı:e dUıerek b0#\11· mal rayicinin üzerinde saımat; suretıy_e ·,·atın•" ıcV eden tenkidler, ünıversite muh hürrıyetlerını bne iıren mlisa· 
ruuetur HAdlge etrafında tahkikata isteyen:ere kar~ı Milli Kıırunm:o lil•• ı.ull~le bil b~ r larıyeti, fıkır ve öz n:.ırr1yeu, ade talebıne •ha) ırı. ıien<'ı:re-
başlanmıştır. Kanununun ilııili hükümleri tat· ne~retme ,131111' ' 1 

'iyaset ve ilım gıbı konuları ı- mış konuşma.}a 'e • \'olga i!e * Denlzclllk Bankaıı merkez acen bik edilecektir. durmıığa ba rdt pr°ı: 
~ne almış gorüniıyor Bu tar· Don kanallarının ınsaatı» na Hu' asa, Garp unh·e::~!'< ı~rln

den, 501 senelik mazısıne 
raf:ınen. zıhnıyet, ruh 'e c:ın
lılık bakımlarından öğrenmcsı 
gereken baı:ı Eeyler mevcut o
lan ünh ersitemızin yukarıda 
temas ettiğimiz ahva,dcn edi· 
neceği ders er şiıphe:ıiz ki ın· 
kiır edılemcz. Fakülte:erın şe
hır içinde ve bilhassa da ınık 
olmaları. ünh ersi temizin b!r 
birlik ve topluluğu gerçekiestir 
mesınin maddi sebep:erlnde:ı 
birini teskil etmektedir. Bir ce 
miyetin refah ve saadetinde 
temel rolü olan içtimai müesse 
selenn basında gelen üniversi 
teye mılletçe daha fazla ehem
mıyet \ermemiz lazım geldiği
n!, Amerıka ve lngiltere üni· 
ver:.ıteler ''e ilmi araştırmalar 
için ~ıapılan fedakArlıklan mu· 
sııhede ettikten onra dalıa iyi 
anlamak kabildir. Ve kıına.ni-

tellg!nde ll&&n bilen mr.mur mlkta- Bu ilk ese ıJı~ ıJI ıJ' 
hşma ve hareketlerın bazı acı dair bir filmın gösterı m"'~ıne rının pek u oımaSJ dotarıaı ue bll· Kö~kü soymak isteyenler- nanoğıu·ıııın • ,-e ,o,.•.:J 

haua vabancı yolcu tarla anta~ak ı . el) nıonU ,_ tııf~ • Fı ~·e zararlı taraf::ırı oba b: e, Ta'ebe 1s'eri Senato Komıt1> i cesaz, mll"i oyunlar 'e tanırmış tiyatro ekipleri parasız temsil
ler vereceklerdir. Şehır Tivr,trosu bu yıl Shake ·pear'in • Bır Yaz 
Gecesi Rüyası • adlı müzikti komedisini geni~ bir kadro l'e tem
sil edPcektir. Şehir Ti:•.ıtrosu gosterilerine ay başında başıı::a
caktır. Parkta banka. şubesi, po .. tane ve ayrıca Tekel satış yeri 
tt-sis edilecektir. 

ht·susunda mueırtıı&t ue karşıla$ıl· den biri yaralandı nın s uı 11~ ' 
bır çok faydaları me) d:ında- tarafından müsaade olunınuş- maktadır. Dış hatlarda seyahat td~n Prof. il. ' . lJİ~. i1: f 
dır. Bizce başta gelen. nem- tur. ter araıında birçok ecnebi yolcular Evvelki ı:ece sabaha karşı Be ilılesıntk \t~ .ıJ1~ı 
leketlmizde her manasıyle bır Kışın, Kızıl Çıne dair bir ko-
• Üniversıte taazzu\ aşmııslD na nuşma )apan W. Hınton'a da 

bulunmakta. takat acenteltkte ııaan •ikta•ta bir hadise olmıı•tur. H Ba' ur'Ull ıJ1 ,., 
bilen memur az oldutu lçtn. bun- " _ ~ . , ." • ' ·'UJl ' 11''" 

hizmet etfuel dlr. Prof. Dr. H. aynı şekilde mani olunmamı -
tar bllet aıı,ta ve dtter muamelelerde Kadn, SelAhattın ve ="ızameı- zım Por~5>1111 bir ı> , 
gılı:ıntı çekmektedirler. tin isminde üç kişi Emin Vafi kında ını b•ıı'ıll f J· 

V. Ve ıdedeoğlunun imıversıte tır. Yalnız, 1952 de. Paul Ro-
P. T. T. idaresi Bahar ve Çiçek bayramı için bayram sem

bo!Unü havi hususi :ı;r dımga kullanacaktır. Bayram için park:ı 
dahili ve umumi te'Pfon ci:ı konulmuştur. 

Nezihe Becerikli kö~kü koruluğuna ;itmişler ve Dr. ff. mııu • f'1° l"'ı 
ınlz:i bazı Uİ ve DO ,:ı:ın taraf- beson'un bır konserine izin \'e garajı soymaya tefebbüs etmiş- d. i taassUP '·ırı ıt • 

ın , • l)t \1'1 •ıı~• ı !arına tema::. eden mal:aleleri rılmemış. Unhersitenin başka- ameliyat oldu !erdir. Gece bekçi.!ii Ahmet Um Karal ın doğltl ·i-
bizce mes.eleyi su .. eya bu ni- nı bunu şu şeki de ızah etmi : baoğlu ~ürültti üzerine uyanmıs Rıza Strhll ti•• li ııo..1 

i~tanbul Şehir Tiyatrosu sanat ve üç kı&i ile karsılasmıstır. dan hıirrf)e ur1' ,tv'~ yetle değişik şekilde ele a - •llr. Robeson'un izdıvaç ettiği 
karlarından :'\eııhe Becerik~ Bu arada üç ki"'.inin ani hücu- en'in .,\tat ·" ı> mak isteyenlere de iyi bır ce· pro - komünist fıkır:ere dııir 

vap te§kil etmektedırler. salim ve muvazeneli bir juri Belediyeye göre 
Et durumu 
Normal 

. 
işçi yetiştirme ,. •oııı •iJI • 

dün bır burun amelıyatı geçir- muna uğrayan bekçi Ahmet, ıa- ihsan Ada Vt'er " 

Ü niversite ile yakından ilgili 
bir iki ml.'i~lı - fa~dalı bir 

mukayese) e ım!dn bahşeder 
ümidiyle - Amerıkan iınh·ersl
telerinden vermeği le netice 
çıkarılmasını okuyucuya bırak· 
ına ı u)·gun buluyorum. 

Amerika Genel savcısını:ı yı
kıcı ve baltalayıcı cemiyet er 
listesinde 1950 denberi bulu
nan Sovyet - Amerl!tan cemi
retinln merkez komitesi aza· 
s111dan Mrs. Elizabeth l\loos 
adındaki bir hanım Mınnesota 
üniversitesindeki Sosyalı:.t ku· 
!übUn tavassutu i'e talebeye 
Cılr konferans vermek ısteml -
tir. eo•umbıa Ünhersitesinin 
Rusyaya daır tetkıkler Ensti
tüslinden meıun olup 1951 de· 
Varşova Sulh Konferansına iş
tirak ettikten sonra Polonya'da 
dokuz ay kalan '.\irs. Moos, şim 
di, müzakere l olu i'e sulh da
vasını te~\Jk turuna çıkmış bu 
ıunmakta \e bu arada bı hassa 
ünıversıtelerde konuşmalar :rap 
maktadır. 

l\Irs. ~ıoos'un aza 1 bulundu
lu cemı)etın, Amerikan Grnel 

Şimali Akdeniz hattı yaz 

programının tatbikine 

başlanıyor 
Sımali Akdeniz hattı :ı;in ha· 

ıırlanan vapur seferleri )az pro 
gramı buı:unden itıbaren tatbi
ke başlanac.ııktır. 

:lıtınyede kısa bir re\·,z~ona •a 
bi tutulan Ankara vapunı bugun 
saat 12 de hareketle ) az prog
ramının ilk seferine çıkar::l,tı. 

Bu yaz sefcrlerıni, Şımali Ak· 
denız hattında Ankara ~e Arlana 
gtmilerı ~apacaktır. Ankara va 
puru her on beş &ünde bir eu· 
ma !?Iİnleri saat 12 de hareketle 
.Pire, Napolı. l\larsilya. Bın·se
lona'ya cidecek \e dönü te Mıır 
silya, Ceno\'a, Napo';. Pıreyc uğ 
rayarak sah ırün!eri lstanbula dö 
necektir. 

Adana vapuru cuma günleri 
saat 12 de hareketle gıdıste Pr 
re. Napoli, Marsilya; dönüşte Ce 
nova, ~apo'ı. Pıre~e u.~a~:ıcak 
ve cumartesi ::ünleri I:.tanbula 
dönecektir. 
Tarsus vapurunun kama-

ra memurunun cenazesi 

getirilecek 

.Ant b'r rahatsızlığı müteakip 
gemi Barselo.na limanında iken 
vefat etti ini blldirdlğım z Tar 
sus ''aJ'urunun kamara mcmu· 
ru Refık SE'.rdeneeçtı'nin ölilmfi 
Denlzflık Bankası mehafilinde 
teessilrle kar§ıla.nmıştır. 
D~nieyollan işleımesı, Re!ik 

Sttden~eçtlnin cesedini tahnit 
ettirerek Ankara veya Rize va 
puru ile yurda gefr lmesi için 
::erf!ken tedbirler; almış bulun 
maktadır. 

itfaiyecilerin kıyafeti bu-
gün törenle değistirilecek 

' İstanbul itfaiyesi mensupla
rı bugün yeni kiyafetler ni el· 
yeceklerdir. Bu mUnasebet'e 
saat 18 de Fatih İtfaiye Miıdiır 
lilğilnde bir tören yapılacaktır. 
:Muhtelif yangınlarda başa:ı ~ös 
termlş olan itfaiyecilerımiz:in 
liyakat madalyaları da bu mll· 
nasebetle verilecektir. 

70 sabıkası olan bir hırsız 

yakalandı 

münakaşasını memnuniyetle 
kabul ederdik. t niversite fı· 
kırlerln - iğrenç olanl:mnın 
bi'e - tcnkıtkAr tahlilleı·min 
hakıki sahasıdır. Ünl\ crsıle, 
Amerıkan idcal'erini beyan \' 
mudafaa ile onları ) ıkmağa ça 
lısanlann fikirlerinin tah!ıl o· 
lunduğu bir formdur.» 

mi~tir. Amelıyat başarıyla neti- bancasını çekip ııteşlemiStir. Çı· ııiikllk•. 1\eı.1't ~;ti) 
1 . K kan kurşun müteca~izlerden Ni yönıinden ,e ..J/' 

ce enmiştır. ı~ metli sanatkAra ıamettinin karnına isabet etmiş- rin sed_dl ~· (lıtf" dl 

A 1 k 
sağlık dileriz. tir. men'b, !; . '~oııft!ı.ıı • 

ÇI ata Yaralı hastahane~e kaldınlmı~ iklik ,.~ rrt1131'~1rı ,-; 
norrcnTCU G '° n H ıs ı:.n-n' tahkikata başlanmıştır. Dr. Sabır "'ıe •\.fi1' ~ 

Et fiyatları, bilindı~i gibi, 5 Çalışma Bakanlığı. İstanbul, ~ ~ Bayındırlık Bakanlığı ile tarak loiikJI ı: pe CJ~~ 

Seminerleri 

liranın üzerindeki durum:annı Ankara, İzmir ye Zonguldak gi· f • • ~ ı.etıer•, 'f~~rı.Ot :t 
mı'\ .afaza etmekaedirler. Bele- bi işçilerin kesü olarak bulun-ı g EYLLJLDE Denizcilik Bankası arasın- ları'nın "·ıı;li1' 'tıt.'o 
diye İktısat lildürlüğü, fiyatlar dukları 5eh!rlerde birer •isçi ye· ~ ) etinde .ı~ 11gurııırr1' daki yliksekliğin normal şartlar tl~tirme seminerio açmaya ka- ı;; daki anlaşma hiırrJyetıll• ~ıııı • 
altında \'Ukua iıe~di~ini ifade et· rar vermiş ve hazırlıki:ırö ba$la 1 llıııun ~ u,ııc clö rli 1 Bayındırlık Bakanlığına ait ma zuaı. J)r: f. rrof·ııııP 4 

mizce, bu işin en mUe.ssir nok-
M rs. Moos, çoğu sü;.ünet'e tası kuvvet i bir Univeı·sıte kad 

dinlenen konferansının ılk rosu yetiştirmek için ne laıım 
yansında soylıyecek'cnnı söy- a yapmaktır. Zıra, ~!'le bu sil 
!emişti. Şöyle ki: •Yeni silahlar tunlarda, iki sene tınce anl.ıt-

mekte: kendilerınce yapılacak mı ·ur. <laulı hır r-r ,...hıt.. çuna ve tarak dubalarının Kara· kukla d•~1ı;ıi1' ~ bır feyin olmadığını bildirmekte Şehrimizde açılacak seminer, ol•tııJıı~iııı<, denizde çekilerek nakledılmesi ~m'in • 1ıJıf'·) J 
korkunç derecede yıkıc•dır. Bir mak istediğimız gibı. bı• mem· 
fıkir, ancak daha iyi !>tr fıkirle Jeketin yükselme vıı -:ılçalmıı 
o düriılebılır. Amerika arzu et manıve'ası univcrsıte profr!Ö" 
tiğı takdırde iki millet bera- rlinün elindedir. 

dir. 14 haziranda, Tophanedeki İş hususunda Denizcilik Bankası i· 1 mh·etin :~·ıııı ·~,ı 
Iktısat Müdurlilğti, kasap dük ,.e İsçi Bulma Kurumu merke· ı 1 Ü ıe hakanlık arasında anla ma~ a E. soıli ,18r1ıı: ıı <' 

kanlarında bol miktarda et bu- zinde faaliyete geçecektır. Kurs ıı 1 §aı va.rıımı§tır. Bu:ıa ııöre gemi kur, JiiJifeh, •rn ıi11i11rrı lunduğunu; bir et sıkıntısının 2 ay de\·am edecek ve şehrımiz tarma işletmesi tarafından bu i· . Atatürk 
11

1• (ilil~~I 
berce sulh lçınde ya51yabilir- _ 
ler. Her iki mi'lct için ya be· ı r----------, 
raberce ~asama veya beraber· 

müşahede edilmediğini; et kom de muhıelıf i~ branşlarında ça- D o" ş EL ·ı Ev •e tahsis edılen ıİmrOZ• kıırıı:r- hakkında 1.11' • (f 
binalarının tam randımanla ça· ıı:an 70 işçi bu kursa devam o· ~ ma "emi 1 Amasradan 50 tonıu1' R Kayııar din 11• 
1 b .ı d d k . ., . 31110 .. . ışma) a 11.,.amasın an sonra \'a ece ·tır. , .. maçunayı Tralnona u tarak du drt ras 

0
,. 

1 
, 

zl)etin düzelebileceğini beyan Beyoğlu seçim sandık i B 1 R O E ~I ~"' bası ıle iki çamur dubaEını Tratı anlayışı•· ri IJJ~ 
etmektedir. 1\ zondan lımanımıza ::eıirecektir. . Din dt\ı;~ ıııt'15 Mezbahada kesilen a~ nı cins baıkan ve üyelerinin ıarı Jiik 1 

1 
,t 

1 

etlerin toptan fiyatları arasında •• I . s Hrnrana t.~da,. Bükreş Ataşemiliterimiz dtn (ığrttlC ,ıııt· ~ 
kı bü~ tik farkar hakkında. be- ucret erı _ (utd•n ,.ı 1ntu hı• -< • • 1 r.J. v.ıı•lS ·ıı lı • 

~ .: gıttı ec · ı·ı.:• ı .,•Jr Jedi~e iklt>at mudur mua\ini Beyo~'u Secim Kurulu teşki· l: ı.umı _ d• c•mlcr• ~ .Lllk ı ıııp t 

cc yok olma bahis me,zuudur.• i" 00~~~ ~ij Bu sözler, yabancı ve Ame- ı...J 
rıka ılardan .muteşekki' 150 ka •ı 

1 dar dınle\ ıcı bulunan sa'onda • 
e ektrıkli ·bir ha\'a yaratmış, ..,•.,.._....,.._.....,.w....-.-..-
§1ddetlı münakaşalara. ve gu- "'. • , 
İJ~melerc sebep o'mu~lur Don SıgPt\i ar ın 

aDilfilk fı~ atlı dedi~inlz etler Ü) el erin miktarı 3200 ki5ly i bu•- l.l..1ll ~in tdilen Kurmay Bıntaşı Sadi bf'kçiJtrf .ı('r((tıı, 1" ı şunları so~lemekted r: litında vazife alan ba kan \·e ~ Bükreş ata emiliteriiğine ta- nl. bilha~·:;,11 '~ı 
'e Vo ga kanallarının ınşasın- ınuha,sarası 

pek aıdır. Bınııenaleyh umumi maktadır. Bunlann ucret er.ne Koça< dun ·abahki Simplo·ı eks· ·e en . pt .1 daki mecburi çalışmaya, Şar· l 
ki A vrup:ı mem eketlerınde 

lstanbul Emniyet Müdür 

Muavinleri arasında 

terfiler 

Scnelerdenberı İstanbul Em· 
ni)et Müdür Muavinliğini ve 
bir muddet de ~ekileten İstan· 
bul Emni)et Mudtirlüğünü ba~a 
rı ile idare eımış o'an '.\rehmet 
Ali Alpsar bır derece terfi et· 
mıştir. 
~et l\ludıır l\luııvinlerinde;ı Ah· 
yet Müdür Mua,·ınelrınden Ah
met Topa'oğlu Adana l\lılletvekil 
llğıne seçılmişti. Ahmet Topaloğ 
!undan açılan mudur muavın'i· 
ğıne İkınci Şube l\!udurü Nec
det Uğur'un geleceğı anla ılmak 
tadır. 

Mudanya hatta seferleri 

yaz programı 

398 \il cneı bugiın, 21 ·"a- 1 1 ,, ta,·sı) 1 .;11ııııı ,. 
) ıs 1556 da MııC':ırı,tanın fıyat ~evi> e,c;i üzerinde te irli o· ait formalite'er tamamlanmış. YA Pf KREDi' 91 prC'sı~ le Romanyara hareket et- nii! sı r 1~0<1111 41 

t ı\' 
lamaz ar.• dünden itibaren teuiata başlan- ~ ve ; mi~tir )atın ıır ('Sıııl sr 

en mühim 'e mil tahkem ka- Halbuki, şehrin ka aplarında mıştır. eı gedkrrıtııı ,, G· .t 
lelerinden bil'İ olan SigPl\a- satılan elleı· tamamen düşük ka - ~ Kanlıca'daki tarihi yalı scıd" ,ıe'1' 
rı tııuha aray:ı ~aşlamıştı~. litedc \e asgari fiyatla değer· le ce,·aplandırmıştır: >- BANKASI restore edilecek 1 . ~ı:;ıJ ıl 
Sigeharııı fethıne Budın lendiri'ebilecek ı:örünil.tedirler.. uYağlı et i.}I de~ıldir. Ben bi· ıo O;\. ;• ı J 
Beyler be) i Ali Pasa meuıur Bu müşahede.} e dayanan bir su- le, et alırken yağsız olanını ıer- tu.J.J..u.Lu .. u .. u.u u a 00 11 .., Kanlıcadakl tarihi Amca Hil· çh'i pı}» 
edllmi t i. Ali Pa a cesur ve ali de. iktısat müdiir ,·ekili §öy- dh ediyorum.• se_,·in Pa~a j'alısının esaslı bir ·., rar'1~ 
diru etli bir 'ezirdi. Ha) at ı - ~ mıE.Jbet. h. -... sil~, .AP 

• d ~ekilde ıamirine karar verilın·ş .. ~ 1.1· nı gaza meydanlann a gc· az mı (l\·ı. ,. ,J 
çirmişti. Anı turya İnıpara· 1 K ı· Ş i y E 1 Q Q R E Ş A T A L T 1 N 1 ve on bin liralık bir tah:ıiı.at f' 
torunun sefirlerine: f stan bul valiliği emrine veril- • soıfl .ıt 
- Düşmanlarımızı top H miştir. Amca HüseyLn Pc>~.ı ) a .. ı0cı g , .. 
tıiftk ile deg·iı, fakat kap ey y E N ı· or. 1~ ,.ı.ıO •. A C .. 1 L A N lısının restore isi ile Anıtlar .. ı • ler e :ıumruklanmızla da A\'rı.ıP 

1 mağlup etmesini biliriz. Va- Derneği ,.e tanınmış ark'?n!o~ r ,.ıı~ 

rın metbuunuza Ö)le soyle- o s M A N B E y profesör Gabrıel me.ıu: ola- •. J{3SI e 
"a'"tır Çocuı\ 50111 :>in! ' " • :'\acı 

Dediği me burdur. 21 t\la- sı Dr. · k ,t , 
yı ta başlı;>an muhasara blr r-TA "VİM -1 de bulunJ119 ndJ 1 t 

t ... k t Şubemizin h ususl ikrami) esine istirak için h ~sap açtırınız. me\·z.ııll t!Jll av kadar ürmus ur. •· a ·a 21 JI.\ \'IS 195, !arı frA1' t 
s;rhaddın dığer boylarında A I I y E L E I cu·ı \ -e•erc ,ş 1 e~e .. ~~; 

ad· l C Z P A Ç 1 L 1 Ş H E O R ·· · ... · bsr ııı·· daha ehemmiyetli lı ı e er AY 5-GÜ~ 31- HIZIR 16 A,•rupa~a l(ı.ır" ·lıİ ~ 
çıktığından Ali Paşa o tara- RU:\Iİ 1370 _ ;\IA \ "IS s Hakef11 .r0ııı 
fa gitmek zorunda kalmış· HİCRİ 1373 - R.UIAZA~ 18 h'rıd• ""' , Umumi ke~idede Erenköy Etemefendi asfaltında her ay bir apartman dairesi. 1 ı .. t 

Mudanya hattı 'apur ~~forlc· tı. e o·brıt ~ ~f 
Sigetvar, bu tarihten nıı l O H · k k d b" h 1 • ' 

ri yaz tarıfesının tatbıkatına 28 ,,1 sonra Garha doğru y;ı pı- azıran a samına a ar ır esap açtırınız Gabrie 1;asınd:r~ cıf 
\ 'asatf Ezanf 

SABAH 04.36 09.1:! 
ma) ıs cuma gunıinden ı baren İan bir eferde fetholunmu ., e · • dea fabrı )\eıtı ~ 11ııı 
başlanııcakıır. Denızyolla:-ı Jş- tur. Kanuni !\uıtan üle;>man •ı•II.HtilYE liRE Dl tiıAfı ıl h8 b•~I' ı•b 
!etmesi bu yıl da. ıatıl gti'llerın· bu kalenin rcthi ıırife indt. ır , bir kar•~1eP tfl 
de halkın ihtı~ acını tamamen , e avaş meydanında ,·dal rın zaın , 
karşı'amak üzere Mudam a hat· etml • erte 1 giinü Solmlhı tir. ı;ar•!ufll1 
unda sabah ve akşamları iki~'.?r "lehmet Pasıı, • ~ale~ 1 almı•- işveren •• v 

" • J " Gautemize ıonderılen ~azı · dC ,... 
sefer yapılmasına karar vcrın·s· 111._ 1 Ie~ ~ tI<S:, ,A §) D n re ımıer basılsın. ııuııı... ği taktır r 

lır. '-::"::::::::F:·:F:· :· :T:Ü:L:n:E:,N:":T=t~====:;:==========~=======================:...:;:'::':n:ı:':•e:•:d:!!n:ı:e~:·::::::..',:ı;;eç;i;..le .. c .. e.,,ttı ııı Sus ve Ay,•alık tipi gemilerle ~r _ ço~ 
yapılacak bu seferlerde gemi· J;' , ı:' 
Jer. cumartesi \C pazar günleri Salonda, kahveleri 0 doldur· vazl~~~~e;, çoı: 
sabah saat 9 da. cumar•esı ıık- mak ıstedi. Willie ibrıfi onun l\lr. . dt' ~ 
samı saat 15'te, pazar akşıımı sa elınden alma)a te ebbüs etti. dı• ded\ur e ~~· 
at 18 de l·sıanbuldan hareket e- e.Te~ek ... crd1~ Whitely sinirlı sinirli bır .. . 
decektir, kaç )Udum ıÇtıkten sonra baş· c. tely. Si~ rll • ltfl ~ 

Harta arası seferleri paz1rle· Jadı .• ~ır. Keefer şunu söylıye- Wı'(}UK ',,~ L·~~ •. ., A • .,• "~ll.,~fl fal\at ~ t)dı~tll 11 tı 
Si. Salı. "arcamba ni!nleri akcam ~~ ft• .,. "1t Willıe. • ~ıo ~r• ~ " • " bilirım ki kardeşinız Montauk'u dayımı.· tt ol 
saat 17 de, perşembe ,.e cuma kurtarmıştır. Bahri~e Haçı ni· ha~a hrıesıtı1 ~,ç,1 
günleri sabah saat 9 da yapıla· •anını \"erecekler. ismini Wa- · G d r "b" d · dıler ··e enkazı da denize itebiJ Iıkıen ıalımat veri.,·ordu. Çok gm .a fer bit dil cakıır. "'sh·ıngton'a ,,o"nderdıler blle. ateş alınca vauyet büsbütün muştu. emı e ı rı ı aıre • du. K~en" dötı .. , r;ı 

0 kotüleşti. Fakat Rolland torpil çiııp duruyordu. Destroyerler diler, fakat vaziyeti çok fena zayı!Iamı~ıı fakat hatiı aklı ba· 1 o .. ,. 
Teknik Üniversitede Kızı- ı Belki bunun sizin ve ailenu. i· k d ın.. - d .d. B h ra s ' >d' er. k Jeri ,.e cephaneyi denize attır- yolumuzdan ·açnyorlar ı. A· idi. Buna ra6 .. 1en ~angın •son- şın a ı ı. ana a:ıar raporu açılınca a nttll s ~ 

lay'a yardım çin - yani C)e ıyasen ~ .e- dı. Hiç oğukkanlıhğını kay· levler dumanlar ve tam o sı- dilrme işlnı ve :eminin idare· mesajını okuttu ve na:;ıl tashih dedi .• sııdılğ"tlıııı,, b 
hemmı)cti )Ok ama bu dedığım betmeden itfaiye ekiplerini i· rada her nedense ı:az hücumu sinı elden bırakmadı. Birkaç etmem ı:erel\tiğini bıle söyledi. dar acı ol ~ıır" f 

Dlin saat 20.30 da fstanbul muhakkak .. Tamamiyle hakket dare ediyordu: Vaziyet kurtul· alarm düdiığil de çalmaya baş- er onu ayakıa tuıuyorlar, yara· Doktor yarı yarı)a kurtulma Roınanc:ı 3ert~dtl 
Teknik Üniversitesi spor salo- ti de.• mu~ iibıydi. iskele tarafında- lamıştı. Kimse susturamıyordu. larına yağ sıiru}orlar ve morfin ümidi oldu~unu söylüyordu. iJIUrıısl) i,l; 

d l F' b h Tek K~c.fer ,·orgıın bir eda ile · ı · u il .. d ile ı: "frıı nun a yapı an eMr a çe • " J ki ve hangar "İiverte.>indeki Allahıın .. işte o zaman Rolland ığneleri ~ apı) or ardı. Viıcudün ·n yarısı çuncu ere· ş ıv 
Ü i b k b 1 MBabam ı"çın "Ok ehemmiyeti • lo iY' 1dU· ..... t ', nik nivers le as ·et o macı- • " yangınlar tamamiyle kontrol vaziyete tamamiyle hakim ol- •İşte 0 sırada. Hava suba' 1 ce yanıktı. Fakat üsıelik bir de r ...,,.. 
h 1 t t t b l Teknik Ü Olacak '.''asıl oldu?• · J •• 1 ırı· h 1 ·' e so ...,..:•·e,.. ,. ', nın ası a ı. s an u • ·~ 1 altına ahnmı5tı. Tam o sırada du. Hanı:ar güvertesinin ıs· Yarbay Volk, kaptan köprıisli 2aturree o unca, a o ama· Ç k .,.u" ;'ı· 

niversitesi Kızılay Yardım Ko· Asteğmen Whitely Amira Allahın belası intihar uçağı du kele tarafında. bu ııibi haller· enkaunın içinden çıkabildi. dı.... Eğer bir ;ey olursa :-izı ' 0 bır si ,or 
1 

!una terkedilmlstlr. Sprague'un himaye ve uçak man ,.e yağmur perdesi içönde,1 de elektrik cereyanı temini iç.in Bir hayli sarsılmıştı ama her- görmemi söylemişti ... ıWhite Y ~Ba0.~.uııdtırllı!Jrd 
Bu Kızılay yardım kolu temin gemilerinden mürekkep filosu· çıkarak kaptan köprüsüne çarp ihtiyat jeneraför vardı. Bunu halde Rollandan iyi vaziyette sustu, kasketini alarak onunla sanı dU· rl oıcıı C ı • 

ettiği gelirle teknik Üniversite- nun Samar açıklarında Japon· tı. Herhalde torpil tasıyor ol· hoparlöre ba~lattı ve bu saye· idi. En kıdemli subay o olduğu oynamaya koyuldu. .Uyurken Jiba as1'~ ·ı ıst'>ıf 
de mevcut fakir öğrencilerin ih- ların asıl savas hattı ile nasıl malı idi ki.. kızılca kıyamet de ekipleri idare etmeye baş· için idareyi e'e o ald1 Rolland ôldü... Fazla ısurap çekmedi. nın de ı)tı~ırı' 
tlyııçlarını ka11ılamağa ça:ısmak karşıla5tıklarını 'e duman per koptu. lüthis infilaklar olu- ladı. Bütün depolan sura boğ· da kendinden geçti. unu aşağı morfın fılan yapmışlardı .. » onun )BP dil 
tadır. desi ve ~ağmur içinde nasıl yordu. Her baktığınız yerden durdu. yangın musluklarını ya, hastaneye gôtürduler. 1'"a· Romancı ayağa kalkmıştı: ,Te dırı?• ıJça1' ı ~e 

ld savaşmış olduklarını anlattı. alevler fı kırı,·ordu. Alevler t · · h k k k d h k şekkür ederim. Gelmeniz beni otla)'lT·rd,n b _.ıt~ • 

ÖGLE 12.10 04.46 
tKl:--."Df 16.08 0844 
AKSA'.\t 19.25 12.00 
Y.1.TSI 21.19 01.~4 

İ:\ISAK 02.32 07.07 

Maltepe hal binası açı ı Harekat hakkında anlattıkları "' karbnn·te sıstemlerıni are ·e- at o ıaınana ·a ar er ·es. .,tlı)·a~la11aııd ),rvı,.d • 
bütün~ uçuş ~uvertesini sar· te get.irtti. Sonra makine ile ııpkı eğitimde yaptıklarını yap çok mütehas;;is etti.• dedi. .. " , 

• Ş"mdiye kadar 70 sabıkası inşaatı ikmal edilen Kartal parça parç ve 'krışıktı. Monta- mıştı. Gemi ~ancak tarafına seyir odası onu telefonla bul· maya bai11amışu \"e maksat da Whıtel}' de ayağa kalktı .• Eş dutn· 0 01' 1 d' 
bulunan hırsız'ardan Abdilr- l\faltepesi hlil bınası. işletmeye uk'un vazıyetini alnatırken da· yatmıştı. Köprünün telefonla· du V<' seyir emri almadıklarını bu idi. Bunun için Yıırbav Vo'k yaları aşağıda motorda. Pek ıunda da !iıııır&~t 
l'&hman Lübeten diin 5. ci şube açılmış bulunmaktadır. Bu mü· tıa vazıhlaştı. f rı ce\·ap vermiyordu ve kap· bildirdi. O ıaman gemivi de onu Bahriye Haç~ nişanına tek farla bir şey yok ama, e!ler J{cefe~crt1' ~ıfl' 
~murları tarafınd'ı:.n suçüstü nasebetle yapılan merasımde ko al\Iermiler kıç tara ta yangın tan da vurulmuş olabilirdi. Her hoparlörle idareye başladı. Za· lif etti \"e muhakkak alacak görmek isterseniz ... • nefes çc it ı:est t' t 
yakalanmıştır. nusan Belediye başk!nı, l'ıfalte- lar çıkarmıştı. Vaziyet fena)•dı. ~ey 'karmakanşık o'muş. her· man zaman ileriye gidip, ileri· ta.» Keefer •Onları annesine gön· ğımı pe ı:tıı 111 ı;ıı ııt 

Birçok hrrsızlık ''ak'alarının pe Beledivesi bütçesinin 65 bin Çünkil ihtiyat dümen hasara kes bir tarafa kaçısıyordu. De- ıerde ne olduğuna bakıyordu. Keefer ıOnu sonra gördün derirseniz daha iyi olur. Esa· halde ıe bil• o ' 
d a faili olduğu an'acıJan Ab- liradan 750 bin liraya yUkseMi- uğradı ''e ikinci kaptan vurul· nize atlıvanlar vardı. Ben is· olste tam o sırada, '-'Ukarıdan müo diye sordu. Göılerl kııar- sen eıı yakını olarak o kaydedil da bir .se~t). f. f'•~' t 
dürrahman ı:em·lerdeki pP.rso· ~inl. İstanbul Belediyecınin yar· du. Ekseriya yangınlara o va· kele tar~fındaki itfaiye \'e ha- .., miştir. zanne<l~rsem1> dedi. \'aki b r • 

8
rd1 t 

net.o c}ıcarıdan kadı.o "O•Urmcl::. dımlarına '.\laltepelilerın müte- zıyet ederdi. Mlıkemmel bir a· sar ekibini idare ettiğim içindir bir yerden üzerine yanan bir mı~tı. s[\•akları 'rı.ıtıl 
" " · ... d ,. b G N ı par"a dilctü - bunun ne oldu- •Tabii hastanede saatlerce o· Whitely başını salladı. Ro· • d ıec t"! , bu arada fırsat bulup müretıP şekkir bulunduğunu bı uırnııs ve dam ı. ı ar ny reeves .• e - ki sa" kalabildim. Hasar asıl " " k şeY e ·11ııfl1 ı 

· ı k d ıa v li Prof <:)k"v'ı"' se Rolland hasar kontrol su· • ıtunu bilmiyorum. kimse de bil nunla konuştum. Vazifesıni ben mancı eJini uzattı ,.e )!ontau ·• ,·yet',c bı 1batın ecyasını çalmak sııretıy.e -or e ;.ıyl a . "' "• .. k f d ld d o b b b r " · · ı t ı ti v ı· d ba"'I ıdı" "e ,.3 .. 1·_veıı· 0 ele al· sanca tara ın a o u. Hopar- mi•·or. Rolland bunun altında de\Talı~ or um. da ana, :ı; ü- tan ge'en genç su ay u e ı ! crnyi faaliyet etmektrd r. ke~mesını r ca e m ş r. n ı e J • • .. J 

1 
b l'f 

1
• 

d h l 1 t 1 1 ko dl.Gl-ıvertedek"ıtı,.akyakillan mrlffdebm~~s.t~Iu~p k~a:M:ı:· ~A:l:tı:n:d:a:n~"~e:k:i:~ç:ı:ka:r;a~b:il~~z~il:n~ü~s;a~r~~~s~a~~~ı~b~r~d~a~k~i ~b~~-d~e~--~s~~~~~ı.~P~a~r~m~a;ğ~ı ~i~e~~ı;y~ı6~ı•n•ı .. s---~ Hrrsızın birçok dükkanlar a:ı I avır ı o ması . cmenn sıy e r- ~ • , 

Sa c~ya çaldığı an:a.ılmıŞ"tır. delliyı kesmı~tır. :..------------------------
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~ ~!;; ~ 
~mı 
~ıhere'siz 
~lerek cephe? 

~~tıla AL.TEMUR KILIÇ 
ı.. '-ııa11 Bırıesik l>el·letıeri 
L' ı ı:· 
"~ ıo.ıaııı lSCnlıoweı· on 
~l'da i ısı~da, Günel Do. 
~~llııı d tıgılterenin i tiraki 
~t bı/ t komünizme karşı 
la.~ 'iyltd· 'Phe kurula bile· 

~.,.._ ı. 
~ il~ tıı, iııgiı • 
:sı. 'l.ııtı d terenın bu me\' 

Ctnenedt' hııgıın (' in 
llındindr. bir mııtareke 

yapılma~ı meselesı mıi· 
2:ıktre edıle<:ektır. 

VAJAN 

Dakka'da yeniden 
hadiseler oldu 

Tıırı.: Ha b~rın AJa nsı 

Karaşi. ~O - Doğ.ı Paki ta n'd:ın hurıı)a ı:eıen habcrlerdl"n 
anıa~ıJdığına ::ore, Dakka'da ~en karışık ıklar olmuş. halk ile 
enml\ et kU\'\etlerı arasında c:a rııışnıalar eerc' an etmı ıir Bu
:unk.iı çarpı mıılarda 63 kı~ı ö mti \ e ~ iızde.n fazla ahi.s da 
~aralanmı~tır. Öliı adedının daha faı'a olma ından endı~c edil· 
mekte<lır. 

1 Bayan Pandit'in 
Bah 'yı lenkidleri 

Aaıdıııu Alan ı 

Rangoon 20 - B rlc m:ş Mıl 
!etler gene kurulu ba kanı Ba 
~an Panclit dün akşam burada 
• Roıary C u b de bır hııabede 
bulunarak Batılı devlell<>rın po 
1it ka ı nı .-·ddetlc tf'nkid r.tmi 
lir. Bayan Pand ıı bilha, a Ba 
tısı. atom i mini barı ı;ı ga~ e
ler iç n gelıstırecck ) erdP. ) a' 
nıı atom ilahlarının kudre inı 
arttırma) a çalı.makla 
etmi•tır. 

Genel kurul ba kanı, Hind·~ 1 
ı:ı.nın ı•ı polıt•ka ının maruz 
ka dıgı tenkid'er de protcs.ıtı 

·-
ı ·ingiltere' de 
Homoseksüeller 
Endişe uyand1rdı 

''-•>Clattd rrPU 

Londıa 20 - 1n2ılterede hr>' 
mo ek,üell<>rin. harpı en e\' e le 

l ~enelrre nazaran dorı bı-~ mıs• 
arıtıkları dün ı.ordl~r Kamanı· 

l •ındıı bı'dırılıııı tir ıç1~ıcrı Ba 

~ dııYııı 11rıııııa karşı me
~ ~t 1ı,,11•kta olduğu abır-
~ ~:rı_ bii~suzı;u belirten 
"'h..""lllter n dunyada: bil-
l;;;"ltıı tıle dr.ıin 'ankı· 

* irıindıı eçimleri onun· 
da, 1932 .} ılındanbeı-i 
Ba bakan bulunan de 
\'alera iktidardan dıı tu. 

* Doğu Paki tanda .}enı
de.n karga alıklar çıktı. 

Şehır ııokııklarında deHı) e gezen ordu barlık erı tak\ ) e edil 
mış 'e ::ece ı?ezme ~ a,a!!ı bir muddeı daha uzatı mı. tır. Bugün 

\'ukua gelen ('arp15manın {:eçe n hafta cere)an eden çarpışma· 
!arın bir de\ amı oldu!:u tıık\ ı) e cdılmektedır. 

Geçen hafta cere~an eden çarpışmalarda 346 kı~•"'" oldu· 
~ti 'a} ınlanan b r teblt~ ılc bi ldırılmışıir. O'en er ctraııında 6 
çocuk ile 9 kadının bulunduğu ıllhe rdılm•<t•r. 

ederek Bırle ik Amerıkanın ar E\'Ll~~'IE - c:aıatıısara~ \t. milli futbol takımının kalecisi 
tık dün) ada hürri) etin on.- ka Turga) Şeren 'c Zuhal Dramalı'nın nikah törenleri dün Rt~oğlu 
les" olarak göninmcdığıni ilerı J::\ll'ndirme dairesinde yapılmı~tır. \'eni C\-lileri tebrilı; edenz. 
sürmiı. tür. ·r----__..-

kanlığı milst esarı Lord L 00) d 
Churt·hıll hukumetınin b r ko 
m \On kurıırak homosek-uel i t 
butÜn ıa' "elePınden tetkık ı-ıfr 
receğını \ ~ bi aha re par inıentc 
'a rıınorı,nu \"eı eceCıni sci\ lemı; 
tır. Aİıi ıe ar, bazı Lordlar Ka 
marası u~ r.lerınin homo cksbtlıı 
re daha faz'a t·eza \erı mesın: 

talep etme'erı üıerıne konu~ 

1 

mu;ıur. South\\el nı...kopo·u Dr 
F. R. Barn Lordlara, homo<el 
siıeilerin cezaıandırılmanıalar~ 
cabettığini ıhıar etmı~ \C bu ın· 

~l~-. . '1'li &ib' 
t traıı5111 

1
' llulles Cenr.\. 

Bayan Pannıı buı::un Ran- r"' ! 
t:oon'dan Yr.n ' Delhı')e hare

~ CitıııİI , da!l eH'el ingilte- Yunanistan. Trieste mese
~t, c1111e lrıgittere huku-
~ ~ leea:?.· .»ogu ,hya'da lesine karışmıyacak 
::;.: ttket uzune kaı ı bir- Atına. 20 (.\A) - \'uııanııılan 
\ ~ ~)a \arı:.•rure~i üteı inde Ba~bakanı Papago..,, Yunan·~ta· 
~t!ısıp 1 tı. l'akat bu nın İta ,ı.a \e)a Yugo la,1a)ı de 

. 
ispanya 
Cebelifar1 k' la . 
irtibatını kesecek 

Adenauer 
Avrupa' yı birliğe 
Davet etti ..". ı o ~nıa nıa ı idi. lı.:i teklemek .. uretı~ .e Trı<'stc ihıi· 

~~l'ııevte;an <fa, hu lf''ieb- 1Afına bula,.mak nı)etındc olmıı 1 
" l1111ı:1111 e komüniı;Herle dığını bu:!in İtal~a maslahatgu· ı . "•••doııı . \!an.• • Sh"assburg. 20 - .\\•rupa i ti· 

ide lıtruannı iınle~ecek zarına bildırm ştır. llladrıt, 20 - h~anyo. huku· are meclısi toplantısında bu~iın 
~~~tdı F tnıenıryi brar- Mareşal Papago • İta ~an mas metının Y~rı resmı ~rga_nı sa· bir nutuk \eren Batı Almanya 
~-' Lo- ak t ı;imdi. Ce- lahatguzarı Markı Anlimovi'nın ~ılan •Arrıba· gaıetcsı .. dun nes Ba bakanı Konrad denauer, kı 
\.~ t lertks ıınıs~!erin gerek daha önce Yun:m resmı ıa!ısı· rettiği bır makalede, hpanya· ta devleılerını bırlc mc) c ca· 

t tıı ~e llınditini me\ • Jetleri tarafından btl r'le\nıc!a nın Cebclitank'la ya\·a~ yavaş ğırmış 'c A' ru!}anın hala va
~~~ uı naıı teklirıe- ileri ürü len mütalaalar hakkın· hertıir'iı irtıbatı ke-ece!!ini be· hinı hır tch1 ıke,ı. e manıı bulun· 
~ 'ij ~ •ıs;arak, kapalı bir da iıahat talebı uıerıne bu öc· lırtcrek unları ) azmak tadı;: duğunu be) an etmMir. Ader.a 
it~ oıııı'\5Yaya nıunhası- )anatta bulunmuştur. Bu kararı \'erırkcn her ihti· uer bılhassa doğudan gelebilecek 

lı..' rSfltr ıı.•. gall'.sine ma- K b 1 1 ·ı· malın he:ıaba katı'dığına emin tehlıke,·c kar-ı nııisterek bır sa 
~"'- ~11 su ·· ay o an ngı ız o'abı'lırı" Zira İspan_,·anın ant h k \."it e'd rınu!J olma· ... - vunma cep esı urmak u!'!runrta 
ı.:~0~1a1111' llzun \'İİltli n denizaltısı su yüzüne bir infıal netice ... ı .ı. anlış adım sarfedılcn ga) retlerin gev~etil· 
ı.;~ ~ı a a _ve u1Ja nıa oıa. atma)acağına kaniiz. General .mcsinin tehlıke~ ı artıırabilece-
~''-r lıtıa11~fa vurmuıttur. sıktı Franto'nun dedi!!i ~ılıi Cebeli- gini hamlaımı<tır. 
~'~kolu ere t'I uzatııa. Loııdra, 20 (AA) - Sabahle· larık harp'e a!ınınaya değmet. Batı Alman~a Ba,bakanı de· 

ft ~bir n. da knbedile- yin daldıktan sonra kendisinden Bu \"atan parı·asını iki buçuk a· mi tir ki: ~Ru.s) anın hedefi hala 
ı. ''ttl. Oelı:ııde anıasıımı~ hiç bir haber alınamaıııış olan sır önce bizden ~·alnıı~ olan'ar- So\ yrt ntifuı çene:. ini genı,lct· 
1"'t" iScorcher• deniuı'lısı 12.14 de dan } a\·aş yavas ~ökiıp alacağu.• mek \c blitiln düıwayı hitıTiyet • 
~kaıııar bu .. .. • su yüzüne ~ıkmı>tır. Aı:a •ıdaki balya Cumhurbaşkanı C . ~~n (mahrum kıllmd ~k•ır .. cednı>,h'l'e 
\~' &iııı • goru e ıs· mesaj rad,ı.o ile amırallik daire· n.on eran ının n ı~ı eyır c ıç 
~'ti ~llıq dı, Cenevre'de sine bi,dirılmı tır: , eorcher u Bayar'ı tebrik etti bır surette cc aret \erleı değil· 

~~llıau111'
11tnda bir müta- suziınc cıktı. Her şe.} )Olunda.• dır. 

~ 
a.... 1 Roına. 20 (,\Pl - ltal" a Cum 'd 15 • d ı ı ı. · lltı -mn e ı:öz- General Nuri Said , 11 cnauer. aza ev e ıen mu 

\."' ~q oıa ş ol alar bile, hurba kanı Luigi Einaudi. Tür- te,ckkil \ Hµna Bakanlar Kon· 
~ tiil tak, Asyada ve ameliyat oldu ki~e Oe\let Rei.i Ce:i'ıl Barm-'a seyı Ba kanıdır. A1man de,"e· 
\.~t)~Y Doğu Asn- T-urkı)e Cumhurba ~<ar.'ı~ma ye adamı. A\Tupa Parlamentoları 
'~i;ttiıııı '--lcun-etıenıİir- Londra. 20 CAA) - Burada niden e~·ilmc-i münasebetiyle Meclısının müstakbel faalıyetle· 

1..:ljlt, .,_ "'"VVetıe dur M"ıddle.ıex Hastahanesinde geçir bir te'graf çekmiş \'e en kalbi rine istıkamet \'ermek maksadıy 
... ~.. """tıu diği ameli~-attan sonra. Irak eski t b kl · · tı b k · b. h '· 

1 
"' Gı; ıı içindir ki " e rı · erını.. sun mu ır. le, u tesck ·u'e ır • areıtet pro 
ı..._ .. ıı, .Ba bakanı General Uuri El aid'-'lll'Jııa•· Y. Do7iu Asya Oliver Hardy hastalandı gra_mı • unaC"ağını sö) lem_ i tir. 

kt't edecektıs. 

lstanbul'a gelen turistler 

Dün , abah, fstaııbu ,, Yunan 
bandıralı Semiramis \.lpımı ile 
91 \merika'ı \e Yun.ı:1btanlı 
;,eyyah ge'nıı,tir. 

24 ma) ıs paıarteı>İ 6Linu. ln
~iliz bandıralı Orchatj" gemı.:.ı 
de İ ıanbula 1100 el·ncbi tun:.t 1 
getirecektır. 

Diğer taraftan dun mcll''r.ket· 
!erine donen 24 Yugo,ıav tale
besinden başka Uanımlrk. 'ı 'e 
],veç ı talebe gı upları da t~tan
bulda tetkik erde bu:unm.·kta· 
dırlar. 

Danimarka Gfiıel Sanııt :ır A· 
kademı'i talebelerinden 9C' ki-i
lik grup bugün Güzel Saı•:ıti;ı:
Ak:ıdembinın da,·etlbf olarak 
Resim ,·e Heykel muıe.ini geı· 
mişler ve ö?ıle yeıneilini Glı1.el 
Sanat ar .\kadcmbindc 'eıııi~Icr 
rlir. 

Dun :.abalı ınoto ıkletle dfin~a 
turuna ('ıkan iki Fran ız Güzel 
Sanat ar \kademisı talebesi, is
tanbula ~elıııi tir. Bunlar iki 
hafta kadar burııda ka'dıktan 
.onra biri Ankara, ı-:rzurum yo
liyle ırana di~eri de. İımirden 
Yunani tana gıdeccktir. 

Kenya'da 7 tethiıçi asıldı 
N'airobi, 20 (AA) - Günev 

Ken) ada ıcdh hareketlerini { . 
dare eden silahlı K ku:ı u ele· 
ba~ıl:ırından )akalananları rır 

'- I -

1 
sanların e;ııoati " a.nı~~ ı .a i~· 
th açları o du~unu •O' e'.11 H 
<Ö\'le denıı,tır: • Rıı e bılerııı ce· 

1 
~a.!andırılmaları ıçın hir. bir -e· 
Lep , oktur. Cemi\ et i'b•rli;ı ) aı 
malı \e bu ~ek·tde Hraulmı• ir 
.anlara ~ardıma ralı malıdır.• 

Ürdün avukatları grev 

ilan ettiler 

Amman 20 (.\~K .\ ) - tlr 
dun de\' etı dahıl•ndeki !:ıutun 
a\llkatlar bııgiln ı:re\ ılan e'" 
m lerd·T Baro)a men:.up hır 
sözcu. gre\ ın. Amm2.!I mudde u 
mum in prc<e 10 mak t ·dl\Je 
~ apı dıtını civlemı-t!r. tud· 
deıumum·n·n hakaret•ne u~ra
\an a\'u~·aı buo::ün. kanu..rıa kar 
:ı gelmek sucundan hap·t atıl 
mıstır. --o--

Bayındır Yıldız yağ 

fabrikası yandı 

Ba.}lndır. :W ( A) - Buglir 
saat 4 ı adde'er•nde Ba) ıııdır Yıl 
dıı Yağ Fabr•kalarının pamuk 
~alrı kı:.mında ~nı bir )angın çık 
nıı ıır. Süratle bfi,ı.u\r.n ate-. bü 
tlin bu kı mı armı " fabr•ka· 
nın di~er kı ım uını tehdıde ba: 
· .. mıstır. 

1 Mümkün olan üratle ) an~ıc 

S 
... ı ıne hu: ver- in ıhhi durumunun i)ılıte doğ· 1 8 B I d 

ru e"Teımekıe olduğu bu"'tin b 1 P h et 'it ) "O ır u gar casusu ı ama 
lıı.."" t i111'1' , .. 1) ınout n-::ı m·e .. 
~'-.. ~ollf,ı •lll'r şimılilik, dirilmi-tir. 1 (.\ .P.) - \le·hur \merikalı ı mahkum oldu 

o;:uya çekmek iitere a keri bir OSCAR 
heyeı Tıı.!l"an•k:ı'ya gıtml !ir. 
~·airobi h:ıp• hane:ıınde bulu· 
nan yedı Kikııyu tedhış harc~ct 
!erine önayak olmak ,·e silah 
tasıınak suçlar) le muhakeme 
ed•lerek a ılmıştır. 16 :\l:ıu 
:uaıı da ::üvenlık kuv' etlerıvlc 
yapılan "on 2-l aatlık çarpış 
mada cilmü~tıir. 

:\1ÜK.Uı\Tl~I K.\'l..\N'AS ARTiST - 2-1 ~aşındaki 
artbt Audrey Hep bum •Sabri na J<'air• filmınin bır ı;ahne-

1 

maha line ~ etı•en Ba) ırıdır, Tı· 
re \'e hnıır itfaıyeleriyle bastı 
ka) makanı :;ie\ ket Gurc o dugL 
halde \'aıite ıler ale~lc 3 -aatli\ı 
bır mlicade'eden ı;o:ıra yangın 

~~tı ;ansınılıı bühin Fas umumi valisi deği,ti ı ko~ıedi arti !'eri: ~t~n J.~urel • •ina 20 CA.P) _ B•r a-k<'ri 
~ ~ liit:Pa~nıadan, ko. Paris. 20 (AA) - Fran a hil· Olıver Hard~· ı;ırt.ını~ ~ısmaııı ıııahkemr hugıın ca,·tısltık suçu 
\...'•1tttıı1ıe11~dıretek olın l:lımeti. me 'ekten ~etısme dip· Hardy burada zaıürrı~den ha abıı qorulrn Stanko Balaba· 
~ ~t '-r. Buııı kurulmasına lomat Francois I.accoste'ıı Gene I ta ) atmakla olup l~~k mler sıh' çc\ adlı b r Bıılgarı idıınıa nıah S' ~ı~l'iiıtıi k~nıatimlıee. ral Quıllaume'un \erine 1''aı1 u· hi durumunun bugıın nı belen kum cim' tır Rılr\ rild·~ ne o;:ô 
~ ~,I t r. lira, Günev mumı \a i'ıliine thin etmı ur. diızcldıfı•nl ,ö~lemi !erdir. Ko- Te bu ahı 1947 de Yıınanhta 
~ ''llİft· 'Pheyi kurmak K b 't 19 M med" arti ıi. e~ aate dayanabi na ~irnıi \C ge~enlcrde , er 
~ ıa,~ "e artık d;,ıha 1 rıs a ay ıs lect'k kadar i) le- nce \.nıeri alan te\ k r ne kadar Bulgar or 
\.'it ' ' 1ı11~;ıernt'1~ ~onr:ı bayramı kutlandı ka~ a donnırk ta,a\\'unındadır. du u hrsab na ca u 'uk faali· 
~~t\iitıııı :ı:ı ı J.:omü- Lcfko·e. 20 ( \ ) - Takr!- Tuna kabarıyor ~etler nde bultınmu tur. 
\.~t. ııı bir l(!ırmı aeak, ben 100 hın ci\'arında ola.ıı Kı b· ,. 1 Yeni posta seferleri 
'~ ~ llılaşmaya ıor ns ada ındaki Türk'er dün Ata- \·~ana. 2° CA > - Ara.ı~-

Bir topçu av uçağımız 

dü,tü 
Di~arbakır, 20 (Anka) - Ru· 

gün saat 8 raddeleı;nde Dıyar
bakır hava topçu a'arına bağ ı ~,. t·· k"' "" . k ~ı , • • sıı vağan 'ağmur ::rd:ın Tul'\a • Ankaı a 20 (AA.) - Ulaştır-

"tte h' tır. un ,,..amsun a çı:ı,, nm • . ' "k 1 b 1 ~ n Bakanlığında .. ,, d"ğ' . 
le ... ıtıdiçini't1c k"rtuluc hareketi ba 'an"ıcıııın nın u an yu · e meye a amı. ıa n o . .,ren ı ımı· 

~ 
ttL ... ,,'ZUunda in 

3
•
5
... • 

1 
d.. .. . .... 

1 
g6 , 

1 
l tır. Son 24 aatte -.uld:- hemen ze göre, Ankara \e Iznur posta 116 numaralı avcı uçağı. ı;ok al-

lltt d' • ıncı 'ı onunıunu ı e enç.ı; Ih 'k' · ı· ··k 1 · t· T k • · At" ·· ı r;a•-tan l "ark"n trker'r'·'erı'nın ~r. Fi t ılebilrteili · b k t 1 emen ı ·ı mı:. ı ~ u ·::.e mı- ır. u mer ·cı erınrc, ına yo ıy e ,... ı- • • . .n.ı 
~ \~1 ılJıa\iJca İngil. ~e. s~; a~r:mın~ k u ~mr ar- na'nın bil'('ok ko'iarı ta-mı~ ciu- New York'a uçak po ta ı gön-1 telefon tellerine takı ma'ı ytiıun 

""-~ sav11 • ır. anın ırço · a~a 3 arın· d d ehri ızcçt'ğı bii· dcrılmcııe başlanmıştır. den muvaıene:ıini kayh"tnıış \e 
ı ~~I eye k ına nıüda· da öğrencilerın ve <'ocuk1 anıı İ$· ~~nı ~. ır ve 

11 h~k ' 1• Bu suretle ,\nkara , e illlıir-1 Dicle nehrine diişmü~tı.iı'. 
\~lr. f.'aka~dl t.a a\'· lirik ettiği por ı:1i.>te:ii,.ri ~a· .ün b_ot~eleıde tr. ı ·e halı lan den Amerikaya uçakla po ta yol· Uçağın burnu, nehrin dıbinde-
~ lleye k ngııtr.rc pılmı tır. Lefko.t'de v.ırıılan tö· ı cil lmıştır. L~ ~ atıl h' • !anmasında bir Günluk sür'at te- ki balçığa bir buçuk ınetrc ~ap-

\ı" i)ı 1111 de 1
1n:s:ı 1

: ren de Kıbrıs müftii il \fehmet Nikaragua, Guatemala ınin cdilnıiştir. ıanmı -:;a da. pilot üstet:men se-
\~ 01ııtdıa. e leme ı Dana ve Kıbrıs'takl Türk bas ı .1 .. b I .. k · dat ~o~sünden hafıke yaı;ı'an· 

-.}1"111 "-- kon olu u da hazır bulunmuştur. ı e munase et erını estı ,. ... • .• ,.• . • • .•.•·•.•:•·• · '~· 
.-<ıetlıı .,..sın k r mıstır. \.'7' t l.aı lla ı on. cran. • -- 1.lanagua. 20 CA.A.) - Xikar:ı • • Adenauer, Hasanoğlan 

~~ oı4-ve taın 
1 bır h:ı· ı Bir bağış gua Dı i.leri 'Bakanı O,:;car Sr- • • 

~ ~lıtıınu beenu:k~fı~ :Muammer Gök lİ adında birl'~:·a dün_a~ am .üzeri Guaten.1al~ : 9 EY[ü ro E : okuluna kütüphane 
S ~il!!'• ! nıuhakkak vatanda;;. Anado uhi arındaki yok bu) u~ele!, ~ne bır no!.a .. te\d~ ~ • • hediye etti 
s~ ,..~l'iilıi hataJı Ol· U! ÇOCUklara \erilmek iızcre 900 dcrek ;"\ık_aragua. hUkU~letın~n • 't\ıh\4' •cUH'.>ıııdrn • 

~~ı'"lllley Doğ iralık giyecek C,\·a hedi)e et- bu memlekete dıplomatık mu· • Bı:z dolabına hdar • Ankara. 20 CT.H.A.) - Batı 
t bir .... u As- mı'stı'r · na ebetleri ke meye karar \er· • • A 'manla Basbakanı Konrad A· 

\.'l-'t.. '"«Pbe •- 1 "Ulun eu .. ıJ. "°"°' ·q tııı~ to\ l'İİ _ a.ır- ----- ---- diğini bildirml tir. Gualtmala • • denauer, memleketimi?ı ziya· 
'.\~-lılııa ror~r. Bu katılaeaklannı 'iannııyoruz. büyüke'cisi ile me ai arkadaşla· ·~ • retinde tetkiklerde bulunduğu 

'--' ~'h 'feu\~Y":3Ya- Batılıların btmen bir görü rına nota' •a beraber pa~aport- •ı 1 O • Ha~anoğlan İlk Öğretmen Oku-
~ •ı~kllııyıe ~nı Ze- birliğine , ·armalan artık hayatı )arı da teslim edilmi,tir. ;\ika· • • tunun öğrenci kiitiiphaneııinde 
"~~h.~.'· bera~usttılcH bir zaruret haline gelmi~tir. ('e- ragua fıükiımeti notasında. bu • Do·· ~ EL ı· Ev • halen Alman) anın h,ç hir kütüp 
~·t~t"tl llYdılı:ı r, bu ne\Te'deki komüni t hattı hare- kararı almasına Guatemala hük{ı 1 •1 y • hanesinde mevcut bulunmayan 
~"ı ~~ ~'zıaipt ~n •e keti birleştirid bir rol o~nıyabi- metinin koınüni-t temayül'ii ol- •ı • •Sanat Tarihlıı nin alnıanc·a nü:ı· 

"l~~~lundu:~ batkı. lirdi. ı\nla~ılan dah;ı kari ~.-ı· masını \'e Xikaragua dahilinde ı • 8 ·ı R O EN • ha'arının bulunu,undan nıüte-
ll lıir tı arı n· memi~tir, bir )Ola dahıı ihtiraç komüni t prorıaganda-ına gırl~· 

1 
:ı 1 ıJ • ha~si~ olmu~ ve buna bir ınüka-

'

' • are.keıe 1 vardır. ıne ini ileri ürmektedlr. • 1 • bele o'ınak•uzcre mezkiır okula 

U .· r fllaıirana • tada~ : bir küliiphane hedı~e ctmişt'•-. 
"' • .-uzdan, alanlu bıı • Federal A 'many.a Ankara b::· 

~l~bftAR ~f\fö)'l\ (')M\9'n19ö',~ : ı.ur•H:llA cımıu. : ftr:U~!ı;i~!ib"a~ı!~ı\o:e~:a:ci~d~~: 
~"111. ( WWWV U W ~~ : . ..• : ~~~~~d~~ ~~~r~ ~:iiıe~,:.~:?~I'/-
~ Ilı. ~ : ; tAPI ve KREDİ : tirBu kühıphanedc Alman mek-
'q "~ AKŞAM YENi ISTANBUL • • tepd'iği ,e pedagoji~ .. ait de-
~~~s. -''r, • BANKASI • ğerli e'erler bu unmakta \'e em· 
.'t~ Sı\ZARİYAT İLE A'.'llELİ· \"l'Rlll Ml'ZUX YlK~Elt • • ali okullarda bu unan bir kii· 
'···l'eı ) 1·AT AR.\SISDA FARK POl.İTIK.\SI : " • • tiıphaneyi a~nen ıhth·a ctmek~e-
~ ~ iltı.loı · 1 • • • • • • • • • • • • . • dir. 

'L ~~l'li~.c İllb· · • Cemal Rtfik. Gümrük ve "'· ~ı-rmi Dı-mokr.lt Par. ----- --------------
'-"lıi.~ı"'l"Or: ~l&ar4r Ve İnhi. arlar Vekilinin on ht· tının i~ ba'jına geld iği 1aman ti Rastanbaşa Renkli )lacera Fılıni •••••• 

~ tı lttıllluıııı ~ı &Lim- yanatı münastbl'tİ~ le dİ) or ÖICI te~ebbüsü gü('lt'!jtİrt'n B u G u·· N 
~~~~~it tdtbır hayat Jel: bir tt~kilat mira,ıyll' kar ı· 

1tc1 ır. Cck ına. ·Gümriik ve İnh sarlar Ve· !astığını. fakat ~·ılmı,aı·a k ş A N 
~~Ilı &ilytlit kilinin be,anatının nazari- tanm p('llitika~ıntla bih·iik 

' ~ ~ tı 01': lth • yatta 0 duğ~ gıbi ıımclıyatta ba~arılıır tide r.ttııini ~öy· 

JOEI, l\k. ( 'RE.\ 
DEı\~ STOKWEl.I 
< HİLL WİLI.S .~ b lb ~ fıatıar:ı a da tahakkuk edebilmesi i~··n hı~·or " diyor ki: 

,ıt ~~ '<il Yen' dd. 
:ıtı:~ \, Clı. l'llcdcn ~rt. ewelemirde piya anın c· ı 8 . .. 1 . k' "-"" Q•ı • \'e ağır miıen idelı bır kon- ' ze oy e geliyor ı. se-
~ lı lıı liıı~ll b trol baskı::.ı alıLna alınması Cim zaferinden ~onra. ele a· 
S ı~:~ltil-ı::.at Paha lazım gelır. ki bizde böyle hllileak ilk dava. te~kirntt· 

llJc il tetir ın, hır b'r tedbir mdi,ı. e kadar ah· mızı, yeni pol;tika anlayı ına 
" ~~ .. }>'ı Ve es göre, gözden geçirmek. sa-
!t;.~11·li O'ınasa nafın namadığı !?ıbi. bundan sonra dele ıırmek 'e ahenk'e tir-

ı ita teın· Ydı \ e a'ınacağına da'r bir belirti de 
fltıeıı- n_at beJk'ı 1 mek olmalıdır. Birbirleriyle 

bıı "U'd me,.eut değ· · güre en ve sınsında t"n \'e· 
~ 0 ha ll~r ı. Fakat Tatbikatta zaruri madde-

't sahaı ide .., f~zıa ile len dı ında ufak tefek baz.ı r•mli tedbirleri kı ır aştıran 
l ı a .re:ıı, t sa.' ı ız kanun hükümlerim·z 
Q L ~1• ll<iır~ca,· arife maddelerde f at farkının hu· 

11 
, , .. ... urdır. Demokrat Parlj ikti-

b li(~ <te.Yip ınahi sule ge:mesi mümkun olamı dnrı. ilk dört yılında, bir ta 
~ ıı_ llıeı ke • yacanı iddia ının da \'arıt bu· 

~'~ı '<llı·· ınaka- <> kım müsbeı temeller atmış-
ı~ •er, uıına lunmadı~ına i arcı eden a 

1 ~ 1 le k · • ur. Yeni başlayan dört yıl· 
lııı llgten ursu. .) ın \'ekıl diyOJ" ki: 

"1..t~~ leblin lir olu. •- Bu husus \'t>kale imiz· !ık ) eni süre iç:nde de. ya. 
~ ~~~!·~' •·.!d~ •Yeni pının tam:ım'annıa~ı laıını-

t..""'L ~. .... .. , 1 ce gcizden uzak tutulnıı.}arnk dır. Yürekten d'ledi2:miz 
:i~" l' e ôyıe ıç n ve- günün •cap ,.e zarurethe nö· 
~ •tı a111 tcak Ya~.ıla. re gerek ı tedbirlere ba~rn- bir şey "ar a. o da bu yapı· 

'o aıaıı o' Sôl.Ü? rulmasının mumklin bulun- nın. planını sezdiğ:m ı yiik-
' ıllr;ı l'rıı ~~Udan duğu da tebaruı ettırmek ek po itika ii llıbuna uygun 

ı--! ile soyleJıe. "Ok 'er nd" olur • 
• ''il 1 ?ahın .. .. dıi me idir. Böyle b r üslüp 
• o~ ' eı a Tam d p'omatça bir öz.. 11 a h tcb'ığlcr· Fakat nevlc) ım kı b zim P • 

afıı ol· 
,·a~a dıplomasi nazar yatma 
h ç uJPmu~or.• 

ahe..'lgi ı~e. millet hamles•n;n 
\erımin' hayal ö çıiler ne cı· 

karabılir. • 

Si.nemasında 

SAHRA ÇOCUGU 
(Caltle Dme) Technirolar R E X K L t 
Sean lar: 3 - 5 - 7 - 9.30. Telefon: 86i92. 

HOS MEMO Memo beceriklidir!! 

liİndt .. \udrey Bepburn C'oJetle' in romanından alının Gigi .ondurıne' e re fabrikanın dH:eı 
kısımlorı;a sirıı~etıni önleınep 
muvaffak o mu~!ardır Hasaı tr 
~arını mil~ on !ıra) ı ;ectı~i ta•ı
mın cdı'mekıedır. 

filmi ıle tanınmıştır H h;ilr.n Broadway dQ Giı-audoux'nun 
eı.eri Ondine piye,ınin ba rol ünü ornamaktadır. Audrey 

llepburn bu vılki Oscar mükafatını kazanmı~tır. 

Saar hakkında bir 

anlaşma 
Stra~bow·~. 20 (AA) - Bu· 

radaki Alman kaynak arıu ti> 
re. Baıı A'manı;a Şan ölye i 
Konrad Ade..'lauer ıle Fransa 
ba;vekıl yardımcısı Plerre Hen 
rı Teiıgen. F'ransıı ına'1 mü 
na· c.betlerinde uıun ırnmonda:ı 
!:;e:: sıi~egelen b'r ~n•nJ ol:ın 
.~:ıar'ın A\·ruw.ılıla ... ıır lııı:ısı 
hı..ı.u~ı ı.ci-ı tam bir anlcı~ır:ıya 
v.:ımı Jı· dır. Anla m.ı \•;n :Na 
t.::r. p :.ı:ı esö:>ına gfüe r.:ıı.q· 
tur 

\"n:ı '·E ,rs. Hoııa~ollı p:ır

lamc util ;ı~ e~id r ''e Jttrada 
topiaı makta ola.ıı A••rup<1 ;.,'il· 
ser rıde temsilcı bu!uı1 n ı .ta• 
d•~. 

Van Xater~'in PUnı Saar i· 
cin b;r A \TUpa staıiısıi:ılinü ha 
zırlanmasını \'e hariciye ve mü 
dafaa iferin;n bir Avrup lı ko. 
m i ere tevdııni dcrpi, etme.k
tedir. 

Mc Carthy ve Çin Hindi 

meselesi 

\\'ashington 20 CA.A.) yan 
Uye,Lrıdeıı ~fac: Carthy Dün-
ayaıı mecli~inde irad ettiği 
bir nutukta. komlinistlerin Çin 
Hindini ele geçirmeleri takdi· 
rinde böyle bir vakıanın Birle 
ik \meı-ika :ı;in şimdıye kadar 

hic: kar ıla-madığı derecede va 
h•m bir tehdit te kil edeceğini 
ö~ lemi' \'e Birleş k Amerika· 
nın müttefiklerine müracaat 
ederek komünist <'inhlerlc tı· 
rar<> yapmağa de,·am ettik eri 
miiddeıçc Amerikadan bir do· 
lar b le alamıraeaklaı-ını söyle 
mek surcuylc <ahil'erini abluka 
allına alma-ı.ııı ta\' be et mis· 
tir. 

Yugoslavyanın Birle,miş 

Milletler temsilcisi 

Xew York, 20 CAAl - Doktor 
Joz.a Brıle.i. Yugosla\·~ ~n:11 Bir· 
ıc~mış )lilletler nezdindPkı ~ enı 
cla•nıi tem~ılcd olarak bu~liıı i· 
timaıııamesıni \ermiştir Doktor 
Brilej ha en Yugosla\\antn A· 
merıka Biıyilkclçi i Leo Mate ın 
yerine gelmektedir. 

Milano'da işçiler nümayi' 

yaptılar 
Milano. 20 {A.A.) - Mila

no'nun bUyıık oıomobıl fabrika· 
!arından bir ne mensup s ilz
leree i.çi. l\I ano'nun merkezın 
de ücretlerınin arttınlma ı i· 
çin nümayişlerde bulunmu tar 
dır. Jeeplere b?.D.mi~ po.is b·r
likleri nümayişçileri dağıtma. 
ya çalı·mışlardır. Birçok J,j-.· 
nin yaralandığı ve bazı teYkii
ler yapıldığı bı.dırilmektcd•r. 

Dulles'ın Avusturya hak-

kındaki sözleri 

"'ashıngton 20 CA.A.) - A 
merikan Hariciye Vekili John 
Fosteı- Dulles Avusturyadaki 
Ru makamlarının son },ldırma 
manevraları munasebelb le A
vu turya mtiıtefık komis,·onu 
nezd'ndekı Amerikan te~ ile' 
:.;ne gönderd:~i talimatta ,ö) e 
demekıedır. •Serbe,t bir ~ekil
de seçilmi' bir Avusturya hti
kiımet'nin bilıibı memlekette o 
IOTite ini korumak demokrat 
bir rejim iç'nde ya•ıyan her· 
kes için birinl'i derecede bir 
görevd·r. Avu.sturyanın bağım 
aızlığını daha Jaıla tahdit et
mek yolundaki ıehdiı'er ~adece 
Avu tu~·a hiiklımeti 'çin değıl. 
:l'akat Batı'ı üç l~!?al de\'leti 
bakımından da \'ahim b'r me~e 
le ıe ki eımektedtr. Bö:"e bir 
ıehdıt bütUn hür dün~ada en· 
di e uyandırmaktan hali ka:· 
mı) acaktır .. 

Suriye'de bir gazeteci 

mahkum oldu 

NATO gazetecileri Köprü-

lü ile görü,tüler 

Ankara 20 ( ~ .. \ .) - Birka~ 
gundenbert Ankarada bu lL'lar 
~ATO memleket er gazetecile 
rinden nıute ekkıl he\'et b~ si 
hah, ~chrlmızdek askerı te~ '· 
lerı gezmiş 'e öğleden onr. 
saat l i de O•~i•leı i Bakan 
Fuat Köpriılü) u makamında ~ 
) aret etmişt·r. 

Gazeteciler, Dı sler· Baka"'!' 
!e bir sa~ıte ) akın t:orıi nıi.i~leı 
ve muhte if meseleler üzel'ind• 
etraflı malumat almı:lardır. 

UJGk köylerinde araıi ih· 
tilôf ı yüzünden kavga 

sıktı 
Ucak 20 (ANK~) - Dü.ıı t · 

şak merkczıne bağlı ÇJkuratıl 
\'e lJltıbev i çe ınin Cardak 1'c 
yfi aklnlPr. bir araıi ıhtı afı 
:. üziınden b·rbırlerine ~irm•cler 
Mdi'e b{l\ lt' erek bır ~. f.iı dıl
elln u hal•ni almı ur. 

Card:ık kôvundP., Kam Er· 
doğan ile 4 arkRda ·ı mu ade
me net <'e·inde ııtır urette ) a 
ra'anmı•la':" '' U "'k memleket 
hıı-toııe•in,. kald•ı·ılmı•lRrdır. 

Saııık kii\' muhta1·ı Hibe~ in 
Kocar ·ı<' 7 mliıe<'ll\"Z arkad.ue 
jandarmalar tarafından ~akala 
narak ada•e c teslim edılmişler 
dır. 

-o-
Yangın ihbar numarala· 

rında de6i,iklik oldu 

ttfai) e te kilatının ,·an:ııı ih
bar ,.e muhabere telefon numı· 
ralarında değı,ik ık er )apılmı• 
tır. 

Şanı, 20 (AP) - Barada :;aze Fatih İtfaire mlidürl;iğü Hn· 
te:.ının na~irı Munır Rene , Ha!k ~ın ihbar numara ı 14222, ratıit 
ı.·ı Parti~·e tarız eden 'lır maka· ltfaıye miidıirlüğü muhabere nn 
le yazdığı icın bugün 30 g'ln hıı· maraları 14223 'e 14225. Ramı 
pıs l·eza ına çarptırılmı tır. Hıi· l2ill , 1 tinye 36020, Bakırköy 
küın, Surıyede mer'i yeıı· B;ı.ın 16466 '\'cşilkoy 18430 olmu.,tur. 
Kanununa miıs!enidcn n!rılnıi ·• ltfııh enin dığer telefon nu
tir. Gazete de bir ay müddetle mara arında ıındi ik bir rleğı~,k 
kapaulmı ur. Halkçı Parti. g:ı· lık yoklur 'e i tan bul dbcti ı~ın 
ıetc sahibıni, .imdi Sur{) Pnın 242222 numara ı yangın ihbar 
bir numaralı dü manı sa~ ılan sa telefonu halen faali) ettedir. Bu 
bık dıktaıôr Edip Çıçekli ı'e i • telefon numara:.ında yapı acak 
bırllğı kurmakla suçlandırm.ş· ı değı.ik ık de sa) ın halkımıu bıl 
tı. din ecektlr. 
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._.... . ...., ________________ ..,. __________________________________ _... ____ __, ___________ ~--------~-------
VATAN 

Pahalılık ve ihtikGrla 
mücadele 

........................... 
! Geçmiş . . . 
• . 

asırlarda 
f if . 

··············•········••• 

ihtikar yapanlara 
ceza sürülmekti ' 

························~ . 
verilen en ha- : . 

• . . 
• . 

yenı kab,ne programını pa· 
zartel>i gunü ?ılec.ıste oku

> acak 'e gu,·en oyu aldıkt~ n 
sonra >eni bır hız'a çalışmas!· 
na ba layaca~tır. K, t ınen,n 
programında hangı meı1e'e.erı:ı 
) er alacağını bılnıı)'oruz. Fa
kat bu mese!C' erın ar:ısırcıa 
ha) at paha ılığı ı!e m1ıcıdc e· 
nln on p.anda bu unm.~,,,ın. tc
rnenn cdı) oruı. Çiln •J dur
madan hergun artan p ı!:a ılık 
halkın bil) uk ço un uı1u ıçın 
dert hallnı a mıştır. l:Su derde 
bır an cweı deva b~lm k iı
ıımdır. 

Son giln'cr zarfında bi!ha••a 
et fıyatlan şımdı) e ': ı '1ar 'o· 
rü memlş derecede ~ lik e uı 
Sut, be;> az pc;ı. ııır gı 'ı zarurı 
ıhtıyaç maddeleı i fıy:ıt :.r ndıı 
da mtihım ~iikselış er \ardır. 
isln fenası bunun so:ı had ol
maması. ;ı.cnı )eni )ilk c:mel"r 
ıhtima ınden bahsedılmr .dır. 
Mese.a kasap ar bu kış e 'n 
sckız 'ıra;ı.a, bakal ar beyaz 
peynırın dort lıra.>a çıkacağını 
sö~lüyorlar: •Kabahat bızde 
değil; ;ı. iıksek fiyatla a ıyor. 
;, fiksek fiyat a satıyoruz. Bi· 
zım·e uğra makta bir fayda 
~oktur. ı ı esa ından tutma.ı
dıre dıyorlar. 

Ttirkı;ı.e kıısap'ık haY\·an ye· 
tiştircn bir memlekellır. Kom
şularımızın mühım bır kısmı 
et ıhtıyacını bizden temin 
eder. Vazı} et bovle ıken et fı. 
yatı neden durmadan yükse'i· 
;,or? Bunun sebebını arama.· 
ve tcdbır almak lazımdır. 

B uglinkii paha'ı'ıkta faz'a ka
zanma hırsının da pa) ı ol-

du u muhakkaktır. ilıtık<ııa 
karşı me\ cut kanuni lıuk ım er 
pek zayıftır. Bırçok aı;göıl!ilcr 
bundan cesaret alıyor ar. Hal. 
buki gcçmı., a ırlaıda oi>~'e 
dcğı dı. Eskı 'eıııt:-a·ar:ı gorc 
)UZ >ıl evvel ihtııdr ).tpanlar, 
L<.lc.d . .}C nızamlan:ı;; :ı.~kırı h .. 
rcke• (den er, yı1 e c" ıı;ece~e 
h:.e katan'ar agır C'eı .. , a (':ı p 
tırılır ardı. Profo nr Dr. Sü· 
he): Um er. BaŞ\ ek, Jrot ar ı
\ inde ~ aptığı ar:ı •·rm:ı rr u;
na.sında bu husus• a ço': dıkk:ı
te şayan hUkümlcre n tlamış 
ve bunları ne retmı}tt. lıtuhtı:
ı·em profesorün nak ettığıne 
gorc on sekizinci as dJ ıhtı
kllr yapan ara. gıda maddclcrı
nı bozan ara çok ağır cez.a \C· 
rılırdi. Bunların en h. fıfı b·r 
) eı·e silru'mek, ka e?>cııt edıl
mekti. Ondan e\\ el fal.ıka ı;:.· 
bı ceza ar da \ardı. 

oonsekiıinci yüzyılda ihtikllr 
'e l ivecek madde' erine 

h{ e katmak .} üıunden \'erilen 
bazı cezaları aşağıda nc~redı
j: oruz. 

Rcbıulene 1195 (1781) de, 
~ıda madde erini saklaya, ak 
Istanbula az ge mesıne ebcp 
olıınlar kalebent edılirlerd • 
Zı hıcce 1205 0790) rla ilıUlrn. 
r.n nıen'ıne daır \erilen emrin 
hılafına taşradan ge en nıc~ \'a 
\e aireH aha ıden :ılarrı'• e • 
nafa pahalı satan manav \ e 
.}' azıcılarından dort kışi Lımııi 
adasına Urulmüştur. 

1208 (li93) de Fatıhte Nı
şancada ckmckçı A i, Balatta 
ekmekçi o~man, c mer ekme,;: 
çıkardık'arından Seddılbahir 

Anneler ı:unü munaseheth le Japon) aıla yapıl.ın törende tnı· 
paratoriçe l''agııko kendi ıne bir anne tarafından Hıilen 

kırmm "e be> az kqranhllerucn buketı alırken 

Boş yere ıstırap çekmeyıniz 1 
KiŞiN AYAZINOA ... YAZIN SICAOINOA ••. 

BAŞAR! İLE KULLANILIR! 

e ~ Yazın fazla ıı;ıincşte durma!.;,. 
tırn mute\ellit ba~ ağrıları·. 

nıı karşı Cripio fa)dalıdır. 

e Kininli Gripin. hı:. di' 
nğrılarını \e La) anların mu• 

ayyeo zamanlardaki• tancı·"' 
larını uratlc tcakio eder. 

4 saat ara ite günde 3 adet alınabilir! 

• ...•..................... 
ka'csınde hapsedılmıslerdir. 
Bu defa has 'e be~ az ekme:. 
) apacak arını taahhüt cttıklc
rınden afCedı'mıslerdir. 

Recep 1209 (1704) da Ni
,.ancı fırınında ekmekçı Ama· 
'ut Abdülkerım \'e arkada~:a
rı nı n pı.,ırdikleri ekmek yen
mı) ecek derecede o duğundan, 
öldtirülm crınc bedel, Kıbrıs. 
ta Mago a ka esinde kalebent 
edıldı'er. 

1209 ( 1794) da bozuıc ekmek 
çıkaran uç fırıncı Lımnı)e, b r 
fırıncı Seddılbahir kale~ine ve 
bır okka 20 dırhem etı 2G pa· 
raya ~atan kasap Sed.ıı:b .. t:r·e 
nef) edilmı~tır. 

Muharrem 1218 ( 1303) de ta 
ze peynirin okkasını esnafa 36 
paradan satarak ha !u zarara 
ı;okan Hacı Yusuf Boıca.ıc..a')a 
nefyedildi. 
Cemazı)elahır 1230 (1815) da 

Yenıçerı 59 uncu cemaatınde:ı 
Üsktidarda kaymakrı Bekir 
narhtan 30 para z.iytdesiyle 
ka) mak sattığı, 51 ı;ıci cem;
ııtten Gedıkpa~ada elrnıekçı A· 
!i ve Balatta i mııılin ) e.ımı· 
;,ecek derecede sıyah ekmek 
pisirdiklcri 'I'ebdil Çuhadarı ta. 
rafından görü diığiinden bun
lar Seddilbahır kalesinde kale. 
bent edilmişlerdir. 

Recep 1230 (1815) da Par· 
makkapı \'e Vefa meydanı. He 
kımoğ:ualipa a'da dukkanla
rında et cnni pahalı satan üç 
kasap istankoy'e silrülerek ka
:e) e hapsedildiler. 

ŞC'\'Val 1234 (1819) de Ci
hanbeylı aşıretinden Hacı :Mu· 
sa, İstanbula koyun ge:mesınc 
mani olduğundan l\lldl'liye sli
:u diı. 

Şevval 1234 (1819) da Kara· 
giımrilkte Bıçakçı'ar mahalle
sinde \'e Çarsam1'a'•ia iki ek· 
mekçı esmer \'e dır!:ı"mı nok
san ekmek pişırdık'~rınden 
?Jago•.t )• silrilldlile:-. 

Zilhıcce 1240 (1825) da ni· 
zamlara uymaı:!ıklarındaı1 ls
tanbuldan iki lurşucu Kösten
ce.}' c sürüldü .• 

G örti'ü)or ki :cçrr.ıs ıaman-
arda thtıkar ya.,:ın ara 

hile ) oluna apan.ar:ı ço}: te
sır ı cezalar verılı) orı.hı. P .. ha. 
lı ık a mUeadc ede tı ınt.n ) a'· 
nıı başına ıdıfı tfd'>ır olacağı· 
nı kabul etmemekle bN·abcr 
ihtikarın \'e hilenin l'ir.unu r • 
mak için daha aıin• 'i hareket 
etmek lazım gc'dığı de mı.hak. 
kaktır. 

OKUYUCU FİKİR 
~ ŞİKAYETLERİ 

Dinleyen \ 'C Derıeye:ı: 

ı\hmet Relik ~OYAN 

Taksim - ~işli hattJ 
Şişli'de oturan blr okuyu

cumuzdan uzun bir mektup al· 
dık. Mektup baştan başa umumı 
nakil vasıta: arından şikA) etle 
doludur. HU'ft a ı şudur: ·Geçen 
akşam aat a'tı buçuk vakıtlerı 
cdme gitmek 7c.re. Emınönil· 
ne geldıın; bir Y.minünil • Tak· 
sim otobüsüne bindim, Tnksim· 
de ba~ka bır otobusc, yahu: t•anı 
\'a\ a binecektim. Fal:at burada 
ta~am bir saat bir :1 an· 
dan dığer t a r a f a ko • 
tuğum halde gelen arubalar:n 
hiç birınsinde yer b~ılama~l ım. 
Taksi. dolmuş da ~o:ttu. lnce 
bır yağmur altında iyice ıs :ın
dun. Şişlide, Nisantasında otı:
ran benim gibi bir ço" kim e
ter aynı güçlük'c kar0ılaşmakta 
dır. 

.Eminönilndcn, Sirkeciden 
Tak ime giden otobüsler. tram· 
vaylar vardır. Oradan ileri giden 
arabalarda yer bulunmadığı için 
~işlı'de. Nişanı2 ı'nda oturanlar 
da bun:ara binmcğe mecbur o
luyorlar, Fakat Tak im'den il~ı·i 
si için \'asıta bulamıyorlar. lşi 
lstanbul cihetinde olan herkes 
Taksim'de oturamaz; Blnaen:ı
leyh ) oluna devam edeceklere 
bir imkan temini lazımdır. E1ck 
trik. Tramvay iıiaresi :ıcaba Tuk 
ım ile Şişli arasında tram.v;ıy 

veya otobüs işletmek suretıyle 
buna çare bulamaı mı?• 

---Oı---

Sovyet delegeleri Yugos· 

lavya'daki kongrede 
Bclgrat. 20 (A.A ) - Y~OS• 

Ja\'yanın Kominformdıın ııyr:ldı
ğı 6 senedenberl ilk defo o:arıık 
Sovyct de:egeleri burııda mi.Jet· 
Ierarası bir kongre)'e İ$tirfık el· 
mi~lerdır. 

Sovyet Ru~p de:ege:eri mil· 
!etlerara ı• lO uncu tıp koıır. '!:" 
inin açı·ı~ı münasebe•;ylc Bel· 

grada gel:nlşlf'rdir. ;. ........ ___ , 
Paris " \ 'iyana Üniver~l

telerlnden mezun 

Di, Hekimi 

EKREM AYNi 
Taksım Kristal yanında 
Ayyıldız Apt. 3/2. 
Muayene saatleTi: 15 • 19 

Telefon: 84941 

Emttum•wvm 4
: ~ 

' -U~#Af~ 
- 96-

Rusya'nın dahili v~ 
r k~ 

Moskova ile Ural arasındaki Tatarlar, bilfiil Sovyet idaresine katılıııcı ,ıcır• 
retiyle mevcudiyetlerini muhafaza ve inkişaf ettirmek yolunu da bLJl11'1"' 

dı : Fakat ne yazık ki, bunların da istiklal emelleri kalmamıştı.. ) 

~'SYA D.\tılLISDF.Kİ !o b;<bi<!Ocino d'>•nak olam•-T~1 
:UtU,ETLERt~· HÜRRİ\'ET mışl ar ve ayrı ayn da harı· TEHDİTKAR ) ' a 
\'E iSTİKLALLERI cin yardımını temin edememiş k . olan SıbıO 

'\la~a Galeri~i'ndt ı,oıı dört~ ıl içinde en tanın· 
mı~ rr:ı amlarunmn yanı ... ıra. en ı:rnc drğerlenn dr e rrleri tl'~ 
hiı · edilmiı;tir. Yukarıdaki re im, genç res am Nedım Gün,üı"ün 
uç Jtl en el trrtiı>lediğı sertınin a('ıiış gününde çekilmi ti -
• oldan aca: Bedri Rahıni E~ iiboğlu, ;\fa) a'nııı sahıbesi Ye mü· 
diresi Adalet Cimcoz, Fransız Külı iir ,\ ta~esi Camille Bergeaud 

Şinıdı Türk . nu, muahede
-inin ınıuısınıl;ı 1 sonr.ı 

Ru yanın dahi'ı durumu h&k· 
kında edinebildiğım m~llımaa 
tamamen objektif ll a;ak :ın· 
latnııığa çalışaca~ım. 

Bolşe\'lk' ik çıktılı ıaman, 

Ruslar bu idıırenın ıstikrar bu· 
Jabi.mcsl için e ki Çarlık hu· 
dutları içindeki muhtelif mil· 

H re~~anı Eıeıı r:J iiboğlu. 

ALLAHAISMARLADIK, MAYA! let 'e kollarına enelA hurrı)et 
veya muhtariyet vermek 5ure
tıH kendi taraflarına çekmiş· 
!erdi. Bu muvaffakıyetin baş

lıca sebebini de muhtelif mil-
ser~ıu'ndakl Maya oaıerıaı·

nde. Ot SOmer'ın oyma tahta 
~rıerınden uıtıte~kl:ll bir ııer
ı;ı 31 Mayıaa kadar, pazardan 
başka her ı;Un, H.30 - ı9 arası 
açıktır. 

~hlr Gü•emıı, bu aerıt rnU· 
nuPbetlyle yazdı&ı, a~aiıda O• 
kuJacajınız Jaıı ında, llaı:Jran 
ba<ında kapanacaeı blldlrıltn 
,:\laya Galerbl'ne •\tda. ediyor. 

gen, '\ uııan mıtlcrinden birı· 

nın bulanık hıkh elerın· 
den sıyrılıp da Kalla' i Sokağı· 
nın dar koridonına ~ erleştiğın 
zaman, daha iinceki acı tecriı· 
belerin 'erdi ti umutsuzluk ı· 
çınde: •.\dam. nasıl olsa iki ay 
.sonra kapanacak deRıl mi?• de 
mıştık. İtiraf edi~ orunı. O kıı
çücilk odıı, (sonra ıkincısi de 
kiralayanlara açılınca ıki oda· 
cık oldu) ne kadar cana yııkın, 
blıe kendıni SC\'dırmiş gerçek 
bir galeri o'u\erdi halbuki. İ· 
kı a), ıkı sene değı', dön )JI 
o daracık merdivenleri tırman 
dık durduk. Her seferınde de, 
bu ~efer acaba haıı:i güzel. 
zc' klı sanat e.scrlerıni görece· 
:iı, diye ... ~eler :ormedık o· 
ıada ., Pnmıtiflerı taklıt eden 
ltal~an ışı röprodüksi~ onlardan 
halıs Anadolu usulundc yazma 
hıı a karlar ... \ 'e kınılerı 1ıônnc 
dık sende: en aı ıkı ne il. H:ı 
sanal ncs ı, cnın ~akın du,·aı·· 

!arın arasından ı:e ldi ;:eçti. ıs
te en ~cnçle riııden biri, son e· 
serın: Ôz Somer ... ö~ıe )a, ıMa 
)a• nın başlıca miısteri .. ı ı:enç· 
lcrdı. genç, ~ a ça da, anla) ış· 
~a da ~enç ressamlar eserle· 
rini orada teşhir ediyordular. 
Bunun mekan \e mesafeyle a· 
lakalı sebepleri \'ardı: çünkü 
gençler daha ürkek. daha kU· 
çUk nispetler içındc çalı~ıyor· 

!ardı. Se)Tedilmcsi uzaktan, e· 
pey uzaktan b:ıkm:ı~ a ba~lı bıl 
) ük panolara müsait değildi 
~laya ... Bununla beraber, Bcd· 
ri Rahmı'ler, Fahrünnisa Ze~d 
Ier, Xun İ~em'ler ... hulAsa, bu 
gün şöhret dı~e. kıymet dı~e 
tanıdığımız sanatkAr:arın he· 
men hemen hep i. o iki odacı· 
ğa sığdılar. 

Sonra ... sonra sade resimleri. 
ressamları nıı ıoplardın kuca· 
ğın<la? Ya Sait Faik? Ya Ah· 
met llamdi? Ya öbür şair:er, 
hıkftyeciler, mu iki u taları? Ki 
mi sağ, kimi henüz o~umamış 
sanat ustııları? Onları g<irmek 
ısıedikçc, dçılıı; gtinlerı. ni 
kollamaz mıydık? Tırmanmaz 
mıydık o dar mcrdi\'enleri bir 

Zahir GÜVEMLİ 
daha, bir kere daha, ) ıne bir 
daha? 

Dun. Öz Somcr'in cscrlerıni letıerın kendi kendııerıni ida-
se) rcderhcn zihnim karmakarı re etmek hususunda serbc.st 
şıktı. Bir İstanbul tUrkUsUniln 
dedıği ı:ibi: karmakarışık.. Oda 
dan odaya ~cçılen kapı kasna· 
ğıııa Saıt, enıpcrmeablınin ) a· 
kası kalkık. yaslanmıştı. İhtıyar 
Anf (Al'lf Dıno yanı) .• alçacık 
sedirde dC\' sırtını duura )as· 
Jamış, yarım kelımelerle bit· 
rnek bilme) en bir ha) ranlığın 
hıkiiyesını anlatı) ordu, Bomboş 
Jkı oda, zihnimdeki in,anlarla 
dolu) du. Bombo~tu ortalık. Göç 
cdile:ı bir evin toparlanıfı efr 
) ordu her yanda. Duvarlar boş, 
yerler bo~. vıtrin:er yok, se· 
dir er iıtmış... Adalet Cimcoz 
bıle ) ok ... Sonra, ~effaf \ e ses· 
~ız bır kalabalık. Kımıldı)an, 
hareket etlen. ama gürilltusiı 
du) utma) an bir kalabalık. Sı· 

cak, duman, hararetli miınaka 

bırakmalarında bulmuşlardı. 
Fakat bir müddet ~o"lra Rus 
Bolse' ikleri, vakti) !e ist!ltlt.I 
ve yahut muhtarıyct n:rjik e· 
ri millet'erin elinderı bu lı1k
laı·ını almışlardı. Bu mı let'er, 
l'ılo ko\'a}a çeşitli tarz \'e şekil· 
!erde bağlanmışlardı. Bazı uı 
her ne baha~ına olurııı o·sun 
mukavemet kararı vermisler, 
Yaı.iycti miisait olanlaı· da h<.· 
rıcin mua\'enet \e te3irine ıl · 
tica etmi~1erdi. Bu suı·etle ha· 
reket edenler ara ında Fin an· 
van) a ve Polonya 'ardı, Bun'ar 
vanya \'e polinya \'ardı. Bunlar 
taınamiyle mil~takıl bırer de,. 
Jet halinde kalmışlardı. Uk· 
ravna ise mucadele 'e muka
\'e~etind~ diğerleri kadar mu· 
vaffak olamamı;tı. 

Kafkas dağlarının cenup \'e 
simalindekı milletler kendi a
ralarındahi ihtııar:ar dolayısi· 

~a kırınu!arı ve gülen 1:enç ses· 
ler .. O boş du\ar arda teker· 
lck tekerlek Öz Somer'ın Er· 
ıunım dan getıl'dıği, b r kısmı· 

na or .. ca .ıepür .. denen a aç Yunan·ıstan' da 
ı, erı ... Kepçe, çanak, tabak " 
benzerleri ... )la) a, sen kımlerı 

nıe hur ctmedın, kimler:n eser Dahili istikraz 
lrrının ~erçe;. değcrı sayesin· 
de sa•ılma ına )ardım etmedın' y 1 k 
Şımd bak, Ç00 U :LalCll ı;atılnıı5 ap 1 aca 
olmakla beı aber, hep ı mü ıc· , nadolıı "jan ~ı 
ı ı bulacak olan bu 1:enç heı • Atina 20 _ Yunan :'llebusar. 
kellraşın l'n uzak ) urt köşesin- meclisi '300 milyon drahmilı 
elen ı;etirdığı çalışma mahsu· (10 milyon do:ar muadi:i) bır 
lu, emek mahsulü \'e zevk mah dahili istikraz çıkarılması ha~
~ıı ·ü t:ıhta iş erini formeje ge· kındaki kanun layihasını ittifak
len!er, a~ ak alı.kanıığı ile ge· la kabul etmietir. Bu istikrazdan 
lıyor. ıakdırle ıözlerı irilcşıp, hasıl olacak meb~ağ dört ~ ıllık 
haberi duyunca üzüntü içinde bir endü tri teçhizııt planı~ın 
ını) orlar merdi\'enlerı. tatbikine tahsis olunacaktır. !s-

öz Somer, bır ~·ıı Erzurum tikraı tahvilleri 9 - 10 hazirar. 
'c havalısiııde kaim ıs. Plllstik tarihleri arasında sahsa ~ıkarıla 
sanatlarla utraşanlarda sık sık caktır. 
gôrdüğUnı o coşkun hc)ecıın i· Yunan hükumet nıahfi'leri 
çınde . .} a,adığı zahmetli ) ılın Yunanistanda 1920 !ienesindeıı
bııtun hamlesini dilinde \C e· beri ilk defa çıkarılmakta olan 
lınde ıaşı) or. Xeler ~etirmiş o· bu tahvHiere kat. kat faı!a talip 
radan ... ~:ısıl o~ mus ağa~·ları, çıkaca.~ını tahmın ct:nek~e lir· 
.;:orsenız... ÜsUiııe guaşı sür· ı ter. Tahviller yüzde beş faız. ~e· 
mit . Ama kısmen halk sanat· Urecck \'e amorti ,.e lkT.tm.ıyt! 
çı ının moıiflcrıni, rcnklerınl kcşideleriyle 7 senede itfa edıle
kullanmh kısmen de kcndı zih cektir. Amorti bede le:-1. tahv!
nındcn , ;rattıklarını Tertemiz lin dolar kıymeti esas a'.ınara~ 

• · d k 'd .. il de'·· ırsmı idcr. Ilır de namaz seccadesi oların eşı e gun n ı;;ı " · · .. ı d tedl•·e oluna· gctirmı_. ottan, saptan örme rayıcı uzer n en , 
hır şey. Xnrman ko) U işi. Cc· caktır. 
zanne'ı tôrmemiş Xarmaıı köy Yedek subay yoklamaları 
lusU ama, acı ~·cşıllc sert pcm· M. s. B. İstanbul Temsil bU· 
benin na ıl canlı bir tezat .} a· rosundan bildırllmiştir: 

(Deumı ~a: 'i Sli: 7 de> Yd. Sb. ve Yd. As. memur'arın 
· ı 954 yılı yoklamaları ile birlik· 

te çağ dışı iş:emlerine 1 hazi
ran 1934 ;:ünü başlanacak ve 31 
temmuz 1954 günü akşamı sona 
erecektir. Bu slire içindtt asl<f'r· 
lik şubelerine başvurarak yok· 
lamalarını yaptırmayan Yd. Sb. 
\'C As. memurlar 5435 ~a) ılı ka
nunu gereğince 250 lira para ce· 
ıasına çarptırılacaktır. 

Milletlerarası pamuk 

konferansına i,tirak 

\'ESİ SERGİ - laya Galrıi i'ndt' halen, Güzel Sanatlar Akade· 
mi''ı merunların,lan Öı Somer'in Ermruın dönüşü meydana ge· 
tirdiği tahta tabak. çıınak " kepçeler teshir edilmektedir. İl
hamlarını halk c;üslemt: sıınıtından alan bu eserlerin bıh ük hır 
kısmı, bir iki gun içinde atılmı tır. Lakin maddi balmndan 

kir bırakan bu gibı sergılere karşılık, bazı ı;ergllerde hemen 
hemen hiç atış olmamakta 'e galeri sahibesi lokalin kirasını 
,e diğer masraflarını kır ıla)aınaınaktadır. l\layı')a gelır tem~n 
etmek maksadiyle bufünlerde harekete geçen sa~~tseH~rlerm 
ıa.>reti baialım ne netice ,,ererek? - Yukarda Oı Somer'ln 

ergisinden bir kö~e göruhiyor. 

ler ve nıhayet istikl~t:erinı kay p c - gcnış ıık 
bet ı d ' kasına ça: tanı'J11 

mış er ı. bıle Rus ıdaresı ıkıer d 
Ural dağları i e bıınlarm rcmemıştı. Bo'şe~a b r i 

Garbındaki Ba~kurt ~c Kırgız· kısinden daha fa~ ,e 
ıar, Ru üikesinin merkezınde gôstercmem!şl~~nıını S• 
bulunmak, müstakil birer id.ı· k !U"'" 

gô~terme • 1 hJcrde 
re kuracak unsurlara layıki;. le 
sahıp olamamak y!lzfindeıı is· 
tiklı'il eri:ıı pek ~abuk kaybet
miş'erdi SilAhla mukavemet 
kabiliyetini haiz olaıi kmıtı!a· 
rı da Urııl'ın caro mıntakııla· 
rı nda is) ıın halinde kalmı~!ar
dı. 

TATARLARA 
GELİSCE 

M oskO\'a ile Ural arasındaki 
Tatarlar. Çarlık Rusyası 

zamanında da medeni bir ha· 

yat yaşamışlar, içtimai teşkl'i'ıt 
) apmış'ar, güı.ide unsurlar ) e-
tiştlrmişlerdl. Bılhil Sovyct 
idaresine katılmak suretıyle 

mışl:ırdı. O ı~;'durtı111 r 
da ıınarşlk bı. . a' etlt 
Aksayı şark ' 1

1 
abl kJ 

Jıncc, Bo şcvıklı~ ı; ııı 
da bulundurmak :U ) J 
eden Garplılar. k~8rtı;a 
aliyetlcrınl uı.al\fllk~ s 
götlırmüs erdı. , e d,:ı 
l'ı Rus ordusu. a un 3 

Japon Jıinıa~esı kıl'"° • 
geurcbl dıkJerı ı;ta dS 
hıka~ı Uzaıtsar b' 
ça ısmış ardı. r 11e b 

So' yetıcr, hC abltı~• pt 
olursa olsun brııc'k b r 
mak 'c nefes .a orıard1·,,: 
re açmak ıstı) una'.ttl b• 
politikasını unl~sa d• ~ 
bilakis bu hıı5oı 1c1crd 
ehemmı~et 'er 1 uı a 

me,cudı~etlerini muhafaza \e dukları çc itil ,as \tı;dtıı: 
inkişaf ettirmek ~olunu da ka Hındıstana '~ı:ıırd 

1 
bu'muşlıırdı. Fakat ne ~a· ru mahreç ar~anberı 0 
zık ki, istiklal emel' eri l':a!IT'::· Rus) ada ~ ı lar 1 erden e 
mıştı. Ru ) a dahi'lndeki un- lan çeşitli ihtil~srici ; t 
surlardan Bolşe\'ikliğıı e:ı çok hukfımetlerın istı!ı~ . 
hizmet eden onlar nlmu~·ardı. slyasetlcrlnln eğı~ı1' ı~ 
So\~et irlaresl eski Ru )a d:ı- gayede bır d defi 
lııl \'e haricindeki .\J U !uman- Bu Si\ asetin he ıısdsr <' 
)arı onlar a kaz.anmak ,.e idare Eski ·hudutlara ;.,'f!JP' 
etmek istemı•lerdi. mak gelecekte 1'tl''\"f ~ 

~ ' ilk \ c rııt Kırım Ta tarlarına gelince. 'ada bil> getıf t 
onlar kadar Boıseviklığa miı· Ru(ya ,•uC'tıd~ be 1' ı 
temayil değillerdi. Orta Asyaya komşu•arı Jçın !ıllı;t 

1 lıl den dah~ rok te oı·c• f dair da ıa enet ma mat \'er· " ~ • 
miş o'duğum için bu:·ad:ı tek· ditkar bir nııs) ;oc''ııı 
rar edecek değilim. 

* 'l.'~!\J ar.~ OPt.Rt:JI • \ llt~l\ 
A \'l'l • BUyük Oı>tret 3 perde. Her 
ıı;ece 2ı de, Qar,ambı, Cumartuı ve 
Pazar matine u.a~ 15 te ve ber Pa· 
r.artesı. T~: 4:>369 * TE\'Htn niı.GE Opert'Iİ - TI· 
MARKA.NE DÖNÜŞÜ, Operet 3 per· 
de. Her gece 2ı'de, Çarşamba, Cu· 
marteal ve Pazar matine 111at 15'te 
Ye her Pazartnl. Tel· 493C9. * Kl1Ct1K s \HS'E - Meşhur Al· 
man TRİOS ALDERTO'a Komik Kuk 
lalar Tıratroau Temılllerı. Her ~Un 
saat: 14.30 - 16.30 - lB'de. Anıca: 
PPrfembe, Cumıı.rte&l ~• Paı:ar ı;c

ceıerı saat 21.ı:;'te. 
* APOLLO StRKt - Her ı;Un 16.4S 

maUne. 21.ış 1uır11, pazar günleri 
10,30 matine. 

SiNEMALAR 
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J ~den Röportaj j j Serbest Kürsü 1 

· Ah$mu'lar,Smu'lar! Memleketimizde bir makine 
~~=~~:;~;~:~:~:~::~ ~·~:;~~ -r .... ~.~.~~~~ri s i_ne i htiy ac ... !.~!~.~.!.! 

: Böyle bir endüstri, Türkiye' nin kalkınmasında büyük i . . 
; rol oynıyacaktır i 

br, ı\dtııa 
" \ 'et uer Yoşida 
' llıl~inl çoktan ı;eçmis olan Alman, Japon, güne) Afrika 

Mademki •Vatan• okııyl)r· 
sunuz. Hoş l\tcmo·~u takıp et
tiğinize mutlak nazariy e ba·, 
:kab'lırim. Zaten Jlo Mcmo 
takip edilmb ecek gıbi ete •ıl· 
dir. Hayatı çok hı go.en \'e 
anlayan ) aman bır karikatu· 
rıstin, bu eride. her şeyı tatlı 
tatlı hıcvettığınl sıze so)lcme· 
ğe ne lilzum \'ar? 

oğlum. Ancak. her baba gibi 
ben de kızımın saadeti.ııden e· 
m n olmak ıstlyorum. Onun 
ıçın soruşumu gaı-ıp karşıla· 
ma) ın. Emliık niı:in değcrı .ne 
kadardır?• 

•...•.••.•.•....••..•..... ··•·····•··············•·· 
Beş kıtaya dai!ılmış o!an bu-

günkü milletler. ::üfuzl:ı
rının kalaba ığına ve toprak· 
Jıınnın senış' iğine göre değil 
de medeni hayat ~e\·iyelerı;ı.n 
~ iiksek iğine göre b:r tasnife 
tAbı tutulacak olursa, bövle 
bir sıranın ba~ından sonuna 
kadar yer alan m• mlekct erin 
sınai kudretlerinin, medf'ni ha
yat se\ i)eleri~ le beraber de~iş. 
tiği görülilr. Diğer bir tabl•le 
hayat standardı yüksek o!&n 
memleketıerin gayet gell~miş 
bir endüstriye malık o,ma ları
na mukabil hayat standardı dil 
§ilk olan mem'eketlerde endı.is 
tri faaliyet:eri zayıf \'e iptıdai 
bir manzara arzeder. 

l"aıan : zin. geml'erimı~ın, e ehtılk s:ın 
trallarımızın. bin bır reşit mo· 
törlü \"a~ıtalarımızın \ c dral 
mamu: ihtlyaçlarımız•n tcdari 
ki sadece arpa) 3, üzüme, tiltU
ne, fındığa bırakıldı "ı mı!ddet 
çe modern bır Tü k ye) 1 ka
çıncı neslin gbrcceğinı tahmin 
etmek gllçtur. 

tfınişinden yukarı 
adamları 

yetmişle seksen yaş arasındaki 
adomlan idare ediyor 

-Güney Kore Başbakanı 

S} nı:man Rbee \ c e l 

sağlam bır bunyeye 'e nıhl te 
mel er bakımından kuV\·et:i 
desteklere dayanan kar:akter 
bUtilnlUğıi, Alman Başbakanı
na da sabırlı ve geçkin siyaset 
adam'arı arasında mUmtaı bır 
) er vcrmıştir. 

yukarıda bahsedılen iki sh a· 
sctçının hayat :artları ıti· 

barı e muşterek noktaları var
dır. İkısınin de gençlik \e ol· 
gunluk çağ'an rah t \C {ıkiı· 

net ıçinde geçmıstır. lb: ali r: 
bU)Uk mahrumi)ct c:Ie dolu 

1 
1 

bazı akran aı·ı ~ibi ~ ıldırıcı e
zıyetlere katlanmamı~ aı c.r. 

Halbuki bu arada i~mı gPçc
cek olan Uzakdo~ulı.: bır dt.v
let başkanı \'ardır kı 21 ya~ın
danberi hayatını tehdıt eden e
ziyet 'e ba kılara gösüs ger
miştir. Bu siyasetç!, Kore Cum 
hurbaşkanı S) ngman fliıee'd:r. 

İ'k defa 21 ya~ında a'tı raya 
rnahk(ım o'an Sygmsn Rhee, 
hapishane hayatında t'n dehşet 
,·erırı usullede i k.?.1cey~ tAbi 
tutulmu Ye nihayet ıne\'kuf
luk ha~ atı ölünceye kadar uza· 
tı:nııştır. 

Rus Japon harbi e~nasında 
serbest bırakı'dıktan scınr:ı 
mem'eket dışında ka'mı~. Şan
gha) a gırebilmek için l.11r t3!:ıu 
ta konulma ı icap etır.iw· 
tir. 

Hayatı, memlekeıinc!cn uzun 
zaman dı arda geçen Sygınan 
Rhee hala milcade!" azmınde'"l 
bir ~ey kaybetmediğini B:ıtı 
de\'let erıne karşı :akındı~ı i· 
natçı tavır aı;iy'e gostermf!hte· 
dır. O da seksenine merd1Ye.1 
dayıyan ar arasındadır. 
s iyaset sahasında ya~lı müca-

delecilerden bir d:.irdiincil
sü de Gtıncy Afrik.t R3:\'Ck.li 
Danıel Fransoı )Ia!an'dır. 

Kırk ya~ına kadar Hol:an:l:ı 

kili esine mensup bir refor
mist o arak çalışan Dr. )lalan, 
huı:ün 79 ) aşına rağmen en 
enerJık de\ Jet ad.ıınl«rınd .. ıı 
biridir. Irk mücade'e:.inde go·· ı 
terdııti ınatçılık bütun dıin:::ı
nın a fıkasını davet Pdect'k şe
"kılde ı.urek i olmuştur. 

D ıjier taraftan .Japo:ı~. ı~ın 
Churchıl ı adı H·ri en 73 

~aşındaki Yo ıda'yı ya~ıi i) a
seıçıler artı ıno katnı.ımJk o -
maı. ~igeru Yo~ıda me !ekten 
yetişme bir dip'om:ıttır. {in
celeri ufak ve nlsb<?tcn güıüi
tiisüz vazifelerde bul J'lmustur. , 
Bugünkü mevkie geıinccyl! ka
dar mlitevazı bir ha)Jt )a~a· 
mıs. fakat canlılığını lıiı; bir 

İşte b z f stanbullu'ar, bir 
kaç zamandır. tam tamına 
Kôpekköy'liılere bcnzedık. Sı 
kıntı ıçLnde yüziiyoruz. Her 
~ey iç n mücadele etmek mec 
buriyeti: gıinluk ı;cçimin taş 
tan su çıkarmak k:ırlar güç 
olu;.u: bizi garıp mahlüklar ha 
!ine geurdi. 

~leseli 5u et pahalılığında. 
Boncuk ailesinin o veliyinl· 
met But'unu dU~ünmemek, öz 
Iememek kabil o muyor. Ya 
o, diinyanın en fedakar, en 
,·efakar ha~ \anları olan Ş?IIU' 
lar? Ah, §İmdi İstanbulda da 
bir Ş)IU alıp eve getirsem .... 
Bu. insanın isteğini. ihtıyacı· 
nı çabucak anlayı\·cren duy
gulu hayvanlar tık! tık! d ye 
birke.n iki, ikiyken dört. dört 
iken sekiz o uversclcr .. Pırzo· 
la, biftek köfte, yahni ha'ıne 
.;elıp sofralarımıza §erer ,·er 
:.eler. \'allalıi ben kanunun 
yasak etme~ıııe filiin da aldır 
maı. şapur şupur l erdim 
$:\lU'ları. Bugunlerde riiyala· 
rıma hep Ş:\IC'lar gırij or .. 

*** Sade bu kadar olsa... Daha 
ne acaip, ne olmaz .e:> er dil 
~ünüyorum. bilsenız. Mesela 
bir kız babası canlıındırıyo· 
rum hayalımde. Birçok tal;p. 
leri arasından. kızına e.n mli· 
nasip olanını seçmek iı;ın çır 
pınıp duruyor. Nihayet birisi 
ni göz.lı.ne lrnstirm ş olmalı kı, 
müstakbel kayın peder 'e da
mat karşılıklı gcçmı~, konu§u 
yorlar. 

•- Bılhorsunuz. ki, zaman 
;iıt'kçe çetinleşiyor oğlum • 
•- 1'ab i cfendım. hakkınız 

var .. • 
·- Bunu.n iç.n. yuva kura

cak kım e erın Mıkbah göre· 
ıek. ona göre adımlarını al· 
mahırı lazım ... • 

•- Çok doğru efendim. • 
•- Sizın hakkınızda tahk 

kat ) aptım iyi bir genç oldu 
i:ıınuzdarı artık üphem ;>ok ... 

• - iltifat ed yor unuz 
•- Saminıı olarak hi lerl· 

mi 'fade edi) orum. 1) ı • b r 
"ençsınız. Zannederim, b'raz 
da <'mlakiniı ,·arınış.• 

••- Eh.,rahmetlı pederım· 
den bir şeyler kaldı efendim.• 

•- Çok güzel.. Şimdi em· 
lck para ediyor.• 
•- Ed yor. efendim • 

·- Val:a crcndım. öğün· 
rnek gıbi olmasın epeyce cdı
yor dıyorlar .. • 
·- .lllese'a? • • 
•- Valla, bılmcm ki. • 
•- Yanı ohlum, bırkaç kilo 

et karşılığı fi iın tutuyor mu'! ı 

*** Ilay:ılımdcki müstakbel da· 
mat. bu yaman sual karşısı.n 
da alı al. moru mor kekeleyip 
dur~un: şimdı gözler min Ö· 
nünde bir b:ışka sahne canla· 
nıyor. 

Bır mahal'e .. Yer YC1"nden 
o~ nuyor sanıyorsunuz. Cum
balı ahşap b'r harap evin ka· 
pısı önünde bütun mahallelı 
!birikmiş. Gürultiıler, bağrış
ma!ar, itişmeler .. 

Bir de, bın gıiçlilk'e kapıdan 
sı;>'Tılıp jçeri girıyorsunuz k .. 
yaşlıca bir kadın. lhtllfı •lar 
ıç nde kendini yerden yere 
çarpıyor. Üç dört kadın zor 
halle- onu tutmağa, tcsk~n et· 
rneğe çalışyor. Peki, sebep? 
Sar'a mı? Hayır, değilmış .. 
Komşulardan biri anlatıyor. 
Kadıncağız dulmuş. O sabah 
üç aylığını almağa maliyeye 
~itmiş. Dönüşte de, ·dur ~ur
dan 100 gram et alayım da 
kendime bir ziyafet çekey:;n 
demiş. Etı sardırmış, eve ge· 
tirmi·, mutfağa bırakıp man
toswıu çıkarmağa yandaki o· 
daya geı;miı;. Biraz sonra. mut 
!ağa giTdiğinde ne görsün; 
hınzır Sarman bahçe kapısı

nın cşiğtnde yalnnmıyor mu? 
Çığlığı basmış ve bayılmı~ .. 
Herkes gibi ben de kadına 
hak veriyorum. Şimdi gelecek 
3 aylı{:ı bekliyrcek ki. kursa· 
:ına ıoo gram et girsin .. Vah, 
\ah, Yah! 

*** Gelecek seçimleri rliişünüyo 
rum Bır hatip, kürsüden pro 
paganda yapı) or: 

Sa) ın \ atanda~lar: Re,> ıni· ı 
zi bıze 'erirscnız, bu şeb rdc 
herkes ayda asgal'I b:r defıı 
e• ) emek fırsatını elde t'dec f 1 
t r. • I 

Kalabalık ara~ından bir se : 

1 

·Atma'• 
Oyle )a .. olacak \aad mi? 

*** Bu ş iri. dün öğleyin sof· 
rada yazdım. İlham birdcnb 
re geldı .. 

•Derler k•. bır dirhem et 
bın ayıp örter .. 

İnsanın b r dırhem eti olsa, 
Ayıp örtme~e bakmaz. 
YeT onu, yer!• 

•- Beni yanlış anlamayın 
zaman kaybetmemiştir. Ya~ı 
yetmişinden yukarda siya~et • 
tilkilerinden biridir. Hatta bu ••• MÜHİM EŞYA 

~adun Tanju 

MÜZAYEDESİ ' )iizden kendisine • JJpon 'fıl
ki i» diyenler çoktur. 

B ir fıkir uğruna ı;.ılı~:ıa bü-
tün jhtiyarlar değme genç 

Jere ili~ çıkartacak bır enPrji 
ve ısrarlı bir aı:im'e ç.alı~tıkl:ı
rı halde ne kalblcrinC:en, ne 
de bliyilk ku\·vet s:ırfına liiıum 
gosteren dimatı kifayebiz.i~,. 
ten mustarip değil:e:d!ı'. 

Bu sağlıklarını. bozu ına~ an 
sağlam yapılarına borr u ol· 
.duk:arı gibi müacedc'Ni~ gös
terdik!cri inatçılıklarını da sa
bır ve tahammüllerine borçlu· 
dur:ar. Onlara beklemeyi bilen 
in anlar denmesinin sebebi İŞ· 
te buradadır. 

l\loblha - Tablo - Biblo - Gümüş \e Halı. 23 1\Iayıs 
1954 pazar ~ünü saat 10 da 

EMİRGAlli U :'\o. hı · KÜÇÜK YALI • 
.namiyle maruf !~ô~l:'.e 

Emirgiın - İstinyc cnc!cle~ı :-:o. 14. 
LOUİS XV yaııha'lo 'e l.ü tüp hane. ObUson kaplı sa.on, 
Louis XIV salon .akıını, lngiliz yemek masası, Boul:e E
pok saat he~ kel. füines:ı.ns 'Kütüphaneler. Çin tekirı!i 
o) ma koltuk, masa ve Bahüler, :!ık çekmeceler. Ampir 
:Kanape v.s. Tablo'a:: Bourgignon Agncs Halar \e5llr ka· 
taloge aTLıstlcrin rnlı lıim eserleri. Bıblolar: Jad Kmt .. l 
Döroş Bohem Saks. Se\T Kopenhage.'l 24 kisl'lk a\'ın yal
dız Bordürlii tabak takımı, Seliıdon ) lertebani tabak t :n
mı, Napoleon ı harika komple tabak takımı. Gümüş eski 
Avrupa, Çin ve Tuğralı l'ıirk gümüşleri: 18 kişilik gümliş 
ve kısmen altın k:ıp!ama çatal bıçak takımı. şamdan•ar, 
kutular \".S. ilahlar: Çın, Pekin, Herekc, Ferhan, Sanı'<, 
Ayrıca y:ızılar Mangal. Eğer takımları, Bohem ve :venız 
su takımları \e sair nadide parça1aT. 

Teşhır günü: Cumarte~ı Portakal 

Bu vaz1yet karşısında endüs
trinin, milli refah \ e meden:
yetın bir amili mi yoksa bir 
neticesi mi olduğu 5eklinde bir 
soru hatıra gelebilirse de bunu 
cevaplandırmak için tarihe göı: 
atmak kafidir. Filhakıka mil
letlerin gerek siyasi ve :;erck
se iktisadi hamleleri d~lnıa 
sınai bir gelişme de>Tinin he· 
men akabinde Yuku bu'muş
tur 'e keza inhitata uğrayrın 
milletlerde hı:r ,eyden enci 
sınai kudret dumura uğramak
tadır. Bu müsahedetlcn, endiis. 
trlnln milli refah -.·~ mcdeni· 
~·et ~eviyesini yülm~lten baş'ı
ca amil o:du~u neticesini çı
karmak )anlı~ hUk!lm sa: ıla· 
maz. 

E ndüstrinin fertler füerinde 
meydana ~etirdiği psikolo

jik tesirler de çok derındtr. 
Hususiyle istihsal 'asıtal:ırı 
istihsal eden, y~ni makine en
düstrisi kurmuş o'an memle· 
kPtlerln ferdlerınde kendine 
has bir gurur ve nef<e itimat 
göz.e çarpmaktadır. E:ı 'ibi 
memleketlerin dünya iktiszdi· 
yatı ,.e politika,ı ılzcri:-de OY· 
naclıkları rolün ve işgal cttı1'
leri ınevkıın ehcmmi.>eti coğra 
fi hudut 'e nüfus ka'abalı ı 
bakımından kendı'erınde11 b.r 
kaç mıslı büyük olan \'C faka• 
toplu iğne dahi ~ apamıyan 
mem'eketlerinkine nazaran kat 
kat ü tündur. Sınai kudret'eı i 
olmı} an mrmlckct crın m!'let
lcr topluluğu <>fk,ı:·ı umum e-
ı kar ı ındo daıma arka p ıııı· 

ları işgal ettık'erı hakı:.J!;n, 
si) a:.ı muaşeret kaıde i'l'l'lf'l 
zahıri nezaketi bile çok defa 
gizlıyememektedir. 

Bu milletlerarası ruhi lıa'eti 
tahlil etmek &üç dc:!ildir; filha
kika insanlar binlerce sene
denberi toprağı ekip biçmekte 
<lir.er. Fakat tarlaya serpı len 
bir tohumun mahsul verme.i 
haddiz.atında tabiatın eseridir. 
Burada insana terettüp eden 
nzifc bazı icapları yer1ne ge· 
tirmekten ib:ıret o'up bu da İ · 
şin heyeti umumiyesini:ı ) anın 
da basit kalmaktadır. 

Halbuki makine \'C onun mey 
dana getirdiği bütUn endüstri
ler. bastan ba~a. insan zektısı· 
nın bizzat kendi eseridir. İn
san oğlu bu eseriyle hoklı ola
rak mağrur Ye müftehirdir. Bu 
illbarla maklnaları düşünebi· 
len 'e onları imal etle bilen 'Z.e 
ktı'arın içinde ya~adıkları ce
miyetlerde görUlen nefse ıtı
mat ,.e iistünlük duygusu, bun 
]arı yapamayan ve her gUn or· 
taya çıkan yeni yeni teknik ı 
catları uzaktan uzağa hayret 
ve şaşkın'ıkla se~Teden cemi
) etlerde bulunma.sı kabil o:ma· 

~inasi Güceri 

•• ~an bir kudret potansiyeli .>a· 
ratmaktadır. Bu keyfiyet Şark 
la Garbın. sil ahla beyazın ha
~at ı;evıJeleri arasır.d:ı bugun 
görmekte olduğumuz derın u
çurumun belki de teK ~ebelım: 
teı,.kil etmektedir. 

t stc bu mü'iıhazalara müstc-
nıden memleketimiz.in endUs 

tri sahasında ulaşmış olduğu 
bu"ünkü merha e) i ,.e hızı, bii 
~ uk ve şanlı tarihimizin ışı~ı 
altında ve yirmınci asrın öl
çulcrine gore tatminkar bulm3 
mıza imkan ) oktur. GeçmıHe 
en bUyilk imparator!uk'ardan 
birini kurmus olan dedelerimiz 
bu işi, hiç şuphesiz. yalnız kol 
ku\'\Cti ile başaramamı~lardı. 
Osmanlı imparatorluğunun iti· 
liı devri, bu memlekette o 'Z.J· 
mana ait olan her çeşıt endü~
trlnin en parlak bir ir.kişafa 
mazhar olduğu bir dene r:ıst· 
lar. 

O gfinden bugüne dünya şart 
!arı çok değışmişLir. Bugün hu 
dutlarımızı kanuni devrimdeki 
hale irca etmek değil Iakat on
ları muhafaza etmek ''e içinde 
yaşı) an milyonlarca Türkün 
hayat seviyesini ) ükseltmek nıe 
se'eleriyle karşı karşıya bulu
nuyoruz. 

Mem'e.ketimizin binlerce ki· 
lometrelik yola ihti~acı var
dır. 

Şehirlerimiz bu asrın bütün 
mcd~ni \'"asıtalarından mah
rumdur. 

Köylerimiz her bakımdan ip
tidai bir manzara arıetmektc· 
dir. 

Tiirk halkının bUyük ekseri
yetinin gıydiğı e'bisclcr, ald •ı 
~ıdalar 'c oturdu~u meskenler 
ıs aha muhtaçtır. 

ııuıa~a hcsaps:z ihtiyaç.an· 
mız vardır ki bun·~rın ha~ ~ısi 
ele a·ınacak c.lursa o:ı;un d~\a. 
nın hallı mut aka kP ~d.'le mfö 
sus bır çok cndıistrını.1 r.'l'\ZU 
unu tc kil eder. 

G erçi son ~ irmi ene: ıaı f n-
dıı memlekctımizdc lıır ta· 

kını fabrıka :ır kuru :nu~tlıı, 
fakat bunların bugu.1kü ıııtı) .ıç 
larımızın ne kadar az .'ır kıs
mını karşılayabildiği izahtan 
,·arcstcdir. Türki) enin b.r Av
rupa memleketi ayarında yü"· 
sek bir hayat SC\'iyesinc erışe
bilmesi \·e bunu idame ettıre
bilmesi için daha binlerce Iab· 
rika)a ve sayısız sınai mamu:
Jere ihtiyacı vardır. Bütün bun 
lar na ı 1 \ e ne ile temın etli· 
lecektir? 

B u sualin ce\ ahını araştırır· 
ken mevcut endüstrılerimi 

zin kuruluşlarını dıkkat'e göz
den geçirmemiz yerinde o'ur. 
Fılhakika biz.de blr fabrikayı 
çatısından temeline kadar dı· 
şardan satın almak mutııd bır 
kaide halini almıştır. Bu, ilk 
bakı ta ko'.ay ve kestirme bir 
yol :lbi görünmekle beraber 
bti)'Ücek bır fabrikanın 'JedC'· 
llni odc)ebılmek için kaç lıin 
dönüm tar!anın buğdayını sat 
mak lazım geldığl keyföeti, ıi
zerınde ehemmiyetle d:ırulnıası 
icap eden bir mese edır. 

Bu itibarla lokonıotif'erimi· 

O ha.de sınai faa i~ctimlıe 
yeni bır ,·cçhe verm.ık ınecbu
riyetılc kar ı karşıya oulunuyo 
ruz demektir. Bunu tayin et
mek için gözlcrlmiı:i ) ine :ar 
ba çevirmek zorundayız. 

Filhakika bugünkü milterak 
ki memleketler malik oldukları 
bütün cndüstrı eri ker.dı maki
ne sana) ıleri vasıtası) le kendi 
leri kurmuşlardır. Her ne ka· 
dar bazı mem eketlerde mahal
li ş:ırt ardan do a) ı, maklna sa 
nayiinin bazı kolları dığer mem 
leketlere nlsbetle daha muteba 
riz bir gcllşmelc mazhar olmus 
i e de bu istisnai vaıiyeUer u
mumi kaide) i bozacak mahiyet 
te değı dir. 

Binaena!eyh Türt.:iyenin de 
siiratle endüstrilcsebilme~ı için 
liizumlu olan tabrik:ı \'C tesis· 
lerin. kısmen veya l:ımanıen 
memleket dahilinde ımnlini sağ 
jayacak kap:ısıtcde bir makıne 
sana~·ıine ihtiyııcı vardır. 

F akat ne garıplır ki memle-
ketimizde bır makine sa

na) iinin kurulması !ıkri .351-
lac:ık derecede yadırg:ınmııkla
dır. Gerçi A\'rupada makine 
sanayii fe\'kalade inkis:ır etmls 
bir haldedir. Türkiye ile bu 
memleketler arasında husule 
gelmiş olan se~ i> e farkı bas 
döndürecek kadar müthiştir. 
Bununla beraber 'I'ürkiyede 
makine san:ı)ıınln kuru.amıya. 
cak kadar güç ve karısık bir iş 
olduğu hakkında duyulan bir 
nevi asağılık kop'eksinin mcn
şcı adece bu muşahedcye at. 
fedi mc ıdır. 

A\-rupada makıne sana:di 
doğmağa ba~ladığı de' ırlerde 
Osmanlı İmparator uğu ınkıraz 
yolunu tutmu \C memleketi 
ba,tan ba~a kap'amı} olan ce
ha et \ e dın taa ubu but un hır 
mı letın gozunll kula mı mUs· 
bc-t i nıe kar ı kapam ştı. in pa 
r tor uğu l,u ün le'1 a f \('\e 
uğra an Avrupa mcıniekctle:i 
i c, endu trlr n bu~ Uk gücune 
) akmen Yiıkıf o'duk arından, 
Türki) e) ı ba it bir çıftçi rr:":n 
leket olarak ka'mağ:ı :n:ıbktlm 
etmek için gerek dost ve gerek 
sc diişman sıfatiyle ellcr!11den 
geleni ,>apmı~lardır. 

t~tc bugün tamamen bertaraf 
cdilnıış bulunan bu çok eski 

menfi tımi terin. tıde• a milli 
f.Uurun altına lntlk:ı, etmi;ş o
lan ruhi tesirlerıni!l ı.:: nevi 
baskısına maruz bu'und·ı~umuz 
sôy,enebilır. Filhakıka bur.öan 
tahminen altı > edi sene evvel 
bir gUn, o de\ irde ıremleketı
mizln ekonomik !D'll.yetleri 
ilzerınde oldukça sal~h.yet Ea· 
bibi olan bir zatla hJıousi bir 
top antıd:ı bir kaç cılm e ko
nuşmu5 ve bu fırsattan btifa
de ederek kcnclısine Türkiyc'de 
makine sanaylinln r.e zaman 
kurulacağını sormuştum. Ver
diği ccv:ıba ııazaron bu muhte· 
rem zat TUrkiyede makın!! en· 
dlistrisinin kurulması i~ıni iıde 
ta seyyareler arası seyrüsefer 
gibi çok çetin ve çok uıak bir 

<De\•ar.ı ı Sa : i ü: 8 de) 
Bu suret:e uğruna çalıştıkla

rı fikirlerini kabul ettirecek 
zamanı beklemişler ,.e nihayet 
onu fiiliyat sahasına çıkarma· 
ğa mu\•affak olmu;ı'ardır. ~------------------------------,-----------------------------------------, 

Herkes tarafından kayboldu
ğu unnedllen fikirlerine, gil
nun birınde yani \'akti zamanı 
ge'ince tatbikat sahası bulun
('a meydana çıkmışlardır. Ken
dileri için hazırlanan fır:..atın 
kaçırılmaması demek o'an bu 
takıpçilik iO yaşının üstünde 
bi'e onları bırakmamıştır. 

Bed ıa .\. 

.. 

"Bilmediğin bir işı yapmağa 
kalkışmak delilik değil mi?• 
St'sinde bir hırçınlık lfadeıiİ 
vardı. 
ıTalimatımı era~ a vardığım 

,;aman alacağım.• 
cXereye vardığın zaman ol· 

duğunu sorabilır mi)ım?ıı 
«Kusura bakma ama )l ıriam 

söyliyeıniyeceğim. Çok rica e· 
derim unutalım artık bu me,·· 
zuu. bafka ~eylcrden bah ede
lim.• 

•Peki dediğın gibi olsun ama 
bana söz ver. Yakalanacak ya· 
hut ba~ına bir iş gelecek olur
sa hiç \'akit ka) betnıeden ba· 
na hab<'r vereceksin. Sliz mU? • 

•Söz. Bir cey olacak olursa 
sana haber vereceğim.• 

Bu sırada taksi Kontincnt:ıl 
otelinın önlindc durmuştu. Guy 
arzu dolu bir tavırla l\liriam'ın 
eıli kalın dudaklarını. burnu· 
nun tatlı d•k'iğini, gözlerinin 
koyu gölgeli derınliğıni SC) re· 
<lı\·ordu. sonra hafifçe eğılc· 
reİc onu kollarının ara ına al· 
dı. ilk de la olara~. taıııştıkla· 
rından beri Hk defa olarak o· 
nu uı.un uzun öptü. Bu çok u· 
zun, daha evvelce blhün kadın 
Iar!ıı yaptığı c!enemelerden ço~ 
daha başka, Shiela ve~ a Lillı· 
an'ınkinden çok daha do) uru· 
cu öpüş, onu yeniden dünya~ a 
ıetirmlş 'ibiydi. Ömründe ilk 
defa bir kadını öpüyor o1ma· 
:nın he) ecan ve korkuyla ka
rı~ık hazzı i~inde)·di. Korka 

korka onun bir tüy :ibi hafif 
nıemelerını uuçlarının iı;ıne 
aldı. 

Dudakları ayrıldı«ı zanııın 
Miriam •Nihayet yola geldin» 
dıye ıçinı çeku. •Ama bunun gi· 
blsini ömrllmde taımamıstım.• 

•Ö)le mı. Benım içinde a)ni 
oldu • 
•Dondüğün zaman da a)nı se 

kilde öpecek mısın benı?• • 
~Lacı mı olur. Belkı hıt dur

ımama:oına dpuşeceğız ha) atı· 
mızın sonuna kadar.• 
•~i~e bana hep bı, kıbar \'C 

nezaketle muamele ediyor· 
sun?• 

e Bunu döndükten sonra ko· 
nuşuruz. 

oGuy. beni kollarının arasın 
da ezik ezik ezıneni, beni sar
manı ısterdını.• 

•Bak. beni dinle. Böyle de
\Bm ederst'k gid,ce:im yere 
ömrümde ulaşamam.... Haydi 
in bakalım şimdi.• 

Otomobilin kapısını açtı, Mi 

. -56-
rianı d ı~arı çıktı. 

cGüle ıüle,u dedi. ıÇabuk 
donemi• 

olllcrak etme, hemen dönıne
ğc çalışacağım.• 

Arkasına dayandı ~öfore İs· 
, içre uçaklarının kalktığı mey 
dana çekmesini söyledi. Araba 
hareket cdınee arka pencere· 
den bakarak kaldırımın kena· 
rında bek!cyen kıza elini sal· 
ladı. 

Yapacağı se)ahati değii, Mi· 
riıını'ı düşüniiyordu. Onu öpü
ştinu, dudaklarının dudakl arı al 
undn kı\'ranı~ın ı , ,-ücudunun 
sıcaklığını dü~üntiyordu. Bu 
öpüşi.ın verdiği sihire inanası 
gelmiyordu. Taksi Seine'i geç· 
miş. hna alanına do~ru sağa 
dônmüstü. Birden içini mahi· 
yetıni tayin edemedi:! bir his 
kapladı. Garip bir ~ey çökmüş
tü içine. Ani bir kararla şofö· 
re cVaz geçtim.• diye seslenaı. 
.. uçakla gitmlyeceğim. Beni 

Montparn:ısse garına götilr. 
Trenle cltmeğe karar verdim.• 

* Cene' re' de Hu.ı:o caddesinde 
on)edi numaralı e\' küçük. kır 
mızı tu!!la duvar ı bır yapı)dı. 
Bu hali\ le caddedeki e\'lerden 
bambaşka duruyordu. D\\ orkin 
herşeyi ne eüzel tarif etmişti. 
Tıpkı onun anlattığı gibiydi. 

Kapı) ı be) az önluklü ~·a~lı 
bir kadın açtı. 

Gııy. D\\ orkin'in \erdiği pa· 
rolayı kullanarak ıBen denız· 
aşırı geliyorum.• di)e sö)!cn· 
di. 
Kadın basını sallıyarak onu 

içeri ald ı , etrafı kitap raflarıy
la kaplı, bir kenarda ceviz bir 
vazı masası duran kli1:Uk bir ça
İı~ma odasına götfirdü. Ma a· 
da beyaz saclı, siyah elbiseli bir 
ihtiyar oturuyordu. Onların gir 
diğini 'örünce hemen aya~a 
kalktı. 

A~ır bir Alman aksanıyla 
or\içln uçakla ıelme<iiniz?ıı di· 

)·e sordu. Bir )andan da otur-
masını isaret edı)ordu. 

ıYarı )Olda ,ıızgec:ı•m, tren· 
le gelme) i tere h ettım.11 

tÇok i\ı etmlşsin"z. Ha\a ala 
nını tarassut alıma aldıklarını 
haber aldık.• 

Guy bu soz Uzer ne daha da 
saEırmı;tı. Bu onlar dl) e hah· 
seltikleri kimdi acaba., Dwor· 
kin ona başka'arıııdan bahset· 
rnemişti. ııKım!er mevdanı ta· 
rassut altır.a almıfnr?• dhe 
sordu. 

'IRU.S gizli polisi ... 
Guv yerindt'n fırlamıştı. eBa

na bakın. d<'di. •Bulun bu o· 
lup bi•enlerin mahi)etınl bana 
da anlatmanız lAzım. Parise ge 
ri götürmem gereken bu pa· 
ket meselesi nedır? Benimle 
a ay mı cdi~orsunuz yoksa? 
Dworkin bıına kııt'ben Ruslar 
dan bahsetmemışt•. Böy'e bir 
şeyi anlatmadan hiçbir ~ey bil 
mcdlğim pıs, karışık bir isin i 
çıne attı beni.11 1 

Yaşlı \atanse\'erin yüzündeki 
ifade kat'i) en değışmemişli. 
cıDaha açık konuşamıyaca~ım 
iı;in ozür dilerim. dostum .. de· 
di. aA}nı zamanda blze böyle 
bir iyilik yaptığınız için min
net \e ~Ukran hislerimi kabul 
et ...... 11 

Guy onun söıünil keserek 
aBu yaptıklarım içın para alı 
yorum. Vazifem sa) ılır.ıı di)e 
mukabe:e etti. 

(Arkası var) 
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Pamuklu mensucafln aiti 
isteniyor ayda ithali 

t:konomı ve 'I' caıct \ cka etıncc. ithal edı ecek pamuk u 
lnen.;ucatın ıki avrlı.ı menılrketc gelirılnıe ı husu~unda alınmıs 
elan karar, :>ha ana 1\1 k: rcılanmamı bu unmaktadır. • 

.Bu il.usu ta tcnıa~ etııl'imiı i'gi'ı'cr, Vekalet tarafından 
tna'ın iki a\d:t ithııl'ni istemekteki mak adının pıya :ıda bolluk 
;rara!mak o'duğunu tc ır;mrktcdirler. 

Ancak iki avlı~ P'" mı i e ma' ara\ an ıtha atçı! r hrm daha 
~ ilksr-k fh·atlı hem de d~liıı aşağı kalitede ma temıni zoı unda 
kalmaktadırlar. 

E a en ıtha atç,ların '> i!zde dört erinin ) anacağını bi'en 
kar:ı tarı:r ihracatç:'arı nrniı satarken ga) et naı ı dananmakta
tar 'f' mal satı mı ~UC'!f'•tirmektedırler .• 

Dığer taraftan. bu th kısa ıaman ı iıhaliıtı e\\ ckr bağlantı 
yapmı• o'an mahdıı• fırma!P.r temin edebi dıklerı cihetle, bu da 
plvı~!'da bir inhi ar : aratı'masına <cbcbİ\ et vermektcdır. <;ün· 
kU ithalatçı ıır i lerırı: a .. ı a~a göre aynrlamı olduk'arı ıçın 
ithal milddetinın il•: P\ll i'ldirilıniş olma ı bir kı nıının matını 
memlekete getiremrme mı ıntac etmekledır. E acen dı tiearP' 
rejimine dar teliın~tnaml'ı:ın 20 nci maddesinde döviz tah i~ 
varaka'arına i~tinnrlrn Jlh,,} edı ecek mal arın bu v:ırakalar·n 

hri1'inden itıbaren ":ı ~<'Ç a tı ay içinde bilfııl itlııı i ~arıt r 
denıldiği eıhet'c. ith~I mı•ctdetınin ıki a~ a indırı mesi rejime 
dt 3vkırı hır mahl\ et ıırıetlt"ektcdir. 

İlgı ıler pamuklu n•c"~l catın da di~er marldrlcr le o dutu 
ribi a'tı a~da ithaıiıc ı;.ü aade edilmesinı ı temekteJirler. . 
ltalyan ticaret Sümerbank' m 

Mağaza ve depolan 
Arfıvor 

Heyeti Ankara ' ya 
Gitti 

Bundan b'r hafta evYel oır Sümerbank a ım satım miics 
!talya.n t caret heyctın n .?m- ese inin Edirne deposu faa ·-
Jel\etimize geleceğini bddı:·ıııı yere "eçml- bulunmaktadır. 
tik. 1 A\' onunda da \'an ô~p·Hu 

E\'\ clki gece lta!ya Har c yel işletme~ e açılacaktır. 
''ekA!eti dıs 1 'eri reıs nrnavir.ı I Bu urcıle alım atını rııui':. 
mühendıs Thomnsso \lo•a:·:ın· e e inın 18 mağazası 'e 7 ae· 
celinin başkan ığında 12 k $ ıık po ıı olmaktadır. 
bi: t;caret he.> eti şehrım'ıe 'Zl'l I Mücs ese. daha ıiyade mi' 
m1ştir. tehi ık zümrenin taıla \'e n i fu 

Heyet azaları arasında Tic~- un miıteka~'f olduğu .,·er'.'!rde 
ret Vekaleti Türkiye işler• ı:er mağaza. muhtr'if vilfıyeılerin 
visl ,er; Gramaglla \"e \ i,e 1'i- hinterlandı olan 'erlerse ıse 
caret Vekaleti memur arındıın depo a~·nıa: ı ten·~h eımekte-
'M~rasco bulunmaktadır. dir. 

llalyan ticaret he~ıııi dıin --0--
ak~am Ankaraya hareket • tıni DIŞ MEMLEKETLERDEN 
tir. 

Ankaradakı ı:hımıl' er·n bır GELEN TEKLiFLER 
müdrleı de\anı rdeceğ• an1 .:ı,ıl· Gionnı- P. (', 
mak adıl". Yı:ı \'ı- nini, 31 

Enelce dr ,·aıdığımız "ibi. )tiloino - i r .\l,\' 
İtalyanlar me'llleketiml 1 ien Motorlu nakıl \a•ıta arında di 

UORSA 
lıt. Ronuının %0 • .'i.1'.'il tJ,alluı 

ı St.erlln 784 00-78'!.00 
10-0 Dolar 280 30-280.30 
ıW ı.ıreı 44.80--44.80 
ıoo t ... ıı;re Pranrı 64.03~4 U3 
ıoo Ptorın 3.18.40-73.6840 
100 DTahml ll.3:!4-9Z34 
100 C~ıcô@.to1'aK ıtur. ~ 5<f- ~SU 
ıoo luıçre Kur 54 12 50-M 12 50 

'O 7 f'~ll'.l.I T\R\İıt.ER 
l'!SR "' \f 1 \ti \' f1 . ~ 1 

Sın• - Erzurum ı 20 8.5 
511'11.1 - Erzurum 2-7 20 30 
1g41 Demlryohı ı 22 ıo 
1941 Demleyolu il l~S 
19.fı Demlryotu 22 C 
M.111 ~lüdataa I 22 20 
:.\11111 Müdafaa 11 :ıı 60 
:.\llllı :.\Jüda raa ı ıı 21 B.'i 
Mili MUdafa.a l\' 2:! 00 
Zlraııt Banka ı ı 21 40 
Zlraa.t Bau;;;uı il 107.50 

"'• fi f \li'l,I JAR\' 11.U U 
11141 Demlryotu \ l 103 30 
Kalltınma 1 ıo3 70 
Kalkınma il 104 oo 
Kalkınma Hl HM 00 
1948 istikrazı 1 103 70 
1048 TahTlll 11 ı04 00 
2949 Tallvlll ıoı ıo 

.... .S f \iZi 1 UR\"ILLf.11 
19~8 ttrllml7ell 22 00 
ikramiyeli Mlldafu 22.00 
Ikr 941 o Yolu ıv ıos 80 
19:>3 Tahvili 100.00 
ıosı rııhvlll ıoo &O 
Ziraat Bankıuı nt 10'100 
Zlrıınt Bankası iV 104 00 
Ztrau Bankası V 100 00 

H\~t.A HİSHLl:RI 
T c "lerıı:ez Ra.nkuı 24i ~o 
Oar.antl Bankası H 120 00 
Obllrasyon And. ı-n 160 IJO 
Osmanlı Banıı:u.ı 11000 
N.lrlc Kredi ı:zs 50 
Sanayi Kall:ınma J!. ıoo.oo 
iş Banlı:a.aı n s.s oo 
Yapı Te Kredi Ba.nkaaı N. ı&.10 
Al:baıııc T,ı\ O. 1320.00 
TUrlı: Ticaret BAnka.sı 66 60 
o\ralar. Çtmen to 45 OU 
Sark OeğlrınPnlerl 36.40 
l'\ltİ~ UllK<:\SJ AL'fl'i f'h\11 
ili kilo altın 415.000 Fr. 
fl ı Dolar 360 Pr 
~f ıı11r.-.1 l'İ'f \'ll\04 UO\ 1.1'1.r.H 
Türl:IJCh-Account 1680-1700 
Pransı7 Fr. 1571 ıoo 

Dolar Elelı:tır 508-600 
Dolar N Y .... merl.lr.an 514-516 
Sterlln Efektif 1.5 so-ıG.00 
h•·lçre Pran ı ı42-ı"3 
-.P.UHF. l ALl'l:<i f'l'r\11 ,"ltl 

Re,at 56.!10-56 75 
Hamit 49.70-49.80 
Gulden 47 60·47 .70 
Vahit f'.I 00·49 2S 
.\zlz 48.25-48 SO 
inı;lllz llraaı ııı oo-61.25 
::-.·apalron 44.7.5-4.l 00 

B Horoz 26 2.5-21! 50 
t.11 l;E .U.TL'i Tlt.t.11 \ttı 

De:ruso 736-738 
Me.bllto 740-745 
Standart 73S-737 
KUlee 71.~-737 
Yeril 735-737 

lt\l,l'o: llF:!lllBlnt lı;:J f'.H 
Cumhurlfet Ata. 2.'i0.00-2.52 50 
R~a 42.'i 00·.UO 00 
Hamit 3~7.50-~0 00 
.~Zlııt 30.'i 00·307 00 

aat ıs·ı~ ı~sııft ~dildi ~·aptıkları itlı11:1t nııkıarınrla 1 nanıo) u tanıanıeıı luzumsuz: kı
ihracat yapm !arını 'e •rdn~rer ı an. ~eni b'r catlan içın paıen• 
borçlarının odennıe inin c .. - atmak \l'\ahut mliııır ıl tft)ın s·· b k 
'buk'a~tırılma 1 mi.' ele ıni o;:orlı etmek i ed•klerın b ldıri~orlar. umer an 
~ecekltrdil'. ,\. Kroııl.i. 

Diter taraftım. 1 ah·anlnın sılhöfr.r .\u ıı S f 1 
F ranmlar t! b mrmleket·m ze \\'el7lar 16 - <a:R:\l.\ :S\' a IS an 
bü~ük mahhette bir kredı ya- \'erem. kan.er. ronıaııtına, se .. ' • 
urımı yapmak i~tedlk'erin en krr hastalıklarına. taş 'e soıu-ı Y JkSehyor 
de bah olunmaktadır. cana karsı i1açlar111 ıhtira hak-

kını alıp Türkıyede ımal edecek Sümerbank a'ını satım m:i0 s 
fırmalarla tema a ::eçmek arzu-1 se e~i tarafından yılba ından Şanayicilerin ithal 

ihtiyaç lan 
undadır 15 nıa) ıs tarihine ıtai.lar 
Petridı Feı·tılio :\. G. 105.199.6i0 liralık me.nsucat sa 

Tevsi mah•vet'nde olmak Ü· 
tere sana~ ıcller tarafından ca 
naYi odası.na ka ım. aralıi> "" 
ocak ay arında \Crilmic: olan 
komple te islere ait henüı :ır 
tahsıs çıkmamış bulunm kta
dır. 

Hr.rcego\'lç:ka 31 ı tı 'ı )apılmı tır. 
Zagrf'p - YOt:GOsJ.,\ vir. 953 'i ılı ın nl devre i zarfında 
A' çıçeği ıhracatçılarımıı!a ıe 91 465.s:n liralık. 

mas eıınek istı\'Or 952 yılında ; e 69.908 466 !i-
n. Da\ul anri. C'i~.. ı-a'ık satış yapı'mıs id. 
61 Ruf' c:rignan Bu suretle SUmerbank 5q ~-
:'\l ar~eillf' - l'RA:\"CE 1arında iki sene eHe!ıııe nis-
1''ransada lıberas~on lı tesınin belle ayda 1 mil~on ıiralık 

genışleulme ı uzerıne Fransız bir artış olô:ığu ıııii~ahcde c-S mdiye kadar sadl'ce «'h~·
mizrle o mak üzere takritıen 4ıl 
milyon l'ralık talepte buiunııl 
musıur. fstanbu' hariç olmak 
üıere diğer eh rlerde.n de 15· 
20 milynn liralık h'r talen o'
du~u miı ahedc cdilmektedır 

mu temleke erıne satmak üzeıe dilmekted r. 

İlı:ililer koınp'e te :sı~r iç;n 
ver•'m's olan taleplerin bJ '':t 
tın1arda is'af edılcc<'fiine pek 
ihtimal \'ermemektedör er. 
Dığer taraftan. şubat :ıy rıa 

ı 't sana' i ıht:vaclarının bıv
ramertesl \nkarava gider.c:i 
tahm;n olunmaktadır. 

itmam ve ıslah malzeme~ll'e 
a ·t taleplerden ocak a\'ı O'ltına 
kadal' o'anlar ts'af ed ld•lti cı· 
het'e şubata alt itmam \ e ı•
lah mallemeleri talepleri di· 
~erleri 'le birlıkıc mtitalb o· 
lunacakur. 

-o
MU\"f!l.E GOREl'." 
TAR'HLU:R 

fındık. üııim, ;ncir \'e bütiln ih· 
raç mallarımızla aUkadar o,duk 
larını bildiriyorlar. 

f ranı Paimnıın, 
Graı. Entenplat1 3 
,\ \'l'STURY.\ 
Kabak çck•rdeği ihraç edrn 

fırmalarımızla a!Akadardır. 
.\mrur lnc:orp•wated, 
33 Commenıa l \\'hiirC 
Roston 10/:\la 
l'. s. ,\, 
Supiırge tohumu ihracatı i c 

alakalı f1rmalardan teklıf bekli-
)Or, 

Ralph W. Me\\ art 
(.'omp;ın) I.td. 
ı>ıınfemılıne 
scon.,\:\ll 

and 

Lastık 'e kana\ tçe iı.'cm eli a· 
) akkabı ımalatç1sı olup bu i~lc 
ilgllı fırma a ımızla temas et· 
mek İSU}Or. 

Xaıııta Tradın C'om ;ınv 

': t. ı-Chome Ote('ho Suma·ku 
Kobe - J.\PA:\" 
Dık~ makine ı, motör. bisik

let, demir \'e bakır inamulier. 
hırda\·at. emaye CS)'a, porselen 
eşya, na) !on ınadde1cr, ıastık 
maddeler. selüloit maddeler. a\ 
malzeıııcsı, tU\ a eı e ) a ı ıe lıf 
e<1 i) orlar. 

l'chida and ("o. I .ld. 
5, Gınıani hi 5-Chome, 
Chuo-ı.u 

Tok)o - J.\ PAX 
Bakır çubuk " le,·halar, ba

kır tel aleminyıım le\'halar \e 
c ektrolitik nikel, kodmıyum. toz 
~elen•unı. her c::r. it c::elik mamu· 
lfu. muhtelif mrıkinelcrin ihracı. 
Bakır. pırın<:, kurfun kırpıntısı, 
çe'•k kırpıntısı ve her türlti ma
den cr,·hcri, kı)nıetlı \e değer· 
lı madenler. I~ cnmemi~ pamuk 
ıth:ıl r.dı\ orlar l>ün Kambl'o Bonuında muame

le ;6:cn ı.hvlllerln ):aı:ıaııı. ttyatl&
'!'1 a~#ıda ıtOsterllm sttr · 

YOı:de 5 faizli ı!ll.ı istikrazı ıoı -
liradan, Ziraat Banlı:ası v ıoo- u
ndan. 

ce Zalıiı·c Borsırsı 
21 • S • 19ll - PfR F.~Ulr.: 

YU%de g fall'll lı:allnnma 11 ıo4 -
Uradan. ın. 104 ll~dan. 194! httlı:
raı:ı ıı. 104.- Hradaıı. 

Yüzde 7 falrll l\'111 !\{Udataa 11 
:ı.ao liradan. ııı. 21 8.'i liradan IV 
:U.OS llradan, Anadcıln O.O,mlr1'0l\ı l • 
!T. 258 Un.dan ''~rkr. Ban'l:uı hls•e 1 
unedl 247~ Uradan muame!e ;ö:-
ınüttUr. 

İhracat durumu 

Butda)' o!lslA 
nuhlut 
~umuşak 
aert 

Mısır ıarı 
KuŞ>eml 
Fasuıre çalı Elblatan 
Susam 
Ha baş tohumu marl 
İç fındık tombul 

• 17 • la_ yıs 19ıı.4 pazartesi !?U· Un Ekstra Ekatra 
v Un F.lı:atra 

21U Ticaret Odası POB· 1 l l!l04 un Bırtntl n•"I 
!ira değerinde 11 adet 'l!en e un 11cıncı nt"ı 
ıahadetnameı;ı ~ermi.ıir un ofisin 

Almanyava 20026 ira değe· ~:;::1 

Çunllı 

ti.nde 580 kilo ba{!ır ak: Pirinç kınk 
Avusıuryava 27743 lira rl~ğc Bc)az Peynir r•ttı 'rcne..uı 

• lnd 780 k ı b ıt k Bt az peynir tam yatlı f C 1.0 ' .,ırsa ·: Kqar ptfnlr tam '<'aCll Trat.:-n 
Belçikayı 3:i500 lıra de~0rln Ka.a.r ı:>•rnır Y•t:Iı 

de 18112 k 1o \ aprak tütün: Zertın atı ubunıuıc çıp.a.: 
İspanyaya 183 lira ddcr!nde Krema korun 

~5 kilo t:ftık: ~~a 
Macaristana 3780 lira değe- Ttrtık Kaıı.amonu 

finde 646 kl'O ba!':trsak: Dana derbl Hlamun .. anp 
Romanvayıı 146~0 1 ra ct~~e· Korun deral yaş 

Kuı.u cıerUI yaş 
tinde 2750 kıJn k•tre. Sıt.;ır d~r1al salamura bHP 

Suriye~e 42R2 1 ra deferı.nde Koyun der~ı T ıı; 
1!30 kı]o tıbbı mu~·ahnr: Keçi derisi T :ıt 

i Ko un ba ıraaeı ham 
Yunan -tana 3360 1 I'? <' e- 1 Ko\-un batıru~ı orıJırul l '•l 

Kıtoıu 

> 
> 

28 83 
30~ 

31.!I 
32.-
27~ 

40 -
52-
P'!.-
g4,-

295-
30ı5.-

3130.-
2950. -
29Ş() -
2513.-
ıs-
ı~-

67.-
:ı200.-

4100-
420-
400.-
242.-
310.-
270.-
290-
uo-
JOO-
421 Hl 
174 83 
ıso-

ıu-
ı~o-
ı20-

uo-
'13.'i.-

Kuruş 
> 

33 75 > 
> 

-.- > 
-.- • -.- > 

• -.- > 
.- > 

3700.- > 
332.'i -
3015.- > 

> 
2112.5.- > 

22.- > 
> 

7.5.- > 
4000.- > 
4~.- > 
4!>0- > -.- > 
24!1- > 
ııso.- > 
-.- > 
-.- > 

> -.- I' '» 

t18M • -.- • 
200.- > -.- > -.- > 

-.- > 
l&U > 
815.-Tinde 2100 k o CC\ z lhrııc e· Kovun ııa~ıraatı •sorti bandıl 

d lmi~tır. !-------------------------~ 

VATAN 

. Sağllk bahisleri 

Beyiıı eerı•ahisi 
Vücuttaki birçok ôrazaların 

tedavisi mümkündür 
bununla 

Yazan : Op. Dr. Ertuğrul SAL TUK 

5011 ene erde saz.ete \'c mec-
nıualanmızda beyin cerra • 

hbine dair bir çok yazılar o 
kumakta~ ıı. ı-:kseri:. i muhıcfü 
ecnebi dergilerden a ınmış i>u
lunan o yazılar, okuyucula,·a bu 
me' wda bir şryrer ö~retıit:! ı
çın, merak ı olduğu k.ıdar fal
tlalı da olu) or. 

'l'ababetin bu .mug ~;- ~ube
s ~ e. hatta yalnt7ca tababetle 
ek~erba uıak )akın hır alakası 
o ma~an ~aLarlarım·un. ,)ırf me 
raklı bir me,zuu e e a!mı- ol· 
ıııa he't':ıil e. tercıime \Cva a
dapte ettikleı-i makaleler!r.dc 
tabiidir ki ufak tetl' · bazı ık
saklık ar olmaktadır 6,ı ;.ebcp 
le de arka'arınd.ı:ı ıirükledık
'cri okuyucularını :,ilmıyerek 
~ anlış yol'ara se\'ketın:ş bu'1Jo 
maktadırlar. 

.\kıl \e inir ha<ıta!ıkları hasta· 
neı;i nöro)\irurji miıteha~~ı ı 

rılı çalı::ıma arına devam edee.e j 
• mektedir ki bu me\zuıın nıem 

leketimitde muvaııak olııııı~ en 
kıdemli nıübeşsiridir 

Altı cnedenbcı·i sagiık \eka 
etince resmı bir tıp şube i o· 
arak kabu' edi'ıniş bulu11Jn 
be~in cerrahisiyle gerek kcııil·r 
akademlı:e mensup ~erek e ve 'ı 
kalet ha~tanelerinde ÇJ ıı.,ınd kta 
olan bır çok sa Ahb et!ı mıite
ha.,sı,)!arınıııın ıne,·c·ıt bulun· 
duğunu burada teb.ıı·uz ettir- ı 
mek isterim. 

B 1rkaç satırla tar1'.ı ·e. ıne te· 'ı 
mas ettikten ~on.a b<:' ın 

<·errahbinin bıraı da me,'Z:.ıt:n
dan \'e hudutlarından bah~c:
me~ i UH~un buldum· 

BU HAFTA 
YAPILACAK 
MACLAR . 
Beden Terbı~cs1 Bo ge l\lıi

dlirlüğündcn bıldirıldiğıne ~ö
re, bu harta cumartesı 'e pa
zar gün crı yapılacak miidaruı 
pro.,ramı ~u şekildcdır· 
PROl'l::S\'ONEL \'E .\:\1.\fÔlt 

l.İG lll.\{ L ,\R 1 
Cunıartcı;ı g!ıniı 

l>olmabahçe Stadında: 
15.00 Adalet - Be\ koı (P) 
17 00 G. S ray - ı: ::.por (P) 

Şeref Staılındıı: 
15 00 S. Srıor - K Gümruk 
1 i 00 Yeşıldırek - Bo:azıçi 
Fenerbahı;e Staflında: 

15.00 B J.K. - F.B. (A) 
17 00 Bağlarba ı - Yenışehiı 

\'efa Stadında: 
15.00 \'efa - 8 Spor ı ,\) 
17.00 Bü~ilkdcre - Kara~ücu 
E~ ıip ~ah asında: ııırıe f 

İ~te ~on gtinlcrrl~ gö~üme i· 
lişen böyle bir yazı, beni. asa
ğıdaki bir kaç atın rarma~a. 
beyin cerrahbinc dair hrrke~i 
ilgi cndire<"eğini ııını:iao;:unı bir 
hu a ayı oku) ucu'arım.t sunma 
~a ,.e ile oldıı. 

B eyin cerrahisinin tal':hı ta-
babet tarihi, hatt.i insan· 

!ık tarihi kadar e:.kidir. f'i'ha
kil\:a a,ırlar boyunca mazinin 
karanlık arına civle bir baiür-
ak ~er yer ve 

0

tamaıı zaman 
beyın cerrahisiy:e uğra~ı'ınb ol 
duğunıı görüruı. Çok e.:ıkı ma
ğaralaı de ,·eya toprak a:tıaı ın 
da ra tlanan ve kablettarih de 
\'Jr'ere aıt olduğu te~bit edil· 
nıiş buluırnn b~zı iptidai ın-an 
ıske'etlennın kafa' tas'arı:ıda· 
kı beyin aıneliyallarına del31et 
eden bir takım İller bunu isbat 
etmektedir. l\fi'littan dört asır 
e\'ve Hippocrate. kafa tasını 
ac;mağı icap ettiren beyin ha:.
talıkları hususunda \'e ku lanı 
lan aletler hakkında kat'i ıııli

talaa'arda bulunmu m 

:\öro • ,ıriırıi 'e) a beyin l'er 
rahisi yahut daha sumullU is
mıle ~inir ccrnıhbı .\merikada 

1 
Xörolojinin bir şube i o'arak 
yer alırken. diğer bazı Avrupa 
memleketlerinde umumi cerı'a- ı 
hıden hemen ayrılmamış bu· ı 
lunmaktadır. Buna mukabil baş 
ka bir çok yerlerde ise hu u.,i 1 
klinik'erde bu i~le uğra ı'mak 
ta ''e nöro - ~irurji 'kurs ilerl 
ihdas edi mektedir. 

Beyın ve beyin z.arı urları, 
beyin apseleri. be~ nin bazı cin l 
fircngisilc veremi. hidro rfalı, 
beyin hidatik ki:sti. bazı nev'ı j 
saı"a hasta:ığı. ba travmaları, 
baş kemiği kırık, çat'ak ve çök 

1
1 

mereri, mırdar iliğın ezı melerı. 
sık1~maları urları ıltihapı.ır . , 
beyin cerrahislnın e' uzattı':ı 1 
me\"LU'ardandır. Diğer tarPf-. 
tan. be~ inden \'e nurdar ilıKten ı 
çıkan inirlerin de bu pibi hıı., 
talık1arı. "l)atlk hasta'ığı 'iC 

ilah ... Bir ~·ok ha.~talıklarla da 
nöro - şirürji meşgul o'maktıı
dır. ~ihayet. psiko>irürjı dedi 
ğimiz, akıl ha. ta'ık'. nnın an1c-

14 30 Nisanta~ - Gcdıkpaşa 
Paıar euniı 

J>olmabahçe Stadıncla: 
17.00 Be ıkıa - \'cfa er> 

Şeref Stadında: 

9.30 G.S. - Ucfterdar (.ı\) 
11.30 İ. Spor - Adalet ( \ ) 
l:i.30 Be~koı - Emni~et (.\) 
15.30 K. Paşa - Elcktrık (,\) 

l 'enerbalıçe ~tadında: 
1 ı.oo oa,•utpaşa - D. Giıcıi 
13.00 Adalar - Ha ko) 

hır r.ııstarı r 
Kas~mpaşa, B.SP,1 dun 2 -1 yen 

··soba~· 
((111 

E,· ip Çelebimiz de ,,e,·a:-ıaı
leri ırasında papazlar (

0

?) ta· 
rafından yapılan bö) le bir :ı"lle 
lıyatı merakla e~rettiğinl hız
rre bıldirıni< \'e o csnad2 d.ıY 
du~ıı he\ eeanı yazılaı-md:-ı t~
barı11 ettirmekten kendinı a a
mamı tır. 

A rımıza doğru yilı·udiikce 
ınsantarın o du~lin<:" UZ\ u 

muıa da ntifuı etme ç.ırP.'erını 
arı) arak kafa ,tasını ııçmag:ı l'e 
şifakar bıçaklarını ha<ta beyin 
'ere kadar e\ ketmeğe ç;ılı l k
larıııı 'ık 'ık görmege ba~ıa
rız. Fakat teknik iınkan-ız'ı..::
lar, heyin biolojisinin hcniiz 
kati derecede bilinmemesı "ıbi 
ebep erdir ki bu tıp uto::~ı 

daima mu' affakıyetsizliklere 
uğradı. uLUn seneler hamle ya 
pamadı. kalkınamadı. 

Xihayet asrımııın baş'arında 
bir hayat boyunca süren yoru· 
cu rakat rasyonel mesai~iyle 
ııaney Cushing (1864 - 1939) 
modern beyin cerrahisinin bır 
hakikat olduğunu bütün dün
yaya öğretti \'e boylece Ame
rika, nöro - §irü.rjinin be~ıği, 
Ü tat cushing de babası olma 
şerefini kazandılar. 

H . Cushing'in yanı sıra. mo
dern beyin cerrahisinin !(aikın 
masında unutulmaz ve şıiıtrana 
değer hizmetleri buJ:ıoan Wal· 
ter Edward Dandy (1SS6 194ö) 
Char:e~ Al bert E!sb~r; r 1871-
1948), Otri<l Fo<'r~ter (1873 -
1941 ı. Charles Harri 011 l·'rafr 
er (l870 - 1916), Clovh \'ın
cent (1879 - 1947) g;bi beyin 
cerrahlarını burada anmad:ın 
geçmek kadirnaşinaslık olur. 

Öbür aleme intikal ~tıııiş 
''cya ) asamak\a bulun:ın. dilnya 
çapında daha nice bÜ\'ük nörn
şırürjiyeııler de vardır ki h
ve~·li Oli\'ecrona da i~te bun
lardan birisidir. 

. liyatla teda\'isi. konu u da nôro 
- şirlirji~·enlerin domenıne ·~ir 1 
mektedir. CAkıl hastJ ıl; arın•n ı 
aınelıyatla teda\'lsi: Dr. K S. 
Vatan gazetr:si ;-.; o. 12!1) 

l"tt bö~ 'e ;eni~ hir <"alı~ma 
saJıa,ıııa malik bulun ın noro • ı 
friırji, ha,·ati merk ":eı ıp ve 

l"ııhi varıığımııın makanı o an 
lnir i temıyle meS"U1 !>il' l 

rr.rı-ahı ~ııbedır ki bu •·h"P•"' 
ehemmh·etini nkııyur:ı 1arırıı dı 
c. bette takdir bu\ uı·urlar Evet j 
"BtİZ okU\'ucular tabab!!lın ve 
cerrahinin cok nazik bır kolu-, 
nu te kil eden nöro - şıl'iııii, 
hem hu i le uğraşanlar için 

1 

hem ele ha~talar icın mtihinı· 
dir. !\le\'Ztıu dağıtmamak ve ka
rilerime faydalı olma\: üzere, 
liızumsuı taf Hattan kaçarak ı 
beyin cerrahbini alakadar eden 
ha.staltk'arın herke~ tarafından ı 
bı'inme"i gereken nıiihlm nok
talarına tema:sla söılerinıe ~on 1 
\ereceğım. 

Uzunca tiren ba ağrıları, 
~önü! bu'anhları. lstifrağlarr 
o an ve gcirme'i boıu maya baş 
in an bir in an müteyakkız bu 
lunmalı 'e ''akit geı:ırmeden 
doktoruna müracaat ederek 
. ebebıni ara. tırmalıdır. Zira 
bu araz çok mühım beyin ha•· 
lahklarının ilk habercı::..d.r. 1 
Yukarıda aydığım hal'ere bır ı 
de kol ve bacaklarda çekilme-, 
Jer. uyu~ma. kuvvc':ı!ıll •• ha
reket ku,,uru. yutma güç!ükle· 
ri inzimam eder ~ ahut kulakta 
çın!amalar olur. yuıde çarpıl
ma'ar e~ dana gelir 'akil \'3• 

kit ba~ ılmalar da ıu!ııır ederse 
artık kaybcdi e(•ek zaman ka'· 
ınamış demektir. 

Diğer taraftan uzun tcda\ ı-
Jere ce\•ap vermeyen sı) .. ~

tikler. )Ul agnl:m, omuz ve 
ko ağrıları. da mühim ına•ı,ıı
sı o'an -araz me) anındadır ki 
bir nöro - şirürJIYenin miıdaha 
le.sini talep etme~i ı tı zam ey. 
!er. 

M emleketimizde bu nıe\'ZUll Bu gıbi ha talıkların zuhurun 
rahmetli hocam .Uazhar Os elan aı ,·eya çok en el hele bır 1 

• nıan Beyin tes,•iki~ le daha 1924 de düşme, basa be kemiğıne 

15.00 Selimıye - Bakırkoy 
\'d;ı Stadında: 

ıo.orı Ktic;ükpazar - Bozkurt 
12 00 Tuncl - Maltepe 
14.00 Kurtuluş Tal;~ım 
16.00 ist'kliıl Ranıı 

E~iip Saha~ında: 

11 00 Tarab) a - Cıhannir 
13.00 D. Şafaka - R HıSarı 
15.00 Çapa -: Şi~li 

Ankara .. lstanbul .. 
Universiteleri 
Bugün karş!lasıvor 

Ankara \'C İ ıanbul Ünl\ er
sıte karma takımlaı·ı bııı;:llıı 
saat 17 de lıthatpaşa Stadında 
kar~ıla acaklardır. Rektör Yc
nıça} Kupa ı namı altında kar 
şıla arnk ıkı takımın !;.,dro .,. 
rında tanınm1 b rçok porcu 

yer aldığınıfan mu abaka a
dedi bir Ankara - lstanbu' 
tcm:.ısı malll\ eıinı ta ımakta· 
dır .. \yrıca Türk ) e Milli 'l':ı
lebe fo'cdcra.~onu da bu mü· 
sa bakanın ealıbıne \ eıilmek ii· 
zere hır kurıa koymuş bulun
maktadır. Uünkiı motor:u tren 
r. ~ehrımize ı:elen Ankara ta
kımı şu oyunculardan tcrekkiıp 
etmektedir. 

)lehmel, Ş!'nt i. 'Ba;ko, Yük 
el. Refet. Kubıln~. Macıt <Genç 
ıer Birlıği), Hikmet CITıliı1); Zc 
Hı (Guneş !:ipor); Et'ol <Pınar 
Spor); Cahit (llaccıtepe); Yıl 
mııı Gündüz (.\nkara~ucü); Re 
Cet (Guneş); Mıijclat (Dikmen). 
A)rıca Haceıtcpe'i Korkut, Va 
cil ,.e "°ihatııı da bugün ~el· 
nıelerı beklenmekted•r. 

f:.;tanbul ÜniHr•itc karması 
i c aşnğıdakı oyuncular arasın 
dan kurulacaktır. 

Robcr, Hikmet, Giıltekın, On 
jian, Yığiı (Galatasarav). Ga
Jıp, Alı KAzım. K Garbıs. Rah 
mi (VeCaı; :'ıle ın 'Mi bah. Hık 
met. Gıingör (Ka ımpaşa); Ka 
;. a, Kenan Cf tan bul vor); :\l~
lih ( Fenerlıahc:e ı; Tekin (Be· 

yoğ'u"por)· Sabıh, l\luf.t (Em
nı\'l't). 

~laçın bılet fıratları kapalı 
1, numaarlı 1.5 lira olarak te:.· 
pıt o•unnıuştur. :\lüsabakanın 
hnkemlığın Dr Tarık Üzeren· 
gın yan hakemlıklerinı Necdet 
'l'iirkkantoz \'e ;o.;azıf Oturgan 
) apacak'ar \C kar ılacma spor· 
eu talebeler menfaaıine oldu· 
ğundaıı serbc~t r:lrış kartları 
geı;m1) ecrktır. 

Macaristan -. 
lnqiltere maçı 

de ba,lanmı,üı. 'Ierhum. yanın vuru'ma gibi bır hadi c de \'ar 
dakl genç arkadaş'anndan bir sa muhakkak ki ha talığınıı 
çoğunu muhtelif me\lularrla ı;a kiiçüm~enerek mahiyette de· 
lışmaları için Avrupayı gitm"· ğildir, zinhar ihmale ge'nıcz. 
ğe 1eşv1k crli::ordıı. Bıı meyan· Bııa:ün 5ükran Ye ifııharla 23 ma~ ısta yapıl:ın •:-ııacaris 
da Dr. Abdülkadir Cahlt dı' so) le~ e bilirlm kı. biıtün bu 1 ıaıı - Jngi tere futbol karşıl.ış 
C İz.mir Çocıık llasıanesi A abi koı·kunç ha talık' arın tetkik \'e ma~ına ıştıriık edecek '1acar 
Ye :ııotcha ı ı sayın Dr. Cıhı' teda\'ilerlnln ımkanı sene'l'r ev mılli takımında ) ıılıııı bır de· 
Tunerı l!l22 de yukanda ismi \'e1 memleketimizde de sağla•ı- ~1 tır111e' beklenrnektcdır. ::-ıa 
geçen O. fo'oerster'in yanına ~i mı-;: \C yapılagelmektedir Fa. ğaçık Hudaı il yerınde l>u st• 

drrrk orada ve diğer Avrupa kat gene de dilerim ,\ 'lah hıç Icr .csep•'lı Va a~, takın•ın· -
klıniklerinde nöro,irıırji~e ça- birinizi ha la C) 'emes!ıı e\ '.:l" dan 'l'oth 1 ı. 0 , nayacaknr. )';-
lışmıs. 1924 de dönerek Torıt.i- 'i oku) ucularım. ğer Bozsik'ın kondi ~onu ıam 

:!I Tımarhane ine •.\~abi\'e \I' ,-·------~--~~- i~ı olma~acaksa, )erınde o\'ö· 
cer~alı.iyei a:ıa~iye eni ı' -efı• Bir filin cena:z:e töreni rö~ Lobo~o· tı: kımının o~ uncu 
tayın edılmıstı. 1926 -ene•ır.e sıı oları ı.-ovacs 1 o) ııa~ al·ak· 
ka~ar burada beyfo ce~rahisi ü- Yeni De'h' 20 (A.A) _ s_.h ur. 
zerınde ça•ı,ınıs \'e bır "O" a- 'l l'li f b ' tak , .. Lilmandi ka abası halkından ·' acarıstan m ut O• ·ı-
m.eliyallar yaomı., ,·ak'alarını ·· 301 ··n · ma,.ını - • Prasad Sin!! adında bir Hıntlı' mı pazar ı:unu . ı cı .. 
•lstanbııl Seriri,·atı• himli tıp ., ı' ·ı ıı· t k 1 apa· 

J pek St\diğ; fılınin o"llimü ÜZ"· ngı teri' mı ı a ·ımı ı e y 
ml'cmua ında nesrevlemi ·ti " kt '1 ıı· r tbol ta . r"'ıne. biivu··k b"ır c""naze meı·ası· ca ıı· ,, atar mı ı u -

Dı'. Cahit'ten sonra "ene ~faz • " d 300 " ın' tertip etmeve k"'rar ,·er kımı ,ımdıye ka ar maçın 
har Osman Be,•in telklnativle - " 162 · k ~~ nı· ka,-

J • miştir Bahıs mevzuu f·l b rkaç sını azanmı~ '' ı -
Dr. Hami pti CHaydarpa,a nü bctmış ,e 61 ınt ise beraberlik 
mune ha~tane. i nöro irürji ınii gii_ıt Ön<"e bir köprihfoıı J:l'çıiği netıcelerle ona Nmıştiı'. Bu 
teha55ısı sayın Op. Dr. 1Iah1i sırada Uhi nehrine dü~erek al maçlarda i\lacar ıakımı 843 
Dilek) ve onu müteakıp Op. dığı yaralar net•ce~i ölmiiştiir. 542 1 . l 

Prasad cenaze mera•ımıne. mü go atım~ \'e !!O veını ır. 
Dr. Cemil Şerif Baydur kendi ingıliz futbol takımı artık 

rrofc.) on el 1;nin altıncı 

hafta kar~1 lacmalarından ikin 
eı::. . dun :\lith:ıtoıı a tcdındıı 
::ız bir seyircı ônuıı'.le Kasıııı
pa a i'e Beyoğ u::.por ara::.ında 
yapıldı. 

Cihat Erı?unün idare ettiği 
maçı takımlar, şu ıertıplerde 
O)nadılar: 

Kasımna-.a: Sedat - \lıı· 
zaffer. Ah - Giln~ör. Cetin. 
:'\erdet - Ka)·han. l'ayyar: 
Sarııeeddin, ,\ hmet. Uh··. 

Re\'Oğlu•oor: K:ıro n - C -
çepu1o~ Kartal - Rııharoğ-
111. n mi•rio{:Ju. N·kolao 
Xe,'Zat, Ya.ııı Yafa, Tekın Ö· 
mer. 

o,una Ka ımpıı atılar has-
1 dılar. Sağdan Ka) hanın cu 
il' lr orıavıı uzaııaıı Jıuc·unıdcı 

eh haf.! bir \Unt~la KP~tm 
pasa~a heııırn i'k cia'nka t:ınıar.1 
lanmadım bır ı:o' k:ızıo:r1dırd . 
F1~· .. • """', ........... C' .... 1 ...... 1 • n 

lık U~tlin vazi~ etı devam el· 
ııreııındiler. Be ınr• dak· kada 
Beyoğlu por solaçığı Ömer. 

·sinicilerimizin . 
lsviçre' deki 
Müsabakaları 

Tiirk binicilik. ekıbı son mıl
letlerarası ~ arı~ma!arı İs\'ıçr~
ııin Lucrne ~ehıinde ~ apmak· 
tadır. 

Program gereğince mayısııı 
15. 16, 18, 20. 22, 23 iıncü gün 
Jcri ) apılaeak olan konkurhı
pıklerden şimdiye kadar ekibı 
mızın katıldığı mü~aoı:kalardl 
a dığı dereceler aşağıdadır: 

1 - 15 ına) ıs cumarıe:ıi giı· 
nıi. (Prix du Biirgenstock) mü 
~abakasmda Fram;ıı., inı:ilız, Al 
man. İrlanda, i\Iısır \'e is,·içre 
ekıplerinden ıştiıik eden (84) 
at :ırasında Yüzba~ı Cevdet Sti 
mer Serez!e üçüncü, Yüzbaşı 
Salih Koç Basakl:ı dördiıncu. 
Yiizbaşı Bedri Böke Kunla be· 
ş•nc·i, Üsteğmen Ar~ıan Gunes 
F.skimo ile onuncu. Yüzba,..ı Öı: 
çclık de Ha~ di ile on beşincı 
olarak tasnıfe ~irmi-lerdir. Mü 
sa baka) a giren on atımızdan 

beşınin mükiifat alınası ınuhı· 
tin dikkaıını rekmiş 'c ekılw 
mız takdirlere mazhar olmuş· 
tur. 

2 - 16 mayıs pazar gunu 
(PrLx de Sı. Gcorge ) mu~a
bakasında ekibimizden Yüz· 
ba ı öıçelik Domino ile sekı· 
zinci. Yüzba§ı Salih Koç da Ba 
şakla onuncu \'e keza Yüzba ı 
Böke aynı müsabakada Atıl i· 
le onunculuk derrcesini alınış 
lardır. 

3 - 18 mayıs salı ztinıi ekı· 
bimizin girdiği (Prix de t.ac 
des quatr Cantons) müsabaka· 
sında ise Yutba~ı Böke Kıırt'la 
dördüncu, Yüzbaşı Koç Başak· 
la sekizincı, \'ine Yüzba~ı Koç 
Sı\ ok a dokuıuncu 'e Yiizba~ı 
Sümer de Ümitle on bırınci ol· 
ma'a mu\•affak olmu :ardır. 

Ekip mıiteakıp m:issb::kalar 
ıc;•n çah~ınaktqdıı· 

Huddersfield T own takı-

mı Danimarka 'da 
Kopenha'Z 20 <TH.\ )- tn

!!ıliz bır•ncı t!! iıc•ıincÜ!iU Hud· 
rler field Town takımı burada 
Kopenhaıı muhıelith1e yaptıaı 
knrcılacmada o~ berabere ka 
mı tır. hesabına Fransaya giderek nö- kellef bir ~ekilde süslenmi~ •e Budapcştede bulunmakıadır 

roşinirjiye çalışmı~:ar \'e dön- kiz fıl getimıi "e bunlar için Macar \C İn~ilız takımları- -sında Budapeşte radyo~a 
dükten sonra da Akli,·e hu.ta- yiyecek tem i.n etml.; \'C ~u içme ııın idarecı erı maç hakkında Türkiye aatı)le ta m20.30 da 
nesinde vazife almısl~rdı. Ha· leri için de büyük bir havuz kısa btr konu ma yapını lardır. kısa dalga 30,5 metre uıerın· 
mı Dilek Bey 933 den 949 a haıırlamıştır. )ferasim • mlitea )lac::ı birc;:ok mcmlekrt rad~ n'a d<'n pazar gunıi bu maçı turk 
kadar orada ı;-ah~mış ,.e halen kip, Sing se\ !!ıli filinın öldü~iı rı,·lc anlatılacaktır. Bunlıır ara çe anlatacaktır. 
de • timune hastanesinde başa mahalle de bir uış dıkmı~tır. ı , _______________ _ 



-

~._ ŞQ karaborsa! 
a.... katalıorsa .,.. 

\.._~ t~kiıl ... •' <'rf') e baksanız onunla lı:ar ı · Şl) or u-
lı.a~ ıııunh "n anrak ~ n t'cek içeceğe, ururi ihti.yaç mıd· 
~~-~ ıııa ~>ıtdı, ı_.im ıli bcrşeye el uzatmağa ba::ıadı. Fut

~lıGrsa t ~ııııılan sunı :ı 19 marı" ı,enlilı:leri rlnethelt'ri 
• )a ınt iknl l . d • ~ • f' mı , netı} l'lt'r on lira) a kadar sa-

l ilıtha 'la ka;..~ nıadtlrlt•rinln, paralı ti} atro, maç H . aire 
11ııı.._ l"a da or :na "" me ine bir derer., akıl erer. fa-
~ \ethrı L .. tı a er ftımın bunun ellne gtı;erek liarabor a· 
~ .. t~a tıkıırılır? Bunu anlamak ıüçtur. 

ııı.111 l'lı; Zan :ınımmn en bü 'tik Ueti halini aımı tır, 
~t L_ t'l btından 'aka ını kurtaramırnr so,"'et Rııs-

~tab • • • · "' 
9'0ı1111 \' ,

0 "'2- 'aı mı~. Geçende Comedie Française ar-
~aı 1' ala ~l~t·rck burada temsilltr 'ermMerdi. Ri

tran 1
1
tahorsa\a geçmıç, 25 rublelik bilet 400 rubleH~ 

t z g • ...._ l\atro .ı1ctelcri hundan bem ba) rellt. hem dl' 
~llıınıak uıı:1 fııııa alaka gö,terildiğine delile! ettiği 

latafta h hııh~"dİ) orlaı dı. 
~hııı td k~rah;:ıı·•anın hulunmasını ha~di hir maıl'ret 
'lııe g, Clıın, 1'nkat bt'ıla\'a bilt>tlerin de karabor~ac-ı· 

4 "ıtır d~cr"k )Uksrk Fiyatla .;alı lın:ı,ı na ne di~·clim? 
,.;ııdir. nrnrı ın lıi~· bir tarafında böyle bir e\" ıı;öriıl

'lııd\o 
~lıı llılardakf lıılabalık 'e bu kalabalıli ·' ıi1iınden 

' lllar ttde d · Rıı ~<'neki \azhd bize ders olmalı, gele. 
aha tedbirli da' ranmalıyız. 

Enis Tahsin TIL 

işi bugün 

ur. 
:Su arada lnı: lız ı:aıcteltrl de 

İngı terenın Çın Hındi nıiızake· 
releri dışında tutulmasını e e al 
mış 'e Birleşık Amerika ılc 
Fr:ın a) a çalmaktadırlar. Cenev· 
re Konferansının netice i alın· 
madan ,.e İn~ılttrenin ışurakı o 
makı.ız.ın Amerıka \C Fransanın 
Guney Doğu As)ada müttehit 
hır cephe kurmaya çalışmaları 
ihtımali brırıı. olarak İn~ilız:erı 
endişelendırmisıır. 

hakkında toplantı 
Aktif metodun tatbikatı hak· 

kında hazırlanın raoor üzerin· 
de iôrüşmek için )lılli Eı:iıi'm 
Danışma Kurulu üyeleri ile ılk 
o~retim müfetti lerı ve ~!illi E· 
ğıtım memur an dtin öğ eden 
sonra İstanbul Erkek J.i elinde 

Bu vesfü ile Vugosla\' ferle 
ratif halk eumhuri)cl° Cumhur 
baskanı adına Yugo lav a•kert 
ni anlarını Türk a keri sahs • 
) etini ne. gerek Türk 'e Yu
go 'av ordular~ e m lletleri a· 
ra ındaki dosta.ne i•b:rıığın·n 
tesisi ve inki•afı ~olunda bu· 
gune kadar ,arfettikleri gaHet 
lere kar ı bir şükTan nişaneıi 
gerekse başında Cumhurba ka· 
nı Josip Broı Tito bulunan 
memleketim halkiyle hükümrt' 
min Turkiye cumhuriyet: i'e 
devlet adam'arına. Türk mille 
fyle Türk ordusuna kar ı bes 
ledlği dostluk \'e bilhas a iti 
mat h'ssinin bir ifadesi olarak 
Yugoslav askeri n:sanlarını ıev 
di etmekle sonsuı bir bahtiyar 
lık duymaktayım.• 

Yugoslav büyük e'çisinln ni
şanları te\'d inden so..'lra asbrl 
mevzuda b"r film gösterılmis 
'e toplantı samimi bir havı l· 
çıııde sona ermişt·r. 

VATAN 

-------

H ı rleşlk .\merika kara l.uneUe ri için ~ npılıın ) eni ~·ıkarnıa ge milprinden biri t f'<· rıihe edilirken 

. 
lran 'da seller 
Tehlikeli hal aldı 

(Başı 1 inridt!) 
tehdıdi altında bulunmamakta· 
dır. 

)lu addı kın tem) İL dilekçe!ôi 
, Tahran 20 ( \ P ı - "ah bu· 

1 
glin eski B~,bakan :\hı arldıkııı ı 
nihai ıemı ız dı ekt;r~ n· İran 

1 

yiık ek mahkemr-·ne SC\ kedcn 
bir kararname mulamı tır. HU I 
kümdar ayni zamand.ı. l\lu-ad
dıkla b rlikte hukum ,g ~en e-· ı 

1 
k kurma) başkanı Tnki R > a· 

1 

hi'n n temy z ıalebıni rcddc•m • 1 
tir. 1ran ordusu ıem) z mahkc 
me j e ki k·~"may ba kanı hak 

1 
kında e\'\ clce b r a keri ma!:
keme tarafından 'er len 3 ) ıl· 

1 ıık hapı- ceza•ını 12 ma) ı ta 
1 ta dik etm •t . Hatta a kert 
1 tem\lz. lk mahl;eme tarafın· 

dan 'erı en ıki :; ı lık cez:ı) ı lı
Çe çıkarmı- ı. Gerek ~ıu~addık 
gerekse R'yah:, Sahı devirme· 
ye te•ebhüc -ucundan hUküm 
giymişlerdi. S nıdi yüksek mah 
kl'nıenın ~ru-addık da' ası e, .• 
nkını pazar ~üniinden itibarcır 
Lm·Plcm:.)e g ri,me•i beklcnıl
mekıed•r. 

Kabine proğram 
• 
için haz1rlanıyor 

' -
Sanat Aleminde : 

ALLAHAISMARLADIK, MAYA ! 
<Başı 4 üncüde> 

rnıacağını mükemmel bılı) or. 
B•r kı ım ı:ıb ışlcmı~, dokumu 
hasırı... Öı: Somer Erzurumda 
~ ı ını ka) betmemı •. Allah razı 
ot un Ma)a'dan. Gıdcr a~ak bi· 
2e bir değer daha ıanlltı. 

Ma)a kıırıanınca ne olacak 
genç ~anatkar ar.'..' Ku~ucu .l\lu· 
rııt Paşa medrc.,,e ı~ le, Belcdı· 
len n Şehır Ga erısı ,·ar. ın· 
şa lah oralaıı a) dın atırlar. 
ma o evımlı, şırın m·nıcik l\la 
)8 nın )erı bo kalacak g•bıme 
gelı)oı. O bııe al ahaı~marla· 
dık der ilb ~orunuyor, fakat 
gerçekte b z ona \eda edı,o· 
ruz. B z Hda eıme e) dik ka· 
panmazdı Ma,a! l':tıığı hiımet· 

'er!' mınncıtarıı.. Ne) se, ~id,·n 
gıdene zaten. 
MAYA'yı kurtarmak isin 

teşebbüsler 
l\la) a Galerbi'ndekı yeni ser 

gının açılısı miına ebeli\ le ter 
upledıği kokte\ldc haı.ır bu· 
lunanlara, ealcrinin ,ahibesı A 
da et Cımcoı:: 

Türk güreşçileri 
Favori sayıhyor 

eMa) a'nın 'ılda Uç b·n ıra 

> ı aşan bır nıa rafı \ar Bu 
ma rafı dort ) ı dır tt:l\. basımı 
karşı' 8nl&) a ça ı. ı) orum. I a· 
kat artık tak.ıt m kaım;ıcı •. Bu 
ergıden onra Ma) a :...ıpanı· 

~ or' dcıııtşı . Ba) an C mcoz'un 
bu kararı ,eerek o ı,:.ın oracıa 

hu .ınanlar arasında, •'"( : İ.s· 
ıanbul'un anrıt ~CHt!'crınde 
iızfintu ıle kar:ı annıı~ ır Ha
ber aldığımıza go e ~ıınaı e· 
'erlerden mılte,rkkıl lı.r ırup 
~Ma\a )1 kuıtarmak azmı) e 
harekete geçnıı, crdır Bu grup, 
hal çare ı o arak ) a iıı> a'nın 
.b r . anat Ku'ıibu ha ıne ge,· 
me ını \ e ma rafın Ü) elerde!1 
a ınacak a dalla kıırsılıınma~ı
nı: 'ahut da bu ca rr de on 
dört ) ıl ç ndc ergı açan anat 
çıların \ E"recekler• bırf'r e er
le bır pı:o-ango tert p enme:.ınl 
dil~Unmüş erdır. ~ mdıkı halde, 
•anat e\ erlerın ga)' re ti \'e A • 
dalct Cimroz'u manen \ e ına~
deıen de. tck'cmcH' karaı- ,,. 
rı erı sa~ e ınde: \!a) a Gale· 
rısi kurtulacak ~ıhı ııorunu~or. 

Serbest Kürsü : 

Memleketiimzde ma-
kine endüstrisine 

ihtiyaç vardır 
<Ra~ı: S lnridt) 

istikbalin me e e i di ·e telakki 
etmekte idi. 

Halbuki bu ut o gun t>lınd<'· 
ki nlıfuz \'e sa ahiyet.n bir par 
çıı ını. me e A bir elektro itık 
hakır imalllıthanemizin kurulına 
ın:ı harcamış o sa~dı o fabl'i· 
kanın buglın, Tiirki) enın elek
trıklcndirflme i dA\8sında çok 
mlıe~ ir bır ro' oyna)acağma 

şıiphe yoktu. 
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------------------------------~ BULMACA 
ı 2 3 4 5 G 7 r 

:t • 

1 - :ı. • 1 1 •• 

'iK\H\ 
7 30 A ılı Ye proırram. 
7 3S K rau-ı K r m 
7 45 Haberler ve t ua ra oru 
I! oo Karma l<llbMı m ı 1 
8 O S B C konur or ,.., r•ıı 
ıı 00 OUntın pr ıımı Ye kap:ınış. 

ll 53 

133ll 
13 45 

~amı. 

14 00 Hn vıı rapor ı akşam pro ra
mı n kApan 

17 43 
13 ıs 

*** 

18 30 Y ırttıın ~ n 
19 15 ı r hten bir \'llprak 
JQ20 AT. man An n 
JP 40 B ı nePenln t Irk atı 

20 00 Dan5 sarltı arı 
2015 Rad o itli~ esi 

1 1 -

20 30 Batı enıtrümnn arUe 'l'tırk 

muzı ı 
20 4.5 Rad o k me 
21 00 !va~ İC'mll 
21 ıs Tacba.koY k n li:aprt 

l'IOAU. 
21.30 l'ılrlh m ~en ae me rıkra ar 
21 4D Samba "" matnbo'lar. 
22 00 erben aıı.t 
:?2 ıs M al A ~ı ltadder A akan. 
2l 45 M El .'!. an n hnber er. 
23 00 Program n k111>anış. 

IC::T \~Ul ı, 
12 37 A ıı.ş ve program. 
1300 Rabu er 
13 n Danı m ı ı t 
13.30 B ~nt Oral - N rten S l•el· 

&An. 
14 00 M h r u ne eurlm için 

bestelenm s m ı tlt. 
14 20 Nlı:Ar Ul ger 
14 45 Hafi! şarkı ar Pedro \: argu) 
1500 Kapa~ 

*** 18 00 A ı 1$ Te Henr e Lt't'a orku • 
rast. 

18 ıs s ıhe lı\ PanMlu. 
18 O Konum• 
18 +l Ca m~ 1 
J ı 00 H'\'>ule• 
19 ıs Rad o 5Anfon orb ra!t kon 

aert a ı Georgea Bize • ~rıe· 
~ enne • 1 No ı b) J 
BaC'h Branndenb ırg kcn •to 
• 'lo " Soll!tlN KAmll 8e 
kerım'lln ol ııı Ham t Ala-
aıı~ıu ıKemanı n- ıın 

Saldam Plvano 

Bundan da daha KOLAY 

ve BASİT. 
bir,ey arzu ediyorsanız 

..... TAMAMIYLE OTOMATİK 

ÇAMAŞIR MAKiNEL.ERl 

ı - Çama~m içine yerleştirirsiniz 
2 - Sabunu korsunuz 
3 - Kontrol duğmesinı ayar edersıniz 
4 - Hararet duğmesini de ayarlarsınız 
_ ve 

Makıne Çamaşırınızı hem TEMiZLER 

Hem de KURUTUR. 

PHILCO T. L. O. 
.Hamalb••ı 101 Beyoglu 

M. M. V. 1. No.lu Sa. Al. Ko. Bsk. dan Ankara 
• 

\skcı ı bıı ıkleı ın ıhtı acı i~·ın kapalı uırf u u i) .e iha E'\ c çıkarılan 2000 ton odun tek ıf 
cdı en fıat ıım.rı Haca pah. l• görulduğunden tckı ar kapalı zar! u u ı; c eksı tmc) c konulmuş
tur. 

ihalı: i hııa ında .,.o !erılen gun \C aattedir. E'saf ve s:ırtlar her glin koıııısyon ve js
tanbu I.\. amırlığlnde goriile114 I i r. 

2000 ton odunun tamamı lm ıstek i) e lha e edi'ebileceği gihi 1000 tonar tonluk partıler 
halınde a~ rı a) rı istek.ı ere inale edılrbı ir. 

i tek ı erın belırtilen gun 'e aatırn bir saat c\ e'iııe kadar tek ıf mektuplarını komı•-
~on ba~kan ığıııa makb•ıı. kar ılığında \erme.erı. 5764 - 1286 
Cinsi l\likl;ırı '11

• l'i.111 '1', Tutarı <:. Tr.nıinaiı 
Kilo Kr. Sn I.ira I.ira İhalr. gun 'e aati 

Odun 2000000 7.25 145 000 8500 29/5/1954 11 00 de 

23 00 Kamb yo - Bora te proır&m 1 :--------------------------= 
lar 

23 07 Dans mU?. ı 

23 30 Char es aounod ın opera •· ı 
r•ndr.n kısımlar. 

24 00 Kapanış 

i 

JZMİlt 
15.58 Açıl Ye ı;ıro ram. 
16 oo MuaıLA Anıcı. 
16.2 a ı Mo rt Obua :P::l!rnet 

Fagot, Korno için dlnruııun 
t<ı b ı Srarln ttl • Re majör 
plnno sonatı 

ıs 40 Servet Cand". 
17 oo Alfredo Antonlnl orkutruın 

dan hafif m!lz1Jc 
17. ıs BaşlJC'.a proııramlını:ı 

mi. 
17-20 Gen rr koııufU or, 
17 :ıo Tlırkulcr. 

IS 00 Dans mclodlltrl. 
18 ıs in eu mut tult), 
111 oo Haberler 
ııı ıs t ab ı Batı m·ıallcl&l. 
ıtı 45 O· :r. n Erg!ln. 

tat al· 

'0 10 Şehirden kUçU;c tıab~r.tr. 

20 ıs Rad o gaze eat. 
:ıo 30 l mrt Ya:ı:nr 
2ı 00 Haftanın a yaal tstnalf 
21 ıs Lrkı Otuz .,.., Durmıış Ta • 

c olihından bcrabn Ulr:ıcüler 
~ı 4, ltnC't ı fıkralar. 

1 

BEYAZIT AJANSI 
HUSUSi 

ikramı~ e 

20 .\ tın 
10 
10 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

100 ALTIN KEŞIDESINDE 

Kazcı nan lor 
ne :ıp 

7923 
:moıı 

1858 
41>86 
5187 
74-19 

13461 
2fl75 
1586 

10570 
lO!l96 

3139 

i ım 

Ncr man Erman 
ıtkı r:okıu{! 

Guzıde Tunça lan 
~\. Alck an 
ı\ ot '.\landerik 
.~\\ ni Doğan 
'.'lliı)csser T'ektan 
Hasan Karakuş 
'.\Jehmet' A) bak 
\)han \run 

KEStDE 
~ 

I' 
'AYNİ 

.. 
GUN İKİ 

İ 1( R A ıll İ YE.~ İ 

50 ALTIN 
ve 

BALA HUSU Si 
1 KRAMIYESI 

00 
YÜZ L i RAYA 

Son l,tirôk tarihi 

24 . Mayıs PAZARTESi 

TIN 
KATiLiNiZ 

ç e k i 

31 . Mayıs . 

j f 

rtvi 
poıO 

"---ID O G U B A N.K 1--
l lst. Lv. Amirliğind~n Verilen Askeri ı 

Kıtaat llônları ·---Mı•rzıfon 1 A~l~uba\' Hzl. Orta oku'ıı bınalannda onarım 

potırılacaktır Ke.ıf bf'rıc • 21842.03 ıra geçıcı teminatı 1638.lj 
ir~dır. ihale i 31/.• 1:J5.r flazartc ı ııat lfl da Çankırı A' Sa. 

.\1. Ko da )apılac:ıkt r. Kr•ıf '" şartnamc:.ı oğ.cden e\\'cl Aıı
kaı İ t. L\. \. irnn k1>mırda \ e '.rllrrzıfon ve Çankırı \s. Sa. 
\ komıs\Onlarında '" 4. Yrrtiçi :.ırk. inş. 'e Eml:ık :\ld de F,o
rülür i tek ilerın bun.1 benzer 20000 liralık belgelerini tali gLin

'c! t hariç iha rden en az uç guıı <'ne! 4. \'uıtıçı İn,. 'e Em iık 
:'ıld ne ıbraz a ~eter ıl. belge a maları .arttır Teklıf nıcktup-

annın ıha c ,aatind"n hır •aat eV\ eline kadar komi-) ona 'enl-
ır.c ı Po tadaki gerıkmclcr kabul cdılmez. (1335·5946) 

* 
Kapalı zarfla 3300 kılo tutarında ro adet ku plu bakır 

.ııcmek Rakrac. l'e 11000 adet ku plıı bakır ~·ay kupası :n.5.1954 
pal.lr c,i aat 15 de İrmıt Dı.. Sa. Al. Ko da satın alına
caktır. Bedel 244i0 lira !?Cl,'iC'İ tem naıı 1834 lıraciır -ıııı· 
name komi 'onda ~r b!lleden en el Ankara. İ t L\ .\. ilan 
kı-:m ncıa .,örültir TekJ.f nıckıupiarının ıha e aatindcn b.r 
saat C\\ el' ne kadar komısyona 'erı me i. (5889-1316) 

* 
\çık ek ıltme ı e 100 ton aman 27/5/954 per.cmbe aat 

11.30 da Topkapı Maltepe As. !:ia. \ ·. Koda atın a ınacaktır. 
ı.. .. :~ u 12 kuru ı:rçıcı tern•natı 800 liradır ... artname ı komıs· 

\Ot dıı goril Ur. l?.38 

Aç k ek ıltnıc ı t:ıhınıne 1 150 ton Ot un biçme i, b:ıl)a 

yapma ve nak ) atı :l7 /3/!!:i-t peı·~enıbc aat 11 de 'l'opkapı llıı -
tt'pe \ . Sa \ l Kod .. ılıalc i ~apılacaktır. T:ıhmını fıyat bıçmc, 

ku,.utma, bal)a )'ap111a ve nakll\e i kilo,u :'i 3 kmuş, gcçicı te-
minatı 619 lıradır. Ş .. rtnamesı komi \Onda goril ur. 1339 

Açık eksı'tme ile 90 to11 kunı Ot 27 /5/934 pcr~embe saat 
10 da Topkapı l\laltepc As. Sa Al Ko ela atın a ınacaktıı· Ki
lo J 16 kuru~. ger,cı tem natı 1Ul10 iradır. ;;;aı tname ı konı,s-

' on<'a göı iılüt'. 1340 

Kapa ı zarfa B50 ton Odun 16 haziran 954 prrşembe aat 
11 de Topkapı ~laltcpe \s. Sa. ı\1. Ko.da satın alınaraktır. l'onu 
55 lıı a geçıci tcmln~tı 3.ı06 lıradır. Şartname~ı komıs) onda gb
r:ilıır. Tek'ı( mekıurıla, ının iha:c saatınrlen bır saat cnc'ıne 
kadar komı ) ona ve•·ı me· i. 1341 

59-l!l - 1338/13-H 

* 

1 

-

P. A. O.' aJl şı 
HURDA MALZEME 5,All 
Ş k . • d buıuııa 1 c· , 
ır ·eıımızın Kuruçc•'ll" Tc isaıın a r ı 

hurda malzeme satı~.ı çıkarılmı~tır. AIAk 811 8
11dilr 

lısma saatleri dahilinde adı geçen tesisat ın 
racaatla, atılacak hu:-dalan gorebılirler. • 

rnııı· 
Tl'klıflerin en geç ı hnlran 1954 ııl;~a r 

koni - Vakum P . O 'na ıe' rlıi ı ıcıı oıunıı 'f''' 
.. terilrt1' 

Satılacak malzeme aşağıda gos 

. , ... 
1. Muhtelıf eb'ııtta iç ,e dış li~t.k· 

\\ avne benzin pompa ı ak a01ı . 
:ı. E ki ko'onlar. 
4 Akumlıl~törler. 

5. Rrodıemeter Konıör'rri. 

6. \\'hiıe ~!arkalı 3 tonluk kam. on 
7. Gı·e Tııbanca'arı. 

8. Şerıt rc,tcre. 

Şirket, satı~ı ~apıp \ apnı amakta 

20 00 z e r rl Cı.•,.de Ça a. 
l\.lt t C'"e-mal Ve lhc D:\naı 
Sad~tt1n Heper • 

:ZI) ~ Rad)o a et 
20 O Kıaa ıe-bır habrrlerl. 
20-la Mustafa Ça !ar 

21 55 Jlorsa Ye Tarınkl proı;ram. 

22 00 8 un Yaman. 
22 30 Yıı ıu n son ı 

1 

2 
2 
2 
2 

• 2859 
13422 

li29 
1032!5 
10384 
12978 

"Adnan Kosur 
Cehle Altınıas 

'.\fehmet Gokçen 
'talık Türkdoğan 
Zehra tn tuğ 
\yşe Yığ t"lİr 
Sc\inç 

1 
Kapalı zarfla 8 kalem paratoner malzeme l imalatı yap 

tırı araktır. loi:eşıf bedeli 31990 !ıra geç·c tPmınatı 2400 1ı· 
radır. Iha e ı 27.5 1954 per;ıembe aat 11 de nkara M. S V. 
4 Xo. lu .Sa \1 Ko da )apı'acakıır. Ke lf \e şartnamesi 

W O ~birden e-hlre. 
21 00 Haftı•nın aıyul IC'rua 1 
21 13 Rad " lk 1 rk m sı .. ı 

Topı ııuau. 
2200 Kon c:mn 
22 ıo L d,. van B,.r ho en P a-

no .Sonatı N •, 32 op 110 •Ln 
bemol ma or 

22 30 Ca • vl'n .. r n uatt. 
2l 45 Habrr r 

TI:KNİK 'OXi\'ERlô\fTE 
20 U Açllıs ve i ahlı mtizllı:. HA• 

• rlı an '1'11 takdim ecen: Ö· 
mer Umar Eıı~rltr "' Br· 
ahms •Akıt.demi töreı:t• \l•~r 
t rll Oı>. so bJ Qn<hm~. Mı 
minör 4 cn!onl, Oo. ~8 
c ıDçora ı minör. Pi ·anı 
konçertosu 

22 00 Pro rom T~ kaı;ıanıa 

l ay b.r ı;Un •11 ı .ı . 'T' ıs ı:ıın ı '.SO T .ı~ - ı ı:ün g , ı . ( On ""Umedea 
fazla brhPr krJlnıc lc;fn lıPr rbn %0 kuruş alınır.) 

DOltTORLAR 
no.K fOR ÇJPın l' - Cılı.. Saç, 
Zuhre\i Muteha ısı. Be\O~lu 
Po~ta Sokak Tc fon 433~ 

Ur. ABIMf:l,EK - Cılt ~c Zuh· 
rc\t Hastalıklar Mutehassısı. Be 
)Oğ tı, I tikla' Cad. 407, Tel· 
41406 

J>ARİI .İ \'I; l\ltTJ:H ~ 
JAIJPf;\'Kl:R Elektrokar· 

RoG \:t., YAHUT IAR:\I \RA 
kl~ı ında 6 - 8 )atak odalı \e 
konforu kıra ık kö ku olanla· 
nn !l • 12 ara ı 84364 No. ~n 
telefon etmclcı ·, 

t.UE1'.KÜ\ ;rn; T At KO:'\I"OR· 
LU satılık VıllA. !'elefon: 82051 
Saat 14 - 19 

\ fll.IK JKI H \İRı : ı.i Be· 
a tımlılara ş falı, boş. 

Bulrrurlu M!isellataşı 

dioğram. Cumartc l öıtleden 
soara ha talara meccanen b:ı 
kılır. Harb )e Halibkargaıl n: IKAPWA ntr.ill'Cİ kat 
No. 82. 600 m2 betonarme depo kira-

------------- ltktır. Telefon: 13370. 

1 :W-A \' \'. m: tı.ı: F .Aİ7. iz. EML le 
UADl\'EOf: ı ı:u:ro!li ı.u -

mustakil b r ev moblell 
mbblesiz k r:ılıktır. 

l\lüracant: 52603. 

SATIJ.IK \H S \ - C' ıahpa· 
.a • Koe mu taiapa a a r it)" 
le ama•)a cadde • Tram\a) 
~olu ııra~ıııdn . C'enahp.ı a a 

Bostancı ile KaTtal arasında 
bahce~I evlere m!isa't ucuz fiat 
la ar ıılar :ıtıhğa çıkarılmıstır. 
Satış )erı; Bostancı Tramvay 
durağı, fırın yanı 538: te'efon 
52812. 

1'tf VTEFE Jlflf /C 

1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ltın 

• 

• .. 

2348 
12158 

4535 
11493 

7nfl0 
13644 

1228 
11279 
l0525 

2223 

368Sl 
1596 
9504 

10323 
4343 
1734 
4494 
8319 
9076 
6943 

13075 
216 

3202 

llüse~in 
Y fa Paner 
Ekrem F:ng n 
Ünal Ercan'ı 
lhıli' Sarper 
Yusuf Kırma~ 
Zoı ali E merci 
:\lıikerrcm Unar 
Durmuş Karaağaçlı 
İ mail Zühtil Onacur 
~c et Güray 
İbrahim Özkan 
'J. Ref k Özg!in~ill 
Sıtkı Ergani 
:-.ehcr Ba)er 
Hicr'.} e Şen 
Fevz')e Ar e.n 
İlhan 
Erdal Gilzcl 
Gergcn Ôlda' 
Ent'n Yaroğlu 
Sa'fıhaltin Ooyran 
l\lu tafn \'a\ uzkan 
Z31'if!" Ko\'aŞ .................... --------------------------------..: 

,,_ Sayın Devlet Memurlanna,-, 
Mağazamız Peşinatsız Peşin Fiatıno 

6 Taksitle Satış Yapmaktadır. 
Her ne' ı kadın ve erkek } ün ü kumaşları. 

htbiıkler için hazır ELBISE çc~itleri 
çocuk 

KAR~t\MÜRSEL 
MENSUCAT FABRiKALAR! 

SATIŞ MAGAZASI 
Su'tanhamam fkıncıVakıf Ha!l altında 

ve 

i~1 İB \il ÇA ~I \ ır Fabri.ka-
ında \•ıkanan çama~ırlar C\ ı --
kadınının ze\kld r. 1''eriköy 
81268 

ra tında c kı h. kc\ b na 111 
40 meıı e me,aiede dort 'o 
ar nda 40 mt'tr Ct'phe 

. 
TEKNiSYEN ALINACAK 1685 l\12 ahalı nı.ı.te~rı 

he •c \C ın :;ta mu-
ı. ccle ol r k atılıkt r \Jurıı \l\.ORIHO~ 
raa · ~fahmu pa a H.ıc l\uçük G nıofon al n.r. at·lır E Ifeı ı 
Cam okak Mchmclpa a lfan I Rad\ o b\ ı. Ga at, Yuksekkal-
No. 8 Tel 27033. a.rırn 25. 

!lı)arbakıT \ . İn aat ve Em ak l\ludurlugune 875 ıra 
uc1 etle b r r.knisyen () ıık ek nıuhend s 'c) a muhend ) a 
lınacak ır. Isteklılenn gereklı belgclerılc Dı) .ırbakır s in· 
ıa.ıt \e Em ak Mlıdilrluf:lıne mtiracaatlaTı. (1466~470) 

komisyonda \ e öğleden evvel İ t L'. . lan kısmında gii 
rülllr \'C 150 kuruşa komisyonda Hr 'ır. htckl lerın ıhale 
"Ününden en az uç gün evvel Hv. K. f n~. Gr. B k. na m!ira· 
caatıa ) e er lk belgc~i almaları ~arıtır Teki f mektuplarının 
"hac aatindcn bır aat ev,·eıine karlar koıııis~ona \'erilme-
si. Po tadaki gecıkmelcr kabul edılmez. 0270-5633) 

* A,agıda t·ıııs \e nııktarı ~az.ılı cbzc kap. ı zarfla 10 hazı· 
ran 1054 per~embe aat l 1 de Sarıkaıııı~ \~ Sa \I Ko d:ı -.ı· 
tın alınal'ııktır !;iart11amc:; komı~~onda ~oı·u ur T Fa ııl)a ı'c 
domates paılıcan ı c kab· k T Bıber ı <' hanı) a lıç a~ rı talıbc 
'e) a ta ııl~ ıı. domatc • bam~ a a~ ı ı ı>atlıcan kabak bı· 
ber o mak üıcrc ikı a,>ıı talıbe ıhale cdılcbılır lcklıf 
mektup annın ıha le saat nden bır ~aaı e' \ clınc kadaı kom ıs· 
yona verilmesi. 

Cın i 

Taze fasu ~a 
Domates 
Patlıcan 

'l'azc kahak 
Taze biber 
'l'aıe banı}a 

.\l ıktarı 
Ton 

44 
44 
44 
24 

" 

* 

llrrlr li 
J, ı ı a 

15400 
13200 
11000 
4800 
2800 
1400 

48600 

G. 1 c•ıııinatı 
1, i r a 

ıns 
!190 
8;l'i 
3ô0 
210 
105 

364S 
<1U'7-G3iiı 

A . fht.)aC içın aşa ıda ~eri \c mıktarı yazılı 2 paıı 
ığır eti hizalarında yazılı g1.m \e saatlerde kapalı zarfa E· 
!azıt: As. Sa. 1 Ko. da atın. alınacaktır Şıırtname'er komis· 
yonda gönilur. Teki f mektuplarının hale saatinrlen bir saat 
evve 'ne karlar kom .) ona verilmesi. 

Te~Jiın ~Jikdan Ilt'dl'l i (i. Teminatı 
~ r.ri 'l'on l.tra Lira 

E'Az.ıı! 
Bingöl 

180 
140 

243.000 
189.000 

13400 
10200 

lhalr gün \ e 
sa<1ti 

8 6/9:S4 11 
8/6/9.'l4 10.30 

(1471-6476) 

FOTOGRAF MAKiN 
·1nıı· 

Görmeden kar ar 'ernıc) 1<abc ~I 
Emsalınden iı tun olup f atları re f~A 

TİCARET v:0

P
1

SANtAYcl 
1 

ı<Ot-1 
• ' 1 f1;111 ~ c.ataıa 2 ~o. ıu ~ ,a~ 

M"h d" s·· n aıır.a u en . ~s v_e urv~ya c 61]11;~ t ~ 
ı Çankıı ı 4. \ urtıı;ı B.K. ~le:-kcz Jnş. \cndıs 
675 •ıra ucret~c b!~ Y ,\Jühendı 'e~a llfJ ,pleflr ııt' 
lık ucretıe hır $ııncv .. n ıf111Jc3ktır Ta 

1 
ıl. ) 

gel erle ~.5 ~la~ ıs 951 :ününe k:ıciar çankllı'lrı· 
:\lt•rkez ln~aat \e F.:mlfik :\ld. ı:c mtiıacaat g..~ 

L~tcnilen be ,;eler: • ..., ~fd 1 
f' • c ~ ... ,, 
-.ankın 4 Yurliçi R K. \lı'k Ins. ' ·ara!' .~ı 

gcçıci hıznıet iler kadro unda tekni~' Pn ° drt ,c ti' 
lı olducıına dair sarih ::dre~ı 1 c1ılcl\çf'. ıı : ı-~l!ıd 1ğ , 
noterden ta-dikli dıp'oma si.!rcıı. •)l ha ısıne ı 

• 1 • • 1 \C\ll 
cuzı ;.ını orncğı. \'ar ;ı bı>n•P \IS aı; ı • ~ 10 
tc·zkercsı. var a terhis tezl..-rcsı örnc ~ ~ l IÔ~ 

- -- ··g"İJ J~~ 
inhisarlar Umum Mü~" ODP 

kaolıO' 
Satmalma Komisyonu Batıcnı ~e~ 

1 - Mevcut şartname ine nörc 1
1;
4 bıril3 J ı O 

riurme ma'zeme:.ı kO\ a kazma k111 e ' ıı•ı.tl t 1 
. c ' tum. lanz ıakor .... s. pazarlık ~urc .) gunu ~ 

2 - Pazarlıkları l ı 6/54 cuına 00ıılt1111 

1 

ta~ta nh sarlar umum müdürlıığ'u sa ıd~ 
yapılaraktır. 011ıın111 eti P 
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