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Bas bakan Adnan Menderes kurduğu hükfımet in proıı;rn mın ı dün saat 15 de Biiyiik Millet ~leelisinde 

PARIS MEKTUPLAR! 

,Laniel kabinesi 
günlerini 

son 
yaşıyor 

Yazan : ORHAN ARIMAN 

-, 
Bugün ikinci sayfamııd~ __ I 

IMDA Menderes, hüklimetin programını okudu 
Hükômet, Türkiye' yi mamur halef 

azminde olduğunu bildirdi 
1 

~':ıı\~: 
~~~ ltliıı YALMAN 
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~'llllaıı ~ oıı(a) - Ra$· 

}llkfı 'lldere biraz 
~ "'I( iller 
''ti ~11 in pıogram k 
~•tt, ltı.:1 l\ternste tı!'> t • 

itı \ 
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lthekili niz ge ırme S ~:a:aıet .. ri; ·i~tl-
~ ~t 1' dııcı nı, mus· 
~ •.ı,11 de~rinin ha -
~t ll4i 1111lkıı n her • • • 

~ıi•·~~~u drıırı b1.- 1 Hıtrrıvet nizaını 'lliiııiı · l\luhaleret .7 korunacak ve soclar•n 
~ 

edilecek ~ ... ~~:~:~:~~:~~ ~: unsurları katiyetle tesbit 
~.;~;::·~·~:!;'. Esnaf vergi dışı bırakılacak, kredi ihtiyacı karşılanacak, muamele 
~!:~1" i0

11

": lıirdu - ve diğer vergilerde, Bankalar Kanununda değişiklik yapılacak, 
~~~l)bır Uki~n:': ·~= / k d"I I f d"I k P I ~~t;;~~i;:::ı:: sermaye yatırım arı re ı ere ınanse e ı ece , etro ve 
... ~~:~~:l11i~i~~~t~~~~ ~ abancı Sermaye Kanunları hususi bir yer işgal edecek 
ı'\~ ı t~ e 'uklc-

~~t~:1:::::,~~:.:: Köy ' Te okul daVası halledilecek 
~'>' liırb ııetı ı·e lcrinl 
~it ;~ıııı 11z a lı bir pro-

\• ~~:ıt l'ıl l'ııılert's. 
liııtah~ı llıl) nr, g:ı 

t._ ı 'ö)( lıir f'da ile 
.:" U\ordu, ,.,._ ~. ,_ 

lh,. °"'"de 
'- ~"14 bir 1 tırkhl' 

Programda, Amerika ve müttefiklerimizle birlik 
bulunduğuınuz, ordumiızun kuvvetlendiği teyit 

t~~ ~ra\ dl'ınokr:a ı 

~~:-.0~~:~~~~~1' ~:ı!"f; Pı·ogı•a111 ii.: ·eri11de yaı·111 Mecl.iste fJÖriişnıe 
ı.t.':"tt ~~lljj ıı, hıııııın 
<"l ~l~ ~"ti hlrlıtrh 11' nn u l ~!uhııbir mi dP!I 

lıalinde 

ediliyor 

Tiuk tıkımının ~ampi) onlula namıet iki gül'e5~isi: t\l ustafa Dağıstanlı H Osman Kambur 

Takımımız şampiyon oluyor 
Dün yaptık/art dokuz müsabakanın hepsini kazanan gü

reşçilerimiz takım halinde finale kaldliar 
'-~l~~\Jııı {"~in nıl's· Ankara. 24 - Ba~baka:ı Ad-
~.ı.~'-lıı ııİ bır tarar . nan Menderes yeni hukiımetm ı 

~,, dit:er'ıtn ,,. a· program nutkunu bugiııı l\Jec ı -ı 
ı.:~ııı t te okudu. Bu münasebete yeni 

yapıllıcak 

•• 
Hükumet 

Tokloda ~apılmakta olan Se: ı. 
best Gureş Diın~a Şanıpı)onası· 
nın ilruncil ~ununde Türk ı:ures 
çıleri 3'aptıkları dokuz:. müsaba· I 
kanın Jıcp.>iııi kaıanmış'ardır. 
Diınku ı:Lireşlerde Hiiseyin Ak· 

""~~t;n tanı a:~~a~ ~leclıs fevkalade günlerınden bı 1 

lıltnaı rıni daha yaşadı. ~lillehekilı ~ı-1 
Lı't~, ~ arına kj 
'it .._ l'ııı · rolar da, dınleyki sıralan da tı 
~·~~I '1"dl'n ı? •• " hm tıklım doluydu. luhalefet 
~ ;:_ıı ,:!;t, iktiıJ~:~ millet\ekillerinin Jıep 1 ı:c~mıstl 
~'. ~ la~1 ... tnak Si'\'. Bu arada ismet İnönü 'e Osman 

~ t " 1llbab Bolfikbaşı da ,·ardı. 
1 'lıliıc s,.v_ Hukumetin program nutku-

a\ ~"~ı ''' ılıi· ı... "d· nun okunması bir buçuk saat 
t. t ' ' " .. 1• r. lllrra-
"lt .. ~ ' " d de\am ettı. dikkat ve alaka ile 'ı " lr ·• rn l?e· 

Ilı ,.a din 'cndi. Yer yer hararetle alkı 
~:<ııı '~ '''liieııı~!'lar landı. Menderes kürsüye gel15in-

l.:.~":\ı.ı '"'1l'e ııru. k f 1 ~ ~..,~ '~ "ılııı ! ' .. d"- de n• ayrılışında al ·ış tu ani) c 
\ ~' t 1ııı,.~ıılciinı lır karsı landı. 
\.\'~ t"bl "ı, hb r Nutkun baştarafında Demok-

Programrnm metni 
Anadolu Aja n sı baş Amerıkalı~ ı. ~Iustafa Dağıs· 

Ankara, '.!4 - Başbakan Adnan tanlı )!acar \"e Amerikalı;> ı, Bay 
.\Jer.derc:.ın bugün Bu} ük :\lıl- ı·am Şıt Arjantinliyi, Osman Kam 
Jet l\leclisinde okuduğu hükü· bur Japonu, Bekir Büke fsveç-

ı met programı nutku sudur: lô)i, İsmet Atlı Rusu, Adil Atan 
•Çok muhterem mı ilen ck ıli facarı, irfan Atan Japonu mağ-

arkada lanmız. li'ıp etıni:ılerdir. 
Hattıhareket ,.e sı~as! nokt~I Böylece bütün :üreşçllerimiz 

nazarımızı. ıeskı' atı esasue h~- takım halinde, bugün yapılacak 
tfim'eri gereğince. beyan \e ı· !inal müsabakalarına ıtrmeye 
fadc etmek tızere soilerime bas· hak kaıanmı.ur. 
l~T;k~n Onuncu Ru)·ük Mıllet M~e Gıircslcr bu.ı:ün neticelenecek 
!ısının muhterem flınlarını hil· 
kıimetimrz adına en derin bir tir. 
hürmet ve muhabbetle selamla· Türk takımının dünya sampi· 

,~-~ ı,1~da , . ., .,0:~ rat Parti iktidarının icraatının 
~~, lıir b''· ita, be· son seçimlerle milletin umu mı 
~ttı~ ~lcı .. ıı rrhf'l çi tasl'ibıne uğradığı anlatılıyor 
•tı.."llfı "llı ı ı bundan sonra muhalefete tema rım . 
-~Lt '°';u v., ~·1.ır. ediliyordu. Milletın yakından ~AZAR! DEGİŞİKLİK 

lionluğunu kazanacağına muhak 
kak nazariyle bakılmaktadır. 

lıı. ~ı•ııııı t r"cek lını tanıdığı dünkü iktidann bugün Derhal ifade edelim ki, huzu· 
~· ~ •ııın ' 1111

• aşırı hıirriyet taraftan kesildigi 1 runuuı yeni bir programla gel· 
'ı ""~le llı l' rıı · · ı k k 1 mi~ değiliz. Çünkfi bir iktidar de "'~ ıııı,ı .. ıı ... r .. ,.,.ıle \ 'C adeta mıııetı :ıu me ·arşı ·ı· Serbest Güreş Dünya 

lı..:'l- 'ıı1t tdır )'ama davet eder bir hareket tar ~işiklil\i kar~ısında bulunmadığı 
'-~ 11~r 1"t ıı ıı~t ı,~ • u takıp ettiği anlatılıyor. son l\JJ::R'A YE n ::u l\'EB,\TLARI KOS'GRESİ - Rırlr.şmis l\liUet· ınız zibi, hükümette vAki deği· Şampiyonasının üçüncü Haydarpaşadaki iıııiliı Anıt mezarlığında yapılan tıire.ıa 
~'I\ 04'" ~"lıa ~• eçımlerde \&tandaslar bunlara ler Gıda ve Tanm Te,:;kilatı Akdeniı üçünrü ('ayır. mer'a ve )em şiklik de sadece nazari olmaktan gününde yapılan müsa-

~ d: "ıtı, ... ;nı ri . !asık olduğu ee\·abı vermiştir ııebatıan lionf re i dün saat lO'da Anltarada açı lmıttır. Toplantıya, ıleri titmez. Binaenaleyh parti· b k ı da. g ı lngı•ıı•z JDe J g\ol: d 
~~ 

.. ~ ~ ...... "°lıı.. . •Rıı . . . ' f b ld ·,.· .. a a ara ır son e en zar 1 Dl a "•ıL.''"" .,.. 'k dıse te"ekkıil e durmanın bası- 17 memleket deleıesi i~tirik etmiş ,.e ça lışmalara Tanm Bakanı mızın vaı e aşına ı:e 1ıo1 gun· -----
"<'lı11 r, ı\, Jpa D ~ s.. 3 d 1 s d ' Ök • it · ı b !fi den itibaren taıbikinc başlanan haberler. neticelerle r e-

' 1'ıı 1-tı 'k ı 11tı tıl '11'\1 ( e\·:amı Sa: ' , ıı : e • e ım nıen in onu ma ı ı e a anmıstır, <Devamı Sa. 5 Şü. 1 de) simler 6 net sayfamıula· bir tören yapıld 
,~:-•ı"~:ı taı~~'~a7.a: u· k d . . • d dır. 1 

· d 
11 ,~ • ır a ın, uç ıan arnıanın ~~~,:1~d~r~:;; ""- Yeni telil romanımız Amt mezarlığa bir levha konuldu. İngiliz Elçisi 

'tat~ 1Nıı ~" ~k tecavüzüne ftdradı!lını bildirdi ~-------- · Bowker bir konuşma yapfl 
1 lkı·1 ,., . !harı P' ·~ B fJıi Şİiep on • it ... ı u JQPRAK .naydarpaşadaki Jngliz me· zılay Hastabakıcılık oku:u mil 

'~ Yara- Ak 8 h ı· I 'd ld k / k :ıarlığı.nda, Kırım harbinde Ö· dürü, Selimiyc garnizon k o· 
~-Ilı 1•t ŞOm O Çe ıev er e yo an OÇITI an ÜÇ ÇOCU anası l"arpıştl len İngiliz askerleri için d ikilen mutanı . fngıliz kolonisi ve ba-
~ liı ı:11a~ ı ı UYANACAKTIR ~ - lb'deye bir- levha konulması ı h 1 • .... :h,trj .. :•nı .. ""· Naı"le'yı· çobanlar, Florya cı·v arında sabahleyı·n baygın bı"r sın mensup arı azır buıunmuş "''~ ···- k Armatörlere ait . p;&t.in .. ciJe. münasebetiyle dün saat 11 de laıdır 
"' ~t ~tı ı; ı an i .. 1 . d d ;tı"d" \ıı •ra. ıta. h "d b ld I YAZ.\K: bi ile •K. Sadıkoğlu ·(lehi pa· yap ı an merasım c. mo crn İn;ıl l bu~ Uk clr;'sı, hitabe· 
\' ,, ~~l•rl~dıı"n:ıra1c'> Ol e u u ar .. zar g~cesi Kandı li onlerinde hemşirell#ın kurucusu ~lis sinde ~fıs Florence Nightin· 
t. Ilı '"llıtı ıı Muzaffer Orhan çarpı,mışlardır. Her iki gemide Floranc Nigbtengaie de anıl· ga!cin ha)ııtı \'C çalı.malan 

•tt •r. , 0 
11

' · E\\ clki gece ~ebrımııde mü- babını z.i~ areıe gitmiş ve saat \c lçınden uç jandaı ma inmi~· de bir miktar kasar \'uku bul- mıştır. h kk d . 
, ... 1• 11 ""'r~!lı1· 1 c ıf bır hadi e ol mu~ ve uç jan 21 sıralarında da evıne dönmek tır. Dolmu 'o cularından Na- Buyrukçu ~ı · d t t b a ın 8 genış ma umat ver-·•, ııı " ıhı 1 ~ mustur. Zarar zıyan ve kazanın •• era ım e an ul Valisi m·,; ıeng:n \C yük ek sosyete 

~, "ııı, ıı. ta 
1 

• darma kaçıl'dıkları evli bir l\a· üzere dolmusa bınmistır. Nai'e- ılenın yanına yakı.asan jandar. sebcbıni tahkik etmek üzere teş- Prof. C:ökay, tng'lterenin Tür ye mensup bır a le k z.ının in• 

~'\ ~ 't11 ttr.tn ' '" dının zorla ırzına eçmı lerdıı nin bindiği otomobil Bahçeliev- ma'ar, kendısıııln bır mahkOmı· y k d kil edilen hır bilirki~i he) eti diln kiye büyilk clçisı Ekselans Sır anlık u nı!lda k:ıtlandıgı me-
'-.'\._~ıı 1~lı V11t::d'" l lddıa edıldiğıne gôre hidbe SO\ ter ch·arında bozulduğundan, ŞO· ~eti oldugunu ileri sürerek gô- 0 in 0 neşre kaza maballı'nde tetkıkat yapmı" Jame:. Bowker. Pakistan nfç . kk . kd 1 d k 

:"ııı. 11 '•v· a • e o muştur; l för arab:ı) ı ta mır etmcğe başla-, türmek istemişlerdir. Kadın h iç .. 1 ,.1 . ~ n ·atı ta · ır e an 1 tan son-
'- 'l'ti .. ırıın s 1 başlıyoruz tır 1:1 mu,te•arı. Fı·ansız b:ışkon· ra ozlerınc .ô)le dcum etmiş 

, tltıuk • amatyada oturan 30 ya~ arın- mıştır. Bu sırada, Balnrköy isti- bir suçu olmadığını söyleyerek · . . 1 50ı 0 u. İtalyan kruısolos vekili, tır: 
ti : ı; d Ve dnkı Nai e Aydemir. evvelld kametinden gelen bir jip, botu- gitmek i tememışse de jandar- Hfıdısc fızerırıde tahkıkata de Profesörler. Kızılay hasta bakı- •- Ha) atının on sekiz ayını 

e) &un, Balmko)de oturan hır ah- lan otomobılın :>anında durmuş (Dcumı Sa: 7 Sıi : 1 de) ----------- \Jm edılmektedır cılık teşkJatı tcınsılcileri, Kı- <l>cumı Sa: 7 Sü: 5 de) 



-ı VATAN 

JPAR iS MEKTUPLARIJ 

• 
aı el kabinesi son İnam im ı yacak 

yaşıyor Maçka konservatuar binasına 
tüfün yerine kömür doldur ,ldu 

H ~VA: . _ ., , . 1 Kıbns heyeti 
vAzıveT.ı·.~~ M.T.T.B. ni 

parıs. Ma.} ıs r 
-Fransız: 

parla
mentosuna hü 
kümet beğen
dırmek ve da
yandırmak ko 
Jay bir i~ dc-

Fransızlar, istikrarll bir hükumete 
Tabii yalnız kuv 
'etten anlayan 
komunistler, bu Senelerce tuti.ın dcpnr.ı olarak kullanıldıktan sonra basının 
ı.aafları usta· devamlı ne~rb atı uzerıne birkaç ay ewefül bosaltılarak Kon
~a ku 'anmağı sen·atuara bhsı:ı edilen ?ılaçka eski İtal~ an sefareti binasına 
ıhma! eımı)or- son &ünlerde Beledıyenin stok kömlirleri doldurulmuştur. Diln 

Yeşilköy l eteoroloji is
tas~ onunun tahminlt'rine go 
re bugün şehrimiz ,.e cha
rında ha\a önteleri az bu
lutlu, sonraları açık geçecek 
tir. Rtizgarlar deği~ll• yön
lerden orta kunette esecek. 
harn sıcaklığında dıin" nis
betr.n yükselme olacaktır. 

Ziyaret etti 
Şehr mizde bullLnıın K ıbrıs 

sahip olmak için . 1956 seçimlerini 
sabırsızlıkla bekliyorlar tar Fılhakıka b d . . • 

1 1 • d u me\Zıı a ma'unıatına mUracaat ettığımız Konser\'atuar. Be-yara ı arın ıa e . , · 

Turk Kurumları Federas~onu 
Fa~kanı Faiz Ka) mak diln M 
T. T. B. genci merkez n tı)a 

ret ederek K•brıslı Türk genç 
lerinın sevgi \'C selAmtar•nı a· 
na vatn.ndaki Tilrk genç! ğ nt 
ılet·lğın sö~'em ~ur. 

ği'dır. ~ 
Sa •a v~ :ner -------

sının durdurul- ledıve Emlfık \e lleledi)'e Jl:tısat müdürleri bu mevzuda hiç hır _____ _) 
l'AZAl\: 

:keze davanan 

b"r koalisyon. 
meclısın d:ıha 

ORHAJ\7 ARl~l~1 

ması pazarlık izahat \erme it i:stemcm ~ erdir. Konservatuar müdurü binayı 
polıtikasının ~e Eml k mUdi.ırlil~uni.ın tes im ettilini. Emlfık mUdUr mua\lni 
nı b r mağ!Ub _ kömür Jşlerii'ın Iktısat m "idür"üğünü a!Akalandırdığını, Beledi\ e 

Dunün en yiiksek hararet 
dereeeı;f ..ı. 26, en dü~ük + 1 
14 olarak l;;n~ dedllmiştlr, Faiz Ka) mak bırllğ"n ~eref 

def•erını ımzalamış 'e kcndısı
ne M. 1'. T. B. nın bır rozeti he 
d ye ed lmıştır. rok sola me al ek er.)etıne 

rağmen ve bugune kadlr ş ba
~ında ka ab dı i e, rı~· c.ıt hu 
kümet reısını çok talıh!ı ola
rak usıflandırmakta : .. a ... ct var 
dır. 

Geçen hafta, Hındı,.i.ıı me
se esının Cenene konf,.ransın. 
dan sonra goruşulme:.ıni temın 
için ıtimat oyuna bas rnran hü
kumet yanız ikı reylık bir fark 
la ikt,darda ka'abılmıştı. Meclı 
sin bu itımadına kısa \ideli bır 
• tecıı. demek daha doğrudur. 
.Bu durum karsısında Fransayı 
yeni bır sıyast krizın beklemek
te odu u asıkiır olarak orta)a 
~ıluyor. 

*** R ene l\Ia)er in du mesinden 
sonra FTansa uz.un bır hü

kumet buhranına maruz kı1l
m.ştı. Hındıçini mcs' c i. Ş.ı.ıa 
li Afrika davası. ikt sadı du
rum, Avrupa ordu,,u proJe i, 
At anlık Paktının l erıne getı
ri mi)en vec1beleri gibi acele 
halli gereken ışler karar a .abı-
1ecek mes'u idareciler b•kli)or 
du. 

Nıha)et 28 Haziran 19=>3 te, 
1.Iılll l\Iec is. Jo eph Lar.ıe' in 
başkanlığında teşekkul edrn 
kabineye ıtimat oyu vermekle, 
uzun surmiyeceği ümıt edı'cn 
bir koalisyonu iş başlna getirı
yordu. 

*** n aha Berin konferansı ari-

Yatan'ın Paris Muhabiri 

lıtikasının tamamen ifliıs etıı
ğını aksettıri) or. Dahıll h:ffp
lere tekaddUm eden hava lıu 
memleketlerin Uzerıne çökmuş 
tür. Korku, sabotajlar, cinayet 
:er, kiltle halinde tevkiıler 
J.'ran iZ ıdaresındeki ŞİmaJl \f· 
nka11 ı o turu ma:ı: hale getirmek 
tedlr. Parısteki Faslı mı liyet
çılerın belirttiğine göre duı um 
bilınen c muka}ese edile-nhe 
cek kadar fccıdır. 
Dığer yandan, Fra:ı .. ı~ ckono 

mı i enerjik tedbirlere rağmen 
içınde bulunduğu çıkmazdım 
kurtarı amamıştır. Avrupa ık
tı adi işbirlii~ı teşki atının ~o. 
E.C E.) tavsiye ettıği llberDs
~ on .s"stemi yurüıülmekte. bu 
hal teşkilatın diğer azıılannı 
ı.arara sokmaktadır. 1'icari mü
badele mallarının yüzde 75 ınl 
serbest bırakmağı taahhüt ct
mış bu'unan Fransa ancJ1' yuz
de 30 nisbetiııde bir liberasyon 
~ ııpa bilmektedir. Vergıler ve 
osyııl sigorta prim'eri orta ta-
bakanın devamlı şikA~ etini mu 
eıp olmaktackr. 

Grevlerin muvaffakı~etsizli i 
ne rağmen, işçiler asgari geçim 
ücretinin arttırılmasında ısrar 
etmekte, hükUmetin 18 aylık 
iktisadi gelişme program•ndan 
tatmin olmamış gozükmektedir 
ler. 

Nihayet. sebebi ne olursa o'· 
sun, Amerikan - İngılı.:ı: - Fran 
sız müşterek siyasetinde vukua 
gelen çaUaklar da hükümetin 
a'eyhine ka)dedi'en puanlar a

yetidir. 
S ezar'ın hakkı Sezar ... 

1 fktısat :nüd.•r 'ekıli de bı meHuda faza bir bılgi i bu unma
dığını i>yler-iştir. Küçük haberler 

Fransız hukumetı,ın b.ıcar 

dıklarını da sıralı:yalım· Pmay 
hük(ımetinın politıka.,ı ıle aza
lan yatırımlar çoğa tıimı tır. 
EnOAsyona gıdilmemış, Frank 
sağlam bir para olma )olunu 
tutmustur. Ziraı istıh:.al en yuk 
sek se\l)esıne ulaemış, umumi 
istıhsal endi elerı geçc:ı scnel i 
geride bırakmıştır. Ve en rn:i
himmi, Jo eph Laniel hUkume 
ti bır sene iktıdarda kalmağa 
rnu\'affak olmu5tur. Bizatihi e· 
hemmiyetsız gibi gozüı\r·ıı tıu 
nokta, Fransız: si~a t hayatın
da nisb1 bir istıkrar v:ıratma ı 
hakımından dikkati çekmekte
dir. 

N etice kendilığinden çıkıyor: 
Laniel kabinesi son günle

rini yaşıyor. Her şey bir tarafa 
Fransız parlamento teamülleri 
ne gore lııikumet yıp.-nnmıştır. 
Cenevre konferan ından mlis
bet netice a'ınacağt'lı bir an 
için kabul et ek dahi. ortana 
Laniel'ı destek' iyece: bir ek
seriyet kalmamıştır. Sonra Hın 
diçıni mağlubh·etine ve muh
temelen Cenene çıkmazına ın<>s 
ul er bulmak gerekecek ... iste 
hükumet! 
pransa'nın bilyük rlı>\Jet cı-

fatını kaybetmekte o'duğu 
nu üzülerek gören ma~rur Fran 
sız mi !eti. istikrarı bır hUk(t· 
mete sahip olmak için 1D:i6 se
çimlerini sabırsıı.lık1a beklı
vor 

Buna r.ıi!nıen bim:nın t,ir kı mına kômür konulduğu rloğru
dur \'e bura ının ho:l~crvatuar olarak kullanı'ma;;ı içın 'erılen 
beş ~ene ik hı be muddntl ar. ~akında sona ereceğinden Be:edıye 
bına üzcrındeki ta~.:ırruf lrnkkını ka~ bedecektir. 

-; B;;--mı;cı~~lzcte bu Dün iki at iki 
lunan mtlletleraraaı eOhretl balz te· 
hlrc111k mutehassıaı. tetktk.Jerıntn ne 
tlce&lnl bir raporla İatanbul Va 1 \e Kı'sı'yı· yaraladı 
Belectlye Reis Vekiline bllctımııs• Jr. 

Muhabere 
Taburunun f ellerini 
Keserken yakalandı 
Evvelki gece Beşiktaş Bal· 

mumcu asfaltı üzesindeki .Mu 
habere taburu.na ait telleri kes 
mek sur~tiyle çalan sabıkalı· 
lardan Mehmet Baybulut suç 
Gstli yakalanmısıır. İki sene 
denberi askeri b"rliklerin mu 
haberesine yarayan telleri ke 
serek sattığı tesb"t edilen l\leh 
medin üzerinde b r miktar 
esrar \'e afyon bulunmustur. 
Tel hırsıilığında :\fehmede yar 
dım eden Vah t de yakalanmış 
m·. Sanıklar hakkında takiba
ta ba;Janınıştır. 

Bir işçi çöken toprak 

altında kaldı ve öldü 

Bakırköy Büyük Halkalı kö 
yünde Hüseyi.ne ait kum ocağın 
da çalı~an l\luraı. çöken b"r top 
rak yığının•n altında kalarak 
ezilmek suretı) e blmüştilr. Ha 
dise hakkında tahkikata başlan 
mıştı r. 

Karı koca bir olup 

I C.H.P. Belediye 
Seçimlerine 
Haz1rlanıyor 
C. H. P. ni.n belediye seçim· 

!erine gırmiyeceğine da r ç · 
kan haberler üzerine dün. C. 
H. P. İstanbul il baskanlığına 
mUracaat ettik. 

c. H. P. den saıah:yetli bir 
kimse. •G'rem yeceğimize dair 
bir karar olmadığına gore, sc
çımlere iştiriik edeceğiz. Ha
zırhklarımızı yapıyoruz • ded . 

Bir lngiliı: turist gemisi 

geldi 

1nniliz bandıralı •Orcades 
!!em isi) le dün •ehr"mlze 1103 
İngiliz seyyahı ~e mlştir. 

Turistler şehrin muhtelif 
yerlerini gezmişlerd r . 

Gemi bugün limanımızdan ay 
rılaca ktır. 

iki \aşıt kazası oldu 

* Iattnye Fabrika \'e H~Vllzlıırıncta .,., · 
bir mucıcıettlr havuzJanmakta 0 an vsküdar Kuru çeşme me\ kiLU 
•Actana• >olcu aemıaı be)aı:a bo>an- de duran ba ıbos hır at ora-
mıştır dan ı;:cçen Ziruh 'ye çarpaı-ak 

1 
Yaı:. ııroı:raı:nıncta Akdeniz hattın- Ü Ü · Y 1 da •Ankl\ru vapuru ile çalı;acak 

0
_ yere düş rm ştur ara anan 

ıan bu ı:emı tık aeterlne yarın 12 de Ziruhj Ntimu.ne hnstanesine kal 
tarelt~t ccteccktır. d ır•lmı<tır. 

* Son bir hatta artında iatanbul ı Eyüptekı Tokmakdere me· 
1.manından 24 T1.ırk ı;emlalne !50{12 1 
ton ı~ eer.ebl bandıralı gemiye 1344 zar ığında o~ nayan çocuklardan 
ton olmak Uzerc cem'ıı.n :ııı gemiye Halıt de. mezarl ıktıa bulunan 
M36 ton mal )'Ulı:lenmtştır. b T atın çıftesine maruz kala· 
Aynı mUctctet Earfıncıa 40 Türk k ıı, 1 t 

ıemtalnden 12105 ton, 14 ecnebi e- ra atoır sur.ette ) ara anmış ır 
mlalnden 12210 ton oıı:nak üzere 54 Halıt Hasekı hastanesıne kal
gemının 2440!1 ton yut tahliye ecıu- dırılmıştır. 
mlştlr e· . . d 1 * lllr müctctcttenberı Alı:ctenlzclc irinti Or U manevra arı-
kruvazl)er seterinde bulunan Ttırr.uı b 1 •h• 
vapuru bu ııabah uat 9 cıa llmarıımı nın aş angıç tarı 1 

e:a cıonec:ektır. M. 1\1. V istanbu' Temsıl bü· * Sekiz a~ kııctar tvveı Lc\cnt De- . . . . . 
re Caddesi 20 n.ımaracıa oturan Ra· rosundan bıldırı mıştır: 
ur OrbaJ'ın evinden e~)• çatan hır· Ba:tı sabah gazetelerinde he r 
ıı ın Tevfik !:re! 01011ğ\I tespit edll- ) ıI yapılma ı mutat o an 1 incı 
m~tlr Tevtı.;: h len Ankara Cezae- O d 1 b d 
\'lncte bulunmaktactır Tahkikat d • r u manevra arının u yı a 
vam edilmektedir. · 

8 
e 15/ 6/ 1954 tarihinde başlı)aca~ı * cıı,aıı AbdUle\'\el cadcteaı ısı 183 ve 15 gliıı de\'aın edeceğı bıldi· 

numaralı ıutun~ü dükkı\nında çalı· ri mektedir. 
n Mehıı:ı~t Kurl, ctUkkAnın onUn-

de fenalık geçırı:ntş ve )Ue cıu~oş l\lez.kfır mane\'r<tların başlama 
uır Başı kald ırım taşına ~arııu ı tarıhlnin henüz: tesbıt edılmedı
ıçtn atır ıurette yaralanan Melır~e· ği 'e takarrüründe a~ rıca bı di
kalctırlldıAı Ba!At Hastahancalnde lll rileccğinın ta\'Zıhen neşri nca 
muştur Tahkikata başianmıştır . , * Şehrimiz Ukokul Oıtrencll~rtnc o,unur. 

Bir sucu ~ üzünden jandarma 1 aıt reıımıerden mUte ekkll bir 5 r· imza taklitçisin in 
ile Galata merkcz•ne sevked _ gt 24 haziran çar amba günu &ht 

Abd . Ik d K t f ı ı6 cıa Beyazıt KütUphanuıncıe aç:ı,. 
en u a ır arıımus a a- cakur. 
paşa caddesındeki ihcan ida· Diğer taraftan Emınıınu btll e!l P y-asada 8 tacirin imzaların 
resındcki 14324 piakaJt taksın n llkok JI Mrcncllerının reaım acr tst takl t etmek suret'y'e R sahte 

• muhakamesi 
fesinde a:ı:ınlıkta ka ması 

bek enen Lanjel hukumetı. tıu
tün parlamento taktıklerınl kul 
lanarak ve mi lehek ı erınır., 
konferansı bir buhranla inkıtaa 
uğratmamak endıı;e~lnden btı· 

fadc ederek itimat almıstı. 

rasındadır. 
Hındiçini harbi ise hükOmetl 1 ,_ ________ _ komşuyu yaraladı 

C ha..rıgir Güne ı sokak 48 
numarnrla oturan :\lu lafa :ıc 
kar ı Hat"ce, aralarınrla ç•kan 

d · k l k . ı de 14 haziran paı:artrsl glınu ısat 
sa mesıne maruz. a ara ~a- ı6 cıa Atatürk ilkokulunda açılacak· bono lan 71m eden Arşak'ın mu-
raJanmıştır. Abdulkadır ilk ur. hakeme•ine diJ.n II ne ağırce 

Pek istisna i e muhalıf, mu
vafık, mılli ba sın bu kararın 
alınmasında e ıne ender rast· 
lanan hır tesan.ıt ömcği u.·r
miştir. 

Cenevre knnfcrcınsı de\ am e
derken ıki defa orta\a a'ıl.a!l 
itimat me e e ı gene .. nı mu
lAhazalarla hukümetin lehi .e 
tecelli etmiş bulunm or Ya l'lız 
şu fark'a kı bu defa bs•ın ken
dilerınl de~tck eme:nı~. ır.ulı C' 

mel netıcelere rağmen bıt~r f 
Fransızlar neticed 0 n iizuntU 
duymuşlardır. Ü ,te"! ' Adeta 
bir itimat ıı.lık göst,.risı oları 
'Mec is kararı Dı • e,.ı Bakanı 
Mr. Bıdauıt'nun durıımunu da 
bı r ha)lı armış bubnu• o:-. 

İç slvaset 'l' d ı s sn nset böv 
lece butun guçlilk'e:d • hazan 
sebep hazan da netice o'makta. 
Fran a'nın ıtıbarı , d1 tları ne:ı: 
dinde dahi c ddı bi::- ımtıhan 
geçırmektedır 

*** İki konferans ara ındJ le po-
litikada dıkkat erl uzemı 

çeken Avrupa mudlfaa camia
sı projesinin ta diki bek eH• 
dursun, Tunus ve bi'lıı s~~ Fas 
tan gelen haberler hu\rm: , pn. 

uçurumun kenarına getirnıış· I 
tır. 

**+ 
o icn - B.en • Phu'run dil mc 

sınden sonra hıı1 .c ve mcc
'ıs efkArı için içın ka,'T!am:ıklı
dır. İstisna ız herkes b:ı mal
'ubi) etin mcsutlerlnln aranma· 
ını ı tı~or Htikümetı idare e· 

denlcr kadar, Hındıçinıdeki ı 
Başkumandan Na\"Brre da ıer.
kıd ,.e münakaşaların sıklet 
merkeı.ini ışg:ıl ediy.:ır. Mı •ı 
Sanınma Bakanı 8 ~hvıs kurlu 
Juı: günu )apılan mera imde 
halkın duşmanea muamelesine 
maruz kalmıştır. Dı 1 lrrl Ba
kanının Amerıkan sı~as(?tinin ı 
ovuncağı oldu u ~eklil'\deki 1 
• Kahve münakaşa ların gGn'Uk 
basına intıkal ctmeğc b:ı~·amış 

lır. 

Dien - Bien - Phu yaralıları
nın teslımi me elesi ortaya atı 
mı ı üz.erine, l\Iolotof'un mı
ne~Tası ile toplantılara davet 
edilen Vletminle behemahal 
~e her ne bahasına o·ur;a <ı'-
un anla&mak arzusu. Fransa

da umumlleşmekte. halk kiltle 
!erine mal olmaktadı:-. Eıı i e 1 
komünist istillsına \rrık 'e· 
tcrn demek istiyen .\mC'rikan 
polıtıkasını reneıd0 etmckt~r 

Saflhk Baskı Makinesi ve Pirine: Cizoi 
70X 100 eb'adınd:ı otomatik K. O. E. v. 1. G. ve BAU

ER marka Baskı mak nesı satılıktır. İş'er \aııyeıte gor
mek arzu edenlerın 26 Mayıs 954 tarihine kadar Anka· 
rada T. C. Ziraat Bankası Matbaasına müT&caatlan (6555) 

Arı:ula n nızın tahakkukunıı 

tesadüfe 

Gayeli f asarrul 
yoluyla 

yuvanıza muhakkak 
kavuşursunuz 

b ırak m a y ı n ı z. 

Ce.vdet 
Pa~anın 
öiümU 

1 

mıil'a'ka a sonunda a11nı aparu
manrla oturan Ali KPleş'j bıç~l;:
la '\'aralamışlardır. Yara• ilk 
yardım hasLane ine kaldırılmış. 

5s l JI en el bu~ıııı, 2.> ma-
l ıs l 8 9 5 de Ahmet 

Ce\lll't t-a a öl•ıaı tıi. r e\
det Pa a 1822 de Lofça'da 
doğmuştur. ll!o tahsilini 
memleketinde ) aı.ımış, on 
;>edi ;>aşında 1 tanbula ge le
rek medn•seye girmi), K1u:1 
olmuş. birçok mühim me
muriyetler \erdikten onra 
18tiG da ilmi) e mc.,1e~indcıı 

1 
a)rılarak Yezir rutbeci} le 
Halep \·al iliğinr. gond~ril

ml~tir. 1868 de Adlh e i~lc
rinde ~ enilikler apınak ü. 
zen~ Dh·anı Ahkamı Adli)e 
reisi olarak İstanbu l:ı dön
müş, ıs;o den 1893 sene i· 
ne kadar gc\·cn müddet lı;in
de beş defa Adli) e, uç ılefa 
lUaarır, iki defa Ev kar 'e bir 
defa da Ticaret ,., Ziraat 
2\'aurı olmuştur. Aynı za· 
mıın içinde Bursa, Mıra , 
Yan)a ,.e Suriye valilikle
rinde de bulunmu tur. 

Ce\ det Paşanın edebi. hu
kuki \ e tarihi mahb ette mu 
teaddit e erleri 'ardı r. En 
me hudan şunlardır: On iki 
dltlik Tarih-i Cc\det ibni 
Haldun tercumesi ve Kısası 
Enbi)ıı. 

r. F. TÜLBENTÇİ 

r 
Öğle)ın Kaptan gene Maryk'i 

çağırttı. Yatağına uzanmıs vazi 
yette ıdi. ııPekal!i Sıeve• dedi 
ırHer şey tam tahmin etuğim 
şekılde inkışaf ediyor. Kama
rotlar hakikatı so)IU)orlar. Bu 
kara maymunları idare etme· 
sini bilirim ben. Kantin suba
yı iken onlarla az uğraşmamış· 
tım! Onları sanıklar arasından 
çıkartab liriz• 

•C-Ok i) i efendim.• 
ıÖdleri b .. .larına karıştı ama, 

bu uıman zaman onlara yıırar• 
Kaptan kıkır kıkır elilll> ordu. 
Kamarotları korkutmak neşesi· 
ni yerine ı:etirmişti •Birisinin 
Whittaker'ın anahtarını almış 
olması ihtımalini de bertaraf 
edebiliriz. Elbiseleri ılc yatmıs 
ve anahtarları da panıalonuna 
zincirle bağlı. Uyku.su da hafif· 
mis. Bunu ıesbit ettim. • Que
eg ikinci kaptana muzaffer b"r 
eda ile baktı. ıDemek ki \ ak'a. 
üzerinde ça'ışılabilecek bir saha 
ya daraltılmış bulunu) or, değil 
mi?ı. 

?ılaryk, saygı ile kaptana ba· 
kıyor. \e hazırol vazi etinde 
duruyordu - zorlanmadığı tak
dirde tek bir ke'lme sö)leme· 
meğe ahdetmisti. 

.sana kilçUk bir hikAye anla· 
tayım, Ste\ e. Ta eskiden barışta 
cereyan etmişti bu hlidıse' Ben. 
dnhıı kantini idare eden aşağı· 
!ık bir a~teğmenken: 'Ani Hl37 
de. Earzun destro)-erınde c:ıra· 
rengız bir vak'a ile karşı'a$mış 

"'nıklar )akalanmı t T. 

lzmit - lstanbul arasında 

yeni seferler 

Sehir Halları islctme•l, ta'eo 
ler kar ıs•nda, İzmit - İstanbul 
ara sı nrlıt mevcut ırıınlük sr.fer 
le re ilheı e.n ş"md.I· k tecrübe 
mahivelindc yeni vapur se· 
ferleri ihdasına karar \'ermiş
tir 

Küçük motör'ü gemilerle haf 
tada ik" gün (cuma \"e pazar· 
tesi) yapılarak hıı grzi sefer1e· 
rinde vaourlar Köprü - Kadı· 
köy - Gölcük iskelelerine uğ· 
rayacaktır. 

Buızünlerde başl yaeak o'an 
seferlerde gemiler Könrüden >a 
at 8.30 da hareket edecektir. 

Pendik'te beynelmilel 

izci kampı kuruluyor 

fn;:ilt ere izc:Jeri.nden 17 ki 
şilik bir kafile ha:ı:iran ayında 
schrimize gelerek 24 haziranda 
Pendik Karataşıa kurulacak o· 
lan kampa Mirik edecektir. 

Bu suretle Ttirkiyede nk de 
fa beynelmilel bir şekilde te -
kil edilecek o an kamp 15 gun 
müddetle de\•am edecektir 

Diğer tarafta.o Gazi Terhh·" 
Enstitüsü Beden Eğitimi bölü 
mü öğrencileri de Silede 24 ha· 
zirandan temmuz. sonuna kadar 
devam edecek bir kam'P kura
caklardır. 

tım. Ahçının hesaplarında iki 
buçuk kilo kadar peynir açığı 
çıkmıştı. Peynir buz dolabında 
değildi, yemeğe konmamıştı ve 
ya sandvıç ~apılmamışıı - bunu 
ispat ettim. Tıpkı çilekler gibi 
ortadan kayboluvermişti. ikin· 
cı Kaptan aldırış etmedi ve ba· 
na da .. unut bu isi Queege de· 
dl Fakat bildiğin gibi ben inat 
çı bir beirli m tür:U yo'lardan, 
tahkikatla, rııs,·etle, tehditle, 
Wagner adlı bir mide dü~künü 
herifin, bir ıeec ahçı U) urken 
balmumu ıle anahtarın kalıbını 
aldığını, bo)·lelikle bir anahtar 
sahıbi o'duğunu 'e her sabah 
erken saatlerde tıkındıl:ını öğ· 
rendım. Onu itirafa mecbur et 
tım \e mahkeme neticesinden 
bahriyeden tardedildi - bana da 
ııicılıme geçecek, terfiime ~arı· 
yacak bir takdırname \'erdiler. 
Tabii şimdi aynı vazıyet yok a· 
ma o zaman bir aste~men kın 
bunun büyük manası vardı - be 
ni anlıyorsun değıl mi?o ?ıran k 
hafifçe tebessüm etti. 

Queeg sözlerıne de\am etti: 
•Sımdı yapı'acak şey, Caine'dc 
salon but dolabının anahtaı ının 

yardım hasta.nesine kaldırılmış -o--- za mahkemesinde devam edil 
ttr Kumar oynarlarken ya- mi5 ir. fmzıı 1arı takli t ed len 

Şofor Ruşen idare ındek " ııc•rler dlın1'u crlscdc şah t o 
1290S p'akalı tak C:alatadan kalananlar hakkında tarıık di nlcn ı'm1 5lerdır. nurus 
ı;:cçerken Vahram Ozbağa çar- tahkikat ma bazı hu u•lar•n te<b t ı için 
parak ağır surette ) aralnnması ba ka güne bınkılmışl ır 
na sebebı) et , ermiştır. Yaralı 1 Kndıkö\ de oturan l\Iurüwet, e· Al f .... 
'lk \ ı:ırdım h:ı ıancsine kald rıl C:ıhıt .i\l:ıı.haı·, 'l'urkan, '.\lutena ır man pro esoru 
mı t; r. \e Berrın ın kumar ~:-~arken 

1 

geliyor 
Bunlardan ba•ka diln şehri· ~aka andıklarını blldırmıştık. Ad 'I G 't" u·· • 1 

· ·ked ı ki d ·"' manyanın ıO ıng"n nl\E'r 
mızde 11 taşıt kazası daha o•- ıye)'e sev ı en sanı ar an "t f . . 1 Y b 

. '.\lürun·et sorgu.su yapılırken ı esı pro c or erınr en ncı 
muştuı. - 1 baygınlık geçirmiş \'C hastane· ı lllemleketler Maarıfı l\I.?rkez bei-1 
fTJ"rrt'n"Tn o o o ıı o 6 o o o ar-mi k ld 1 t ro,u müdürü Dr Walter \\' i-

~ 
)e ·a ırı mıs ır. t b .., n h . • k 1 

Sanıklardan bil"i tanıııııus bir ener e u0 u şe rımızc ge ece • 

9 EYLU 
.. LDE 1 şahsın karısıdır. B~ kadının mil- 1 tır.. r r· • • • • 

hendıs olan ıki oğlu, hAdiseyi l . J \ro . . V. ıcner~.e ~ehrımızde ıkı 
~ 1 duyduktan sonra derha l bulun- un_ı ersıte rektor. \e .m~nsupla · 
ı;; duklan şehirlerden şehrimize m le temns~a bu ıı_nacak, sonra 

1 
Brııun r \&>İlr du,rll 11 gclmış crdır. ~nkara~a gıdecektır. __ _ 
uuıı hır r•r ... hıb I Sanıkların sabıka ka~ıtıarının • KERESTECiLER • 

tılahılır.ınıı. sorulması ıçın durusma baska 
gune bırakılmıştır. 1 CEMiYETi KONGRESi 

1 
1 Q 1 ' Keresteciler Cemiyeti 

TEŞEKKÜR ~ene ik kongresi 8. 5. 954 

D O•• ş EL' Ev Orctlnar>Ua Proresör ~at Arsebük'- Cumartesi gunu .}apılmı , 
1 ıın çok klla suren hastaıı~ı akılbtndf' me.sleğı alıikadar eden hu· 

aramızd:ın ayrılma ı ıa du>ctuğurnı z suslar gôrlışiılmüs \"e ~enı 
büyük uı ı payı~rak btzznt e rl-

i B 1 R O E 
N i

... mek mektup tcıgnır göndermek. te- idare heyeti aşağıdakı ş::· 
ıeton etmek ruretlyle bW tcı;elllyc kilde tesekkUI etmiştir. 
çalışan , cen&Ze inde bulunmak, çe- Reis: Avni ŞASA 
lerık ı:;öndcrmek mL1·ıwmı ıctııre et- Roi vekıli: Adıl TIG· 

5 lluirana ı..ndar mek yolu)1a mcr rr.a karoı son hür- LIO,..LU 
tuzdan alınlar hu met ve ae\'gtyı ıtöateren Ankara tt- \.1 

lı.ura)ı da cmılcr nlveraltesl Rektörüne fakülteler ete- Umumi kAtip: :\fehmct 
kanları ve proresörıertne temyiz reis KÜÇÜKDEVECİ 
'" ı\zaıarına, 'ekil ve mebuslara. An- Veznedıır·. Alı" ... \. JJYA 
kara Vallll ine, Belediyesine. Baro •L• "' • 

meıuuplarına, merhumun nlşını o- GİL 
muzları UEerınde taşımak kactlrştnas l\Iuha•lp: l\lenelaoıı KOS 
ı tını gösteren aalı:erl ve ııvıı taıe- TA:s'Tİ:s'IDIS 
bele.rınc, Hukuk PakUlteJt Talebe Ce 
mtyctlne, akraba ve ctoatıarına mln- Aza: Artın CERKEZYAN 
net n ~ükran htııerımızın ayrı a}n He ap mürnkıplerine de 

BAN KAS' arzına tmk n olmadıtından bu hu- Feridun TA, ' iL ile J\li'to 
austa muMerem gazetenizin dellle- CAl\IBAZOGLU ·~Pilını . 
tını rica ccterl "' ~ 

Merhumun rPfıkası, c;·ocukları, !erdir. 
llllR ı o' ı ı:: c V V V -' Gelin ve llamadı ~~~~~~~~~~~~!..:::::::::--~ 

s dl 
ifade onuıık~slı 
rafta buııırı et ,t' 
klMiıır nıohl o ıır- t 

eşıni yaptıran parlak zekalı a· 
damı bulmaktır. Bu da pek gi.ıç 
olmasa gerek ,, 

l\Ian k, uzun bir ı.Ukuttan 
sonra ıSiz hiıdisenln höy'P. cc· 
rc)an ettitini farz mı ediyor· 
sumız?• 

Kaptan ini bir hiddetıe •HİÇ 
bir şey farzeııniyoruına dedi. 
• Bahriyede hiç bir .. ey farı.o· 
Junmaz.. Ben birısimlc :matı.ta· 
rın eşi bulunduğunu bıliyorum. 
BUtün diler ihtimalleri berta· 
raf etmedik mi? Sen ne dı~ or 
sun? Çilekler erimedi ya?a 

ı;\e di)eceğimi bi!enııyorum 
efendim.• 

Buraya baksana Steveı Bir 
bahriye subayı basit bir muha 
keme yürütebi'me'idir. Sana 
uzun uzun iz.ah etmeğe çalıştım 
ki bu ışin başka hal çaresi ola
maz • Kaptan bunun üzerine 
bütün muhakeme ı.incirini te:C 
rarladı. •Simdi anlıyabildin mi 
bari? diye sordu. 

·Anlıyabildim efendim. 
•Eh AUaha bin şıikUrler ol· 

sun. Pekıı a, öyleyse şimdi ya
pacağımız ~ey şu: Mıirettebatı 
topla. Ht'psinin dun gece 11 le 

bu sabah 3 arasında nerede bu 
lunduklarını ''e bunu teyıd e
decek ikişer kişıyı yazmslaı ı
nı slıyle. Bu ifade erı sana ve
rırken do ruluğunu ) eının de 
etsın er. Btitun bu ıfade ! er sa
at l 7 ye kııdar masamın Uzeı·ın 
de olmalı • 

Urban kapı) ı vurd:ı ve lçerı 
gtrdı elinde kurşun k~ :cnılc 
yaı.ılmış bir mesaj vardı .şım 

<h kıyıdan semaforlıı \•erildi e
Iendimıı dedi. Aynı zanıanda ı
çeri>c sokulmu;ı; gom eğini de 
sınir'l sınirli yoklu~oı"<lu Kap
tan mesajı okudu ve ıar}k'e 
uuıltı. Caıne'e o gün öi!lcclcn 
sonra Ullthi'den ayrılnrak l\lon 
tauk. Kalnmazo ve iki hasar 
görmilş de.)tro}e:- refakatinde 
Guaına "ıtmesı emredili}ordu. 

Queeg ~PekalAn dedi. •Her
kes harekete hazır olsun. Ru 
seferimizde biraz e0 ence çıka 
raltnı bari. .. Dedektıflık oynı
ya ım.• 

l\Iaryk 1Ba5Ustilne komuta
nımn dedi. 

K aptan •Bu ırada ~enin gıı
mlış ıHlınden biraz istıfııde 

edebiliriz Tom • di)ordıı :MasJ 
sının başına oturmuş ve mur ct 
tebatın ifadelerı muntauıınan 
~ ığınlar halinde öntinc yıgı mış 
tı. Keefcr arkasını kapıya y.ı:. 
ıamıştı. Erte ı sabahın ı;;ant 9 
u idi. Caınc ha ar gôrmiış gc
ınilerın refakatinde akın hır 
eda ıle ıler bordu. Otur Tom 
otur . . . Yatağıma otur. Sue1 tı · 

yu yakaladığımdan emın gıhı· 
) ım . Her şey tam tahmın et
tığim gibi açığa çıkacak. Tam 
bu işı yapacak tı) nette bir he· 
rif . . . Sebep, fır at, usul hepsi 
herıfc uyuyor.• 

Kccfer meraklı gori.ınmc) c 
çalışarak sordu. Kım acaba e
fendım ... 

•Ah ah. Bu da bir müddet 
benim ırrım olarak kalacak 
Senin hopar'örlerden kısa hır 
teblığ )a~ınlamanı istl)orum. 
l\lıkrofona gıt, Tom \f' kendi 
kelımelerinı kul anar.11\ - zıra 

bu işi benden çok ~la apar· 
sın - kaptanın salon buz dola· 
hının anahtarının esi:ıi:ı kimde 
o'duğunu bi tdiğini ö~ l <> De 
ki sııclu ifadesi f e kend.~ını 
ele vcrmiştır. YcgAne u• m .. an 

gelıP teslll11\ ıcıf t f 
onu tc 1'ut 

nım 18es 
dııha ı) 1 0 ın'' e 

b ır ınıs -"dııt 1ı11e ı rcY , 
·:ncefer t~ ' şo t 

sem efcııdı~bdıl t 
Kapıaııııı. ıııı ~ 

• I\ 1 ııı 
rar ettı. . 

1 
• 1'• 

.çok •> ~ıc, 
Ha~dı çab neşcU 

Kaptan d" d 
içer ınde ı ~:ı,ı.ııı 

:VilliC bO. 5Jtl S 
' blırııı r'r ~ 

ba) ı <1Ur J; tS rC" 
nun sancBıırll'o o 
ö •e,·ıp d ı 1' ' g ı . ı;ıt r;a ııc 

akar ,a dıı l' 
du)U ıı\·or c 
, ,, , ·ans t~ \ ıe" 
, ~ •. bır 
uıerı.,e ,M" 
için nıusıı 1ııblı ' 

Wıllic • bı.ır•l' 
bir dakikatarı ı;o: ı 
efer'ı kaP rorıır t 

, .. b8 ıı' rında 1 0ın 1 Gı i kadr• r;5 t ıı. 
ta sola· 

29 
<ler ~il 

• nuna ııc ,uıcl 
Henl de el 

de.• dıl aıı. ~ 
Kecfer ıııt.ııfl 

Ta>fun o 
di. e,ıt b 

Ste,·e 5 t8 
• t '8 !arı harı ıı 

bir bak·· 
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İzmir' de esrarcılar 1 

Yakalandı H!11i:~ 
- J 'd k • . • t ckıpleı ı tarafından uzun uı-.... ~~-· aponya a om unıs ınandanberı yapılan takıpler 

· 1 netıce:sınde ehrımızdc :uncırle 
me ıı ul ~le e ıar alış \erı i y:ı 

Sayısı azalıyor 
1 

pan h r ~elıeke mel dana \'ıka-
rılmıştıı·. Onrc ~Hka anan Balı· 

A • .,..;ı•t~d Pre 1 r yeli hmet ııarnıııdakı ııhsııı 

~ A.LTEMUR KILIÇ uzcrinde ;; ı 2 gram c rar bu-
rı•ok.\ o !!4 - Pas Cık harbi ,onlarında Japon«ıda u.~ ı!dı·ı 1 ı ~llla * ingilterl' kabıne ı du n • J unmu ıur. 

l tııı2411~ Atncrikn fe\kaliıdc bir toplantı lllİllon ci\"arında bulunan konıunist \'C komunıst liit.ırtotları .\hmet bu esıar Ahmet <.:e~-
~ •ilan 1 esaslı surette ıızal.r.ış'ardır. B' Un bu konuda be~ an.ıtt.ı bulu- ı~ n adıı dn ba ka bır şahıstsıı )t on an aşma, '· aparak l zakdoğu me· 
atı1-; l>akj tan andla ma 1 elelennı goru ıü. nan Japon.\ a Başbakan ı.ıuJ• inı Taketorn Ogata ~ı:n it J:ıpoıı aldıgını Ol leme ı uzcrıne bu 

l i bu tun ·ı i d kızıllarının a) ı~ını 500 ooo ki~i tahmin ctmektedır. 6d,~akan erer Cevliının c~ ıne ba kın ya ı; dı· an ı er a ımı * C'encHe konfcran ında " 
"'· • Paki ta t k a muavını demiştır ki· •Aı"alııında bır ne\'l a kerı guç ın:rmu - pılmı \e 7 gram e raı e c ge· 11.ı.""I ı\ n :ır ı ı ·~- Çin llındı me ele inin 

.-... 11, 'Yadaki bir :urdımrı 1 tardır. t'akat artık Japon) ada hadı e er çıkarıp ağa sola e' çirilnu-ı r - 0 rguya çckılc.!l h 
"'"'11>1eUkı • göru ulmesıne d~\am o- bombalaıı atmaya kalkı arnı)orlar. Şıındı baııs~e,er ma:.kc: met Ccvlan da bu e rarı 1ı ~ ,dtr b· ~ Paki tanın 8dh luııdıı. 

1 
ft' • 

,.-"<t ırtıg· · - · ·· altında dolaşı)or ar. Memlekette ısgal \'a:ı.ıyeti 2 ~ı <'VV"' :;ona Gökça;ı;ın dc!fılct ~le temin c ı.. lllı t i ın ın bu butun 1 * "'lısırıla ık'ıııc·ı· b"ıı 1°htıla 1 d 1 " h 1 C k 1 d k C k d ""'/ IJ0ğ ıııe 1 net· 1 d G n • er iği ıralarda kızıl ar mem CActın mu te ı ·c ım erın e ·arı· t ğını so) emı \(' .o çavın a 
~ 0~ \ Ya'dıı ~~~ı':n:'ı ~~: mahkenıe:.i kuruldu. ıklık ar çıkarıp polbe kar·ı ge mekteydılrr. !Iiıkumetin mem-

1

: .-ka anması uzeı ı•ıc ıtiraflar 
L:t\ı lti:an .kollek_tif a~'llnma 

1 

* \merikanın A\1-upa a. tekelle çalışına ~rtlannı 1:1 ah ıya,etı i) i neticeler \"ernıış \e birbiTini takıp cim ş \C netıcc 
~ lat;ııır ku\-..eltı hır un ur vunma umıasıııa ı;ıı. komunızm cere)anını önleıııi~tır Fakat ,\ıs~a \C Japonyada 1u- de ~ırasıylc zınc rlenıe b r e· 

lmm 24 - Bugun 'Emn }el 

İl'll .\R ~ERGi i - ' l'elmik Ün hersitenln Ta'}kışladakı bına
ında btan bu l Belediye ıncc ha r.ırlanan imar scrgıı.i dun "aal 

18 de \ 'ali \ e BrJediye Ha§kan \l.'kili Profe or Gökay tarafın
dan açılmışlır. Sergıde. istanb u lun kal 'i lm31' plan ına göre 
ileride alal'ağı ekıl, muhtelif nıakrt. fotoğraf \ e krokı· 

ı erl e gös terılmektcdir ı,,, ~.. ı edilıııis olu}or. miyec·ek dl' \ letlere lap· ı rum dcgişıp ki>kle~erek o .ır:;a, kızıllar gene fa alı) ele gc\·ec ei..- kıl de esrar ı l'arcıı ) ap:ııı Sa-
~ "'tı • \ın • tıgı yardımın kt"ç"llu~~i- (er<lıı- dık Kala~. A) •e Ccn"ız \ e 1 ,. p kh • 
~ tıı eı l erıkıı anıu m.ı 1

• nın muhtemrl otd ugu maıl Yanık adındaki ahı laı· afr"ı ane fnS, as 1 ~ l)e • P hızaıanmış bıı!unan b"ı l dı·r·ı ı dı'. k 1 1 
ltt :ıkJ t ı birbirı arka na ~ a ·a an m ar-~ ık d<ı s an nnılln uıası- • H h ki B ı y • 

~-~~~------_,;;;.~ ~~~~~~-

~ tttil ha' elle ıuıuıur biı - « ayvan a arını u gar. unan dıT. için Amerika' da 
1 ~birui~· imdi bilha a a - Kazalarda Balı kesird'e mahalleyi 

,,. t~ ltrı~~::e nkıre:ıgi nokta- Beyannamesı· » Siyasi P t 1 
~(~l~la ltıa•a :nuımuşt~rk. 2 kisi öldü H 1 d b irbirine katan kadın ar~urk Ofb,~l~I~~~ 

'""'t J gore \ merı a ' azır iln 1 Mu"'nasebetleri Ba'ıke:-ıiı 24 lHU3U:ıl) Şeh Alıı a, :!4 - Yunan gazeteleri ~ ıııı:ııa askerı teçhiı.at Ad ı u~~4 ıı~bB,.rler \J.abnsı r'mız Karma be) mahallc.ııınde ~e>mırram :-ı ~olcu "emısı ılc is-

~ • bulun , .· ana - - ugun O gemız- Turktd \Jansı 4nadolo \ian"' {er) al- .r <> 'sııııu acak \e lakı - de 3 taıııt kazası olmuştur Bu · Atina. 24 _Yunan. t:ınl.a Bu dıin gece )angın \ar tımbulu zi)aret eden \C bu ara-
lı,' ı lı )enı ilahlann kul • d 2 k" 1 _ Londra. 24 - lnsan Haklarını d 1 fk ]arı du)ulmu . ıtfa l c ekıbı da Palrık .\thena~ora ılc görü· 

~..._. ıı. u u unıt~ ~t·ı ı·ıre- kaza ar nctıccsın e ı ı o muıı Koruma Bevannamesinden .son- garıst.an arasmdakı ıp oma ı. "-elnı ş. halk n korku 'c he.ve· d 
""

1
' -· 

0 

.... 4 k d ıı. tıe 1 J u beti n"d l c-ıiJ- ~en Amerıkalı Patr.k tarafın an ~ "'" ı'ıılll.thber i'·ı· sahada da t ışı e a.,ır suıe )ara anmış ra, bu defa da, •llay\•an hakla· m na e er ~e ı en "ıs .. cana kapıldı" bır sır:ıda elek· • 
.,. " ır · t \' h k"·mctı bu mc 6 \erildiği bildınlen beyenatı ne -ltn: llıııı harp endu tn"si \C K·. d b" · 1 C h rını koruma bc~annamesiA nin mış ıı·. unaıı u u - trik er de önmu~tur \ocak 

."'Q e a aza ar an ırıncıs ey an d ,,ele hakkında mu~terek \ ıın:i'n - v d ıetmektedirler. Amerıka'dak., 
~tdır ı ları rot oynı- d !muştur falttan iınzalanacagı an•asılr.ıakta •:· t b )angın olmadığından, bır mti • Humlaru mıım··~sılı. Patrığe )e-

. cıvarın a o . o· 1 k. 23 nıem'cketi tem,ıl Bulgar tcbliğının mc nını .ı sa- d k 1 k d nı tını nı-\iı 1aıı b geçen \asıtaların attıkları sa:a- unyaı: 1 
• • • •• •• balı ya~ ınlanııştır. B:ı teb'ığtlc et şaş ·ın 1 • e\3 e · n, b r patriklık h,r.a ının ins;ı 

ı ,ı\ııı,.., ı..~ nıenraatıere mu- talıkları toplamakta o an 14 )a- e<len lJO ıfellegebn~n .. khb·!rakkıyne bildirildi"'ine göre. R.ıt~.ır hü· ha) et hadi.cnın ınah yeıı b"raz c:, ıç n \merika da para toplan· 
\i.:.

1
11 •• .... ~a burad:ı Yapı an u\·u • ır o - 0 :.o.ura anlaşılmı tır. l ·ıd· ... ~ ttltc h' ne açık ne de ljındaki bır çocuk arkadan t:,eleıı d 'h • .h t .,;· ·Jıl'ri ilP r.a kfımeti 1947"de Pari ~e ımzala- n.a~a devam edi d ğ:ni bı ırmıs 

\i-:'·: ~dtc 1
t bir iis \erme- 'afıa')a ait bir kaptı kaçtının gre e u ~·ı .~ O\ 11 

•• -- , • : nan anla nıanııı tahmil ettiği vr- Bu mahalledeıı uç ~·oı:uk an· patnk bııı a te~ekkur etmı tır 
\~tı le c ~eni ilahları ve altında kalarak fl'Cı bir şekilde bul ~ılınıoıtıı. ller c!n.~ ıı.,~. \a cibelcri kabul etmekte ve ciJhıli nesi evi bir kadının Dedet De Dığer taraftan f'«lrık Allıcn1 
h'.')ı talb~\uzi olarak Jmllıın ı ôlmüştıir nııı ın anlardan c:e~tı~ı rı.ıyet harp ıra ında l'C'hıne o'ar. :- Bul mir)ollarında çalışan kuca~ının goras. Ttirkı)e patrıkhanenın 
·~~'- ut etm·ı 1·11• D k. d T k 1 hakkında okunan bırçol> rapor. c\den a) ı ılma:sını müteakip i- t.,.

111 
bı"r se besı: •·ındc ..,azıre 

1
-li.~ ""il \' • ığer ·aza a uı. a }:ı ·ın ""'n .. . . t gari tana gbtıirulen Ya:ı .. n t~- ~ 

~"it lıır e Koınunistıer r a. da olmuş ve bır kam} onun hen-1 delege erin goıl.erını " ~~r mı~ baaıarınuı iade ini kolayıa~tır- çeı i ) abancı b r C'l'kck aldığı ı-1 ıfa cttığlııi dP ka)cletmiştıı. 

·-
1 Srnai geliştirme 

Tekamül 
Kurslan başladı 

Anıdulıı \ fan•ı 

Ankaı a. 24 TurJ;.t e ' nal 
e\k \e ıdııre gc ıştı.n·· meıke

zı tekanıul kurs ar na hJ tı ı ·a· 
al 11 'dr merkez oı .... ô.ı b.ı$
Janmıştır. Tekamul kurs.ıı ıı .1 a
çılı ı mu na ebetı) il' ·' ap ı.. nıe
rasımde Ekononıı \ c T. •et .Ba
kanı ıtkı Yırcalı rurk,\ c T e -
ret Oda arı 'e Bor'" '.1 ı Bıı ~i 
umumı kalıbı Faı u1' S.ın.e ;,a
na} ı umum muduru 'e \'eka et· 
lerara ı ıroduktı\ ile ko n.tr· <'
ısı Ahmet Ccmıç ·anı; 'I ıal 
Se\ k H idare m 111..ı. ı \ uk e .. 
muhendı ~ızamntı1·1 J<:ı "il le 
Amerıkalı muteha .:ıı,ıar haz.: 
buluıımu !ardır 

Yaptığı kısa bır J;onıı ma i e 
top antı!i ı açan ~.nal evk ve 
idare müdıirıı N ızamettın r: ·gı 
sınaı ıstıh:sa ı ar1 tırma ~olunda 
\menkalılarla ı bırlığı edılerek 
kurulan bu mC'rkezın ga) c erın~ 
' • sağlı) acağı fa) dnlaı ı bclırt 
mı \C kursa 1 tırfık cdeı l\me 
rıka ı ve Turk uımanlara te~ck
kurlerını bıldırmı~tır. 

Daha .. oı ra Ekononıı \ c T ca 
ı et Bakanı ~ıtkı Yırcalı :-ıoz. al
mış \e denıı tir ki· 

- Nenılekeıımız ımdı\E' k:ı
dar de\ lctçı bır ınaı ııhıı et 
ıçınde bu unu~ ordu B.ı mLtdd,.t 
tenbeı ı bız QU de\ •' · :•t.n hu
su ı tc ebbu edeni \'e a nı ':ırt 
arla ç:ılı;ıma.sını tem:'l e be a-
bcr. hu tı ı tesebbU-•. ril •mle
ketımizın ~ana) ııni kuH ctlcndı::
me ı ga)e~ını gtıdu\O uı. Bu 
cbcpJc bu eğıtimc her r.•rm e

kelten daha çok lh'ı~ııcın.ıı oJ
duğuPu bctırtmck •:.tc:•m. Dl'\'-

1 
et tc•ebbu lerıj le hu ıı.ı tl?-~b-

1 bu erın hır a ado j uı U\ erek "~-
1 na~ ıımııın ku\' cılcndır: :ııe' .ın :S.bir k~~e ~e Amerika ile değe yu~arlanması ile üstünde 1 ve bu •ZU ıııe rıhan•tt v"rılrnC' 1 ınavı taahhut C\' emektedir. ve bununla ) akalandığı o,,:re- Kanadalı beşizlerden biri 

~' •id er \·e i birliğine bulunan )oku ardan Ahmet a- feın e .a .ıı ka~.rlaı· ~ l'l~n.t•ı m:- Teb.ığ gereğınce. ıki hıikume- nim t r. Bu arada kadın kaç· 
~~Oıııtııı,~e~ıe muanzdırlar. dında bır şahı derhal ölmu' 3 gün gorul_:ııu tur. Ek,ı;r stl; ı~a~- tın tcmsılcılerı ':!1 hEzııandaıı fü ma~a mu\affak olmu tur. Ha- rahibe oldu 

, geçırcccğı ıntıka deLc-.nd• bu 

\~ ~il va51: çin ınad ıh, miı- )Olcu da ağır suretle l aralanmıs \ an!a~ı .. Koru1!1a 1 cem·~~·ec;~~~; barcn Pari tc toplanarak barı<; rhı;c 1ıakkındakı ıahk kata de- Kebek <Kanalla ı 24 (AP) 
~."lıııa atarı kuUıınmış- tır mes u uve rrı 0 

an e. ' andlaşma ının tazminat hakkın- \anı olunmaktadır. 1\fo,hur Kanada!ı ec izleı den b 
~~ıı?iınen Paki tanıı- Uçüneiı kaza da şchrtmızin mer ku~ıa.rın katliam.~n~ '.01 acan ök daki hükünıll'rinin tatbık şartla lzmir'de infilak oldu r". l\Jar c Dıo e tıugu Katolı • 8 llıi)U tihna sahip bir ke:ıind ol mu bbık etle gezen eıerın. horor dovu-iı. t.ıoğa g~- rını te bıt edecek erdir. lzmır 24 <Husu 

1
) _ BugUn l:ır tarıkata ıntıs:ıplı? rahıbr ol· 

~~h llıenfaatıeri kal'ljı· bir ço~uğa ta:si çarpmış ve ço- tt i ı:ibi b~r~aı:c:ı e~l~ne~~erı ın Bi indı •I aibi 1947'de akdo'u- limanım zda tah ı)e )apmakla mu \e kendısi ıe .~ıarıe Rachel 'ttliıı.i aı'>"c tahammül e- cugun kolu kınlmıstır. mer,.dı ıne ını ı leilıı "'mır Bu nan barı andla ma ında bu taz. meşgul olan Bayraktar i ımh hrm ireH adı .. er lmıstır kendi-~ ııo tcrnıı~ıerd ir. Her uç kaza hakkında da tah- aranıı. mezbahala da dıı hay\nn nunat mıktan 45 milyon dolar motördek 60 kadar ok ııen tü s cuma günü 20 YJ~ına b:ı acak 
t ·~ k"k t .1 t 'arın daha in ani u-;ıllerle ve k 

\. t~~·ttk ltlnd· t ı ·a a. geçı mış !r. me•r'i havıltıldık•an o'lra l:r- olarak te bil rdilınışti. Andla • pünrlen b r anı olarak infıUik tır. Gırdığı Manast.nn :,enı ·ı)l-
\'~~n. llı i lJetı ı an \e g~- Bır Amerıkalı asker ılmesi ta en olııonııı,1•ır nıı ei manın Bu gari:stana ylikledlği ve etm• \e parçalanarak etrafa ı.e~ınde bu mjııhselı.tle yapılan 

~"t erarası k umu l k t ı ı·a et ctı ıerlıl'lı" ı · ı r dan to"rende. 250 k şı mevanında 4 .. a ııı • ·· b t • · ·· ıd · · d " hrtll'r bir be\annaın,. il• Bırlcş- Hı meme ·e ın ' ı ~ c:, çravan r eıııır parça a ın 'r' hlıJaıı tuttuğu .'c doğ- no e çıyı 0 
ur u n* ::ırı Jetl"ı:e . unuı2caktır. diğer hukumler <'Z<'timlc silahlı biri ·ta\ fa ardan Serafctt ıı Ö· l'.ız kardeşı Y\orıı•c Anııettc. E-

~~~t ~ ıta l u_nımrsıne bun S raubıng (.\lnıan)a) 2-1 A km\elleıin tahdidı Yııııaıı - Bul münı ~aralamış \<' ba)ıllmıs· r.ı:lie. \C Cevilc ı!e ıınnesı \e b:ı 
~1· :\ıt~~linı rıtına a çal ı · P. C.aı 11 ıoriundan a) rılılı~ı 1 8elnr ad Elcimiz, Maresal gar lıurlııt bcilge,ınııı sı ahtan tıT. bdsı hazır bullııır.lL !ardı r. 
\.'ı~'ıı ıı ka ını n o 'ıı ı•aki - sırada kend ~ nden lzın ka~ıdı . , • . • ıcC'rldl \e rlıJtcr mcsr'e er. cLp- Bir çoban yıldırımdan 'ı Atina Üniversitesi de Kıb· 
'\'.'· ~ıı )lı~gasalı kt.ırda Ko- onılmasına kıı.an bir \nıcrika- T:to yu zıyaret ettı Ionıatık tcmsılcılcr ara ında ce-
\"-<ı.tııdista~c l uı paı magı asker bugltn gene A!ııcrı~an T.onıfr~ 24 < .\ 1' ) _ Türkh c ı e) an rdecck ınuı.ak"relcrle iki öldü • rıs işine karışıyor ! 

11ıtıııı.._ 1
1

t da aıakalı k.unet!C'r ne metı up ~ır nobet •ıiıt Belo:-rpt buvük elç··i Adh taraf ıçin memnun uk H!rır: bir Ba· kes r 24 CTelrfoııla) Alı a 24 ('l' H.A.) - Atina 
~ )abana at ıla- ç oldurmuc. r~~at .oıd~ m~~ :\k•"l dun Rel'?ratta '.\[arccal re!.ıcc)c b t! anmah ça ıcı,1ca.;:· :\fan)a~ Çatal kovunden 14 )a- lin,,cr ıtesı Senatosu, Kıbııs'ın 
~\e k kcımlar rın n o.,renıld ğıne o T"toHı z:,ue rtmic ·r. Yugos lır. s nda ':\lemct Yılmaı: ko~un o. )unanı tana ılhakır.ı ·sasıamak 
'ı,."- ~ t 'lt;ıı Paki t:ınlılara re bır ubay kend ~ nı tabanca tın ; ecmi h<ıbe'"ll'r ajan,~ ' l'an- latırkcn ~ agmurdaıı korurımak maksadı) le butiın Unı\ ersıle le~ 

\j t bir ır .• Onları doı;nı ıle ~aralayarak. >aka lamı tır. Jug bunu hır ne~ak"t zı' .,,.,,,. 57 yı 1 sonra serbest hıra- ·çin 5 l:ındığı ağaca ~ ıld rım kılAtının scfcrbeı l'dıldığinı Yu 
lıtoru lt) ın çevinue)e- G_eıek \uru up oldurlilen no~et nı..~ ı- \8• r arın•rmı•tır. Türk kılan mahkumun hayreti düşme i net cc,ı kömlır halıne ı ı:.n Başbakanı Pap .. gos'a bıldıı-

z.. çı.nın, ger-ek hld e le ıl., ~1 elci-i biı kar ı?ıin e\ \•et memle ge erek ôlmO tur. mi lir. 
dığer ordu men uplar n n hu·, krfnden Hzife·· ba ına dön· Chıcago 24 ( A..A) 189i --cı- 1 D ğcr taraftan Atiı a C iveı-
' )<'tle-r · t:ıbkıkat neııce ınc mli tii. ~ıl nda iırnoi da g rdlği ha· Bir ltalyan gemisi battı it~ • butün dun\a Uniyersı~e-
kadar g ı.li tutulacak\ r. ı pı haneclen "C"en hafta erbe cnne de başv-.ırrnak \e Kıbrıs ııı 

, • Bi r ucak daaa carptı 0 
' • • t b ı ı h s su Batı Trakya nın yenı " bırakılan Lyman \\ ıllıam Hal Ceno\a 24 ( ~ A.) - 793 ton· Vu~anı:ı ana ır.ı. :~~ası u u n 

- ~ \ l · <>.ı ( \ A ) d d b. il ı k d ' 1 · ı dakı Yunan tcklıfının desteklen· U • V r • . an n on O - • • • -, a n a r kat UÇ USu. ·a •n luk o~an ~ıherıot ad 1 )lf Jta . b'- l l ki t · tme t 
mu mı a ısı C-46 fllinde bir a-k~ri uçak tarda gordiığii dcği ikliğe a,a \an geınisı Cenorn''lill 10 m 11 m.csını os e ı • e emııı e _ 

Atina 24 (T H \) - Yunan l buciın Sarı Anıonionun 80 kilo ka dığını öyleıııiş, b'r de ı,u batı:sında bulunduğu sııada hat- ıçıı~ şım~~en ~jı.ırlıkla;a .baş!~ 
hüktlmetınin. Butı 'I'rak~a U· ıııetrl' kıııeyindt" bir tepen'ıı ya :\fr Carthy denilen ?at kim o- mıştır. Yapıan araştırmalara ka mı .11": b ına nı~ersı.c ı'e '~e-
mumt '\'alı1iğ ne emekli bir ntacına çarparak parralanm• - lu\Or?• diye sonını tuT. tılan bir denız uçağı murcltebat rct.t~ğ~· eya~~amc elİ~)crsitc i 
"encrali tav n e tiği bild ı·il- 1. {lra~t'l e•ıka1ı bıı c:ıhı1"ı bu- ~7 d f I h t , t tan bir kı mının ~ uıerl'k Jhılc Knıeb ı·ı~ı:ıı fuı alınsaurctle mı\ucadcle 
ıaektedır. Yen umumi 'al' 0 • j lunnıu tur Pazar ııiiııil El Pa- • 

1 
ene e~ kaz 3 hkapb .e l~: çıkma~a çalı tığını "'Ol mils \c 1 ns ~ a 

tan General F<' opulo 'un ) a· o'Hı !?'ln;ek iizere ~an Aıılo· 'ınıli o an. la ıh-ül~ta um ın ı a derhai civarda bu'un3 l ::. emıleı. i e atıld,,ıını ılaun eder.-. 
f b 1 ~ •e ~ k arı.nı şoy e a a c m şıır: Ö k nda \'az c ıne a ı)aea~ı ' , ieı'dı"ı hııvalanmı- olan uca K 1 1 k d. d k ı ıadyo ile haberdar etmt tır • -

reformlar• )apacağı lhe e- tan dün 2eredenberi h·c bir acındı . kulnyasınldak -.u un ten olup 0 madı"ı bilınmemekte- Genel Kurmay Başkanlı-
b h . "e en eğı ı · ik. o u ça şa ır to dılmekte fakat n ıs meH ıu hı:ıbrr :ıl•namam•~tı. l'ça~ın be ~ d D ğ"I ! .. 

1 
.... 

1 
· dır. v N tt' B 1 

refonn arın ne olduğu açık- J;ic lıl< nıürt"•tel>'wndan ik el- tıcı ır.zl e ~ :!anız. 
1
g )ın şen gına ure ın aranse 

lanmamaktad r. nln ö müş olduğu ,anılmakta- ıe ~hu ekr "ııı ~oyamabarıt'ı ktal\ı: Oslo'dan Tokyo' ya kutup tayin edilecek 
1 1 ı k v \e are ·e erı, ser e ı erı 

ta ya ya ar yagıyor d•r. \e çoğunun erkl"k gıbi d:nra· üzerinden uçuş Ankara. 24 (ANKA) - Genel 
l\Iılano, 24 (AA.) _ Lombar Bir Türk gazeteciler heye- nışı cidde.n ha)rete sa) andır.• 0 lo. 24 (A .. ) _ Skandınav Kurmay B<:şkanı Nuri Yamutun 

l b ı devre D. P İ·ınnbul lillet tlıa da gunlerCl.enbcM fena ıa~a· ti Almanya'ya gidecek Ha\a)o an kumpan)a ına men-
lar hti!.f m sunnekted r. Bütün b k h 

1 
\Ckilı seçilme.:ıı <lolayısıle açıı;: 

. .• •• .. . • . • • • • • • • • • • • up ır uça . 37 yolcu\ u amı •·~lan Genel Kurnıft.) Başkanlı~ı-bu böli!rde bırb:.rı ıırdıı•ca yağ· Bonn 24 (T.11.A.) - Hazınn olarak b abah aat -·de CGmt) ,.., ~ 
~ b. T · '· • • · u s ' r.a kara kuvvellrri komutanı or· mur \e kar \ağmalıtadır. Yağan ayınm ba larında ır UM ga· • Kuzey Kutbu ~o iylc o~ıo'clan 

Yeni karlar b:ı?ı ı.oktalarda 40 zeted heyeti Alman hıikümet: •. T k • I k t r gcnrral .:\urettın Bcransel"in ta· 

9 EY L U L DE • o :ı.o ~a ıare ·et ctmı ır ,c ••. ni tahakkuk etmistır. Baransc· ~ ntiıııetrc.vi buıım.~tur. Biıliln nin da\etlisl olarak Almanya· • • if v·k· g a il b kla 11 I·ı· • 
" A1 

1 111 
• 

1 1 u uı·a ' - J.r. "Cnel kurma'.' başkanlığına dt.minolu miınaıtaliıtıncla ehem yı ziyaret edecektir. Heyet. • • ~ılık nı!irettebal bulunmaktadır. .. 
r;,i)elİı ge~·ıknll'!cr olmuştur. man l'hirlerini \e sanayi ıner • ' • {.t-lınesi ile ordunun yüksek ka· 
l\lonza ve Cha .o'<iaki tokomotı- j·ezJerini ~eıecek ~e tetkıkler· • K•h•• ff1'H'•ınılf~ • Edirne'yi ziyaret eden dı•melcrinde mlınhal bulunan 
!e yıldırım isateı c-tmislir. de bıılıınacaklır. • llu

2 ~olalıına kaclu • Yunan ask. eri heyeti , b:ızı değ; ıklıklerin ..,apılacağı 
• b u t u• .. • u aa l l e • .'akalılarca ı eri l.'rulmeklcdir 

• };dırnc 24 < \i'\K \) - Bugiin Cumhurbackanı s eyahate 
• saat 11 de bır hu u l motörlli T 1: 

'l icare l Odaı.ındaki t oplantıda 
bulunanlar 

Gümrük 
Konf ernslan 
Dün haşladı 
7 ha~ıanda tatbıkatın:ı ba la

nacak olan kıymet e:...ı~•r..ı ~ore 

giımruk sıstemi hakkınrıa cv\c'
ce )apı'acagını bıldırdığimıı. kon 
fcranslara, dün 'l ıcarct Odası 
meclıs alonunda baş anmı~tır 

•roplantı) ı açan Oda idaı c he
) ctı ba kanı Sa it ibra hım l~ i, 
meuuun onemını belırtcn \Ccız 
bır konuşma yapmış ,.e söz.J Oda 
Etut mudurü Tabsın \ ıldıran'a 
bırakmı tır. 

Talu;ın Yıldıran mevzuubahis 
edılecek kı~ını arı ~ö)le h..ı fısa 
ctmıştır: 

ı - Gümruk mevz.uunda ~apı. 
lan iımullü değı ıklı lcrın ma
hı~et ve sebebi, 

2 - Günıruk tarife cet\ e i hu
su iy etleri, 

3 - Kıs mel me' zuu ,.e bu 
meHuda diğer mem:ekctleun du 
rumu, 

4 - Yapı'an sair muhinı de· 
ğışıklikler. 

5 - l\lü,ahhas misal.er 'e tat 
bikat, 

6 - Sorulacak sor-..ılar. 
DunkU konferansta i ıt ık! kı

sım anlatılmıştır. 
Buı;:un aat 12 de ~arı. c .. k 

o'.an konferan ta kıy met me\"ZUU 
incelenecektir. 

Iraklı komüniştler 

faaliyette 

Bağdat, 24 (THA.) - 9 Ha
" raı da yapılac:ığı ilan cdılen ı 
rak genci seçinılerın ı karıştır
maya çalı an lnkI· komiıııistlerc 
Mo ko\anın Tiı~ki)P ile alakalı 

gcırulen bır talınıc.t göndcrdığı 
..... ıa.ılmı tır. Bıı Iraklı komünıst 
ıu. Bağdat hukurretı ale~ hin-

• 
• 

ıo 

DÖŞELİ EV 
BiROEN 

• 'renle Yunan .lli it ~a\unma 
• Jo:g tım Okulu men ııplar• J:!e· 
• zinr nıak adı)le Tumı:eneral 

sıkıyor <l<'kl kampan~ alarmı tamamiyle 
'l lırk - Pakistan pJktı ile bırleş 

Ankara, 24 (Tüı ktcl) - Cum t.ı-mışlcrdir. Bunlar Türkiye il:? 

\ela yükselmış de sonra tek· 
rar inmı~?• 

SON POSTA 

OTEL YOK. Mİ:s.U lR 
< AGIRIYORL' Z 

Ercüment I::kr rm 'l'alu, 
he apsız ıl;ıH?l rd ilt"n ınba
fırleıi, bilha 'a talebı-ll'ri a
ğırl amakta gii ~ l ıi k ı;ekildi. 
ginden bah i le eli) or kı: 

d ır. DA\etıilcrim'zi peri~ e
decek olduktan sonra b"ç ça· 
ırmı) alım daha ili..ıı 

YENi IST ANBUL 

rı~s \ ' E TAKKE 
S,\J.GJ.SJ 

:n. !\"erıni re~ \' f' takke me· 
r:ıJ..ının 'on ı: ünlerde biraz 
d ah a artması ndan . kı) afet 
kanununun r iddi c;uretl ~ ta t, 
hiki lü1um11ndan bahisle di-
) Or k i: 

•Bir andığa )erleştirilen 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • 
·1 • . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

S lt.ıırırana ladıı& 

•·uıdan ıl.ı•l• r bu 
ı..ural • 4.a rırrrl~r. 

• • • 

YAPI ve KREDİ 
BANKASI 

• Da kotar· Atalaı 's'ın bıı knn-
• 1 ğı a tında 4 11eııeral. 60 a ya 
• k•n yük ek rüıbell uba)la bir 
• lıkte do-t memleketin Batıda· 
• ki ·ık bilylık ehrı olan Ed r.ne. 
• )'e "elmiş'erdır B"rkaç saat 
• mıiddP.l!e rcf kn leı .. ncle hkeri 
: \"e ivıl erk:ın olduğu halde 
• sehrııı tarilıı )Crler ni. \İl2}rı 
• ,.e be ediye:·i ziyaret etnıi~l<'r· 
• dir. Hc\·et ı:rli erıncle Tuı:ay 

hur Başkam Cetal Ba} ar 27 Mıf· P.ıkı:.tanııı •muıecavız. odukları-
~ ıs per embe günü Kastamonu k 
\·e Zonguldak , ila~etleı·inde bir ı ı ıddiaya yeltenmt ktc \ e Ira ·-

iı scçmr.!llerı tahrik etmektedirtctkık gezbinc çıkacak \C o a-
dan j tanbu •a gidecektir. Cu:n- IPr. Irak komünlstıerınin bütün 

fa&lı\Ctlerini bu rr.e.ele üzerin· 
hur Başkanı bu arada Karabiık'e ti,• t~plamalan mızar• dikkati çek 
uğrayacak burada i !etme) c :ıı:ı· 
'aeak olan boru fabnkasının ku- nı tı !' . 
şat resminde hazır bulunacaktır. Ru yanın l ral-..'dakı kampauyrı 
------------- s.nı ubarış taraftarları. adı al

Mesut bir nikah 

• Konıulan \ekli a hav Ekrem Gaz<'teci arkadaş'arımızdan 

t.Pda gızlenmiş komünıst yuva
l:m ıle vapmakta olduğu da gö· 
rülınli3tür. Bunlar .program. o
l.ırak bır('ok şevleı ıstemcktcd r 
ıl'r. fakat bu ı:ıteklerın b:; ında 
'lllrkı) e ve Pııkı:sl&n ale) hın de 
{,OrUlen maddeler buluiımakta-

• Karahanoğlıı. ~ iık ek rütbeli Xcdret Selçuker"le Selma O· 
• subaylaT ve bk kı a a,ker tara der'ın nikah törenleri dun Kadı· 
• fından karşıla.nm ~!ardır. Yu· köy Evlendırmc daıresındc ya· ı nan he) eti saat 15 de mera im j pılmıştır. Genç nıkiihlılara aa-

• • • • • • • • • • • • • • • le uğurlanm ~t r. detler dılerız. ütr. 

O halde nıçın da\ et ederız" 
~lısafır kaldıkları müddelt·e 
kabil olduğu kadar rahatsız 
olsunlar \'c buradan kötü inıı· 
balarla ayrıl ınlar diyt' mi? 

mey\ alardan bir tanesi ezik· 
se, kı a blr zamanda, sağlamla 
rı da ) u aş ya\·aş a' nı bahU 
pa) la mıı'a bıı•'ar. Kanunlar 
da bö) ledır. Birinr kar~ı güs 
terilen a\ gısrzlık ötekilerinin. 
otorıte ini sar arsa h ç aşma 
nıalıyıı Too'umsal disiplin bir 
bühindur Bir :arafını ı:e\•şe

ıiı.,.,eniz. bütün örı:u kendiliğin 
den dağılab•lir. Bıı., onun için, 
Knafeı Kanununa karşı gös
ıc;ilen ilgısizlıi!ın yaraıabile· 
ceği onuçl:ırı diı iinurken kay 
gılıınmakta hak~ıı -:ayılama)1Z. 

---

l'V· 

Zaten son zaman'arda bu o 
tel ~okluğu ~ üzıinden dah~ 
baıska misafırlerimizi de ta 
Yeşilköylerde. Suadı) elerdc i
kamete mecbur etmemiıin ho 
nutsuzluk varaltıeını i•ııl' o
ruz. Bu haleıt ruhı~e ·•r İ -
tan bu' dan a\ rılanların gıtl•k
'cri \Crdc memlekeıim 1z h k
kınd~ menfi oropaıwnda 'ann 
caklarını acaba neden <lfu:iııı
me\ ız? 

Mi :ıfir d:n eı etmek f!Üzrl 
amma bunları ll\'111 zam nrlıı r 
bat ettirmek de borrı•Mu1dur 
Bu tıorcu ifa edemerl·lıt"n ~lln 
ra d.netin mana~ı ka maz \e 
tema !ardan bek'edıi!ımb. fay
da ar tlan kaybolıır 

Bu f c oısun ölrli'il hare-
krt e mek tazım dei! elzem-

Kanun e\•gi ini ~e\ et<'n 
her dıu ram tan kaçınmak de
mokra ı vatanda ının i'k va· 
zıCc i olmalıdır. Kendi elımiz
lc vaptığımız kanunlan gene 
kendi elimizle ı:cli·i tüze! dl· 
dik didik edeme;ı.ız.• 

@uNE>' 
sıal#~ 
~N.c-A~"" 
l'"#/VK..V 
,.Uy~ 

"&Y~} 

KU4:ft/N'W 
~I 
.t'U?Z~~ı 
K'/ŞK/~T
MAÇA 
Çi#~/ Snt:ll':' 

- Çalışanın elindekini elinden almak dururken, çalışılır mı? 

lfllltAllMIWİST . 
°'PNC.~ K'1KAW.Ma.v/Z
.4f/NÇ P~a"N.t:ÇS/ç-v.· 
ONM VARS'4 Al/ÇNç 
4~MIYAYM'f kPA/
.04N.r .::J 

çalı malar bı ha a fıı. i ı. o a
caktır. 

Esir Fransız 
Hemsiresi serbesf . 
Bırak·ldı 

~n"""'htrcıt Pr,.c• 
Ce e\ re 24 Htıs~ anın ı eri 

surduğu tı ı tel. ~uzun den Çın 
Jıtı dıne daır sulh nıüzakerelerı-
1. ı \ cnıdr. bır duraklama <lrv· 
n ıı e ı; rdığ sb\lenılnıcktedır. 
l~ ı haber alan nı. hf ile re :;:oı ~ 
~O\' etler b r le kc mc tertı
t.ınden o ıcc. \a ı ko ıuların ele 
a ınma mı i tc~ı lı:rd r i anı· 
1'r kayı aklar, b.ııılı dc\ Jcıler n 
t.ı a ıtiraz cttıkler nı . ımdıkı ta 
leb n ı:eçc cun a \arı.an bır an 
ı:ı~mada rüc:ı ıc kıl ettıg n 
t;clırttıklerıııi cıvlı:ını lerdır Cıı 
.ıı:ı glinu Çın ll•ndı ılc fnılı ı::ıı 
il müıakereler-fr ~<'\'\et Dı.ı -
ıeri Bakanı Molo•o, a3keri me'e 
lelere ınh ar "i<'ıı b r muzal.e
ıe gundemi te .• lır eım ~ti. Ru· 
~un ısc, 4 aııt u ı eı g ıli bır 
trıplanııdan oııra l'llolo!O\ ·un 
bl'klenil ıredık b r tr.kl fte bu un 
dLtğu şayi olmu-ıur Bu ö}lenti
:ere göre i\lol• \ '' ('ın il ındı nı<" 
•elr ınlıı asken '< çheleı inın 
" taraf ara ıııda dırekt muzakc 
lcr sıra ında ete a.ır.ma ını H' 

c ı ıcvre konferan ıııd:ı ı e . u
rrklı b r rn • anıa.ma işıne 
kıl\\ et \eri JT'e ıni ı temı!ılır. 
Fransıı. Dış lerı Bııka ı Bidıı
u t. çarpı mal:ır durmada ı ~ı

' :ı ı mc elelerı:ı muza kere ını 
;.cddetmı t r I~ haber alan m. h 
fillere göre Bid uıı un bu j!orü
•.: nıer kan 'e ını: 1 z del~ge
lrri Bedeli !'mı'h ~ · ı-:den tara 
fı:ıdnn de tekıenmı tir. 

Ceı cHe konfcı 111 " _imdı 5 ci 
hafta ına gırnı ) bıılıınnıaktadır. 

Komiını tlrr 4 hal'adanbcı i Ce 
nrncde ı-,ransızlaı·ıa a,ı \ 'to -
rı:nh tem ılrıler• arasında dırekt 
ıniııakercıer tertıbıne çalı~ınak
tadırla:. 

l\ladııı azt"I < :.ı llatd l' ı best 
bırıı lı. ı lıt ı 

llanoi. 24 (.\ A ) D en Bıen 
1- lı'da es r dü,mli~ !.ek kadın ola t 
hem, ire Gcne\IC\ e de Gallard 
!ıJnoı )e gelmiş \e kendi ını ::etı 
n n da kota ıhhl\e uçağındaı en 
C.:ıcc ııımı~tir. 'Czerınde b·r para 
~Jtçu tulumu buJunmakta)dı. B 
~ açık ve a)aklı.rı ('Orap 11 ola' 
1 ı ansız hasta bakıcı ının kalın 
.:ezdcıı ayakkabıları toz toprak 
ıçindeydı Gcnevn c de Gallard ı 
lıa\a olanında Kuzev Vıeınam ka 
ra kU\'H'l'crı kumandaı ı ı:eneı al 
Jtcno Cogııy ılP !tuzey Vıetnam 
ıı .. ,a kıınıa•ıdaııı ı:eneral ele Cha 
.ıx kar ıl:ı•mışl~rdır. sınema o
l cratiırlerıı ın aı !.: lambaları orta 
.ıgı a) dınlatnıaı-ta~dı. Me)dan· 
C• otuz kadar ga,ı.:tcci toplan-

~~Y~ErGN. 
IEU./°Ç/ Ne.I Fl>'
MN vs-riiv ~ ......... 
Ç°VN.fl' S"UllaVYAV. 
~A~ KOMUAHZM/ 
l&!V/MSI~ 
VE...,~A:AYA 

~P~. 
AirMOk.e#S/ 4UY
UK?"A.e/ Kt:'.f ~ 
Y"'""NIP ~i 
Ç6~./NC6, ,,Jl!!I 
IA.t:AU.+f N. 
111.ACAtt? 
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Bir ihti)at ted biri olma k uz<'re karı \·e kora U)ku~ a ;)a tmaL ılan tn el ba('a kla rın ı 
birbirine bağlamağa kanı r \ Cri)orlar. 

Uykuda gezen 
kadının hikliyesi 

ı•·················· .... •· ........•.....•.•••...•.• 
; Genç bir Amerikalı ev kadını, uyku halinde geçirdiği 

. • . 
• . 

~ maceralar yüzünden Amerika'da şöhret almıştır . 
. . . . • 

~ ....................... . . • ••••••••••••••••••••••••• . 
/ 

f one Wier'in macerafarrnı kendi ağzından dinleyiniz 
M c bur olmanın turru lfiı lu 

~o !arı var. Ben de son za
manlarda şöhret sahıbi oldum. 
'Fakat hır; bck'cnmcyen bır 
sekı de. hem de hiç istcmcdi
gım ha de ... 

Ben her cıhctle normal bır 
kadınım. Fakat tıp ~leminin 
hala sebl!binı anlamadığı bir 
i !etim var ki o da u) kuda I· 
kcn kalkıp gezmemdır. Bu is
tıdat bana aileden ka ma b r 
mıras... Fakat simdıyc kadar 
a e içinde hiç kimsed,. uyku 
,:ezıcılığı bende göruMuğ .ı ~a
dar azıtmamLŞ, bu ;) üzden b:ı~ı
ma maceralar geldi ve biltiı!'l 
Amcnka benden bahsetti. 

İLK JlAC'~R.\lU 

1 944 :ı ılında evlendım. On 
sekız ) aşında} dım. Bende 

11) kuda ıezıcılık ı tıdadı oldu· 
gunun o güne kadar hiç far
kında o mamıştım. 
Ev.enmemızden bir kar; ı:un 

onra kocam asker o"du, AHU" 

'Paya gi ttı. 1046 da geri gelınce 
Oklahama eyaletınde Enıd ad
lı bir küçük <1 are } erle tik. 
Enmıı ehrın ta kenannday
d ı 

Yeni e\ e yerleştiğımizden 
bıı· kar; gün sonraya rast grlen 
bır akşamdı A} ışığının ıuhir
li nur arı her tarafı kaplamı • 
11. Her nedense bu •ıhir beni 
caubesı ır;ıne a dı \ e &urıiıdc· 
dı Gece kocam uyanmış, latıı· 
#ı. boş bulmuş. İlk önce beg
lemı sonra e\ ı ar1mış. Bul:ı
ma} ınca sokak kapı ını açmış, 
bakmış, bır de ne g6r Un. ::rcc 
gomleğı ılc sokaklarda do :ı~
mıyor muyum' ... Benı ç ı:ır
mış, hiç a dırmadan o ı,ıarıp ~e 
e rarlı geıintime devam etmı· 
şım Berum elimden tutup la
tağımı yatırdığı zaman da u
yanmamışım. 

Ertesi abah bana olanı bl
tenı anlattı. Ha} ret ettim Hıç 
.bır ,c:,ın farkında olmamıştım. 

ltl YADA 
1"APTIKLARl;\I 

A radan \&kit geçti. Bır çocu
ğumuz oldu. U} kuda ::ez

mek ı letınin uzun zaman hu; 
bır emaresine ra lgelmedik. 
J."akat bır akşam birdenbıre 
d ert depreşti. 

Bahçemi7.tn bir köşesıni Y:6" 

bani otlar, ça'ılar, armaşıl\ ur 
kaplamı tı. Ortalığı temiılı-melt 
Uzım ge dığıni kocam a Je{a· 
lar a konuştuk. Faknt r;olt ı i 
\ardı. Buna bir türlıi \akit ıı
:ııramadı. Bahsettiğim :ıksam; 

l ) ku Ulllla gezen genç kad ının bir kıs get•e 1 bir hayalet gibi 
kırlarda dotasarak bir ırınaga ~akla tığını ıo.,trrrn hayali resim 

A n 1 a l a n : dl, o akşam gôrdiıklerini an· 
!attı. 

Bn. lone Wier 

•• henüz ) atağına ) at mı) an \C k · • 
tap ok-U)in bir komşumu? b:
~m bahçe tarafından garip gil 
ril'tüler geldiğini ıarkedrr. 
Pencereden bakınca, benim ge. 
cc gomleği ıle ya'ınayak bah· 
çede uğraştığımı, kocaman bır 
bahçe bıça ı ıle çalı) ı, :;ırpı~ ı 

kestiğimi gorur. Çok ı;ekin· 

gen ve kendi halinde bır &dam 
olduğu için ses çıkarmaz. ki
tap okumağa de,·am eder. fa. 
kal iki saat sonra ) atmak üze
re iken bir defa daha bakar 
'e benim hiliı uğra tığımı gö
rur. :Erte ı sabah bundan hiç 
bah etmcdı. Fakat bende uyku 
da gezmek illeti o duğu bir 
müddet sonra du) ulunra, gel· 

Bu ı:arip maceranın sabahı 
uykudan uyanınca ellerimin \"e 
ayaklarımın çamurlu. yara \ 'C 

bere içinde o'duğunu Ye par
mağımı o)ııata<:ak mecalım bu 
lunmadığını hayretle "orclüm. 
Bunun ebebini kestıremiror
dum. Faka t bir rlıyamı pek iyi 
hatırlıyordum ki bt.nu kocama 
anlattım. Rüyaya göre g(ıya bi:
vahşi ormanlığın ormsı o:dıı i
mişim. Bir ba'ta İl" bir ajtaç 
.kcsmeğe u !raşı)ormu~um. Bu 
c nada balta kırı lmış. Ben de 
~alı çırpı kesmeğe nıahsu bir 
bıçağa sarılarak işe dev&m et
mişim .. 

Kahrnltı ectıyordu!ı:. Bir ara
lık kocam pencereden bahçeye 
doğru bakacak odu. Bunun iı· 
zl?rıne ha} retl~r içinde ycrın
den r ırladı \'e beni elımden tu 
tarak bahr;e;>e doğru sürükle
di. Bir aksa m evvel yükseicliği 
bir metreyi a an ça'ı çırpılar 

baştan aşağı ke ılmiş, koıderi 
ökütmüş. hep i hır kenara "•· 

vet intizamla i lif rdilmış. Rır 
köşede kırılmış bir ha'dc bah
ı:e makasımıı duruyor, yanın· 
da da çalı çırpı kesmeğe mah· 
sus bıçağımız ... 

İşin garibi şu ki bu hfıdi e
den günlerce ewel bahçe bıça
ğı ortadan ka)bo'muştu. Her 
ta rafı aradığımız. halde bulama 
mıştık. Uyanık iken bulamad ı
ğım makası, uykuda gezerken 
c imle koymuş gibi almı~. kul· 
lanmısım. 

H ftdiseyi bir doktora :ınlııt· 
tık. U)kuda gezis illet inin bu 
kadar çapraşık bir şeklini duv 
mad ığını söyledi. Fakat derde 
hiç bir deva tav iye edeme· 
dl. 

niR ımıı,\GI~ 
Jçi~DE 

Ulku unda gezen Bn. lone Wier b ir ~lqal? evinin damının k~
nannda <Garibi şu ki damıtan düsmemı • bır cambaıa 1liy1k hır 

u~talıkla kapının önunllck i otomobilin uıeriııe sı~ramı~) 

Bundan onraki maceranı, ev. 
ve kilerden Cark'ı oldu. 

Fark d a şu: Maceranın sonun
da bir ril) a gördum ve kendi 
kendime uyandım. 1952 kı,ın
daydı. Bir orman içinde dola· 
şıp dırduğumu ve ayaklarımın 

(De\'amı Sa: ; Sü: S de) 

i. Ü. T. B. KONSERLERİ 
U Mayu 19.\4 blı run u Btan· 
b ul \.nhtrJll,,.sl F~n raırnıtul 
konltrans a lonunda tertlpltntn 
orkestra ve koro kon ııc rı . 

Sthlr Orkt tra 1·t Korosu n u 
Jllar,. f'den : :uuhlddln Sada!< 
!>olht: l'ı)a nı t P-trdl ~ tatur. 

İst:rn'>ul Ünh·er:.ilc:.i Talebe 
B irliği tarafından tcrtıp'e

nen me\ ımin ıkincı \e onun
cu konseri... Bu ı~e kon ~r 
nıevsimı ba ından başlanmı~ 
oba~dı .daha fa> da ı olurdu c · 
bette. Onumüzdekı ·ne~sımde. 
ikı ~ ı dır in~iıamla ce\ am eden 
Kon ervatuar Kon•rrlerının ~ a 
nıba ında İ Ü. T. n. kon~erle
rinin de ~er :ı:.ıca~ını umit rdl 
> or ve im-iıoe.ı seHnıyoruı. 

Eğıtim amacı filden bu kon· 
sel'ler izah 1 ı o'uyoı·. Son kon· 
ı;er progranııvıJ ı Ghı('k un İ p
hıgenie en Au ıd.o merttir~~ le 
Beethoven"ın ı>iy.ı.10, korıı 'e 
orke:.tra ic;in 1'antt?l' 1 varciı. 
Kon:.er hakkında'" ;:fü·ü~iı mi~,i 
belirtmeden üıH c y:ıpı'an ''" 
bundan bo\ le y.ıpı!Jc:ı" otan 
kon er fzah'1rı ı -t daha özlü 
\ e derli toplu olmıı"ını. bu i~i 
iızerine a'al·ak ol:ı:ı gcnçlerın 
daha olgun bir mu ıkı kiıllüriy 
le bezenmiş ve a) rlınlanır.ıs bu 
ıunmasını d ileycli:n. 

Alman opera be tel'i~i Gluck 
sana t hayatının uz;ın hir kısmı 
nı ltalya'ıl a. tnı: ı 'tere rle ve A 
' usturya"da ~eçirmi~tır. Pari tc 
ancak bcs yıl kaldı. Fakat bu· 
.. ün Gluck dt'yince ilk akl:ı t.c
len lx>ş e er Fran ııda dof!du 
\"C orada sahne)e konurlu. Jlal 
buki uzıın bir yaratı~ dev ı c·ı

nln cibiir meyvaları. A man ve 
İtalyan sahne eri !çın '>c tele· 
eliği operalar tanıamhie unutu 
lııp gitmiştir. Bu kon"'"rdc mer 
türünli dinlediğimiz • lphigenie 
en Aulide opera ı d:ı br,teci-
1ıin Parbte iken ya::ıp sahne~ c 
ko~ du~u be operad3n biri i
dir. Iphigenie en Aıı'idc ıı· 
'ertıininde iki nri •': dikkati 
çeker. O \akte l:adıır be tclc
nen U\ ertürler, rlranı':ı hiç bit· 
ilgi i olmıyan bırer •• l'~eludeo 
mahiyetınde idi. Jialbııkı Gluck 
bu c t'rindc, ih ertUriın l1cnıen 
başında operanın bcl'i baıı ı bir 
ana temasını dınl"t:.. 'C\ er
türler o yıllarda bı,.,11cı prrde· 
\t' biti ik par(.:':ırdı Ha buki 
Gluck. uvertürü başı V"' ~o 1u 

bl'l i o'an apa) rı bir er,cr ı:ihi 
rl i ı iınmıı~tur. C:lııck'ıı:ı ur •r
tıirlerındcki bu ;>cnıl.l:lc: dık
kali çekecek değerdc:l·r. Şe r 

~hıhiddiıı Sadak :ığırba~ ı \t. 

FİKRİ ÇİÇEKOGLU 
o'çulu olduğu kadar du)gu'u 
ıdareııi) e bu guzel tıvertürll 
dııılelti. Sadak"ııı erin kanlı 
hareketlerine U) an o ·ke.stra 
denılen o azamet'i ses küt'cs:· 
nin rahat nl!fes aldı.,.111 iı:Jcta 
gortir gıbi olduk. 

BeethO\'en'in pı)ana"l koro \e 
orkc tra icın fantazi~i i k d::ıfa 
1808 yılında çalındı. Biı~ uk bes 
tecinin e erleri aras111da Fante 
zi dikkati <;eken bir form ıa-
ıı·, hız. piyano konc:"•rto ıı ıle 

korolu bır enfoni ıra ınd:ı )·er 
a'an hır e eroır p,, :•noı.un or
ta) ıı attığı ••ınalardan biri irıı 
Beetho\•cn"ın .n an ~es erine 
\erme i: kont;crlclı: rd :ı solısti n 
c·a <lığı kı.nı:ı oııuıı i ı.'.lı;i. 1 ırık 
'c halla drımntık Mr neı.!er 
\erdığıni \t' l'\;ın'ın <l~ k::tılma 
İ\ le en tam , . ., nıükrmmı>' ıfa· 

de ini bıılciu"unu a.:•k ı:r Pi· 
\'anonun onee tek ba~ını dm
Jrttiği, ~eniş l,ir irtic·ıl mu ikı 
:,ıni andırır. Arada ,. erle ınar 
ın birkaç mözürü du) uh:r. Nı 

ha) et piyano ade \ e tapl:ıze 
bir trma orta,·a atar: lıunır or 
ke ıranın da • rsliğiv'c gcli tf· 
rır. Bu motıfi Bcetho' rn ken
disıne alt ba ka bir melodıden 
a l nııstır. Biraz. sonra orkestra 
Ye piyanoya katılan 1'oro da 
hu temayı söyler. Gittikçe ar
tan hir ne ·e \e canJıııkla. par 
lak 'e pırıl pırıl bir iiade ı·e 
Fantezi ~ona erer. 
Piyanı t Ferdi ::ı~alzc:- girıs 

mahı;>etındeki piyall.> 1'ı mını 
bir İmprO\'İ ation hava.sh 1.., !)e 
zerli. Sanatkarın rah:t \'e ken· 
di ine gü\ enen bir çalısı \ar. 
Orke tra da l\atılınc:ı piyanist 
yer yer canlı ve ateşli \"e yf'r 
) er ince \'e d.ıygulu bi'" çalı 'a, 
bir konsertist parla1'1ığlyle ılık 
katı çekti. Muhiddln ~adak'ın 
ha ka konserlerdcade bu c~erı 
idare ettiğini gördü,;:. Hu sefer 
kı idaresi de emin ve ~·l\enli) 
di: orkestra Ye koro~ u kucak-
amış dense .) erıydi. \ ı:lr:ıı or 
kcstranın epey geniş bır saha
~ ı kaplaması, sağa '~ o a de· 
ğılmıs bulunması, \ e ~ahnenın 
orkestra ıle koro~ u .. i ll':rncak 
kactar da olması. Fantezı'de 
şefi muşkUI durumda J:ıırı.klı 
anırını. liecthO\en 1,1 l'l~ar.O, 

koro 'r or ·estra :Fanı ~ısi çok 
be enıldı. Koro kon,. .. r .aionu 
nu do duran bınden i,,z';ı dın 
leyıeınin çtcn gelen ıılkı Jıırı
na Muhıddin Sadak, l orunun 
katıldığı son kısmı tckra.· am .. k 
:,tırefüle kar ılık ,·eı·c:lı. 

flD.\K \R U \ST \.H \KiCi - llindi~·ini"de Vicn Hlen f'u mü • 
tahkt>m ınrd.iindr hir tek kadın \arılı : llastahakıt ı Jatnı:ı1e ı 

de Galard. ~J cılıiin ı.ukufı\·le bu kad ın da konıünMlc'rin eline 
e.sir dü~tıi. Komünıctıer ~t'ndi~ini erbr-.t bırakmak hted:lH. 
F':ııkat ha~talıak ı «ı, a"ır ' :.ır:ı l . ~on a~krr de gönderilmt·den bu
r:ıdan ııy rı la'lııvaıatını ~"~ ledi. Alır yaralıların nakli i_inin on 
giınr. k.ı ,lar arka ı a ı ınat·a!ı unıit ediliyor. ~latnın1e l de (;;ı. 

Jard da o 7aman Jıitn Uien Fu'dan harekrt eclı-cektir. Yukan da 
~ene;: lıa1;t:ıbakıtı kadının son rr"ni görü iti) or. 

V İ L LA -Otomobil - Garaj 
HEPSi BiR KiŞiNİN OLACAKTIR 
~ AJrıCI 
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SOVyetlerİn vehirtl 
ve endişeleri 

(k-.--,----ff- · · G · 1·· k ·ıı· d · · arlak bir bCI' 1 ınci nönü muza erıyetı arpta, yenı ur mı ı or usu ısın p ve 
şarı o lmuştu. Rusların , lehimize olan bu hadiseden memnun kcılrrıcısıcıp· 
yardımı daha bol ve sür'atli yapması lazım gelirdi. Fakat Ruslar öyle y 

madılar. Çünkü yine vehme kapılmışlardı . ) 
~e o' L _____ _ 

so\Tı:nı-:Ri1' i TiJ11.\1 n ; 
1: :11:'11 İ\".ETSİZI.Wİ 

5 0,1et Ru )a idaresıni \'e si· 
Hl etıni \'akından t.ın•'.iık

ça. ;nların çok geni bir emnl
) ctsız ık ve tereddüt içcr:-;ı1 dc 
~ aşaclıklarını. ~lı.lct era!"ası hiç 
bir \e:.ıka~a ınanm:ı ;stcme· 
diklcrinı daha i) i anin ordu:n. 
l\Iiışterck dih n ve 11nvc nıef
'ıum•an, komşuluk mana•ebet
lerini tak\ i} e meselesi ~üphe· 
iz birl?r miizakere m"\'zuu o'
muştu. Faka: daha i erıye ,ııidc 
memi!:. de\ amıı 1>·,. sıyaset ha
' ini bır tür.u ala"llım:ştı. Rııs• 
!ar, dış Si) ısetl.:r.r.de bazan 
resmi ,·esıka söt H' h~ll:i im
za) a bı'e Ilı.) ık olduğu k,~ ıııeti 
Hrmcmlş erdi. n h:ı <lo~rıı u 
\ermek ı tcmemış·e:·d.. Bun:ı 
müteaddit defala: sahil olmuş
tıını. ltinıatsızlık So,-y<'t sl;ı.a· 

setinin ht'm harrkct baş anı:ıcı 
ve hem de harek-"• ~""lU olııı.ış 
tu. Her yrnl menııun gciril ul
mrslne başlıınırk~"l, c\\'dcc 
hat Ye kaoul cdı .,,ı, ı>ıe elclPr 
tekrar ortaya atılır. c;:ctııı mu· 
nakasalardan ~onra net;r<'•"z 
kalırdı Bu 'Uzden hnpti <'h""" 
miyeti haiz. yeni me\'zulnı '? ge· 
çill?mezdi. 

Bu su~·yet ruhi haletinin bel 
ki de sebepleri varcıı. Ko kocl 
bir tikede henüz tat'>ıki mıiın 
kun o amı,>an, dun)ııdii da tat
b k ne ba5lanmıl an, mı il etlerin 
hayatı üzerinde dcrın deri•ık
likler icap cttırcn l omünwn 
rejimını ya~atmak 'e dilııhl) ı 
zorla kabule mecbur kılmak ''a 
zıfesınl Ru > a uzerıne at mı • 
tı. Bu. dahı'de \C harıç•c duo;. 
manlık dofurmıı . geniş akis er 
>aratmıştı. Akısler b:.ılU:ı Rus 

Bır a ile havagazinden 

zehirlendi 

Fatıh Kanıilpaşa sokak 13 ı 
numarada oturan Hııtıce Koda 
lak. Fatma Kodalak \"e beş ya· 
şındakı çocukları, sızan havag:ı 

zından zehirlenmı~lerdır. Zehir 
lene.o aılenın tcdııvılcri Haseki 
hastanesinde ) aptırılmıştır. 

PURO Tuv let Sabunu , 
terkibinde bulunan krem 
hassaları sayesinde cild ı 
yumufatır." tazeleşti rir ... 
hayranlık yaratan bir c:a· 
zibe te,..in eder 

PURO 
100 de 100 saftır. ~·-.. 

ii'kesini sarmıştı Bu ımithis em 
nı~etsiz.lıği ortadan kaidıı mak 
için ne 6z ve ne dP Mılleticr
arası 'e ıka'ıır. hatta müşterek 
ı:a> e ve menfaat.er dl! kMı 11° 

mıyordu. 

İKİSCİ iSÜ:\'Ü 
ZAI"ERİ:\İN TESinu:ı:l 

1 921 ) ılı nisan a~ ından iti· 
baren Ankara ı e .\Jo~ko\•a 

hükfımetleri arasında m"\ cut 
sıvasi durumu bu bakımdon tah 
lıl edecek olursam. ok.a ıınıları 
mı daha i~ i tem lr t'clebi'irim 
sanıyorum Evvelce de l~aret 
ettiğim ,.ihl İkinci İnönü mu
harebesini Rus'arın yardımı o 
madan kazanmıştık. Askeri ma 
hb ctı ne o'ursa olsun, bu ka
zancı Garpla yeni Tiirk m 1Ji 
ordu.su !çın parlak bir ba~3rı 
idi. Mu~ affakı) etimizin Garpta 
ve hilhassa Rusy::ıdn tesiri de 
büyük olmuştu. Blltiln i)asi 
muhitlerde Yunan ordusunun 
Anadolurla uzun müdıl,,t da\ a· 
ııamıyacafı ve hııtt~ Bo!!az'arı 

bı e miıdafaa ed"mivect>~i k:ı
n nti umumilrşmist\. 

r.orrıt:ı, Fransızları'! f., .. ıı:z. 
l"rc.'rn nvrılarak m!istakıl \ e 
k"' \ e1 'i bir Türkiyen!n tanın· 
ması f•krinin mürevvici olma· 
sı \ e inızilizlcrin d'lh3 faz'a 
\ı:kit geı:irnıeden ·ani mühim 
lı;' itler yaparak Yııkınpı·'";la 
ı,ulhün lesi ıni is1rn,,. eri, Garp 
taki mm affakı.,·etimi1in sh·n· 
set İPı>rinde tcs•rır:in bir neti· 
ce i ıdl. 

So\'\et R:ı \a hU1.:iımetinln, 
Turkivenin lehııı:ı olan bıı •i
) asi deği~lkl;;,.t,.r memnuriyet 
duy:ırak dost1uk m•.ah,.ilrsi ıl • 
tekerruı ettl~i vardınıı hcı 1 \C 

silratli yapması bclt!tmirdı F • 

TiYATROLAR 

* \ F.1\il SE6 OPERE11 • \.'UJUI.\ 
.\ve ı · Büyüle Operet 3 perde. Her 
gece 21 de, Çarp mba, Cumarteaı "e 
Paur matine saat ı5 te ve ber Pa· 
zarteaı. Ttl: 49ın * Tr:\ ·11io uıu; ıı: Optr•tl - 'I'I· 
MARHANE DÔNfiŞU. Operet 3 per· 
de. Her gece 21 'de. Çarpmba, Cu
~arteat "e Puar mııtıne aut ıne 
ve hu Pıwı.rteııl, T~ı • "'1369. * Kt'C:t K S \11:-.'E - Meşhur Al• 
rnan TRİOS ALBERTO"e Komik Kule 
lalar Tlfatroau TenulUul. Her ı;Un 
saat. 14 30 - 16.30 - IB'de. Ayrıca: 
rereembe, Cumartesi Te Paı:ar ı;e· 
cclcrı ııaat 21.15'te. 
* \POLl.O .siRKİ - Her rtın lll.45 

matine, 21,15 auare, par;ar ı;Unlerı 

ı0.30 me.Une. 

Gıindeın : 

~.k~ı•,, 

kot bunun taırııııne'.le.c 
tarak ınAniı ıt balı11 •1 
dımı durdurd .. ıar. 1,ı 
DİZE Y RVJl\! r:t~l~t}f.· 
BEKLEDiGilHIZ r. c;f\ .~d 
YUNA:"liULAflL\ ~ 
.mJz \KERl,Ll~RG 
GiRİŞ'.\Jf ŞLERJJi se 

. bunla~ ·. 
A caba bulun bı 1 ... 

Jeri ne'er 018 ce ~ ı 
mukadder suale_ şu .E~ ' 
mek mumkUndür. t 

ak 1 
lızlere yaranm nsııs 
Sonra da. eğe~. ıaıı 1 

kı) enin ıstıklfı ını f ı: 
lurlarsa. 'filrkı) c ı; 3 e 
ığfaliltına kapılıı~~ı e t 
dbnebılccel!1 'cbı lt' ırl 
idı. Bu \ehmın oınil( o 
~unları da diJŞ!l ıısc'lı > 
di: Tiırklere yaP rs•· 'f J 
durdurulacak 0 ~ne~t 
dusu kunctle~~!)ctt • 
nanlıları mağlU re 
rnı)acak \ e bu su 
uıayıp gidecLk d r a ~ 

Ruslar. bu ka 
8:ı ·• 

lardı. Yunanıstıııı, 
ınek için on arla ı.) 
sebctler te.sı~ını.. \ 
dı. Bunun uıerıo~arıtl }S 

rıcıye Nazırı, RU~ •ı. ~ 
rafsızlığını i tenl~a:J t 
bu talebi derhal d•r ~ 
\ e daha ııcrbe/;c 1 

1 

) asi mün:ıscbe dC' 
de ticaret muah~·rı'·' 
nıuzakercJerc g~ı; ın ' 
buki Anadolu .. 1p 
k . G rplı e ı 
anı;> t' a ııoıı 

karsı duru) or. so 
• dar Hındıstana ka o 

pek ehemmi) et bılf 
hudutl•n•• "" "'"~ 
du. ~ 

Teklifler ~ 
ııııC , ' }{aran rt 

1 - Meı"keıı.n 949 yılı gelir 'e gider T 'f. id ı1"1t 1 
nın 1950 yılı kesin hesap !arı. ı. E. 'e 8 t t , 
mali yılı bilançosu. muhtelif semtler ur 5tl11 

plfinları, bazı hudut ihtilafları, mutıı~tıteııf 
lan sokaklara isım \ eril mcsı, \ e m 
hakkında teklifler, 

Tutanal.Jar 6,ıer ğ bazı }: 'ı 
ı - .'.\lulkiye Konıis)onunun hazırladı 1 k<'> ıcrııt .~ 

kil köy haline gelmesi. ı;e baıı dakı tı.ı ı 
!Afları, ve pazar kurulması hakkın 
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programının 
• 

metnı ükOmet 
flSa 

hıık6 " 1 
incide) nız :enç demokra:ıım z ıçin ılc·ı Bu ıtıbaı a 2 ma)ı~ta hiç biri A)ni içtımai muhıtte )el ~en ders a'arak suç hudut \C urn;ur- sa)esindl"d.r ki e\\eldrn ta av n1ar.but bo..'lkn bir.metlerine ih 1 memleketlerden ıcniş mik3csta 

t • >'aı~etıın tın hattı ğıl, menılcketlmiz !çın da'ı dı.ı- şey olmamış gıbı de\Tisfıbıkın ayni ilim müesse•elerinden fe· lannı kimsenin ya.,ılınıyııcağı vuru dah. rnlimkun olma} ıın tıyı!ç arzctmtıkle o du~u mıılü ııhallıı )ııpılmasını icabettirmek 
~Q bö nokıaı nazan ha mtişkul YC ciddı \az·yc 'er •h btitün kota arazı ile ~uursuz, yıp yız alan memleket cv'fıdlarıııın bir kat'ıyetlc tcsbit etmek husu- eııısalsiz kalkınına lı:ınılelcri munuzdur. fstJhsale ,ı,ermaye ya tedir. 0 uıı, ~le de tatbikı· das cdebılırdi. l\leclıs \C !ıuku· raucı ve ha' Si\, ctsız ka\~aları,·· devletin farklı !aalı"et cubC!le· sunda )Uk~ek heyetı•ıizin kaııu· tahnkkuk eUirilmi~tir. Bnşıa tırımlarının. teşviki \e ınilli ta 1 İktısadi kalkınma dcne'erinin !( ca~ını t , - • , w 

Cabed abıı te· met daıma uyanık ve r~!·ckc., lcı, yalrın \'C ıflırcıv.ı dayanan söz ı nde bulun01;1larıııa rıığmen r.i tedbirlerin alınına~ına !uzum ııraal miz olmak üzere blitiin sarrufun tıhsnl faali) ellerine zaruri bir ~arıı bulunan bu ) tik· 
n bu er. Esasen tedbirleri almakta bir an tcred· de sıy asi mucadele usulleri il~ ayni erefe , c kı) ıncte sahıp görecegine. kaniiz. i tib al kollarında, ihracat \'C te\cihı için bsnka ar kanunu sek sc' i) elı ithıılAtın mucip ol-

t tar11f0 
muhterem dut go termı)'ecek b'r azım \e de\amına musaade etmiyeceğıı. bulunduk ıır•nn knnriı. llan~ı Vatandaşların. po.ıtıkar.l:ırın. d ş ıirarct hpcmim zde Uç mıs ile menkul kı~metlcr \C kam duğu mu\•akk:ıt tedı)c gllç'üklc· 

u \e ından b lın· karar ahıbi o'duğu kanaatını Çünku son seçim \'e neticeleri vaıtfcdc bulumU'sa 'bulunsun &il aset ııdaınlarının "ah 1 c d tine ) akın artış' ar elde edılmis biyo borsaları me\zuuı~nın bu ri \'e ıctlcl d<h ız darlıtının tc· 
l'ııtcı /lrıca ) .ne bu uktınde herkese an atmam ıs o'· mcm.ekcıın kaderı lızerinde çok de\ let mcnıu rl:ı rı mwıı husu~İ) 'c ha) ~•)'c 1 lerıni a\ a • Jr ııllına tır. ~ı illi gclırde OC\'lct :;:elıı• ) eni anlayış a ele al•nmasını. s•rlcrının izale 1 mevzuu iızerin 
t tıı ıı kahır eke· a)dı. b r takım kô u hareket· ehemmi) etli \'C de\amlı tesirleri le )ilk.sek makamlara gc mı, almak ve hürrnetlerini tchcl t lerındc, de\' et bulçelerindc \c \C b !hassa sanayi erbabı \e ele dıkkat \e h:ı sasi,et'e durul· 
et nd;ı~n ın llet\ekıl· ler \e dır \azı~etlerlc karşılaş· görülecek olan bır bil) ük hadı· bulunanlıırı.rı sırasına gore. m 1 ı ... :tında bulundurmak bır ıti} at devlet butçelerı.ndcn ayrılan ıs madenf1'll"rle dcnizc.lerimizin ~akta devam o~unaeakur. 
tııd~ Set m muca· mak mukadder olurdu. sedir \C son cç•mleı· ondan e,- ; onlarla ifade vlunabılccek yey.ı ha ine gelnıış~e buna )İlk ek mü tihsalc el'maye )atırım-1 kredı ımkAnlarına kavu~turul Mcmlcket'n •ktı adi kudretini 

ıı_ t ıııuJUrdun her Hak•kat .,.updur ki, ıktidarımız \clkı ıntıkal dcuı) e ,ımdı bas- memleket n umumi menfaatle· dııhalenizle rnr'ııt e sun \ermek lrıında . ,örülmemiş artış· ı mı 111 ic::!p cıtırmektedir. Gt arıırm:ı)a ve biltlm ,
8
tnndasla-

ı.~ r h!~~:a~tdiırlmis üratlı 'e musoet ıcraau~ le 'a· ı la makta o an safhayı bir'blrı::ıdcn 'rini ehemmi) elli urettc al ka 1 icap eder. lar te~·n o.ı.unmu , ~C\ cı re~ bu uhnların 'e "ere~ d ~er rın lsııh al faalı)Ctlerıni de tek· 
:\'on seç m m' r .. tandas \lcda'nında emni,et 'e kesin surette a~ırmıs bulunuyo". dnl' edeb lecek çok muhim tn· Muhterem millel\ckıli arka- !Olları. ıl \C koy ).oııarı, .tımıın· istıh nl ~e. ls koll31'ının ıht J:aç leme)e matuf temel tcsi.slere 3 • 

"''''er , u tımadı yer'eştırmek imkanını 2 ma)ı:.ın manasını biz bu) le arrur ardıı bulundukları açık dıı !arım. lar, su amıı ıe1:ıısler1 •. baraJlar, e· !arını :ozonunde .tutarak hazır it serma)e )'&tırımlıırını uıun ,.e 
• n c rne,zu· bu duğu ıçın, dört vı'ı dolduran anlamakta)ız bır hakıkattır. )lcnıurlarınııı Te~ekk!ıre ~a,an hır hakıkat lcktrık santrall:ırı .ı:ıbı ~ellı~:ıs-1 !anaca~ ~la~ )'e~ı kanlL!l tasa orta \iıdeli dış kredilerle finan-

ltı;ıııııercr;atı teşkil turlu ıftıra, tezvir· 'e tahrikler DEMOKRASi~iS RUHU ancak bulundukları hizmetle· o!arak ifade edcyım ki adalet lı ha) ındırl~k '~ ımar ışlerıyle l rıları onum~zdckı dc\'rcde te~ se etmek hususundaki faalıyet· 
tı-ı..:c ne . e bU) uk nı oeten tesirsiz kalını ~ır. _ •. - Çok kıymetli mı ilet\ ckilı aı'" rLn hıısusiyetıerınc göre hli· mensup arının bil~ ük ekseri> eti ona ıkusadı tesısler inşaatında 

1 
kık 'e ıas\'Jbinıze arzolunacak f Prımize Jıız , e vüs'at \'erılecck· 

,'ll'aıııın ıcc'endığinc çekten memlekctın istıklal \'e kadaşlarım, kümlcre ılıbi olur.ar \e bu Iıü bu nıe\'ZUda hakiki demokratik daha e\'Vel tasavvuru dahi mum tır. • tlr 
~u~u ltııl'etı:c be· masunı) etı bugiın icın ı-tılısa'ı Demokratik idarenın en sağ· kumler bır ım. ,, az nıanasıııa ııhni) eti IA~ ıkırlc kaHayarak ktin olmayan başarılar elde edil- Hl Sl SI TEŞEBBÜS. '\.AB~!\· ı . . . . .· . 

~~ r. nu ifade et· mUmkun en ku\\ eti teminata lam tenunatını kJlplerde \'e v.e- "elmez. Umıım ,·elle dc\let mc gereken hassasiyeti göstermekte ıni5 ve a) rıc:ı ~ağlık, maarif , e ('! SERMA YE \'E PETROi. Mcmlekctımızın bugün~U ı:e 
t ~ r ki b:ığ anmış bu unıı)'or. ·anlı or· c!: nlarda ona kar51 duyulı:n bur ~urlarnnızın eı~ burnk ekseri· dirler. Arıcak zaman zaman ve ziraat hizmetlerinde mühim a· llıı memleketin iktısadi ka:. 1 niş :hı vacl:ırı. mahrunıı)etlel'i 

dört maruzatım dumuz glinden :unc suratlc ku\' meı \C hasret hislerinde ım•ınak )etı demokratik reı;mimızın in ~er )er, hattn chcnınılyclli yeı- d mi. r atılmış, hul :ha hır kili ha kınmasının ı;iır'atıe tahakkuk el· Ye dertleri 1050 sencs. ne .kadar 
ıt 1tııı ~kılık had se· 'ctlcnmekte 'e kendı •ne kar- icabcder. A> nı zamanda dem ok· kı-afını derın gönül ferahlığı terde 'e kıl it nok~ılarında <le- !inde memleket ekonomisine tırılıııesindc , c istihsal hacmi- .} apılan ~ atırımların hıc bır mA· 

Gh,:r_ h:k~en \e müs şı beslen len sevei 'e •tınıat h s· ra~ıaın her eydı.ıı c "·el bır ıih· ıç:nde karşıladıkları.nı re ona mokratık anla) ışın :za~ıf o'du u ı;ok ~eniş imkanlar ,.e ku\ vetier nin arttırı masında. hulasa um.ı 1 na .ifade etmiyecek kadar az ,.,. 
"4lilan 1;nda göruş lerı) le mılli bırlıı:tımııın mihra· nı} et bir )aşa} ış \'e ıe!ekkur ta: hizmet için ellerinden gelen nu hazan e'cnıle ınıişahede et- getirilmiştir. . miyctle iktbadi faalıyetlerde hu 1 'erımsı.z s~h:ılara te\·cıh o .u_n~a· 
~1 . arct ola· .kını teşkıl elmekıedrı. Asırla- zı olduğunu unutamayız. O hal- her gayreti arfctmekte olduk mektc o ~u umuzu ) lıksek huzu KALKISJ\I.\ YE Il\IAR susi teşebbüs ,.c serma) e~i esas sındn ılerı gelmektroı~ ~ktıda· 

~ ltAnts rın ıhmalı neticesı~ le ~ ığılan ıh· dP demoimıt:k idarenın kuru· tarını menınunivetıe ifade et- runuzda ılade etmekten de çe- Arkada~lar, addetmekte ,.e ona en bü> ilk kıy rımıı tarafından gırı ılmı~ bu-
Urursa ELERI tı)aç \e ı ıırapar en kı n yollar· !usunda. meselcnın nwıe\'İ cep mek isteriz. • kinmiycceğız. Çünkli adaletin c· 1950 )'ılında iktidara geldiği· meti atfetmekte)iz. Gerek parti Junan muau.am serma)e yatırım 

b ralttıt nız, göde· d:ın suratle g cierılme' e başlan· he i, )linı zıhni) et inkılabını ta· Bu meme kette daha yakın za lıne onun tatbik edrceğ; kanım- miz tarihlerde ma·ı ,.e ıkusadi programımızda gerekse 1950 hü ları tahakkuk cttıkce. kurulan 
nıer •mıı dort • mıştır. Ve daha mühimi heniiz hakkuk ettirmek hususu her ted 1 mantara knd:ır totııliter b r i· ları Yeren ) Uksek he)e•inızdir. imkanlarımızın son derece :nah· kıimet be) annamesinde açıkça tl"sisler i~letme' e açıldıkçıı mfis 

b deıı:ı~1e çe\ ıre· ) enllcme) en rnüşkü Je,.in de yı· birın ba~ında ı:el!r. 1 daren n hükum ürmüş olduğu l\Iuhtcren~ arka~aşla~. . . tlut bulunmasına rağmen bu ka· ı ifade edildiği veçhi!e hususi tc- tak bel refah \ c kalkınmamızın 
, •~ınıın ratık ha· ne kı a zamanda ortadan kal· ,l\tanc\I t•ephcsınden demokra nu ,.c devlet memurlarımızın Dcmokratık reJlmımtzın önlı· dar bü}iık neticeler e'de etmiş şebbils ,e sermayenın geliştiril- kaynak art da stiratle inkişafa 

tabj t ~an bun· ciırılacağı hususunda \atandaş si, hır tcr?.iJ:e. neı.aket ':~ mü· I buyük ço~unluğunun böyle b'r müzdeki ~ ~ı. arda .~~~t~~el. in.ki olan iktidanmızın düne nazaran 

1 

mesine, cmni) et , e huzur içinde m:rzhar olacaktır. 
!.? ıı \l'Oak su· \'lcdanında kam.at hiısıl olmuş bu samaha reJı~ıdır den.ilchılır. Se idarenın gereklerine ve istekle ş~.n~rı hakkın.dakı öÖru~ crımızı bugün çok daha imkanlara sa· ve devlet iktısadi teşebbüsleriy- Son dört ) ıJ içinde sarfettıği-

~ a a bas'a· tunuyor. imar \e ikusadı kalkın :reflerc. ha)sıyetlcr~. ın. nn~:k ,.a rınc göre ) etistirilm<'Yc çal•şıl b.oy e~e arzcttıktcn sonra devle- bip bulunduğu eözönüde tı:tul- le eşit'ik 6artları içinde çalı,,,a- nıiz ga~retıer neticesinde sürat· 
Ilı 1nde mamtz ba) ındırlık işlerimizde karına karşılıklı hürmet .~o;;.,:.r· r.ııs bulunduğunu hatırlamak tın dı~er faaliyet s~halarındak~ duğu taktirde gelecek dlirt l ıl· bilmesini temin edecek ~artların le artmaya başlamış bulunan mil 

ile 't\ iktıdarın ıtorulen bu hamleli çalı ·malarla mck demokratık z•hnı) etın e-a· bııgunkU \'az•yetln ne derece- hattı harek~t \'e sırası noktaı lık de\'rtl zarfında, umumivet'c tahakkukuna. a~rıca geniş im· il istihsalimh: ve daha simdıden 
a ı Chh cdılm'ş kalkınmamıza da mınazi olarak sını teşkıl eder Aksınc o'arak, lercle memnun yetı murip bu· nazatımmn ızhına gcçcccğım. memleketin kalkınması ve ima· kin H~ yardınılal'dan !a)da?:ııı- birkaç mislini bulmus o•an ihra· 

t~ b r d &Jatımız· suratlc tahakkuk ~oluna ,ı:irmış clcnıagoj•nln \ e şahsiyaun tik.r luııdu,..unu derhal ka,"ramak i- 1950 PROGHA:\ll rı hususlarında. milletımiıiıı ha dırılmalarına, li.nk olduğu e· cat kudretimiz sa) esinde ve ya-
~ Sı\a ';'rin açıl I bulunmaktadır. Vatandns'arımız, ı~ünaka.şa 'e ınUcadelcll"ı:i )_e- çiıı kfificlır. . . ~özlerimizc:11 • 1~50 senesinde yat seviyesinin yükseltilmesi \e hemmiyeti \'ermekte devam ede kın bir istikbalde, hatıhazır gc· 

i ~ en1 b huaıı- bLiııin aksi telk·n 'e propa,!!:ın- rınc kııım olıııası, hakal'elın, ı~- Bu memlekette .}akın zaman ıktıdara g_cldı.,ımıı zaman tatbı- he\r sahada bütün devlet hizmet- ceğiz. nu riimleden o:mak üzere çici tcdire vüçlliklerimizin her· 
ıı. u::h r devrın dalara rağmen her türlü ım ık t~r:ının. so\·up sa) manın hatta !ara kadar bulun ıınsurlariy:c ~e koy~ugumuı programın e•as lerıniıı daha tatmin edici bır ~c son dört sene içinde bil) ük bir' taraf edildi~i , e dı~ mali \'e ik· 

tı 1rı -ı 11 ' :>ok!ur 1 'e ~del et endışe inden tamami~- htır"ıyct nam '~ hesabına ayak bir tahakküm idaresınin hiıkum ıarını bır kere da.hıı hatırlatma- kilde ifası mevzu~aı:.ında ko'a' · ı inkişafa mazhar kılınan kilçUk tısadl mUnasebetlerımizde haki· 
ıı:a;an hndi· c ma un olar!lk ~a~am:ıkıa \'C ı~~nıa tahrık'erıne kadar '.~-~b~ . Ül'miiş oldu"unda kimse .. uphc yı b~n?an ~onr~k; çalışmal:ırımt ııkla çok daha bliyuk başarıla· &anat erbabı \e esnaf tesekkill- ki \e çok yilk.sek sevıyeli bir 

~ 19.llJ-ı:ı·'~ 'l' :ıc· bLitün de\ C't te.,kılatını:ı kendı bu !ere .ı:ırış ime ı :~ e~ _ ko~usu edemez. Partilerın kurulmasın un ıst~kametı.~rını d_ahıı ,·Azılı rın elde edilebileceğini kat'iret ıerınin takviJ:eslne, mua 11• mem muvaıene\C uıa~ıldı~ı \'akit bu· 
itl'rp, ;)~ıkla.ı· hızmctlerınde 'e kend· e:-ıne )'ar bulun bunların t~b~ı te akkı o· dan evvelki devır, yan en kiı bir ~ek~lde gostermek bakımın· le ifade edebi!iriz ... Ça~ışkanı lcketlerdC'ki emsalleri sev,yesi- ı gilnkü cah~malarımızın kıvmet 

~ a · da· dımcı olduğunu her \'e,ılı.'\ 1c d:ı lunma ı demokrası) ı suratle SO\' çuk , e ehemmi) etsiz bır itıı az dan ~a~ dalı bulmakla> ız. Ttirk Mılletının ,.e Turk ıkusa· ne çıkarılmasına \'e kredi ihti- \C ehemmiyeti daha i) i anla&ıl-
~ ilJ 1 etı ıma zıkretmek•ed rler. İşte mem ~uzlaştıran ve onu yok eden se· H tenkidin bile \atan ihane~i Azız arkadaşlarımız. ci zekasının bu başarıların e'· yaç:arının ,karşılanmasına çalı- mıs nlacaktır. 
~ nd n tefek· leketın ıç \C d~ po itika ''e tat· bc!'lcrin ta kendisidi~. sanldd!t yıll'nr. örfi idareler, H~tı~l~nac~ğ~ \'eçhilc !Jj0'.d~ de cdilme:ıinde esas unsuru tes· ş.acağız. . , . l 
araı:n e., ı ıc b katı bakımından hakiki man- lktıdarı, muha'efetı ''e .taraf- fe~kalade mahkemeler. vatan partunızın hukumct proııramı ıkı kil ettiği muhak~aktır. . 1 Yabancı sermayeyi teşvik ka- BÜTÇE \ E 'ERGi 
ıı, \c b ~·n lık uıra ı bu olmasaydı do.rt yıl bo· ızları) la ''~tandaşları.n ~ıç ol- daşların toptan nefı ,e tağrıp kısmı ihth·a etmekte ıdl. . Hustı5t. teşe~b~s .erbabının, bil J nun~ ıle petrollerimizin işlet~l- Muhterem arkadaşlarım, 

~ h, nıe• .ı ham ) unca fası'a ız olarak ıdamc et· mazsa en bil~ tik ek em·eu bunu leri ve varlık \'ergisi devirleri Birinci kısım, e:imıze mamur tün cıftçı \C ı.çı \ata.ndaslarımı me.sı me\'Zuundaki tedbır:erimız- Bütçe ve vergi polltiknmtıı:ı 
r <!"\ r ~ ır.~nı· tırılcn en şiddetli tahrık usulle· böyle anlar. ıdıncsı adli)'e:.i ,.el malüm Fakat çok paruli devir ~ir. vatan denedilmekte. o.du~u zın. de\amlı ga)Tet'erı ,·e. r~n:!ı· ı de de gayet kararlı)·ız.. esaslarının nahına ı:elince, bu 
tt er l "8 P~ııı.ıp ri bir takım bedbaht hadise' ere b~tün mues e elcrı)lc devlet fa k. ladıktan onra ('ahi sıy:ı ı ıddıala~~~ karsı o gü~~~ duru- man:ı ça.Iısn:ıaıar.ıyla hUkume: M~mleke~in sanaylleşmesinde, mevzuların iktidarı~wn bütçe 
1 d•lc~ a.a~a. :)Ol açab'lırdı. ıılıyetlerını bu anlayı;ıa iore tan k tlerındcn dola)ı \alan:las ~u hakıkı çehresiyle buyil~ Mcc tedbırleııı. bırle~ınce yurd~mu ı:eniın tahıl kaynak'a rımızın \'C gerekçe!erinde \'e biltçe nutuk· 

Ilı are~· • 1.e~f> 11 
• Aı'z 'e kıymetli arkadaşlarım, r.ım eclersc menılekette demok- 1 ana~ tb 'k cd le zııllim ve t:ız lı~c arzet~ek, memlckr.t ışlcrı· ı:ıın kısa b·r :zam~?Oa mamur ha petrollerımizin bir an önce iş- !arındı teferrüatlı olarak yük· 

;ıd, ,' .ı:ırı) oı-. Fcliıkrtli hadiselerin \'CYa l'l· rasinin manevi ıkliını ~ araıılmış 1 ~~a ~ aki ;eri. he;~ 946 seçitn!l'· n~.n umu mı nıanzara~ına kısaca le tcleceğinde ~uphemiı. yok· l ıetmeye açılma&ında \'e mıl'~li- ı sek meclisin , e bUlUn memleket 
• 'lı~nı:ır\akır. fı· le tutu.ur kötülüklerın zuhur et \e demokratik idare en ku" et· ;.:n·n'\uıun \'atan atlıında na . ı:oz alarak, karşısında bulun.ıu. tur. _ 1 miz.in hiı.metine arzında yabancı e!kArına dcfaatla arzedılmie bu 
•Q llıck asır.ı ~- nıemiş olduğuna bakaı·ak 'e bu lı temınatıııa kavusnıııs o'ıır. 1 1 

1 
b r ,. si zulunı , e zorba· ğumuz mesele \'e. miışkullerı bır İKTISADi \'E l\J.4.Lf POLİTİKA 1 serma)e \'e teknik bilgınin teş-ı lunduğu malumumuzdur. 

~~,.n a nıu~klın tez\ •r \'C tahrik usullerine sc· ı ~f en fi hareketler ~ k hfıd 1
• ~ ekimde ıatbık e- ar~da ;ozcten geçırnıck g:ı) e~ın. .:ııuhteren~ arkadasıa~ım, . rikl mcsaısıne verdığimiz ehem-

19
•
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, d kt'd d 
1 •ıc ıtıukrtık arıv çimlerde \atandaş Jfıyık o'duğu Rejımım ı=ıı ehemmi)etl me ; 1 \~ 1ğ nu da henuz kİ'l'ı ıstıhdaf rdıyordu. l\lu aadenız.lc ıktısadı \C malı mıyet hertıir'li menfi ne~riyat d ., se~e:.dın: 1 1 arı e\'Ta 

addcr o· ee\ abı Hrm'şı•r te\ ekkülu,·ıe 1 seleler nl ) uk ek ~lcclisıniz kar c 1 nı c 1° u du h ld r ·1 le ah.'k Filhakıka ırıun süren tek par- polıı.kaınızın esaslan üzerinde , c pr~pa"andalara rağmen mi • ığımız ı;un en e~~ mert. dmğcr· 
1 • ~" unu ınus e~ ı • t' h"k 1 t d b · 1 d · l\l 0 

• • h&'c ıatbık me,kııne ko) u u-n Csk ıııesc e uıerınde durmamak bır s·sında \e nı 1 et mız n huzurun d d d , et menıu ı a ·ım .>e cuindcn ıze ııı- soz erıme de,·am e eceiını. cm ıetımızin tam tas,ıbine mazhar b 
ın nin \'e ba tre ızlık 0 ur kanaatınde' iz. da olduğu n bi ele almak şia· 1 arc r.anı.ınuı ~ e tlirlil 1 .. tıkal eden mi li ''e sı~ asi ml!ra· 'lekcl•n ıkusııdi kalkınnıa:.ını ta· olmuş bu unmaktadır muz ?u esaslar say·~sınde utı:e· 

~ hanUdafaa i· Hakıkatcn bU\ iık hadıselerin rımıı.dır. Dfu·t ) ıld' demoln·a· ~U~l~Z ôa o TtJ n; n, e kana;t' kabooen mahrum bir idarenin, h:!!kkuk ettırmck \'C iktisadi cı· Geçen deue ı.arfında ) Uk•Pk lerımız. ~uksek sr I) el~r ve dr 
ıı ko,e ı:anet· zuhur c•nıe~ıs ~iması \'e zarar- si nam \'ehe ahına Jle turlü de ı~a na hnıa: ~se b. bovun c" hAta. i raf \C i!ratlarla dolu ık- hnzlanma ga)retlenmizı sural:e

1

Meclisin kabu bu)urduğu ka- vamlı bır ınkışahse,rı1 çın c 
~ ıı t;ı an uur- ıarın rakamla ifadesi mumkun ma"ojik fıkırler n \e hatta raı;.kmına ber . e:ı .gıd 1 

k •1m t 1~ tısadi 'c ma i hır politıkanın. 'e ~enı mık) asta artırmak hu· .nunlar arasında , abancı s"rm
3

• menıle11k<'ktıkml zbın tvac; arına U) 
u te , e 1 nıe · mec urıycıın e a ı ı · t' 1 b' h lt d d k f ~ ~un a ·• • r mu\Clume '" k ce • halde bu unmaması bırçokları· r ta arı 'apı.ma ı ıa <;3 ı- ;ok . . d h ak iç'n tı:n ıyaz ı ır ıma) e a ın a 'c· ı<ı .. un • a~ım \C ·ararımızı ı a )'e ) atırımlarını te~\lk kanunu , 

1 
d . t 

ek rna· mızca zah r bu ha lcr demokra· c: lclığ• Hık ek maltınıunuzdur. 1 1 r mız a :.a açm rımsız çalısan, paha'ıya maledcn de ederken bLıtun c;alısmaları· ı e petro kanunu ıktıssdi kal oenklığe u a tırı mı~ .e' c sar 
h l,1,,, tık ıdarcler n tabıı tecellılerın· Bunlar n mah us maks.ıllarla de

6
'·am ed0o~uı.. .1 hl V' \e pahalı satan de,let ışletme- mııda. ıktısadı \e mali isukra· kınmamızda ve miİ'I inklşafımız. fı.>atında. her tur•u luks, ısrar 

ııı'"anlar de den r kr n n c>duıı mesıne ebcp \3pılm:ıkta oldu~unu d!'rha' . ugı~n d nı\crsıt e ~u d ~r\~ cı ı{:ınin, mem ekct menfaatlerı- ra bu~uk kı}met \e ehenımı)et da hu usi bir ehemmnet 'e ml"~ \'e ifrat ardan kaçınılmış, 
ceb enı ekctte olabı r Bu fıkrin ) a\llması ve :ınl \ abılmek i~ n buıı•an na ~ •; n d ~lı ... rı~ı\ ~~a 1 ~l a \'e nl" bır tiırlü uydurulamayan kre- \'ermekte dernm edecer.ımm bıl ki işgal edecektır. H~ntiı birkaç Eı kı de\lrlerde dc\let btitçe· 

~ her \e ta • \er ıutma 1 ısc oniınııızdekı 'ıl· d de <'C\ herll"rmi gib ller ü l: ~~ t., 1 ı~)· ' 11 ~ ~ k \ıt 1 dı pı en:.ıp ''e u~u leı inın \'e he· lııı a bc';rtmek isteriz. B) ö:ıce mer'ı) ete , azedılmıs G len •çın ağır , e ıktihamı gtiç bır 
, 

1 e r ne\ den ıarda a' 111 bedbaht mucadele. u· reni erin bir muddct C'\\ el de· ın:ı b·e.nıcderkı·mı zıııd a · ~k- , -. ' 0• 1 men her hızmet snh:ı ındıı yer ı Şimdb e kııdar elde edilen mus lan bu kanunların talbikatın'dn~ ~ilk te•kıl eden. gosterişli olduk d· cınıe , . da u un u arın an şı •l. t t k 11 k . 1 '!'- . 1 k b . . •ıı d.. m :-<c sullcr nın dernnıına \C aynı acı ııckra ı ale~:l!arı fıkırlcrı n.:ı 1 k 1 Ek' d . ş·m· u mus sa ım )O ar, otu ıti)at pet neııee ere ı .. ~e o ara un 

1 

beklediğımiz fe)ızli neticeıerı a· ları nısnetınde \'erımsız 'e me~ 
.. şer d · .. h" 1 "d tınma ta< •r. , 1 evr 11 1 • h t 1 'h · ti · " .. ü d d h b~ Uk · ı · t - 'h d'l · b 1 • e o ç. uş- \e zararlı tecrübelerine, tekerru kadar ga)Tel Ye uner c mu ~ . _ b h t . ldufu l \e a a ı z.ı nı)e erın unum ze an sonra a a u~ ış erı a sıl önUmUzdeki yıllardan ili':>a- zulara tevcı e ı mış u unnn 

~Ilı ıleusııı hur rune ) ol açar. Halbuki büyük hiı raa ctm'ş olduklarını hatırlat d __ c~ti a ~\1111~ • 
0 ~-u çıkarmış bu.unduğu engelleri, h:kklll: Pttlrmck ıçın ıktisadt ve ren elde etmeye başlıya cağız. tahsisler tamamen bertaraf o-

( i e hurrr \e hu dıselcr ıuhur ctmemis 'c belki mak kafid•r. -'lüşahede buyur· t~rı. .taıyı . 'c d ıu :m nereden ,.e ne ~ekilde is başla- mali istikrarın muhafazası ehem 
1 
Memleketimize gelerek yer'l lunmus. memleketin iktisadi kal 

~. vasını bı~et nı· elle tUlulur ne\'inden kötiıliık· mu~ olacağınıı veçhile bütün h aı-elcrıl c·erhctJ an 'de ıt er.ı;n dığımızı ~ôslerme bakımından, mlyetlidir. Defliısyoncu bir poli· sermaye ve teşebbil ün '"anıba· kınmasının temel tevzularını teş 
·~ ~L u 'a · .. · · · d o zaman c a mu ar 0 Uı;tı ı ... n · fk~ · · d k d t'k bUtil 'k dl · l' " • · h 1 f 'h a· e ~eııe ~ n· ı lcr \e rakamla ifade~i mUmkun go)ret'eri, dcmokras yı o;ıd et .1 l 't 1 . . . • umumı l" ıar onun c ısaca a ı anın n ı usa \C ma ı ıında ve onunla işbirliği halinde 1 kıl eden sa a ara \'e su s 
e tıı~l'ııı. rblle n· zararlar vukua selmemiş gıbi .. :; le müdafaa ve daha ileri bir ?d~kcl~l ınıve~~ e .erı;ıı.~n. ı.~ı olsa açıklamakta ı.aruret vardır. kaynakları kısırlaştırıp akamete ~alışmak isteyen yabancı serma· le serma\o yaıırım'arına. nafıa, 
~t~ra d ıtaka-1 rünebılır Fakat hakikatle biraz hürriyet tarartarJ.l:ı eder ;ıbi ~tı ·

1 
~e mu .arıy~ derınıntı~ • 950 hükCımet pro,.ramımızı.n uğrattığında şüphe olunamaz. Bu ye teşebbıis erbabı \'e teknisyen sağlık, ~arlf 'e ıiraat hitmet· 

~ onıa uşmu~ <l\\ el iı~hına çalışltğımız gıbi nörünerck memlekette anar~ik bı 1° ~r~ ·b.nl azat rı ~a at a 'k'e.makae· ikinci kısmına gel nce, bu kı- na mukabil iktısadl ''e mali po· ıe;e hertlirlli kolaylık ve imkan !erine !Ayık oldukları ehemmi· 
"lı r 1~ • . . "' k e erını ı e cnvır e me ı • d 1 . k l 'k d · t'k 1 hafaza ga- ·ı . · ~ \ılet ın memlekeamızın ıç \C dış emnı· bir hal 'e manzara yaratma· h' olamam·şlardır nıı- sım a o zaman ne er )apma · ıtı a a ıs ı rar mu lar sağlanmış bulunmaktadır. yet yerı mıştır. 

~'.~ı 0 erınin 'etıni ıddet:c alakadar eden hiı ~ollar•nda sarfo unmaktadır. "!na. sa bıp ht .' t' h.udut istediğ'mizi. izah ederken baş yesinden uzaklaşmanın da a1nı Bu \'adidekl faali'ietlerimize \e BUtreJerımizin vurdı.n iktıs~-
.... ınus • 1. • . "un ıse. u mu arıye ın • • 1 k .11 . • • d d ı ld ıı.. k · • ~ ' · . ıp <I ve <lıseleri atlatmış, ı:ok kı) met ı Ancak bu suretle ıktıdarınıızı İ~ 1 . ı.· ~ ilik "" ııca esas o ara·, mı etımızın crece e zararı o uauna anı )'abancı sermayenin memleketi-, dl takati il!? mutenasıp ,.e hakl-

urnıu , zaman ,e mesaımizi israf etmiş )ıkm2k mümkün olabıleceğini t~~ ~~~~8°,~~Po~ay~ ~a~ar ge~ yüksek vasıflarına )ordumuzun bulunuyoruz. . mlze ııkmasını temin hususunda- ki manıı ı1le muvazene ive &ağ· 
~~rsa I \•e maddi zararlara uğramış bu: \'e millet .:nazarında i~dei ıfr ~;,~cti~mİs bu°Junuyor. sahıp _bulunduğu geniş. tabi! Para kıymeti. dd_iş~ıyecek ki .ıayret'erimıı:.e hızla devanı lam karııkterinin muhafaı.as:na 
t ~inj nız ı:c h•ııduğunıuz.a şu~he )Oktur., D" bar etmenın tek çarc:.ı bu o!- Müstakil oldueu ilan olunan kaynak!ara .U) gun b. r. ıktı~a?ı Paramızın kıy me~ını.~ mu~a- eylıyeccğlz. dikkat olunacaktır. 

ti llıakta dhatır-1 mokratık ıdarcnın fena anane· du~unu he aplıyoTlar. hk lerlmı 's o :uı \'e malı polıt ka takıbı suretıy fazası me\'zuunda katı) etle ıfa Kıymetli arkadaşı rım Malüm oldutu üzere geçen \'il 
ı bı bu C\aın1 lcr Uzerınc kurulmakta olma ı Surastnı ) üksck dikkatinize ::n :~~ hakk: ~.: ;dea~:t fiki; le, asırla~ca .. geri kalm.ış ?la~ d~ erlecdim~_z kara~ımtz şudur Şimdi memleketlmizd~ yapıl· u;fında dev'ct gelirl~rinin .\'e 

t ~: hah dev· vatanda.lar. arasında, huzur ~ e arzctmck ister·z ki bir menıle \'c <iuygusuna muh11lif kanun ve memlek~tımız~n bugUnli.n ıl~rı kı, her ·~~lu menfı propagan~ makta olan misli &örillmemiş ser \'ergı politikamızın esaslarını ta 
ı eııırııı lltnı· karşılıklı iumat ve muhabb~tın kette hürriyet f:krl ve dl"mok tatbikat karşısında ';Qdani ka- mıll.etlerı sevıyesıne yuksetıı- dal~rın hı!afı~a par.amız.ın kıY ma) e yatırımları i'e mıllel:mi- ) in ederken. ge ir menuatının 

~:•e'n bU1~cts~ , tcıclzlile uğra~ası, dc~~krasın.ı.n ratik nizam aleyhinde artık a· naati ne olursa o sun sadece \'C mesının hed.e~ tutulacağLnı ifa metınde hıç bır değışıkt.k· asla ~!1 hayat sevi)esiniıı ıoür'atıe memlekt'.'ttc inkişaf etmekte o
~.~~ e el'i h k .'c 1 karşılıklı tahkır ,.e. ı!tıra reJı- çıkça konuşmak zararlı \'e ha fabiı ve haklı o'arak seyirci kal- de etmekte ıdık. . hatı~ımız~ g~:lemez. ktı.dara ) ukselmesi karşısında ortay.ı çı· lan i& hava tının şu \'cya bu &e· 
-t '4ı ~a ltaı:lıne mı cibı .ı:oılikerek bırçok vatan· re kete geçmek i e imkan~ız b;r ınak nıccburiyetintln bu'unurnr· İktısadt 'e mali polıtlk:ımı geldı#i~ız . gundenberl •. mıllct- kan geniş ithalAt y&p:r.ak ilıti- kilde taz~ ik !'!lmeınesinc 'c bu 

ltb~Utı hAı~ıı- daşlarca hakiki ;üzellik \C ca- hal olacak kadar reji:" benim du. ' ' · z:ın esasla:.ı ne]er olacağına d~ir çe 'e hilkumet ol~ra~ ıktısa~i ~·acı i'e dış tedh·e r.orlu:C!arı ~l'llşmenin normal ve IAbii isti-
~ l~.c Ve kiın zıLcsı ka}:betmcye l:lc.~laıııası il· enmls olursa o takdı~~e mu· Çilnkü hürriyet ııır bilti!ndür. o .. zamankı .• tasa\'\·urlar.ı~ız ıse '.e ~ali sahada az~mlı ve d. k- hakkında kısaca izahatta buluna kanıel!eri herhangi ı,ır ~e'>i'· 

t a •ıı l!di:a~- bı mancu ı.ararıarı~ızı da ?un- \'&Hnk'yet 'çin ifrata ~otürmek 1 Biitün memleket hJn·h·etsiıllfin ~oylece ~masa olunabıl•r: . . btlı ça~ısn:a'.:rı ırnp ett•ı.cn cağım. de bozm asına, 'erı;ıilel'imiıin 
~t rıııı llıeiruıroı~ lara. ilAvc etmek Jazıın i;elı;.. surctiyll". rejimi oy;;uzlaştır- çemberi içine alı:ı•nışkM sen . ~ - Nufusumuzun ~ 80 111ın bli~U~. bır ka kı~ma hamlesınc BütUn memleket mik·yasında memlcke~ sermave te·ekkUI ve 
~)'~dıtınek)C B~ltin .bunların de!11?krasını~ maktan ıbaret kalı~; BıT zam:ı.n muhtarın veya .en miıstakıl ın ıstı~al me~zuu "e g.eç!ıı~ \aSı· gırışmış bulu.nu)l~ruz. :\lem~ek~ bu <lcrecede aıametll Ye sUrat- terakilmUnU zedelememe ine bil-
'-~· ltatın ten 1 tabu neııce \C tecellısınden ol lar demokratik reıımin mem!P. demekle \'C bır blnış ,.ıydirmek- ta:.ını. mıllı ekonomımızın te - ti h.a.~ıkf 'c de\amlı bır ı ela li iktısadl kalkınma hamleleri ko yi.ik bir hassasiyetle itina ecı!:· 
•<t dı, de a~ı, duğu fıkri tamami)lc yanlış ol· ketle yerle me ini tilrlü po'iti le ne muhtariyc• rıe "'de ı tikl5.1 ml"lini, sana)i ,.e fcaretimizin ha gotiırecck tek yolun da bu !ay Ye rahatça tahakkuk etıiri- ml~tir 

ı: ltıdı ' e· ı ciuğu i:ıbı miJlctçe zar37 a.rı.mızı.n ka oyunlariyle, tehd't, cc~ir !!erçekleştirilmis • o~ur. Bu sözle· ana k?yna.ğı.nı t~~kil. eden zl- vidı.dckıB çaikışmalalr o,ldu u~a len ne\'idl"n bir şev değildir lk- B n.. leden olmak ihere. 
'ı g0 • tııat dc\amına \'e memlekeumızın bır , e ta~ 'klerle. halta 946 seçım . . raat•mtz bu) uk bır dıkkat 'e e kanııı. u anaat e ça ışan 'c . . • • u ım . . 

~ ıq ı... l'\i ille· k hl k ı· t crübelerc miı· . . .. .. . . . • rımı:ı:le de' let memurlarımızın h 1 ·eti .. la d ·I bu ç:ılışmaların milsbet \'C fiil! tısdı cıhazlanmıı sa!ha<ında bu ver:! •l••e..,.•m·z n temclinı teş 
""1t~ıl'~cr ta· t:ı ı~ tek~ e ı c d . oıu•ı· lerı gıbı goru!mem:.s s )a ı zor nerelerden ı:elip hepimizin gö- lemm tt c ve on P n a t e neticelerını daha c mdiden el lunan ve bu cihazlanmı!\'ı en kı· k·1 r"'Pıı "clır 'l" kurumlar \'er 

Ilı er sarrct ruz ır~ ~:asına m:~~ lazı~ balık tatbi~a~ı1 le onle!!'eyc d~~ ğııslerini kabart.acak bugünkü a ı~aca ~r ı k t' 'kt ıı· ·• de (>•nme ba·lsmı bıı'unıı.n b; sa zamanda ku\'\'cden Ci''e ~ıkar giler ni r:;e'l'lleket realiteler.ne 
~ ,fr '\'e lııh m~sına a uruz o, lı anların. ıktıdar~an. du~_~r .. u; mükemmel demokratik zihniyete h -1 d ··leme e ın. ı ;I ısad.ı· ı°' ikıidarın p·•ra kıymetinde deıt·. mak azmi ile ('alı an her mem- \'e de\'leı 'bti,·ac•ar na, ''ergi 

~ 'tıı~e er, ha· ı;:ct r. b be l d' ki 1951}- mcz a ırı ,.~ n:ıufrıt hurrl ı,> e sahip olarak ''azife görmekte o'. ak~ ar.b ... ı~.ı ma ıll ur~kten dlı ı e- "klık 'ap~ıak g•b• -un'i us;;lı· le ket, zaman zaman birçok müs- \'e •os' al erlelet l:ıı'dc'erlne da 
l\ıli Ştc u sc p e ır . ta .. aftarı kesılmıs o:ma arını d ki 1 • . el t:ı ec . uıun ma H ı ısa ını " • · kll!Atla mü de•e eı k .. 

1 d;ı ddct 19-4 l · b" 'nt'kal 1cv- • · · ıtı . b'l 'k u arına 'e >unun en guz •· k. ı · · b ıı ık· lere muraeaat etınec:i kat'iyen ra me · muay ha U\:!•ın h'r şek ide tadı \C er r def a sene ennı ır 1 1 ı ba ka b 1' ıuıha ba.,.ı) a 1 me rafını bir kat daha tebrür. e1t: • an arımız. azamı nıs e c · ) en de,•relerrle bazı sıkıntılara ı 1ı d 11 q L ltıele tŞc· resı sa)manın ve acı, tatlı hatı· imkan ız görü~üyor. . .. • • tısadl kalkınmanın emrine tah hah s me,zuu olanı:n. .. ... ıs ıı e ece.,ız. 
'llbaııı d l:a!ı· ıııları)la onu tarihin inesıne tev Şimdi bunlar demokrasivi is nııs bulunTdEuj:DuB~RuLzaF.•Rkanıız. sis olu~acaktır. Zira pal'a kıymetinde yapıla goğ·U·sl ııermek me\lkıındkoodlr. ~~ E~naf \ergisi etiratle ele aiı 

•le cvaro d . d 1 e ·. - , ı ~ 1 • .. .. 1 k 1 ğ' 'kf'kl 1 k t su ı) e son zıımnn ara a ar ,s k k lnn ) üz 
• r,, ~ .. ·abasın ı etmenin yedl'ın böe •. ?ı acal ınaı ı tedikleri gibi tef ir etmek \e. -'luhterenı arkada lar, 3 - Hu~~~ı te~eb~us~.~ ça lıs ~a 'h c le ışı tı elr kmenı e et .e tlhsal kavnakl3rı gc i~tirilme· bn~cla - 'ek azailk~ç arı a{z o mu lak 

ıı.. ~I "\'"eı a raııı)oruz. Bu a:: ~ e yı 'ıc 'c bazı mefhumları da mahs•Js 0 1 . . k "' t' ma)ı ve gel•şme:.ı ıç•n uzum u ıstı sa e ya ırı aca serma) e 1 h til ır. T 
1 

h ın erce U" e .. 'la ın 
"'lıtı e tet'· dar anarşist usullerin dc\'amır.ı ön· maksatlarına "Öre mana landır eıııo ~rasın1ı~ tc ~lmmuı et •· hukuki 'e fıili emniret ha\'&· maliyetlerıni yükseltmek. iç pi m ş, ber k ~"' ına ~e.s ~;e~ r_na surette 'ergi dıs•'lda bırak.ima 
• '"' bır lı~ınk 1$ !emek ,·e demol."Tasinin kötü ör· rnaga çal• makl::ıdırlar ~Iil!cli· r~'rme~ın e 1ac a e! c1ı.ıazıı:ıkı~rd\'r· ı:. nııı , l"l'le,me::.ını temine ma· yasada sı.:n'l blr surette !iatları rumdd :ra ."1. nıdış,hleııh rlasıl 1 ~ıt~h·a~ sı tck.ıC oluna.:aktır. 
• 4 ··•eı "Cı· ki .. d ıı..·ı f k t · sa hav ' · · zı e~ının e1emm1\'e ı aşı:u ır r .. ·ü • . 1 k 1 k ·ır e"'i dcıı..e i nuı e.erını a a c: en ı :ı .. ~l'c tab n.e. erını e.,ı_, a a ~n n mizin takip etmekle old~ğu i~ Bu itibarla dcmokratık rejime tu but n tedbırler a ınac~ tır. z~r aıııa .. "'.' ı ~m .. n b ı • etmek durumunda bulunan mem 
it t ı.ıyct 'e ııerefıne en u~eun olan kılap \'e itilA yolu lizerınc dı dai ola bahsi kapamadan bu ~lcııılekeııe mevcut sl'rma)e ve nı dilşu.ı ıııck, ısııhsaı mallarımı Jekitimiz icin hu husus Ozeı-ır· 0 b lld~ b bu idare tarzını. her şe)'de oı· ıılmek istenen ve sıralanmağa r ~ k , k ta ::rnırıarın i~tih•ııle akması Z•'l 'e ıhrarat•mızın sat n alına d h . 

1 0 
, · k h 

.,. ıı l' e c~ ıi· <luğu .ı:ıbl en i)i neticeler \er· çalışılan türlU mAniaların ve !11evzua n ·ısaca temas c.mr.. t. "Vik ve teının <Jhınacoktır kudretini azaltmak. dış mcmle ek~dr.mmn'·'ett e rftııru ~hca ı ır 
11 •b ~oı mı .. k' .. tatbik et· ı tıvoruz. , bbü · k ti k lbe'er'm'zı a \'a tu ır. ır ıııı an ı racı ı nı h tıı "e ı lı ş orne lerıne ::ore bh takım heyfıla 'e korkuluk- s\•as· teıık'd , e'·kir hurrlvc· 4 - \ Abaneı te•e . cer- ·e ere arşı vec • ı ı. • ?t ar•ırır> ııha1Atımızı mı>mlp~p-

ı ı; :; mck .kıırarınd.arı:. !arın hak kt hüv yetlerıni ort~- tı i;e ~\ Üp ~\'~ıa. hakaret . \'C ma~ e ve ıekniğinden "l'IJ ş olçU ı'?ırlaştırmak ve kUl!ctl~rımizl tiıni.,cle ı..urarl'1t•JT1tZ sanavi ma· 
"'+ l!t 11 NiZAlUll'i KORU:\1\IASl ya kO\makta çekıneceğimlz hıç ·r h ttı . t' . de fa\'dalanman•n şarl!Prı ta· arttırmak demek olur. B naena "ll . . . t'hl"k t 1 "' '1 , na liü . t h türlü • tez~ ı . a a cemı' e tn nız:ımını h ·k . 1 1 1 ·h k . et ndc vap lacak m•ı erının ıs ı a ı sure ıy e a-

tbte" r kır rrı)c nızamını er bir c·het yoktur. bozma te•ebbUs \'ı:ı narc:-ctıeri akku etı ı·ılecek \C cap arı e) para ı~m .. . . ı . ramak icin istihsal hacmini :ır-
~ ı.,. ıı bır sarsıntılardan korumak. memle IW\'I F.T l\IE~IURL \Rl d k h d t k . 1 k' t ) erine "Cı r ccckt r aıarlııma vera dusilrme erın cu t k . 1 • mc'k 

• d"lltı.ı Sô kett 1 h Ukunla , ' • .. ' araısın a ·ı u u ·o a\ ı a ec. · ti' . 1 k·şaf s h ıraca • enverusman ara ~ıı 
t n nıern rtıad~ sı~as uz~r fı;~e . 1

5 
en mıl Biraz önce demokrasinin ma his edılcbılecek k.ıdar m:ıa'' en 5 - De' let bliı?elerin n cari ~:ı 1bı:~:~a~e m~liı ekcı.noı:nt~ıı~İ dil!;er taraftan da iktısadl kel-

G t ıı~a evı kem~ ve ~al~C\ taha~~~k ettir- nevi ikl m nin ~ aratılmasının olmaması 'e) a hurriyetin mana- hı~mctler 'e .ırfıyatınd~ EPU· .a mil;! kalkınma hamleler'm' kınma dola\lsivle artan istihlak 

[ Hukümet programının bun· 
dan 5onraki kısınılınnda dış 
polltikamwn kunetı, Türkiye· 
nın yalnız olmadığı belirtilmek
te. Amerika 'e müttefıklerlmlz 
le blrlilimiz anlatılmakta, or
dumuz Ö\"Ülnıektedlr. 

t~ er1 •bret rnek ~~~fe~et~mrzin iç \'e dı ehemmh etınden bah etm'şr~. ının y:ıniış anla ı'~ı:ısı nctıce i mı t~s~rrufla ~arcke! edı_lec~~· ~.c cktr\'e u~ratmaktan başk~ te\ iyesini tatmin etmek. yabancı 
il) aıı ~,nı le 1 emnı)e•l daha da mükemmeli De\'let memurlarımızın bu ık o arak hareket \'e a•:·r ~ıbl mcm mem ek~tın ıktısadı t~katı).e b'r netice \crmheceğine kn· ~-·•••••••••••••••••••••-. 

~a eı:ı/:ı hu ha•e ct~rımek \e memleketimı· limi.n )aratı'ması \'e demokra· nu fı.: ile fikir ..... tcıfr.t hür· mute~a-·p den~. \e nıu\azene niiz Görü'ü,·or k.i memleketin 
~ ''(j,~ 1 O· zın be . b' f h slmizin tekemmül ettirılip pa· rbetı'lın blrbırindcıı a\ırcl"d·'~- lı bütçeler seıırılecek, buna 'k . d" • r d d b' F E v K A LA" D E s E y A H AT 

Anadolu Ajan ı, saat 15 de 
okunan bu programın metninin 
tamıımını sabaha 'ka~ı sad 
dörtte de \'erememl~ lr.) 

·~ ?anı ır an evı;eJ tam ır re a . ı . 1 : d k' • . "- 1 k•· . ı ,. mukabil ıktısadl kelkınma)a \C ı ıı a ı \C'. ma ı urumun a ı 
t? ~ f an \'c saadete kavuşmıısının yolları yıdar ha.e gctırı mes n .e. 1 tc meme 1 ila 1• < cmo '-ıııuz ~ı 50•• , .... . • .. • ~ .z; bu nevıdc.n ameliyelere :ı.or 
t~ a~e ~ cı nı bulmak hükıimelimızin hattı sir \'e hıımetler.nın bliyil~ o· ,ıızla.~ıııadan ve g .. l'tıın oı n~1' ~·'. ku. ~ıııl111de ~iıtun .' a~undaş larnn hiç bir sebep me\'cut de 

t t , ccu. harek i ktai nazarı· ıacağınu işaret etmek yerınde t .. tbı ... atınıı il) gun l')la!'~k gc!ı,· aı ın ı~tı~sal ga) retlcrı ~c fan ğ ld' 
• 'ren A· nın et ve sıykasl no k dl o'ur Bu sebeııle t"ejinıinıizin tirilnıc~i menuunda husıı~i b!r l'yetlennı desıcklemlye matuf 1 ır 

w "• ' esasını teş ·ı etme te r. • · · 1 • ı ü k" naııkacılık ,.e kredi 
."t • 1 .. ~- d 1 hli ·- me elPIC'rıııden olarak, de\' et ehl"ııımırct arzeder. 5erma) e ) atırım arına rn m un 

Ilı.~ t. ••ev .sasen 'atan aş arımız rrı b . .. , . 1 • h' · ı 
~~ ,,1-t "ı re- ~·et nızamını müstakar bir hal~ 

1 
memurlarımız hakkında da ~ , Bdu 

1 
takdırde me~nu fıı kcrı.n o an ~n gden1ış kıt:senın ayı ı m:ı 

ı~ ~ ''' ı e '~· getırrnek, istikrarlı bir idare'~ zı mütııliıalar erdetme~ıze mu ııtı ut unu daha sar1ıh olara • cız sı. emL.rı e ı ece · ır. . • 
'il to~ boy sabıp 1 k h ,;e sUkünu i· &aade erın zı ı ca ederım. mck \'e suç unsıır.:ırııu daha l~tc beş madaede hill!ısıı etti 1 ~ 1~ ıııı:ı tl cındc ~:r~ık 1~~~:aç ve mahru· E\\ ela şurasını arzedelim ki kat'i olarak tarir etmek hürri- ;> miz ? zamanki ~rogramım·zın 

·~~ hu l'>· rniHt tedb r'cr bu de,lct mcmurlarımrzın cu \'e)a yet \e haysiyetlerin korunmıısı ır.tl adı \C mali kısımının 1950 
c: ~~· 'lısıv lunmaerınet çare vetmek lsıedı"ı· bu memurıyette buıu'nmaları ve nihayet demokratik rejimin ma) ısından bu;;üne kadar ,e-

• laf sını emın e ı. · r l" ı· b kı d b' t d" t · l · 1 d miltemacU ' c .: ni son seçımlerde iıhar c•ti~i ıra aralarında hiç bir esas'ı bır te se 11me ı a mın nn ır ururc çen or ) ı ıç n e .· 
la, dc•J) e te:.pıt etmı~ bulunu)or. r'kin zaruretine delalet etmez. olur. Binaenale)•h htbıkattan ı;ayret ve çalı~alarla tatbıkı 

l\Iuhtcreın arkadaşlarım. 
Şimdi bankacıhğımrı \'e krc· 

di menuuna geliyorum: 
Milli istihsali arttırmağa ma 

tur ga)Tetıerin ve bileUmlc ik 
tısadl faaliyetlerin milsalt kre 
dı imkinlarına, sağlım esaslar 
Uzerine kurwmua kuweUi \'e 

16.6.954 ten 4.7.954 tarihine kadar 1svlçrede oynanaeık 
\'e TÜRK l\lilll takımının da istir.ik ettiği beynelmilel fut
bol kart1ı aşması münnsebetile fevkalAde seyahat 

Her tilrlil izahat icin 

N A K 
Seyahat \ e Turizm acenteıııl İitlli.lil cad. 388 Tel. '3126 

Tetırat: l'lı"AK İstanbul 



kuz galibı kazanan •• un 
·· r ş ilerimizin h • • 

ı a 
M. Dağıstanlı Amerikalıyı ittifakla, Macarı tuşla, B. Şit 
Ar;antinliyi, i. Atan Japonu tuşla, O. Kambur Japonu, 
H. Akbaş Amerikalıyı, B. Büke lsveçliyi, i. Atlı Rusu 

ittifakla, A. Atan Macarı ekseriyetle yendiler 
Güı•eş er ııgüıı sona eriyor. Ta~ıınımızın 

şanıpiyonlugıı talıakkuk ediyoı• 

namzedi, ll ıı c\ln \ kba , lu tala J> atı tanh, 
Ba} ı am ~İl açılı mcra~iminde 

Takıounıız Tokyod-;l 
·,roıı olııyor san _,, 

Yaşar Doğu: «Bizce şampiyonluk unvam o kadar 1 
önemli değildir. Asıl önemli olan Rusya'yı yen-

1 mektir. Rusya'yı minderde yenmeyi şampiyonluk ! 
unvamna tercih ederiz» dedi 

1 

A. \ , n \, f'. 

Dun) a :;erbcst Gure~ Şampi 
~ ona:sınm uçunclİ ı;:unu "Ürcsçi 
Jerımı'Zın parlak mU\ affakı~eı
leri} ·e geçıı. Turk ~ure çilcri 
bugun ) aptıkıarı dokuz nıu a· 
bakanın hep ını kazanmak u
retı}le bıiyiık bir zafl'r tcıııın 
etu'er. Bu :.u etle Turk gureş
ç•'erının hepsı takım halınde 
final karşılaşma anna katılmak 
hakkını elde etı lcr. 

T ti rk giıre ·ı leri n in 

nıu,alıakala ı ı 

. j2 Kİi.O : 
4'crhe l Glıı·eş Dun) a Sam· 

p :ı ona.,ının liçunrü giınundr 

52 kıloda Hü e)ın \kbaş me 
rika'ı Delgaılo'~ u ko avca ) en· 
rıırk . urcıı:ı le r nal mıi abaka· 
larına ka ı nıak hakkını kaza· 
nan ılk 'l'lırk gurcşc·~ı o ııııı -
tu" Karşıla manın daha ılk d;ı 
kıka ında hürunıa ı:eren k· 
ba$. \ nteı ıka ı rakıb nı mu -
kul' at )etlerde bırakmı \<' ıki 

rikkate takıp edı)or aıdı Gu
reşın son arına dogru lsmct At 
lı çok kun ctlı \ c m kı) ım ra
k bını bakım ~etı al ına almaya 
mmaffak o muş \e musabaka· 
yı ltıfakla kazanmıştır. Bu ı:a· 
lıbi\el ) le 1 me Atlı da fına e 
kulnıışpr, 

87 Kil.O : 

Adıl Atan, kendi sıklctındc· 
kı ku\\ ellı rakıplerınden \la· 
car Jozcf Ko\ acs ı P karşıla·· 
tı Adı hakım bır flııcs çıku
dı 'c ne ıcedc rkserı) et e ka· 
zandı 

,\ üm : 
i fan .'\hın uçuncu ::un mu· 

salıakalaı ında rn~ a bır ::alıbi 
~et kat.andı. Japon Joro Sckı ı
lc kar•ılaşan irfan .\tan t:ure
şın daha ılk clakıkalarında u -

drCa \ere ind•rıııis• r. kb.ış. v •t..,,~.A11<.ıı.~ 

hu mii abaka\l ıtııfakla kıız • 
ııarak fınal mii abakaların yal· 
nız iki fena puana giıcl·ektir. 

fıj KİJ.O : 

Kendi ıklet nin ra,·on i o· 
)an Mu-Lafa Dağı tanlı bugıin .-. _.,,,,,., 
dr par'ak bir ~iıre çıkardı \ e CJ!ıliilliıl'll 
Amerika'ı rakıbi Ro e'u 4 da
'kıka 40 sani~edc tuşla nıagliıp 
etti. Dağıstanlının bu galıb')e
ti uzun uzun alkı,•andı 'e u· 
murnı bir takdir topladı 
Oagı sıa nlının iki ncı gurt 1 
::'ılustafa Dağıstanlı bugUn iki 

ı:ıureş yapmak zorunda ka'dı. 
Bu ı:ure~çinıiz ikıncı müsaba· 
ka ıııı da ~!acar ı .ajos Beııcıc i 
!e :ıaptı. Çok çNın ı:eccn nıü· 
sabakadan onra Dağı tanlı. bu 
gure•ı de ek~l'l'I) etle kauııdı 
ve fınalc kaldı. 

6'? Kİi.O : 
Bir ı:ün en c' talih~lz b.r l!İİ 

reş sıkararak Japona md!Cıp 
olan Bavram ~·t .\rjantınli O•· 
mar B';bel ile k:ır ılaştı Olım 
pıvat ~anıoi~ onu o an Bavııını 
S t'in keneli ikleı'ndc hakkı o 
'an birınrilıği alması kin bun· 
dan sonraki mu~abakalarını tuş 
la kazanma•ı icahed'vordu. Ni· 
tekim bu kararla filrese b:ıı;-

Hun Ru u mağlup edl'n 
1 nıeL Atlı 

Ja, an Havranı Sit derha' hfıki· ------------• 
m'Hti rline alarak rakibini 9 

ıunluğu temın etnıış 'e 7 da
kıka 8 ~anı~ ede Japonu tuşla 
ma"''İı ıı etnı ıştır. 
Diğer gure leı· \e netitrleri 
I>unya Serbest Gure~ Şampı

~ onasının uçuncu turunda şu 
net·cclel' alınmı5ıır . 

;;2 KiLO : • 
Y Kııano (Japon)a) Basılıo 

Fabıla'~a (Fılıpin) 2 dakıka 42 
saniyede tuşl:ı galıp Fabı,a c· 
lıın·nc olmu tur. 

Uuı:;e~ın .\kba <Turkı)e) nır 

hard DeJgado}a <Bırlt.•ık Aıne 
r ka) a}ı he:;abı'1e 2alır> Del· 
gado elıınınc o'ınu,tur. 

I' alkanıandıze cnu \ ' :\!ol 
la KbınH') e <İı'. ·ı ~. ~ ı he :ı
b, \ e galıp ller k· ~uı~•ç de 
e ım nr olmu~Iar<!ır 

57 KIT.O : 

\' Gui;uıaılıe flu•• a ı 'I ıı· 
·ubı')t> (lı'an) sa• ı hc:;alıı ı r 
ı:a ıp, Yakubt clınıı,ııc olmus
mr. 

\lu tafa Da"ı tanlı CTurkı.}c) 
Janıc Ro l''a <B•r!c ık ,\nıeıı· 
ka) 4 dakika 40 a:;nİ)edc tu"" 
la ga ip, Ro~e el mine o!mus
tu r 

'l'auno Ja.shri (Fın andı)a) 

K. Yoııemoı i'H~ CJanon~a) sa· 
yı he abide galip, Yaııeıııori e· 
limine olmu tur. 

Beneze Laio (~lacaıis.an) 
miııcakıp ıura ;t~·mışıir. 

62 Kil.O : 

Ba) ram S L ('l'Lirk ) c) Bc!-
bl'l'e (Arjanlın) 9 dakıkada 

tu la g;slip. Be bel e ımıne ol
musıur. 

D. floffınaıı C\taC'ar ~tan) o 
ge 'a) ı hc.,a bh le galıp 

Allan Ric•c (Bırle ik Anıerı
ka) Gerhard Pugleiıı 'a ( •man 
~a) sa~ı hesabl\lc :a'ip Fug
leln elımiııe olmııstur. 

1\lousach\ Ilı (Rus\a) R Gar 
rar'da ( \vu 'l.l"ıll) 

0

5 dakıka 
5 sanıyedc tu ıa galıp. Garr:ırd 
clımir:c olmusıur. 

G'\ eırh <fran) muıeakıp tu· 
ra l!ecl'!'ıstir 

67 Ktı.O : 
S. Gaharae\' (Ru:.' a) :\. Cop 

plc'a <Biı·le. ık \ mer•ka) ~ da· 
kıka 35 sanheM tus'a ~alip 
Conp'.e elım ne olmu~tur. 

Osman Kambur <Türkı~e\ S 
Ka\\:ıno'\a (Ja">On\a) sa\1 he
.ahi\ a galıp. Ka\\ano e'imıne 
olmustıır. 

':'9 Kİi.O : 
t ınet Atlı <Tiırkı~ c ı G Kar 

1 

1 

Dün dinlenme 
Kampma girdi 

f S\ içre~ e g decek mılli Cul· 
bol takını ııın b r haftalık rlın 
lenme kamp • dun ak•anıdan 
ı baren Yalo\8daki Bü~ük O 
telde açılmışt r . 

Futbolcu ar, dun ak am $8 

at 18 ele Yalova) a gitm ,lcr 
dır Yalnız b rkeç o:, unru im 
t hanları dola~ ,:;t) le ancak bu 
nk"lam kıınıpıı :? reecklerd r 

Dun ~abalı bol::eclckı topl n 
) a gclnııycn I.eftcı c Fedc

ra ~ rırı •araf•ndan teblığat ) a 
ıı• mı . bu ak•ama kadar kanı 
pa ltıhak etme ı aksı takdl 
rle hakkınd,ı ceıai muamele 
~ apı lacag bıld r im tir. 

Türkiye'd e kadınların iş-

tirak ettiği i lk futbol mcıc;ı 
lını'r 24 ı '.'\K.\) - Tıır· 

k•;,edc ilk defa o arak ııltı ka· 
dın O\ uncunun da ı tirak rt
tii:ı b r fuıbo' ma~·ı San'ta 
~an im ~t·r. 

Bankac ar takı nının kale
c ltğıni \ap n Tia~an :llar ka 
gol \Cmei!e ha la} ınca kadro 
da deeişıkl k olmu • müctafııa 
ha tında bulunan Ba~ ıın ::'ılu
şerrcfın ga!ib 'et ;cihi.nden 
sonra. Banl<ac hr ıak•mı Sart 
ı::cnç' k klubunu 3-2 ) cnnıış 
tır. 

Kubala f ilm c"'virecek 

Madr d 24 <Tl1RKTJ::L) -
f:;pan' ol l\T ili Futbol takımı 
ııın a lc.n ''"car olvn mc hur 
muııcıı u Ladl• ao Kulı 1ıı ta 
rııfından burada <;e\ rilecek 
r ime ha ran a~ ınrla ba~ı na 
l'aktır • I.o •e~ Ru l'~n Pn 
( A lar ulh ı•t 'or) adını ta
~ı~an bu filmin meuuu, ıne' 
hur futbolC'unun neden hür
riyeı ~eçt l! nl 'c memleketi 
ne nıc n dönmek • temcdığiııi 
a.'1 !atma k•ııdır. 

Kuhq'a'ııın ('oruklu~una 
cıit ahııcle•· l;enrlı~:uc <'Clk 
h"nzn e., o 1u CC\ •rel'ek'ir 
F 'me Kubala nııı \ap•ığı ha· 
zı muhım ıno;ırJarrl;o.n da sah
neler al ııııeaktır. 

1ok~o 24 (AP) L Dün\:ı Jt \erilen bır ek~eri~et karar, 
Serbe t Gurc5 :ımpı)onluğu ı urnu\anııı ılk re:.mı prote to· 
turnuvasının Ucuncu gu und'.l !.Una .)ol açmıştır Bu ınıfta 
Turk takımını te ·ıı ede ı genç : apılan b r mııçtıı 3 hakemden 
\C çel.in pchlı\8n1,,1· ba rakıo ıkı ı l\Tacar G. Hofinıanıı'ı Ja
lcr Rus takımından ılerıdedır- po gureşınin gaz bebeği Çozo 
ler 8 ıkletın herhangı bır nde Sa aharıı,>a g 1 p ılaıı etmiş 
•rurkler henüı eleme olmamıs- leıdir Daha e\''l'Ci .}apılan dı· 
Jardır. 52 ı..c i9 ıt oJ:ırda Ru - ter b r maçta 01.mp ,>ııt ampi 
lar m1sabaka dı kalmı tır \O u Ba}ram Şıt'I sayı ile yen· 
Fakat Ru:;laı ın d er 6 sıoıfla m ~ olan Japon ~lı:ıcar ılc ~ap
hal:ı gure~çl l'l'I .... rdır. ~hı a- tığı gureşte mutcmadı.> en ta
bakalar .)ann on ermektedır .,ıru'Z ctmış ede llo!fmann kaçak 

dııkiloı'la tu la mııeluo rtme\e 
mU\ af fak oldu. Bö\ lece Ra}
rarıı ıla U~ fl'na nuanla final 
mlisabakıılarına katılma hakkı· 
nı rld" ı>lti. 

Türk takımı 
Başta gidiyor 

Tok)oO, 24 (AA.) - Bu 
ak~aın soııa eren ü~·unci.ı serı 
<' rme'erındcn sonra alınan 
netıccler: 

to?'!z'a''a <Ru ) a~ı iP ııslıp Ulvi Yenal Ankaraya gitti 
Zand' Cfran) l\kı l'l Grortrır: 

Bır rurk ıle b 1 Rus'un "'1" "Ureşmiş \e ı;Jı;;ı tığı ıam:ın 

fi i Kir.O : 
Şam pi\ onanın en lrnV\ eti' gu 

re c;ı'er:nden olan O man Kam 
bur. Janon Kanawo ile karsı· 

:ı tı Ra tan n'ha\ete kadar Us 'fürkı;:,c UI Puan 
Ru~ya 18 « 

20 Sas:ıharıı''a (Japon):ı) a\ı I·utbol Jo"edera \Onu Ba~ka· 
he abi~le ııalıp. nı l'h ı Fena elti~ ak~anı An-

Kat ııramoto (Janonl ı~ . Gu kaıaja ımmi tır. 
, e 'e O la cari a\I ile ı?alın U 'i Yenal bugun j ap l:ı-
• Wenzeı Huber ı Bir1e•ik -

1 
~7.~ federas) on toplaııtı,,~nda 

Profes) onel kUme tcrt p 
komıtes dun akşam toplana
rak diın~a kupa~ı dolayı ı~· 
e 1''enerbahçe \e Galatbaı.ı 
~ ın maçlar nı h' ıçred~n dö-
nu•c kadar leh r etili ş, d l:<'I' 
m .. ç!arın ~ .ıpılnıa•ııı kaı ... ı -
la t·raıak b r pı·or.:ram tc~I:> t 
e mı-tır. Bu pıograma gore 
onumuzdeki eumaı c \<' pa 

Futbol Federasyonu 
Bas kan mm na zan . 
Dikkatini çekeriz 

::'ılılli takımımızın fs\ ıçıe se 
~ahalı.ne haıırl:ınnıağa ba~ -
d gı şu J:lİn'cl'dc sa) ın Fede· 
ı·a yon ba~kanının dıkkatını. 
Dün) a Kuoası mu~abakalaı ı· 
n•n bvi~-redc iıııaJ cd•lcn \C 

f ngıl z: usulü faz:la •ı ır lnıış 
dolayı.,iy'e çok sert bir top 
modeli ile o:, nanacağına çek 
me) i fa) dalı t;öruyoruz. 
Oı~er final· t federas) o.11lar 

ba ta \ imanlar \C Brczi )alı 
lar olmak uzel'l is\lçreden bu 
top modelın getırterek o)un 
cularına topıı al• mak ımkiını 
nı sağlarnışlard•r. Hattiı \ '· 
nıaıı fedeı·asyonu, gerı>n h r-
ta Du ~e dorf'da tn"ılız Or-
clu takımını yenerken maçı 

bo\ it> bır topla O) natm tır 
Futbol fedt>ras) onunun der 

hal İ ~\· çreden bu toplardan 
ge11rt p, oyuncuların ;:apacak 
J.ıı ı antrenmanlarda bu ı.~ o·a 
çalı•nıalarını ,ağlaması her 
halde çok faydalı olacaktır. 

Basketbol milli takım id-
manları dün basladı 

Basketbol milli takım an· 
trcnmanları dun ıık amda:ı ı· 
tıbaren Kurtuluştaki açıkha\a 
cahasında ba~Janı •tıT. 
\'ole)·hoı m i llı tak ımı bu :ık· 

am \'ugoı.la\ya}a gıdi\ or 

De1t!radda b:r milli ve ik 
tem,ıla maç ~apacak olan \O" 

lc;:bol milli takımımız. bu ıık 
cam saat 20 de trt'nle Yu:::o • 
la\'yaya hareket edecektir. re tuttukları J: nun t,eganc mındcr dışına !:açmıştır sasa

musabaka ında 1 rneı Atlı, rakı baraııı mağlup ııfn ed lmcsı 
bı Karto\ zıa.>: ı meye tab tut ı etıecsınde B ,yrarıı $ıt ımdi 62 
mustur Takım h lındekı am· kiloda \entde bir saııs kazan· 

tUn f'Üre eıı \ e wın:ın wman 
rakibıni tchlıkeli durumlara 
okıın O maıı Kamhur ııctice· 

ele "tire 1 ittifakla kazanilı. Os 
man° Kambur da bir fena puan· 
la finı>Je kalnmtır. 

merıka) hiıkıııcn ı:alıp ılan e-~unacakı r. 
dilınisıır \ ----------------- - ---------

1; KitO : • 

Japoıı,>:ı 13 c 
ı veç 11 « 

pi) onluk ) arın b Ilı o'acaktır. nıı ur . 
Turk takımı .ı"oı ıd r Ru ak· 52, 57 \C 62 k .olarda Hu c-
~mkı maçlarda •:ttt en Urprıılı :1ın Akbaş l\lust:ıfa Dağistanh 
nelıceler olm~m1"lır Olımpıyat , e Ba~ ram Şıt in ı. ci VC}a 2 
,.amp ~onu 87 kılo 1 \~l Wıc- cılığ kazanmalıın muhakkak' 
kın .. P.ılnı Japon Nıto) U }'en· uddcdılmekted'r 
mıs \e Si kı oda tur ımaııın Şımdıki halde takını halir:de 
fa\orısı lu tafa Do ı:.ta lı Ma şampı)onlugu kıtunrnak bahsın 
car Lı Bence n venmck sure· de. Turkıyc başt:ı gelm~kte, 
U)le ıkıncı zafnr,n ka.ı:a mı - kcndıs nı sıra ıle Rus)a, lsveç 
tır. \C Ja))'lnya takip etmektedir. 

Turk takımı~ır antrenoril 
meşhur ampı) o \ a ar Do u 
takımın Dun} ı ~ .. myı.> o lugu 
unvanını Ru ya'd.ır· muhtemc· 
len alaca ını ~o\ltmıs fak .. t 
ı:unları ıla~e <tmı,tır. Bızce 
~mpıy:>nluk unvarı. pek o k.ı
dar oneml de ı dır Asıl onem 
li olan RUS\ ao ) eı nıc-ktır 
nuslan mınderde yenme~· a:ı• 
pı)onluk tıı \'llııına tere h cdc
ıız... 

Rus takımının re mi muşa· 
hidıe ıdarr.cı \1 l'e ljak ı • 
sadece Daha btı çok takımın 
sampıyonluğu l:a' .. nnı k ıhtı
m ı 'ar .• der.ıışt r 

62 kıloda h • ıı ı ı. rar y-

lo ko\ a Had) osuna göre! 
Loııdr:ı, 24 ('l' ı ı A.) - Sov

et rad)oları. Tok)o gureşlen-
ı neticelerınl lı.hr { edere!\ 

bıldırrneye başlamıştır rıı.osko\ J ı 
radyo u Rus ı;tlr~•çilerınin lyı 
netıce elde ~ttıı: eı ne nıusaba
kalau daır mallı mat \ermekte 
\ e bılha a fürk "UreşçiJe~ • r 
n n galıp geldıl:ler• !!!açlar ı su· 
ku a g<'çnıekt~dir 

Dı er taraftan Tok"o'dak. 
Soı..)et nıuhab :-ırr:nın !hakem 
ennın ga\TI rı:: mı) barekel·ı 
er de 1 de bJh etmeye başla· 
ma .ırı nat.ırı d.gk ti çe1'mlŞ· 
t r. 

i:l KİT.O : 
Cruncü ı:Un gürcşleı inde rn 

parlak neticelerden birini de 
'l'tiı·k Bekir Biı ke kaıandı. Be· 
kir Buke. ı;;'mdi\e kadar ~apı· 
hn rııııcııb,,.kalıırdıı hic )C'lltlnıe 
mlş olan İS\eç şampi\'OnU Pı>r 
Rerlın'i iıtıfakla ~encrek bihiik 
b'r mm•affakı' et temin etti. Be 
kir Biike bUltin ovun mlldde
tınce hücumlarda bulunmuş 'e 
ts, eçli rakibini mürlafaada kal 
ma\ ;ı mecbur ederek haklı b r 
ıı~I·••··"' ~dlamışhr 

i9 KİLO: 
Bu siki ette şmpi~ onlui!un r."' 

km'\ctli namıedi o'an Tıirk Is 
met Atlı, dun Rus ıure ç !';1 

Kartozt!i~ a·~ ı ittifakla ~enmek 
~ureth le. kendi :ni şampiyonlu 
f!ıı glitürec·ek hih u'k bir uıfcr 
dıı!ııı temin ctıı. 

Giireş bida'l'ette a~ır b'r se· 
\lr takıp eıınl tır iki g!ire c;i 
de cok ihtivaılı hareket edı~or 
" birbirle~inın hareketlerıni 

l\racarl tan 9 c 
İran 5 • 
Fiııl:ınrli) a 2 « 
B deşik A 'Tlt.'i ıka 2 « 
Yarın ab:ıh 57 den sonra 

kı kategorıleıde varı - fınal 
karşılaşmaları \ apılacaklır. 

'l'urk takımı b;,ı~kanı Vehbi 
ı-:mre. bu ak am 'erdığı be
) anatıa Turkıyeııın dordün· 
cu Dun)a G•ırc~ şampı~ona· 
sının ılk 3 g1Jnü onunda e l· 
de cltıği netıc-c-:•ıı, oıı olim · 
pı.}atlarda }{u:;'l~nn başarı 
kazandığı dlı~ünüliırse, bir 
ini.kom karşılas.ııasınııı leh ı· 
mızc sona ermr. ı dernek ol· 
duğu oylcmictır 

Karşılaşmal«rdan sonra he 
men oıellerınc dönen '!!'ürk 
güre çılen. akşam .}emeğın
den onra ) rınk! gureşlcr' n 
den cmııı bl. VöZİyette din· 
lc.nmıyc çekıl-nı~lerdir. 

Son durum:ı gore \erılmis 
olan puanlar gerı,> e kalaıı pu 
an sayıtarıdı:- Yani, 'rtirki~ e 
şımdı)ekadar22pman Rus 
yada 23 pua • kı ybctmi~tir. 

--------------------

dıl \ tan CTürk) Jo•enh Ko 
\aks Olacar) a sın ı i'c tta ıp 
Wıeking Palm ci's, eri :\•ıbu 

ito (Janon) a tuşla 10 dak•kıı
da ı:al•o. 

Englas <Ru!) rakip ız kaldı
~ıııdan hlikmnn ı:alip i An ed l 
mbtir. 

.\(;m siKt.ET ; 
l'\oe\enni ~1)''11 (Marar) P 

Kıın~a nicmı ffiı:} e al'I ilr 
ga'ip. 

İrfan .\tan ı ı ·ıı,.k ı K Seki\ e 
(Jıınon) ıu 'a 7 dakika 'i sanı· 
'ede ııalip. 
A rn' iklette 

· A. ' lckoki Hl• (Rus) Vefa· 
nar dran) sa' ı ile ,ıtal'p 

lsvecli Bertil ı\n•on orı. ı\:
ınan ~anıni\'oııu \ fax T.eitrı '! il; 
12 dakika 30 sanıjede tu a ı:•· 
tirmi tir 

57 Kİi .O : 
Turk anıp ~omt 'Mu tafa l> • 

t:ı tanlı l\lacar Laios Bencze'yi 
a\'I i c \enmlstır. Avnı sıkleti'" 
R~s v .. GU"İBl~e. F nlandi}:ılı 
T Jn:;kcri~i ~avı ile rennıı~ ,;e 
Finli tur nuva dı•ı kalmt~·tt. Vun&.u galıbı.>ellcııuden ı;onra lın.ı ıe ıalcuı ilJ 

1 

ııııı 



Nasıl mücadele edilebilir ! 
lliııı)a il . 

a h. ~ıbınln sona eıdlği gundenberi dun) anın brr 
~lıb llk~nıl'tırı i mr~gıı 1 eden nıe elelerin ba~ında 
•lara~ı •le ınuc :ıdelr gl'll~or. Her hükıımrt bu nıese

.. ~l'Jı h;ı)atı tırnzlal ın.ık için uğl'.ı 1' or. Biz hl'r ne
'"dl~inde, ne de lıarııten onra ııahıılılık i ıne l'hrm 

ta d • Bu ) 1111lrı• ıı.ıhalılık durmadan ıırttı, imdi 
ıı.1ztaın Nil~ or. Halbuki çok geni~ kamakları olan 
ilin ~· _hllh:h a ~ i} ec ek maıldeleri iizcl'inde fh·at 
6ztr·0" 11 :ıtınıbiliı"di. Ru )iıks<'füin onlennıcsl cliger 

lııtırıa inde cfo 1r irini gö terebilirdi. 
L tı \J ~lııs uııaklıfımıza 'e hnat pahalılığı nıe5elrslnl 

lııı llıe\7uu ı::lmeınize ebep Parls'te çıkan l'rance 
• Gaz ~ 21 nıa~ ı tarihli nü ha ında giırdügumüz bir 
lıı, ~ tnln birinri sa)fa ında \e •lliikumet fi)at 
e h a~ı 71'C ı i tedbirler alıyor• manı;eti altında çı· 
da ıı~ıınıetin aldığı ) eni tr.dbirlerden hah erlilh or. 
ta~·. ııt.) lıksl'li.i uzunca umandan beri dıırnıu • 

York n \IHcek nıacldelcı ind,. bir miktar urnzlıık 
~fü «'n "l'iıze lhnflan son gıinlt'rdc yeniden )iik
)i~~ı~ı r P.ıınun iiwdııe hukumt ılerhal harekl'le 
l.ı tısı durılurmak \C ri\atları c ki S('\İ\t'~İnc ln· 
~ili tdb· • . 

'-lrı,, ~~ alnııstır. ı-:kononıl nıustesarlığı tımı(ınılan 
• ıı.t l.hn~sıı patates, ,a P.bze H et lıakkınd.ıdır. 

İUıı ~lld~e " fızamı fi) at ;a)
0

in etml~tir. Bu fİ\ at ~eni 
~ llda 

4
!: 22 - 25 ma) ı nra ıncla kilosu 511. 26 - 29 

~bir k'· :iO hlil) :c; - 2 haziran arasında 4.t franktır. 
t~ . ııruştuı·) O taıihten sonra fi) at ~rnlden in-

lt~d 
''' aıııı_' ba lıta nıanıl ~ e ) esil salata. bezclH", ~ e il 
~I llııştır. Ru ür sebze hariçten getirtilecek , .e 

>ilk Cltlitir, Ete gelince, domuz etinde 'e jambon-
• stli~ı durdurmak için gene huiçtcn mal gctir-

"-t 
llııı te 
ıı-v S:ııJıJ!ı, lıilhassa )IS sebze fiyatlarının yfık-

~ ~fidana sartı:ırının tt. iri olduğunu, bir kı ını nııi -
-.;'4ı"-ıe1ıılstlfade etmek için pi~asaya a1. mat gönder
~ .. llıtkt e, )Hkandaki 11'!dibrlerin bu sebenlt al ınitı

tlııııı l'clır. l\tihte artığın tebliğine gört bizim kab
~flla ~11111\ ... sıllara kar~ı rok ıkı tedbirler aıınmış, 

~· \ ·0t an i1rüııiin mağazası on giin miiddetle ka
~ "-tııı 111 hsııekctıer deunı ederse daha ıkı lcd-

ı Pa~aıacaı.tır. 
~ llt1,diılık 'r lhtikirla nıiicaılele Beledi~tlPre bıra

lt L tıa ~1'1"~in 'e aiti de, aıahl) etleri de nıahd utt ur. 
"tr~, . bır tedbir alınamamaktadır. Günden güne 
._~~, dı f'7cn pahalılık derdine bir çare bulmak is
li.tle .~~ ha~ka memleketlerde olduğu :ıbi. bu işi 
~llıdır a•ı. ihtiyaca göre ıüzumlu teılbirlrre baş

• Rası.a surelle bu <lerdln (inune gcçilcmrz. 

• Enis Ta hsin TIL 

~· ' · I( :J , ~ bi~nbservaıuarı nda der )Ilı onu miinasebel i)le 
'f .ııe g·· ı -11 ın .. • cıs erisl ~apılmı~tır. 

' uç Jandarmanm tecavüzüne 

ı,~firadığım bildirdi 
~b 11 t ı. 

le Jı. ll~ırer n:•de) 1 çclie\ terden uzaklaşan jip F or-
« ıı.~ bır y~ F lo la tarafında bir benzınci d iı k

• il" kad re ı:o· kanını geçtikten sonra ağa sap
ı.. ıı "" ar tcca. t .B 
~t b ... eıırur t ı. en. 
~ aygı e. . il il 
Ilı h ~Ob n düşen - Benı nereye göl r yoı SU· 
t~ '>'e an ar ta- nuz? dıye feryat ettımse de du
a\tcıı kendıne Yan olmadı ve başıma 'urarak 

1h l'lllira. beni susturdular. Bir iki defa 
ot k011 direk i~ona atı•arak jıpi durdur
&t~111\iştuguınu mak ı tedımse de muvaffak o a

" eri au &e~ \ madım. Bu yuzden jlp aı kalsın 
Otıır hendeğe ym·arlanıyordu. Bu ~u-

~tııı a:ıı bir do retle bcnı tenha bir yere götli· 
' bı 1ın. Gec 

5 
rUp sabaha kadar teca\ Uz. etti· 

tr r doJıııu~: ter. Tam ba) gın bir hale J:e!di
~e lıı 1~1"ar1nda ğım sırada, 

lııi)\1 n, şorn- - Öldü galiba. 
• b re • ~ r 11 talısıı. - ~urada bırakıp kaçalım. 

\''ıı ıı it•:cı lele· - isterseniz. gotürelim, diye 
~'Ilı• l'ak~n Uç konuşu~ortardı. Sonradan ken-'°tt b r kıb a 'ln dımi kaybetmışım. Beni sabahlc
b~ J~att rıt ta )ın çobanlar buldu.• 

\;,~~~ı ~ıııı ... ~eve, Naıte dün abah Sa~cılıktan 
~~- l(tıı var nın Adli Tabipliğe sevkedllmiştir. 

r ~akoı~ bı;: 1 Adlı Tabip tarafından yapı:an 
~ de k gt•· muayencsınde, Naı:cnin zorla ve 

:ı-, en· müteaddit defalar ırzına geç11dı 
btr ~lı ık 

0 
ği anlaşılmıştır. !'\aile evli \'e 3 

/lııtt ahkaın1 a. çocuk sahibi bir kadındır. ıa
llıııc:Iıııaıa/e: vaıtı kadın, kendine tccavUz e· 
la~b hakik '1o den jandarmalardan birinin, c3rı r,._t l~h kat havlıy'c sırtım ısırdığından bu 

Ilı 0tollıoı, jlı>e b~ husus. sanıkların bulunmasında 
lı l" bınn faydalı olacaktır. v.ııanda,ın 

11 la oz Hnı • huzur 'e emniyetini t~m 1n et
l'daıı b· e ntek'e vazifeli bulunan ~ahı'i'a-

~ ırı tın bu gibi hareketleri cok tees· 
~ Ilı laııdarrn silfe şayandır. Savcılık ehemmi

<! dedi a Yctle tahkikata devam ctmckte
tr. :Sa~~ I dlr. 

'f .lTA N 
, _ 

Tekstil bir senıinere 1 ~AŞMAKALEOEN o_Ev~-~ 1 öLÜMO MüNASEBETiLE ( 

iştirak etnıiv~r lnı:andlı'eY,·erkianr(ıBni ~.lin' bııııaahi~ru!iz~~llal- Sa itfa ik 'le bir konucma 
Garsonlarm yüzde on/an ic. in Ankara' da bir ~ " " "' 

1 

ma~ı i~·iıı elılt•n gr.len herşe) İl4hı Saıt, garıp )il. adın , ga-
top/antı yapı /ocak ~ apılac:aktır. rıp öldun. garıp gonul dun, 

Çalışına Bakanlığı tarafından 1 gönderdı~ı bır } azıda: ) uzde 10 . Ra~\t'kil. rloı t seııc· wnraki Gurbette ın. Senin de çok sev-
14 haz.ıranda yurdun mıınlP !if oar,on hakları merzııunııa 2i mrs•ut. mamur. t•ih11ıııın:ııı,, llll d iğın Xr~ zen hakkında hl " he-
bolgc'crinde açılacak ışçi eıııı· ~ 28 nıayı ıarıh'erınde , An a l nıı) bir Tıirkl~ rnln nıiıtcı .. ıeı- ıı.ız b r şe~ ~azmııılım ben. Is· 
n~r erı meYzuıında, Tek:otıl Sen· kara Çalışma gene ınııdü r ıi· ip bir le\ ha ını ~itlvor. l>•iı t Si' · tenıenı bu ış ı tstenıem met r 
dıka ı butün şubelcrının iştira. ğiinde ıkı toplantı yapı acağ• !lı ne f'\Hl oı~nclı. hıın.ı biı· ı ıı\a başıııda ötme: i filu ardınJa ıı 
kı) le bı r toplantı ~ apı mış. seh- \ e dört (cm ilrinin gönderılnt.)· eli) t'lıiliı dik. 1 ıılrnı ı•n c:cıiıı rn· oylenme) i. r ak at ı:otemc ıı ~.m 

ı r.mizde Tophanede açı acak se- lnı bildirm iştir. ııtlleı, uıukıneıııeth•r k:ıı,ı.11.- şe}ı ) apıırıyorsun bana. artık e 
mınere ıştır.ık etmeme e karar S d k b 1 ıl.ı :ıimrliılen urııan ılerl lll"ı- : ,nıde de.il } ~·ın ım.· . 
\ermı tı r. ı t e~ 1 a u r't°/ an\ı}a ~tı ~cık lıaleln; 'akın btiklıalıl,.ıı her- ~aıt, ne er }azı ldı ı>n ,1 hak· 

ı Tek tllcilerın bu karan alma e nt uze~: e eras) on :ı~ d· ı •I'\ i bekİemege hakkıııı:ı. o ulu- kında. daha da ) aıı l ı or. o aha 
lıırındakı ba ıca Aml"er cunlar. ~ı ·t"etr Çul an~: gcdne (~ r~- !(ı;nu '" ıncHut f.n1J ,,ıkıııtılan da )&t.:lac:ık. Sen )8Zntı>ı ,., • 
dır. ' .. -

1
erd zu:_, 1 ın\g,ırkı, 1 ar~f •·CY" · j at lataı·:ır.ınımn ılrlillrı i 'e sa d ı d d • ın en , unus ıı ar vr. ., ustaı.ı . . ."' un. )azaı ar a ~ıı ıc " l' •• 

ı - Sendıkalar i·çı· semı·ner ç k'' t T 1 Jııtıerıdn. Mendeıı> lııılrnnırll ) a. Fakat imdı) ede ) .u.lan • ~ - ıçc · ı seçmış ır. emsı cı er \ a · k . · 
crıne nı bet dahilınde iıavet e- ı nn Ankaraya hareket edecek!; .-. hı u rltlıllleıtığe gkıı\tneı~e·ı· 'e • ınıl· lar ıçlnde Tunc'un cantlın söz· 
dı'memışlerdir d l'tteıı a ı ı un t ı ı 1m1.4 n•- lcrı bır <le Kemal SUlkcr' e 

2 - Semine0ılerin me\zuıı sa- ırD" t rt ' A k l 'inr da\:-ınaııık. gu 7rl ı::nl'lrrl· Yaşar Kemal .n enin yerıııı 
ı6er ara an, n ·araca \a· · . · . . . 

rıh delTı dır Sendı·kalar b•ı kuı·s 1 k t 1 t t' . h ·, nr \ aıarağını bııe tl''IHn tdl\oı. he'ırtcn. hırı c:ı. b r kafa ı , . . " · • • pı aca · op an ının ne ıce ı a. . . ... · • 

1 
arın ::.endıkacılık kursu olma ı k d . h 1 k . Hangı l ıırk \'Ul:ı n se' eı ı hu ıhı- 1 .sı oldugunu o\ ' il en gerçek 

~ - ·ır. a ıza at sı nıa · \'c a g:ırı ur · · el • • 
nı lsteı ken; isı:ı yetı ·tırme na- ret me,•zuunda esaslı bir karara a) a anıın t nı Pz. . , ôı u liı , tok -ôzıu 'azılaı ı. en in 
mı allınrla tertı_p edi en kurslar- , armak Uzeı e 3l mayıs pazartesi Ahmet Emın YALMAN hıl\ anı . \ errlı .a~rak. Bu. bcJkı 
cla.n fa)cla trının c<lıleceği tah- ı::ünli saat l!'i ele Tepcbaşı gazi- de benıın ~ııru,ııııı. do•t ar <l:ı 
mın olıınnııınıaktadır. nı1sunda endlka genel kuru top rılmasınlar. benı Jı!~·ı ' l'r da-

3 -- Senıınere çağırılan iŞÇi e- antı 1 yapı lııcaktır. Kavgada dört rılmaz lı;ına, darılan lar)a\Sa za 
rın tahsıl durumları hakkında len dargınım ben. Ben de: 
ıı.har edl c>n tercıh ı;ebcbi, ma· i~çl ııııinıe &ili M•c:lnıinde K • • ı d 

h •· ' ıl di •nilml'k i tt'rseıı f'"Cr 1t1f'"-
kııl deği dir. Orta \'e li c tah~ı l- a • 1 1 ası iSi yara an f 15 

rı-b·i den ı Ş<inı 
li erin dığerlerıne tercih edıle- Tckstıl Sendikası, Topkapı µa 
ceğı O} leni~ or ki; bu maksat- nıuklu iplik prcınıt fabrıka ında . F.vH•'ki gece Kadıköy Ye de· 
tıın uıak'a m .. k mana ına aıına. yapılan işçi tem ilci eri cçımın· ı ~ırmenın~ekı . oku u koşkunde 
bı.ır. Bu tercıhi kını yapacak? dt , ış \eren \eki'ı Burhancıtın yapılan Kıptı düğünUnde bUy ük 
. !ak at mes eğınde "eri kalnu 1 Çe'ıkbaş'ın işçiler uz.erınde ba • bir kn\ga çıkm ıştır. Ge ' ıni al
ı çilcri ~etıştırmek değil mıdir? j kı yapmak i tedığıni bıldırmck- mak ıçin Koruluk ntc\kııne ı-

Tckstı' Sendikası bu hıı-ıısları tedır. Sendikalı tem tlcılerin mü den Rasım Gani. kendi ınden 
;ıydınlatması için llgılilere mıi· da hale i i e ıs \'eren ' 'ckiljnin bahşış iste) en Buse} ınlc mıina· 
racaat elnııştır. Verilen ceap 

1 

sandık ba ından uıakleşlırı'dığı· ka~a}a tutu muştur. Hu c\lnin 
talının cdırı u madı~ı takdirde, nı ha her veren tcksti'cl' er. bu tahancasını çekme i} 'e kavga bii 1 
sendıka on toplantıda verdi ı kabil usul üı hadıselerin sık sık viimüş " Çingeneler tırpan, bı-
kararda lSI ar edecektir. lekerrür ettiğini; bu .sureıle en çak, ~işelerle hirbir'enne gır- i 
Gr5onl arın ,· uıde onları için dikanın kuv~ellen dıişiırülmesi. miş erdır. •Kavga sonunda :'ile - • 

toplan tı yapılatak nf' ça ışıldığını belirtnıl'ktedir- taıı, llii r: in K.ıraçay, İbrnlıiııı 
Ça ışına gene' nıiidürlüğü, is· ter. Karaçay, I>ıiber Karaçay yarıılen 

tanbul I.okanta, Ote, ve ı-:~ıen- sendika a'fıka'ı ı·r mi makam mı 'ardır. Bu arana çalgıcılr
ce Yerleri i.~·ılerı Sendıka.,ına Jarın dikk~tini ı;ckmekterlir. dan b i r n i n kJ{ırnelİ l'e 

Ra~inıin ırıo ıı ası çalınmıQtır. 
Yaralıların teda\lleri yapılmı~. 
tahkikata başlanmışt•r. 

St\ enin bendr.,i) ıi1 t\ mh e
nin ultan111 

dem sım enın gılıi, rc:ı çekm!
şım n)a~a. 

Cenazene gelen er içinde e
nin'c ılgı ı olma)anlar. .eni 
kôtule) en'er, kınay;ın 1ar oı:ı,ı
ğu gıbi ~az.ılan yuı arda da. 
• eni Kınalıadada otıı~t.ln, ora
da bır ev :oahıbi .} :ıpanlar Jıle 
oldu Halbuki Burgaı. Kasıkıı
da ı . halıkçıiar Burgazın, kı ı 
çok geç ge en ote~anı. o r:ıdakl 
kır kah\·esi. hattfı vıırıni bıl
mcm a ahildı mi, bir zenginle 
dA,•alı olan \t bovuna dıha

~ından bahseden Harı, ) o~un 
kokusu, yırtık ağ, hırçın de
ntt ~endın. senden et 1\ u urdu 
bunlar. Sait. ~enin ab:ını n
kan Burgazdı ve Burgaz., ~n-

Yazan: 

Abdülbaki .. 
GOLPINARLI 
•• din. Ah Sait o ada o g ıır ını 

ada. Doktor .Medenı 'n in. b :., ı'l 
otel mi odu nedir. b lmt'm 
fak t bır ha ka ha c ı:ır<'n . -
na ton omuııu kurdu~ ı and n
be ı ~l\aıetgihınıdır \l' hPmen 
hP.r ı:ıdısimcle, o adanın bır 111-

hıı gibi eni gC.rıirdli n. na,ıl 
gıdl'ceğım hır daha • d \ a., 

An a ılmudın sen S.ı t Fıı k 
aı'tlo•ı acak bir \tırlık rla dcılı . 
dın ki fn andın. in .ıın o.<'u· 
ğuıı içın de pek ka• - ı k bir ~ a
rııtıktın en Rha :<'Hl mazcl ı n. 
e' ınde dcğildı btı Rhanı ni
) etlendı~ın \ akit~ı>ri de bili· 
rim fakat gene de ' z .. r nd ı 
) a r ız en \ardın va ıız ın•an 
l'r. ın saıı ık vardı. 

Her v.uın l"ıı.ıt noı.I koku.u
nu Hrdi, ~er hık&} e'l• tııt:ın 
ellt'r, nen• •r.irdi, her :>zıınıi 
okman dudak ı~l:ını dt. ile~ 
)azında, cm",f\le ge.::'l"'l kııh · 
rııman ın :ırıı . 'abut l'emhrıır. 
kötu;1e gö·üı ,•ığu. kotli B\d•
ğı uıval ı in • nı fakat hep~ır
de de nıU •erek ~e'i a•kı fera 
gatı. bnzı kere de bcnıc 1 0 iC!i gd· 
ı ürdü insan, kendıni se' reclrr. 
kendini okurdu. Ila:l"İ hlkıwe. 
ci. senin k:ıd:ır içe ıw dı. hem 
~ahım dardı da. çiink•i o 'iizc
'im karan ya• nız glirdulHinil 
dU Unıivordu dü~ii-ıdUllıiflıı \'e 
di ediğini ) az.mı) ordu ~Jiı . 

g eni, hurdakl sanat mııhıll. 
içine gömdü. s"nirli ~aplı. 

hıl'(ın bir hale getirdi B'r l<e
re. ne dıve gider~ln oralara de-

dıydlm, ne )apa)ırn ded n ııe-
1e}e tıde) ım~ Hııkı< :ı da )Ok 

değıldı. Yatı .ı rını 'l en e, .-ı-
11 erııı deı tleılnı 1''1 dıı~ .. ır
dıın. onlar, ~enı hır .. l" l\ ıp ;:o
rıı) ordu Br. ı an .c .< ı dı) e ıı

buı mu hı it' ı•\lıı d .ı f kat 
on ar da enı b r ııca. p ı;otdu. 

n. r : nıa,. ılaı \ ı : l'nıi· 
r nı r.e rnı candan ~Hıı bı.

gun. hiıtıralı11 n n aı· rl ) ıkı
an Fuat Ömer Ke~ı.. ne,,.! ı ka

dar der.nd r, , .ı dı; \C' bunu 
·o~Jcnıt" a)ıp mm r.t; •• pa
~.m. do ru. ne bcnı:ıı k.ıdıır 
öz .ı aı en bı e enı , .t'll>d , 
anlam. dık arını d.ı Pnı ı\•ri 

nıezaı lığa göturmekle ı pat et
tıle . Nerde martı • . r eı de 
balıkçıların nara arı. nPı'd" dc
nıı. ncıde )O'i.ln nı? d • p:ııl 
pırı )anan )ak moz \"C' ncıdc 
scnın 'atllğırı \ rı m~znrlık? 
Saıt, paranı ) ok kı Jhır~az..ı, 
hem de dt>n z n tA O'"ta,ına bir 
dıkilı tı, diktıı e~ ım riP u~tune 
adını ~ azdıı a) ım enın \ e ma
kanı n o un oı a.;,ı. 

B ir,<')ier )azd ı m anıma bC'n 
de ) az.amadıın kalan -ı fos 

forunu kıı ran goı er r.ın nü
runu, elemıni \c ne~·en . na ı. 
puça parça attığın na ıl ifl· 
anlardan rekındı~ın • lırk ı~ıl 

nu, fakat na ıJ on a:ı e\dı~i
nı , her du~mıcen n k.ı • parn\a. 
gundclığlnın kııça \\! re. e mnl 
oldıı~ıınıı. 

Butun bu <Özler·e a.ıa. ya
nı bugıın ıırtı: Ki' 'llB~ .a ıı bir 
'arlığa hitap tdi) orunı bılıvo· 
rııııı Sait, l ı .ı .. uyoı:ı.11 bunla· 
rı . :-. kıt en. r,rrçekt: ı tVe"· 
ler de. bugıın 'e } ınn ~enl 
c:.erındt, <'•erlerını, içi •ı.Je, 

yahut geçm te bu.at'aklar di 
henre ı1cn ın onlarda, ana 
hi ap ed ~orurn. Sıkmadım ~a
nırıın seni Saıt ~ıl:tn ~ rn goz... 
) aş arıma ba ı la beni • 

Anıerika yardıın 
siyaseti deii~iyor 

Avrupa Savunma Cômiasına kattlmağa gayret 
etmeyen memleketlere yardımtn keislmesi 

muhtemel 

Güreşçilerimiz 
Kore Hirk tugaymı 5-8 yaşlarmdaki oKuyuçu riKi~ 1 

Uykuda gezen 
~ ŞiKAYETLERi 1 . A • 

Ziyaret edecek Çocuklar bir n inteyrn \ e uerle\ eıı: Kadmm hıkayesı 
1 

\ hnH'I Renk ~O\'A .'.\' 
(Ra ı 4 üntiide) , .. ocı.ıto l'r~u Dunya Seı best Gures Şam M d ı 

Washıngton, 24 - 1~·i haberi ket' erden )ardııııın k~s lmcsi 1 p ~onaı;ına katılmak iizere üsamere ver İ er Hak lı bir ıikôyet 
a~an. ~ır ka~natın ~ün ~ec·c bi ·ı ?akkı~daki bir talep Eisı>nhoweı· ~Ale_ı:ı Tok)o"da blıınırn :\lıl- DUn malbaanw.a muhterem gıtı:ıde but ke ıldığıni rtıvam-
dırdığıııe iOre. nışışlerı Ba 1~arı· ıdaresı tarafından reddecrını·ş·ı lı Gureş Takımımızın musa· istanbul. sanat mc\":.inı:ııiı Sl'I· bir zat geldi. b ze $Unları an. da gördUm Göz.Umu açınl·~ c· 
Jıl!ı iCÇen seneki dış yardım si· 1 O \'akiı } alnrz Bali A 'nıanva Av baka.ardan sonra h.ore deki na crdıği şu gunlcrd" ku~·iiklC'- laıtı: Göztepede Ycs !bahar , .miztlen hır kaç ~ Uı: nıeıı e 11• 

ya~ctini değişt•rmiş ve şin.d: \v rupa \liı<lafııa Camiası Andlaş- tııga~ınılll zıyarct etmesi çok rin sanat göstcrılerıne ~abıt o·. okajında oturuyoı um. 8 kom- zaktaki kuçük •rnıaf(a da . m•ş 

1 
rupa Sa,ı.ınnıa Cıımia•ını: katıl· ma ını tasd'k eı nıişti. nıuhtemeldır. makta. DUn de Özel Kıı ıımıs \· .umuda b·r ikte c\lerımıze ha· olduğumu anladım su buz "İ-
nrn\ a ga}l'et etme~ er. meo rl;et Bu talepte bu lunmuş olan <~ii 'J'ok~ o"daki T ıı k Bu} ük na \'e İ kokulunun mi'linııııl Öğ· ~ agazı a mak için Hna!!azı bı~dı. üzerımde } alıııı ·ı:ııp ~ece 
Jerden yardımın kesilme.si a r:ıf- ney Caro ına demokrat tem., 1- Elçi iğı ile Kore Türk Tuga· rcncılcri, ders ~ılının ona er· ldare ne müracaat c•tik B ze • gömleği \&rdı Her :ııra!ım S'>· 
t"lıı oımu tur. Auupa Savunm:ı ri«i James P Richards bu te· )1 bu hu~u ta hazır ık )&Jl· me i münasebetı)ie ve' füre bir ik" noktodan gUçlJk çıkardılar: uktan tıtr •• oıdu. 'ahı d ~ı-
Camia_..ıııa dahil altı mı>m'eke>t- şebbüsunıin a Akalı nıenıll'ke! e- mak \(' hır \a na ıem inl miısamere verdi er. l - Saat yoktur. me koşarak nefc nefl'ce e\e 
ten )alnız Fran an l•aha . n<l· ı i, anlaşma)ı ıasdıke teşvik l't" içın !!erek~n le ebbu lere ı:ı- Dün aat ıo sırahrında Yurt 2 - 'na te-ı•at i~ · n mühim f!e dım. 
ld ma.>J t .. d ı • etmemişlerdir. m<'k ıa)c "ni gıittil~ünü ö)!e· ri,mışlerd r. Uçakla )apıla- inema ına giden er salon \e ko bir pa .. a odemek Ilı mdır HA\'\"~ s l\l:\' 
Adının açıkıırnmasını isteme mışıi. c.:ık o an bu se,>ahat Tok' o rıdorların bu,>ük crdc'!n çol< ku Verılen ce\aba haHet e ık KIYJ\'FETi~DE 

)<'n bu ka.)naJı: nı,işleri Bakan- Dı işleri Bakan,ığı karnaklarq i'e Kore baş,chr eul ara- çüklerle dolmuş oldu~uv ı gor- EvvelA ~aat yoktur ne do-1 
lığının ~eni durumunun. , eni bu sene kon~e) e ı-:i cnho\\ er sında beş saat deunı etmek- dulcr nne ''e babasn e gel mı• mcktir:' Ha\aga7.ı dnresı her 1 yardım tahsisaılarını'l kongrede ı htıkumetının andlaşma.) a ıstir~k ı ıedır. 1 otan çocuk arın büyül< eı dc·n da l'\ e gaz 'eTmek ve •aaı bulmak 1 
kı ı: z i muıakerclerinden .onra eımercn memlekcı'erdl'n .)ardı- Haber, Kore Turk Tuga\l 1 ha gürillllı uı konuşmaları bi.- \azıfe ly e mükelleftir. 
nıe)dana grl<lığini sö)leıniş ir. mııı kesılme ı tuaftarı oldu~u- • nıen~upları arasında da bıi· j hasa dıkkati çekmekte \na c i a ı iç n P ıa ödeme 
Gel:('n scnl' 6 buçuk mıl.) <'r do- r•ı b ldırdığini sb.) Iemışlerd,r., ) uk se\ ınç U.) andırmışıır. 

1 
S:ıat tam 10.30 peı·a.. )a\ aş ğe . "el nre irk fil • man~nda 

!arlık y~banrı nıem ı.!keth·r .a ke Fakat hu hi en tesp t ı>dılmı 1 - .)'a\ aş açılı.)or. Bır tar4ft:ı l~ci- aynı okağın yukar• k• nııııa. 
ri \e iktı adi rarılıın tah i:ıatı·ı olan ~anlım' ara \e heıta Çın Hın • \ert okul kı.>afct ıemle kı_ ço· bı~ ab~ne _ ıç n boru fer ed J. 
ııın mlizııkerı>'eri t na,ındd and· d.ne ynpılıııa ı nıutasaHl'r )aı-- ı •ı• ı ..., d eıık'arı, öbür tarafta Yınrukıırt 1'.11

f· .ıııç bı~ para alınm~mıctı 
laşma}ı tasdik etmP}'cn memle· cıma şAmil değildlr. ngı iZ mezar ıgın a 'ar .. En kilc:lıl!u 5, en büyliğu 8 !';ınıılı bel<'d.!ye)e bağlı hır m!ı· 

---- . . }a larında ... Pivano es \eriyor c sesen n bo~le bıT ıekte bu· 

M d h k 
. . . ıRası 1 '"' "'."'ı 1 hı>p bmlen. gür sc le İsliklAİ l Iu.nma ' doğru mudur? Bc'e· 

en eres, Ü ümetinin programını okudu gcçı rdı~ı l!.a~d.arpaşaya donU· mar,ını söylemeğe başll}Orl r di)e halka kolaylık göstermek 
yoıı.ıı. Su gorduğil.!lüz mezarl ı k, Hauet d ğ , 10 

8

14 le mükelleftir, gllçluk değ ı.. 
onun gayret. 'e Suı.ı.anın b' r \•nc.ındakı"e ,.0cmuk'lamrıanrk .ı.nad. en -da- MUraraat eden za tın ~ıka,·e-

<Ra ı l l:ıri d e) ! izahat ve bu.ıtday fivath•mın in fc ı • ı ı lk • ' l i dk 
ret izlık oldu"una ısa ret edil!·~ dıri mhecr"i pren ibıııı.1 tı>~idı · rman Ye · nı?ı ız mu ·}et ne ha muntazam bir hal ve birik ın yaz · · Beled ~ e hakıkaten 

ı; • ı; " ınt kal e mı c:t r. Su an t me \8r Ve ıler d b . . halka ko'a\lık gô termeklc mU-
\Or, demokrasınin tez.\•ir \'e Jf- umumi ta 'IJllc kar ılaııdı ık • ~t 1'' N htl.n · e unun ıçın so· k il r · · tıra rejımi olmadııı-ı . reı·ı·mın cn1 Nutkun okıın•ı •ınıı mtıtc•kıp zar '. ıç n · • ı s: l!a· nunda ktlçüklerl allaşll\orlar c e 1 r. H. vagazı ldarec nın 9 "" • • .. le' in <Ö) ledığı \'ah ıııvall• er· • · a"le} ı gtlç durumdan kurtarma 
nı,eti me e esınin ehemmi.) etle Demokrat :Parıl grup hr.-şkanı ter nı: s :zıcr· Kırım mezaı· 1~ n ı Bundan onra bir öğrenci mü- bekleriz. ı 
e c alınma ı gerekti"ıni . demek- Hulu ı Ko,menll' C. \t P. grup da b ırak ıp ben ana \alana dön 1 aml'rcnın açı~ konu<masını )a• 
rası)i müdafaa ma ke'i)le anıır- başkHnı O man BIS ük':ı:ı r.ın nu mekle ne kötu bır anne,·im' pnor. 4 - 6 ~acındaki yavrular ı 
5inın de tek enemiyeceği be't .. •ı- tuk hakkındaki gorUşmPlcrın çar cümlr i ebedı)e!I unuhılmıya· manzume er okuyı»r, mor.oloğ 
liyordıı. aıııba gUnlı açı ma ı hııkkında- cakt r.• S-O\ 'lh or, peri kız arı gıbı gi~ İ"l· 

Xulııkla de\Jet memurları me ki takrırleri ıııtnafık nıulıa'if Elç", Kır•m harbi rasında mı olan kız çocuk'arı rondlar 
ele ı de miıhim yer almıstı . .ille biitUn nıilletvckıtıeri tarafındJn Fran~a '" Sardunya'nın. Tilr- ~apı)orlar, bu arada Uç pives 

mur'ann hiiyük kısmının demok ittifakla kahııl edi 'dl. YalnıL in· kive ve İngil ere ile yııp' ı~• ba•arıyla tı>msll edilbor, h;psi 
ra~ınin yaratılmasında mii oe• önti el kalclırıııadı . ı~birl•ğınin hir emholii olarak isini clddıyetle e e a mı~ ha.JA 
ro• O}nrıdığı anlatı:ıyor, fabl Öıııırııiızdeki çarş:ımbll gUnll r'rans z \e İtRJjan kon.oto la· vaıııııanıaya ça'ışıyor. 
ki it noktalarında bıılıınan haıı ınııhıılefet pı·ogram h:ıkkında rtnın mera ınıe kalılmııların. Bir aralık kulis arasında oku-
nıeıııurlarrla demııkra'i anlayı~ı- tenkitlerde bıılunac:ıktır. da.n dola~ ı mlileha~,is oldıı~u- lıın genç vr enerjik miid ire~I 
nın noksanlığına i aret r<lı ivır 'l'ı•rl'i h lrr nu ifade ederek .._ıızli t tanbul ·ııeral Berkan'ı yakalıyarak soru 
\'c bu mc\"Zll Uzerınde ehenıınl- Ankara. 24 (llu usı) - Bli- Vat ı s·ne b•rakm• t r. • 'orıını, 
yctle dtıı u u~ordu. yük Millet Meclı inin bugiiııkü B•r Tıirk hem ir<' fngil 7 ba\'- - Kuzum sizın okulunu;; Ade· 

Nutkun bu kısımları ehcmnıl· toplantı ındıı 191\4 sl'çimlerı,.de rağı ile ört,ılii k ıabe) ı açmıs· ta bir ıınal yuvası: bu kadar 
vetıe dınlendi. Bundan sonra ik· iki vi A) elt<'n mı letvekili S<'Çil· t•r. Kıta be üzerinde Bir ur sanatkarı hep siz mi yı.:ti~tlrdl
tısadı '<' mali i tikrara eheın- nıi bu unan Ce Al Bıwar'ın \d· ev·rnl bu mezar •k clrnrındak · n z" 
mı~et verı ecr.ği, paramızın kıy· nan Mendeıe "in \e I'ııat Köp- faa' )etlC'ri)le bir<.'ok ı tıraba 
nıet \e me\kiinin mtıhafauı O· rülu'ııün 1 tanbul , Refik Koral- ~on veren \P ha tabak c l•k 

Çocuklarımızın hep~i i ti
dııt ı \f' ça'ışkan, bundn tabll 
o~retmcnlerın de pııyı bu.) uk
tur. 

lunaeağı. hıısu~ı te,ebbli c ı:ıı i:m'ın i e fçrl milletvekillikle- me leğ·nin temeller nl kurM 
kAn \CrmeğP devam etlılcceei rini tercih ettiklerine dair ı~c- F orençe Night n"ale"•. Ma. 
an atılıyor, )abancı scrm:ne H! ıs ba kanlııtı fezkerc i okundu je,te 1n~iltrre lfral"çr i fkınei 
petro' mevzularının eh~mmı~ ctı \'e alk15landı . EF1.abcth0 in rnç g·\ me sene in 
belırtilı\ordu. Nutkun, ye• itlen Konıls) on st~·İmleı ı de dökiill'n bu Jc\·ha kl'nd ~ -
kaldırılacak vc;a ı laf>t edilrrl'k Ankar:ı . 24 (Hu ıı i) _ Mec- ınln hatıra • için 'J'ılrki)edPki 
\ergılcr hakkındaki l(ı:.mı hııra· :isin hugllnkıi top'antısında ko· fnJ?iliz kolon ·~i tarafından ha· 
retle alkısJ;rndı. Tarını, hayıııdır nıi~r<ın scçimll'ri yapılılı . JJe- ıırlannı• tır ibare~· )azı d~. 
'ık, milli egltiın Ye ıliğ;')r çalış· nıokrat l'arti 1\lP.elis grup•ı !da- Val i İstanhııl •l'hri ad~na, Kı 
ma sıılıa'anndaki izah:ı1Ja ılış po re heyeti tarafından te.sbit edı· ı rını a\•as ncla ölenlerin hatıra 
tıtıka prcn iplerınıiı l'lrelındakl 'l'n adal lar aYnı>n er;i'dıler. !ına hUrnıetl'n anıla bir ç<'lPnk 

ko) mııstur. 

l\lild ire~ c : 
- Meral Hanım. okul kaç yıl 

danberi faaliyettedir, 10tfen ça
lı malar hakkında 'hiraı maili· 
mat verir mı.-.inlz.? diyorum 

- lla}•hay efendim. Oı01 unıuı. 
bili)or~ıınuz Fenrryolunoaciır ve 
19.'il yılındanberi •faa livct'c hu
unıııaktaclır. İlk sene okulda 
valnız yma kı niı vardı. Iler ~ıl 
bir ınır il:h·e etmek ~uretiy'c 
ilkokul haline ;:eldi. Halr.n oku
lumuz Uç sınıf'ıdır. ö:ı .ımuzdeki 
~ıl dllrdüncü ınıf açıl:ıc:ıkt.r. 

fn a halinde bulunan \"eni bı
nıı tamamlanınca yatılı kı ma 
daha raz'a öğrenci a mıık imkll
nı basıl o'acaktır. 

Okulumuzun )U\a kı-mı uz av 
larında da kapanma:ı ve bu su
retle ya' rular kum ve denizden 
Ca~dalıınma ınıkanım bulurlar 
Öl!rendttrımiz bö~ 'e her yıl öl!· 
ı eUnı hitıml mtinasebetı) le nıli
saml're tertipler 'e velilere ~·o
l'llklarının sene içindeki çalı •• 
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GRiPiN 
KULLANINIZ 

günde 
3 adet alınabilir. 

nıelarını gö ternıck i ter. 'faşbebekler piyc~inl cok beğen. 
Son olarak milli kıyafet'cr giy dım. diğcn: - Ben l\lacar dan. 

mış çocukların Harmandalı ve sını. otekı - Ben kuçük çiftçi· 
:Birinı de vanum hırını oyunla- leri, bır dığcıi: - Ama ~·J\"ada
rını zevkle Se) rcdiyorut. kı'erin okuduk arı ş.ırler de rok 

Bir ha~tabakıcı le\ ha) ı açı) or 

Öğrenciler bir ~ ıllık ça ı, ma- güzeldi d~ orlar. • 
tarını hakikaten çok gıizel anla· An':ı ılan her:.cs benim gibi, 
tıyorlar. ~alon va\as \3\3 bo a. en ı;tiıel hangı:.bdl ay:ıdedcml· 
lırken konuşulan ara· kulak mı- )or. 
scıfırı olu) oı um. Bıı ısı: - Ben Neda Tiımay 

B undan onra.. hAc!ı e \il& 

orta ında eereHn ett • 
futh ıcak bir ak anı cece 

göm eğinı bıle fatln bu aru 
ç ı çıplaı;; ) atını. tını Kocam ın 
ga\et a~ır bir uvku u \llr. F .. -
kat ıraktan bir aralık u~ an
mıs, ~atağı bo bulmuş Beni 
hl!r tarafta aramı la ... polı ·e d~ 
haber vermiş" er Niha) et ba'· 
dızımın bahçesınde bPni bu du
lar. Jlan·a nnamn.ın k 'afellıı
de olarak bir ağacıı tırnıanmı
~ım. Yerden beş metre \Uk•ek 
likte bir dalın üstünde bir 
Tartan <'dash le ~allanıp duru· 
) oı mu um. Bald zl'ıı beni ao· 
runce, kocama haber vermi$. 
Po' ıs memur·ar bflraberce ge'
mışler. Fakat kim c es çık:ır
mıyor. Şuur uı bır halde oıdu
ğum içın b rdcnbire U) anır
sam. dlı Up ~ere er Jnıenı ih
tımalı ur. İtfaiyeyi h:ıl"ekett 
geçiriyorlar. Bu e nada brn da 
lın uzeri'lde ~al anm:ı~.ıa ı ı Hıı
geçmişim. Aıtacın daha )lılt•rk 
rla''arına tırmanarak bir ılaln 
rahat rahat ya laıımı •m. ttır 
taıaftan da ağacın ııltına nı!'· 

raktılar toplanmış 7.ava'lı ko
cam mü küt bır mevkide kal
ını . Bin Hına i e daca tırma
narak beni bir örtiıye sarmış. 
Bir kolu ile b nl tutmu . dlğe
n\·le omuzumu u lamağa bnş
Janıı . Birdenbıre U)andığım 
zaman beni zaptPdemenıiş. A
ğaçtan uağı 'u' artan mı ım. 
Bereket ki itfaıye ) ere doğru 
bir perde germışti. Onun i~ine 
dü5tUm 

O korkunç ge, , gördliğUm 
rii} a) ı sonradan hatırladım: 
Bır köpek sergisıne J,!ıtmiılm. 
Ne kadar köpek Yar5a birer bi
rer yakalı} arsk tli) erini kırp
mışım.. Bu rUyamın iz:enni 
sonrıldan a~al'ın üzerinde teç. 
Nt ettik. On beş kadar yrrde 
duran yaprakları koparmı&. dal 
lan ca ca,·'ak bir hale kol mu
şum. 

RACAKJ, \RDllZI 
BAGUl ORl'Z. 

,,_ .. 
B u ııon hAdl eden ~onra be

nım U) kutla sıezmem. hu-
u 1 ve ah 1 hır mesele o mak 

tan çıktı. Sehrlmlıde c:ıkan 
(Enıd News) gaz.etesi hAdiseri 
} azdı. Bunun arkasından kafi
ll' kafile gazeteeıln $t'hrlmb.e 
ııc dılcr Anıerlka'da benim a
dımı ve başııııdıırı geçenini 
duymaj an kalmadı. Htn de, ko 
l'am da çok rahat ız olduk Ya 
tarken bacaklarımızı bırbirirıl'! 
bağlamak gibl bır ihti) at tedbl 
ri aldık. 

1Jk çocuktan ~onra bir ikin· 
ri çocui;!umıız o'dıı Cok şükür 
bunlardan hiç birınde m kuda 
2ezme ıl ctinın 1 tldaılan 'o •. 
Rana gelince artık ~ıp ak 'at
mama~a dikkat ediyJrum G(' c 
gdmleğinı de kfıfi gormh e~1-k 
rıt' o ur ne olnıaz dı~e pijaıııa 
gı. l)orum. 
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BULMACA 
1 2 l 4 ... • .. 

w • .. 
~ 

... 

S dan a a 
J. .a 3 
re 6 

A:\K\R\ 

'1 S ,o. ı ış ve proı:ııam. 

'130 c.ı na dın 
'I 4 Hiibf'ı it r n ha Ta ra;>0ru. 
g 00 Karr;nıı asl:ah muz.it 
1 30 "eflı•:.ı operrıterden p lı> 

'"1 l'f 
O 00 o n ., pn rıımı Ye ka •an., ...... 
il il .\ .ı vr proı;ram 
ı2.00 Alil.::•.r ati 
12 :ıo Pahrlve Caner 

• 

zEVKLlşiçi 
si 1~ 
Fevkalade keskin • 
TRAŞ BIÇAKLARlNI 

Tercih ediniz 

FAZLA PARA VEREBIURSINIZ. 
DAHA iYiSiNi ALAMAZSINIZ 

----------------"" 
~ü~a~ , ; K~ru~nr 1 

bcıne ıeralll J urklJedr ll:ırlçV 

D 1 K K 

ı .ı ra 

4 50 
1.2 00 
22.50 
42 00 

T : 

Lira 

ııoo 

2100 
4~00 

8400 

13 00 M S A '9rl ve haber rr 
J3 13 ~ 0 ıu on orltNtr;uı 1 han Ga r.tf'mlt:e R•>ndtrtlen uraıt 

ôr.1o\ ldarr.alnde \\ f'bl'r ı;ı. ve \"il lar neşredlo.stn, rdllmestt 
beMn , vert lrU, P'anta 1 m • iade olunmaz. i1'nlnrdau 
znlk P~ctosa unrtürü. mes utıye kabul edllme 

3 30 Ö:le ıı;uetrsl \ O O N E L 1 R i N 
13 4.) fladı o alon orkea raaının d il i K R A T i N r: 

vamı. A res d ı ttrm ıc ı.tenııcııaı 

ı ., hn ı:ıın :?u T.ı . - ı :; ı:n n lJ.50 ı .ı_ - 3 ı:iln & ·ı. ı ı orı ı.tllmrdr ıı 
tarl.l brhtr ı. ~ıııııe irin h~r ı:un %0 ı.:uru alınır.) 

IJOJtTOTILAR 
ı LHE'.\öK(İ'\ DF. IAM ırn:'\ron· 

1 LU satılık \' illa. l'e efon. 8205 ı 

llOKTOH ~ IPltl"'l' - Cilt, Sac. ~ııat 14 • 19. 
Luhrc\ ı \l ütcha ısı. Bcvoj!lu --- --------
l'o:. a Sokak Tc efon. 43353 

Ur. \81\IEl.l.K - Cılt ve Zuh
re\ t Ha ıalıklar Mıiteha sısı Be 
'o' u. 1 tıkla' Cad. 407, Tel: 
41406 

~ \TII.IK iKt H\İREJ.İ Be· 
tonarme. astımlılara ş falı, bo •. 
Çamlıca Bul"urlu :O.lüsellataşı 
15 . 

1 

St' \Df\'l :ım Tl·:u: ı 0:\1.U -
11,\llİt. ın~ MÜ'll:JIASS ISl mfi takıl b·r ev nıöblelı Hya 
\f.\lll't·:n.-ı:n _ l~lcktrokar· mub~cqz k _rııl~kt~r. 

1 el oğr m Cıımartc~i öğleden \ lüracaat 5-603. 
onra ha>talara meccanen ba-

1 

kı! r llaıb)e HalAskar.,aıl ~~ ... . 
:\o 82 ~ ... L.'lfl...~ 

İ" ltnAH Ç.\:llASIR 1''abrıli:a
ında yıkanan çamaşırlar ev 

k kadınının zc\ kıd r. Ferıkoy '\'J ; '\tK \Pili .\ at 
fiOO m2 betonarme depo kir~·, 8 1268

• 
lıkt r. Telefon. 13370. 

------. --.-. iŞ ARAYANLAR 
3fi \ \ ' \\DE tı.r. F.\lz,. ız. 
Bo!U nrı ıle Kartal ııra ında <a\ HJl i°'K . K.\\K \ , K \.\IHI\ O, 

\ 

bahçc.ı e\lere mu a ucuz rıa: ncıklıyııı 'e pa,aport !şler.uı 
la arsal, r saııh~a çıkarılma ttr tukıp cde>bılccek b r gene;; i a· 
Saıı~ }erı: Bo tancı Traıma) ranıııktadır. Her tur .ı referans 
durağı, fırın lanı 538: te cfon, Hrcbi' r. 1' K. U04 htanbuL 
52812. Telefon 24956. -----------------

Uçaksavar Topçu Okulu 
Kumandanlığından tebliğ edilmiştir 

Hw: Kııra ' r t•('s. top a tı • 
lan lıakkııııl a drniıt·ı· 

lı~ ı r \I' ha\:ı ntrıra iht.ı ı 

31 m.nıs 1954 \e 1 hazıran 1954 !'unlcrındc saat 
OIJ 00 : 12.00 : 14.00 ve 16 00 ara~ıııda, Tuz':ıdakı ha\ a mc~rlanı 
gune) ındeıı ıı~ağıdıı lic nokta le bel rtı mış de>nız aha::.ı çe· 
r mele bulunan Ha> ır ızada iııerınde •onç ı kaı a aıı !arı 
~<' ~ ne bu d<'niz aha ı üıerindC', ha\a bedellerine karşı 
L ç' Top. atı arı ~apılacaktır. 

2 - \tı• glinlerinde hiç bir de>nız \a ılıı ı \e)a uçağın 
be rt len ~aha) a ,ı:irmeme i c hem mi\ etle lı ar o unıır. 

(a) \rz· 40 49' 00' Ku.ı:e) 
Tul !!9• !?O, 06. llof!u H oo HA va ra r ı 11k,am : rıı- l akd rde 50 K ıru tı: posta pu-

mı n ita r J ıu g(inı:lerllme rl'.'.t olunur. ~ 1 
~·· \. , 16~8 A ı ı~ Ye ı r ram. ,~~==~======~:. 

li 00 me ana· 'i aylı lar it ıar-

(b) .\rz: 40° 45' 12. KU7C') 
Tul· 29 07 18. Dogu 

c) Arz· 40 39' 24" Kuzev 
Tul: 29' 14' 54. Do~u 

tet ,., Mozart Pl\"llno k•mal' # - DOKTOR -1\ 
17 30 :ı.n~;~ 111' lnglllzce. 1 RA 1 F FER i T B i R 
17 4$ Mediha .f dan - N,..1rln i\k· 

çan • Gönül Söyler'den brra 1 \ "trem \e Dah ilı llnstalık. 
ber rkılar ları liıtehaSStSt 

ıs ıo Neriman Sarıı;öa~n'd"n tOr· j Muayenehane: Beşiktaş 
küler. 

ıı 30 o nt•ytct ııe ba bıhal. Tramvay Cad. Emniyet San· 
1840 Hollvwood şöhretltrl. dığı yanında No. 12, Tel. 
ııı oo M s Ayarı '"" haberlu. 84305. luayene 17 - l!l.5. 
iP ıs Tulhten bir nprak. Ev: Valı Kona~1 Cad No 
111 O M alli Mukadder Atakan · • • 
19 45 o nl - aı:akl m 111habe. 83 Ba aran Ap Kat 1, Tc-
19 55 Ney taksln11. le>fon: 83684. 
20 00 Mit.at p .. naıf'n Pethl Kop:.ız ,. l 

!:nnr h&kıtJ dan uçme m • 
lod11er 

ı l :l l0-6fi 111) 

Mühendis Ahnacak 
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğünden 

?ıluhtclıf ı~)crıc.ım zdc ~cr..dcn ın~ıı edılecck çe k sılola· 
rı kl'lntrol teşkilatı mcrl':u \e sanlı~~ kadrolarında ücret ı \e 
} r\ mı\ e ı ola ak çal·st ıımak lizere ın aat mak ne ve elr.ktr.k 
) J'l{~ek muhcndıs '' m.ıheııdı lerınc ıhtı~ aç \ .ı ı dır. 

1 tekli o'anlarııı ı:crekl! \e aık llt l'm ım llıdurlt\fumüt Fen 
I~leı ı :\luduı tuğun• miı:-.:ıcaatlıın, (6569) 

:10 ~ Ra.dTO ca t esi r---------
20.30 lncf'sa fHlısf' nl tu•ıı Oku· -----

~:~ıa~rg1~::~ u~u~ı~ ~,:ı v ATAN Elektrik Mühendisi almacak 
Nrrm1n v ral .uuman Araun 11.A~ Fi\' A rLARI 

:tı oo Tem.s' B:ışlıl• malı:tu 25.-
22 DO Stır a !ası 
:rı ı~ Oyun hav•tarı 2 ncl ve B üncll 

lstanbul Sular idaresinden: 

22 30 M ı~ıtt hn •rden ııabne •r, sayfa antlml 
:u 43 M s "- •n n haoer.tr. 4 Uııell sayfa santimi 
23 oo Proı::-am "" kapanı~ l!an sayfası santimi 

4.50 
3 .-
2.50 

ISTı\~HUL 
l2 57 A,ııı, Ye proıram. 
ıı 00 Habu.tr. 

Mahkeme. tcra, rapu, 
Noter llAnlan santimi 2.50 

idarcmız.n Te ko Teci lerf Am r ı"ı \!lıtfe<in! ıra edecek 
tec ubelı b!r Yuk;ek 1" ıoktrik lühcndisi alınacaktır. Bılha~•a 
) üksck te,·ettürdP trcrUbesi olması şa)anı arzudur • .A\•lı.· Uc
ret 750. - Liradır A~rıca prım \e ikramı) e ödenir, lojman ,·e· 

r.lir. 
U IS Dans mllzıtı. 
13 30 Sütran Ö u 
14.00 Ernest Chauuon •P~m· Ça 

tanlar Zina Fran ~ t•t K•· 
man ı Te !.'uıı:•ne Ormıtr.tl 

ld F'hl a •lph a orkutruı 

\. _______ J 

- OOKJOt: -

Talıplerın H~ika arık bir aY zarfında Bc)oğlu 1 ttk!AI cad
dcsı ı-·ran ız çıkmsı.ında,d ;\llıdlirlü~ümüze müraraatıan. 

14 20 Can Alı:~lt 
14.45 P.atU u•kı ar K•J' 3!4rr 
1S 00 J;;apanı 

*** 11 00 Aı;ıtış ,., danı m zl~l. 
18.20 Konuşma. 
ıa 30 Memlekrt hanları ı ve gaz 

blr!UU 
JO oıı Habrrler 
ıs IS Karışık akşam müUCI. 
19.30 Conı Buhagtar u arkad!l$ a-

n. 
ili 45 Radvo fn•ru:a: hefttl ultanı 

nıtlhl 
20 ı:; RAd't"O ıar.etnl 
20 :ıo Kısa ~hlr baberlerl. 
20.:U Küçült orkf'~tra. 

:ıo 50 Hrplmb:ln saat1. 
21 00 Sami T~lı:rr. 

:>! n " 'r d n'1lDllZ 
21 40 Crmal K&mll Gönenç 
22 00 istanbul mütc •rinde. 
22 lll Pırano dllnvaaından ı;ezlntl 

!f'r (Cemal Reılt ReJ), 
22 10 Saz ea~rlerl. 

:ız 45 Haber rr 
23 00 Kambl o - Boru ,., prornım 

ar 
23 07 Dan8 mil 41 
23.30 Soprano Erna 51.•k 
23 4.5 Piyano dlkıları C• an.ar. 

R.awlı:r. 'e I tndaurr. 
24 00 Kapanış 

IZ'1 tr. 
l s 53 Acıııs Ye proırram 
14 00 ... vhıın Vııınam. 

1630 Hafit mt ocıuer 
18 45 AIAettln S•DAO\ • ıı: .. r m f. 

!eri. 
17 ıs Ba(llıca ı::·oıramıarın n .ılml 
17 20 La Trnıata n B turt.v o· 

peratarından arra ar 
17.50 Alifttln \ava ça. 
l~ 20 Alman mtlodılr.rl. 
Jl.30 Zeybeltlrr 
18.45 cırtı;1ntn ı;aa u. 
lB 55 Köy han arı 
1100 Ra~rl•r 
19 ıs P::lilsll: '1 ılrk mua ıtı.ı 
ıt 45 Chopln V•b er Piyan!• 

nulll>•ttl. 
Jll~ Ktlı:ne n uerlerl 
20 ıo :<ehlrClf'n k ıçük habnlM. 
20 ıs Radyo cautw 
20 'iO rlnların ma<"rııaaı. 

21.00 Selllhattln Ö 
21 20 On dak!ca rumba 
21 30 E(:t mıı.oıo si 
21 40 Dan9 mi.ı ı~• 
21~\ Oo?'SA Te \'llrlDkl procram. 
22 00 ı an Yaman. 
22 30 TRyının •omı 

·n :K:\tK (t~ivım hR 

(6528) 

Dahiliye :\J ü f~haSSlSl Umıunı Seşrlyat Mlldurü: MEı.iR YE.'liE& 

:'\ışantaşı • HumeU cad nn 'ı~i~da.., ~~~~ · Mudllrı 1 
Rİ f AT İ NS~L tmtıyu :Sahibi: i~ A'll K OR l.U 

Sevım Apt. No 4 ( \ ATA~) Gazrtrdllk ,., Matbaı:ılık T. A. ~. - J.ta ıtbnl 
• _____ İllll .. -=·-~·~·p~l~· ~M;~4~3~~~·.:;;;.;;;;;;_,... _ _. ________ V;.,.;4i..iT ... 4o..;,;'ll._."llllİİı~ ... l.Rİılİİ4.,.;,'m•iiı.İı .. l!!l!ll!..,.,.. ..... 

Başar1/ar1m 
Bununlad1r .. 

20 45 PrOilrıım ıocıa m :r.ttn. 
:o 15 A ılll ve '.Nlrk musikisi 

1 
20.46 rourt 8 No ıu Kf'man -

PITano wnatı 
21 00 B~t n f'a minör 11 No 

ı ı it arıt ı 
21 20 So urnann 1 m:nllr Pi· 

yııno sonau Ça an V•'l•s • 
u Yaru:ou 63 vilôyetimiıi 76 fasikül içinde toplayan bu eser iki cilt halinde hazırlan· 

11.37 Tsckaıkowsky Ta lı sa r 1 
serenadından t.naı mıc:tır. Beher cildinin fiyatı 1 O liradır. 

i l 41 Cbopln Ma ırk' f Otan 'I 
PITanlst !la"ıa .Jonıu 

11~ Atl>Ln •Namra ~ •n Umumi satış yeri: Vatan Matbaası, büyük kitapçılarda f 
P fani" rth r r. ıbtıu c n 

2%00 Pr~~m Tc kapan' ................. _._ ____ ..., ___ .. ...,,..,_ ..... _..,_.._.. ___ ,..,.. .. ,..,.. .. _ .. .. 

Denizcilik Bankası T.A.O . . 
Denizyollan işletmesinden · 

:\ludan)a haıtı )az proı:ra nların n tatbıkınr 28 ma\I 
1954 t•uma r:unundrn ı baren lıaş anacııkıır. Sayın )Okula· 
rımıza arzolunur. (6 19.;ı 

Gaziantep Belediyesi işletmeler 
Müdürlüğünden 

750 !ıra a) ık ikrctlı bır "le kir k h r mnkıııa \ e bır ~u 'lık· 
sek muhcndısı a ınacakt.r Ta!ıpkr n 1;-letmc er mudiıı· u.ı.unc 
ınuracaatlcırı ı an olunur (65!131 . 
lzmir Bornova Zeytincilik Enstitüsü 

Müdürlüğünden 
1 - İzm·r nornO\cı Zey ncılık Erulınl•Uncle 18 182 lıra 04 

kuı uş kcşıf bedel ı lC) tın :ı:e> ıın):ığı \e prın:ı depo arı ınsaaıı 
kapa ı zarf u,uıu ılc ek ılt•nc)e çıkaıılmı,ıır. 

2 - Geçıcı temınal 13ô& 'i r:ı 66 kurus olup bu mıklar iha· 
leden onra ıh:ılc bedeli Ult•ı·ınt•eıı "r 15 e bl,:ğ edıleccktır. 

~ - Ek ıltmc 15 hazıran 1954 alı _unu •aaı 11 de Boıno
\ :ı 7.1') • ncılık r:nstitusü Mudu rlüğunde ) apılacakur. 

4 - i~ıek'ı erin bu i ı ;.npa bı ecl'klcrıııc drn Nafıa :\luclur· 
luğuıı len a ar.1kıarı rhlı)et bC'l~clcı 1\lc Tıcarcı Odası \C ika"ı 
ve tem nntlarını muhtC\ i tek f mektup arını 3 ilnc ı macf'dede 
) azılı a:ııtrn hır a:ıt eHc makbuz ıııukabıliııde :.omu;~ ona 'er 
mclrri liızııııdır Po ada \Rkl o'ac:ık ?Ccıknıeler knbul cdılmcz 

;; Ru • c ııiı ke ıf \<' arı name hcı _ ııı .ıat D-12 artı ın· 
da Zf'yııncıı k Enst tü ti \~üdü rluğunde gbru c~ ır. __ (6411 > 

San' afkar almacak 
B r dcmııc Kor teçh uı u ta ı · e b r krmc c ga.cıi ~~

tası 30 nuı) ıs .19:14 gu, ı pazar ıkla \as 1\ ıı .ın \ a \ Ko da 
tutu acakur ltı•klıler•n •rreklı bcl:;:clerı~ le bır ıkte be lı u· 
kıttc komı ) unıı muı aca.ı .. ı. < 150~) 

Hayvan satılacak 
• 67 b ş ha)\an atılacak (b•H:ır katır \e ltı ıakl alı~ 28 5 

1934 saat 10 da \a nıran h~, \an sat ı ;. ~cıınrlc ~apılac.ı!. ır. 
Ge:eklı malumat Yas l\ıran A Sa. Al. Ko da oihenı r. <1503) 

( 150:!/ 1503-Gli:l:ll 

Alaşehir Belediye Başkanhğından 
Alaşehir ka ab:ın alçak \ e ~ uk ek gcrımli ele kırık sebe· 

kesınin ıkıncı kısım la\e iş crı ılc s .. ntra ıh.ıta du\arlarının 
ınşası 2490 sa)ılı kanunun 31 ıııcı m:ı"dc::.ınc te\hkan kapa.ı 

ııııf usulu ıle ek ıltme)e çık.ı rı mı tır 
1 - Ke,ıf bedelı 60612 50 lıra olup, gcçıci tcmınau 4280.6:1 

'ır::ıdır. 

2 F:k ıl•me ıo 6 1954 tari lıınc rast a\ an perşembe gi.ını1 
.saat 15"de be ecl ) <' encumen huzuru) la ) apılacaktır 

3 - Ke ·r \c proJc ıs saatleri dahılindc bcledı)e daıres!n· 
de ı;:orulC'bılır 

4 - El\~ ltmC'~ e tırak edecek mutcahhıt er benzeri hlerı 
:, ı hır ek de başardığını 1 pa ıa ~ ar:ı~ .ıca k 'csika ıar·~ le bu·.;!: 
ıc ek 1'101ırnın }a}>ılacal':ı tarıhıen en az üç gun e\\el beledi· 
)Cmı r muracaat ede ek ~ctcrlık bcl.,c,,, ama arı \e ışbu bol· 
ge) ı eklıf zarflaı ına ko\ ma arı sarttır 

,) Ru ı için trklıf 'erecekler tı ki C ıaı-fl,ırını eksıltmc 
ş nname,ınr 'e 2490 s " ı kanund k taı ıfaı d.ı rcsınde hazır 
a\arak ek ılıme aaıınden b' r aat e\\'elıne kada ı makbuz mu· 

kab·! ndc lıeledı)e başkanlığına \ermı~ olmaları lazımdır. 
(6fi00) . 

TEKNiSYEN ALINACAK 
lli)'arhakıt' \s. İıı.aat \e Em cık Mttdıirlüğllııc &75 ıra 

ücretle hır teknı•}en (yi.ıksck miıhcnd s \C}a muhend s). a
lınacaktır. İsteklılcrin gereklı belgele>rile Dı)arbakır \s in· 
caat \C 1-.:m ~k Müdürlüğüne nıüıııt:ant atı. (1466-6fi0) 

Sümerbank Ereğli Konya Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 

1 - ::lluhlelif tıp hatalı bezlerle paı~a bezler. "p'ıkler, pa· 
mu!;: tclcf!eı ı üstupülcr 'c hurda malzcmemız açık aı1tırma 
u ulu ile 10.6 1954 pcr;ıcmbe glınü saat 14 de muess~eınızdc 
satılacaktır. 

2 - !:iartnamr i Siimerbank, Ankara \.C Kon)a nıaj!aza!a· 
rında, Ka~ eri \'e dana Pamuk'u Sana~ i l\lüessc e'erinde. Is· 
tanbulda A ım \e Satım :rııuesscsei :'ıludiırllıgunde \e nıüesı;e· 
.!'CnlıWC' g(ıı•ü lt•bı\ir. 

3 - .Mtle,,sesenıız satışı yapıp ) apınanıakla scrbe Ltir. 
(6ü21) 

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

Elazığ Yollar 8. Bölge Müdürlüğünden 
1 - Jo~\safı şartname inde )a.ı:ılı 100 adet mahruti tadır ka 

palı zarf u ulü ile salın alınacııktır. 
2 - Çadırların muhammen bcdrli (30000 00) otuz bin .ıra 

olup, tcçici temınatı (2250 00) •kı bir ıki ) uz elli liradır 
3 - İhale 146.1954 pazarle>.>i glinü saat (15) de Bo .;e 

MUdıirlu~ıı Sa ınalına Komı ) oııuncl.ı ) , pıları1ktır. 
4 - Bu i c aıı fenni 'e ııu u ı aı ınameler her eun mc•ai 

saatlarında bo ı:e malzeme cnı nden <l:iO) kuruş ıııııkabılin 
de alınabilır. 

5 - ~490 sa\ ılı kanunun 32 ma(ldc. ıne eorc ham anacak 
ıaıflara 50 kuru.5luk pul İ' ~k edilmiş fenni \C hu-.ı~i sarlna· 
me. ı:eçici teminata ait mt•ktu p ,.c,·a rnakbıızıı i'r 1934 :) ılı ti· 
earet odası bcl::es1 konulııı·ıık en ı:cç iha c ı:.aatıııden bır sııat 
evvrl komıs)on ba kan ığına '<erı ccektir. 

6 - Para ve henıl'ri :;:ıbi herke ın clınde hıılun:ın C\~c~ e 
mlihuı·leıımi zarflar kahı! edilmez \C po ıadııkı ~ecikmc c ·na 
zara a'ınmaz. {65~2) • 

Konya Valiliğinden: 
1 - Kon>•a mrrkezindr f taS) on bulvarı d:ı Atatürk hey. 

keli civannda ~enıden yaptırılacak ikı kallı ı'kokuJ bınası 

inşaatı kapalı 1.arf tı•tı'ii ı:c cksitnıc) c çıkarılmıştır. 

2 - İfın ke f bl'ıle'I 125183.33, ıııuvakkat trmınatı 
7509.12 liradır. 

3 - 1halesi 14/6/1954 pazartesi giınU saat 15 de Kon~ada 
mah~us bina ında Daimı komis:>onca ~apılacaktır. 

4 - Kec:ıf, pıojc ""' diğer evrak D.ıımt komi ~on \e :\af a 
miidurluğu kalem erındc gorülebl'ir. 

5 - Taliplerin Ticaret Odası \esika ı, teınin3t makburn. 
Kl'ln:,a Nafıa miidiırluğunderı atacaklar1 eh'ı~et ve ikacıyle tek
hf nıektubıınu hu ı uırfı ihaleden bir aat eHel makb ız mu
hbi ınde> Daimi ko:ıı s)'on ka'emıne H~rmelerı !uzumu ilan olu· 
nur. (6577) . 

TEKNiSYEN ALINACAK 
Malatya 7. ci Yurliç" Böl,..c K Mr krı fn~aa• \e Emlak 

!\ludurlliğundc tbt hdam ed l rnck ıı ı c B.!:5 a a~ !ık üc
reti b'r 'tik ek miihl'ndı \C\11 lnşaot Tekn ~e>ni ıılınat'ak· 
tır i ~ıeklı crın c•ı ı::cc: 31 5/054 ak am na kad:ır gerek 
belgPlcrilc bir! kıc ~tala ~a 7 \ urt çı Bolı::e kunıanchnh~ına 
müracaatları ı~t<'ıı <'n bPl"'C''e \C ıu111nılu m::ılfırııRt 6 leden 
ev\cl Is'. L\. .\ ilan kısınwda ornl.ır, <1467-6-171) 

Gıız.ellıaınııın lıelliı de rıırkırıdıı 
d••gılsıııız. ı;uııku ı;uıel bt\'alı 
11oı.lerııııı krlıl\e t.'tlılım ıııış 
bır c·ılıl tızı•r ııdc t.ıııbt ~ ıı 
ku) ht'.'ıl•·r I'!)'\ n ~ l\l't'llll ' ı.ıı 

lıakıld gıw;JI ;:ınızı oıtıı)ıt çı· 
lrnrıınıktır llı·r ıık~aııı \ u1.1111 

ıtı 'c IH•I ııııııuııı eıırel:c!:ıııız 
PO\{) S CO! D 1\ ı t.:nıı ıııc.a· 
nıt·lerılc ~ımlırılı·ıı~ toıl,m \" 
ııı.ıkı}ıtJ kıtlıııtılıırıııı ll'ııııtler 
cıldııııı uıı·rıııe ) ııınu"l!lıı·ı bır 
tıııır ll'nı cıkr ~ıılı~lılaı ı ııııt· 
kl)llJllllll ~llJlllııtı.IHll ı'\\,.) 
PO.'lllS \'A:'\ISlll:\lı kn•ııııııı 
~ııruııuz Hu 1.ro·ııı l:tlılııııwı 
hcrrııklıgıııı ıc tazclıgıııı nıu· 
h ılHzıı ed,.r ıc lıuluıı ı;ı.ıı dr .. 
ıHnıınca puıJrııııızırı u~ma~ııl'I 
uıarıı olur 

('\\C 11e 
'l t• lim 
~ ,.ri 'l'on l.il'a J.iı a 

E azıf 180 243 000 ]3400 
Bın;ôl 140 189.000 10!!00 

* . 
\sağıda cın~ 'e mıkları H;ı.ılı ~cb•e k3P5aı \ " 

ıaıı 1954 pel'.,cnıbe saat l ı de SHıkanıı~ \ıı. r f 
tın alnıat·aktır Şartııamc.,ı ~omı~~onda ~oru 18 • 

domates. patlıcan ı e kııb:.k 'I' Bılıcr ıle bll ;, 
\C')a lasul):ı. domates. bam)a :ı)rı pat('{! f 

her ulnıak lizcre iki a) rı talı be ıhJ c 111c P 
nıckıuplarının ıbalc &aalındcn bır ' ul C\\C 

.}Olla \erı!mc •. 

Cııı i Mıktan neıtcll 
1' o n ı. i r ıı ---Taze fasu) a 44 li40Ô 

Domates 44 13200 
Patlıcan 44 11000 
Ta:ıc kabak :!4 4800 

Taze bıbcr R ::son 
Taze 1'ıım)a 2 1400 -48600 

* dd 
Kapalı ıarna 3300 kilo ıut arında i50 •~ 1 ~ 

yemek Bakracı ı'e 80~0 adeı kulplu bakır CJ{O d' 
pazartesi saat 15 de lzmit Dı.. l\s S:ı 1 1s:,~ l 
rııktır. Bedeli 24450 lira, ~eçici ırnı nıı 1ı:ar~ 1 
namesi komi~yonda \'f' öeledrn "'\el \I' tıı:ı r 
kı mında ı:örülür. Teklif mek•upların n 1 ,SS 
saat C\'\'elıne kadar komi yon:ı \Crı me 1 

. * 8 
Kapalı urrıa oluklu \f duz 1;11 \anızlı 461 ıı , 

m•n bcde:i 19568, 35 lıl'.1 Geçici ıcmınatı ~ \ 4 
'W/51!)34 cum~ı·tec1 < .. at ll de \ nkara ' 1 dB \C 1 

Ko. da )apılacaktır • a:-tnanıcsi koınıqon c~t 
İsi. Lv. A. İ iir. kısmındıı ~örulür Tek!ıf rıı 

3 
, r 

saatınden b;r saat eweıınc karlar konıı ~oıı 
daki 1;ecıkme!e_r hobu e:ıııınıcı.. 

* ra c~~ /J 
As kışlanın catısı onarımı kapalı 1ar 

1 
t'~ t 

tur. İhale i ı 1.6.1954 gunu aaı 11 de :\ 8 cC r ı; 
da yapı'acaktır Ke ıf bcdelı 28705.07 ıra 

0 
·~ 

lıradır Ke if ve şarıname•i kom ,\ond.ı gc ,ır~ 
reklerın ıhale fiinünden en az Uç .,Jn r'' 'ft' ~ 
l\ld. den ~ eıerlik belge i alma !arı ' rlt1\

0
111 ~ • 

ihale saatinden bır aat C\'\"elı nr 7kııdar ~ ~ 
~.sıaıiak~ ~N·ıkınc kabul r.dıI_:ı1t'Z~ '{(/-

, - r-JEı/I' 
American Export ine. \ 

Limanımızda 
EXECU 

Hidro - Elektrik 
f ller Bankasından 

inşa af ı 
\ c ~ 

1 - Karı:. hidro·eiektrik ıc i 'eri s~u)ıe 11 

,·eten ) aptırılacıık işler kapalı zarf usu p ' 
na ~ore cksiltmeyc konmuştur. rı.. o 

2 - Ru isin ke f bedclı 62.468 44 t 
bedeli 4.373.42 T.L. dir. l' -oJC c 

3 - nu işe ait e>ksı!tnıe e\' rakı 'cıcıııd•f 
de •f' bankamız muhasehesınde , ııtnıa , aP'cı~ 

4 - EksiltmC')·e ::irebilınck icın <ıpıdır 1 
d•recek ı ıı•aat i !eri yapmış ol ınak ıa~ 6 1954 
rin bu hıısıısıı be'irtcn \"('; ıkııla ri) le 1 

bankamıza müracaat etmcıer; 18 ımd11"· ,urıı• r 4 
5 - Teklif zarrıarı 18 6. l'l:l 4 cunııı crtıltl\ 

makbuz mukabilinde bankııınıza ıc~ .,, Jnıl 
1
, 

6 - Teklif zarf!nrı 18 6 JP.'i4 cunı·1 eni o 1 
mız Satınalma Komi yonu huzurunda :rıı ~~~, '' 

7 - " ııaneıı tarıh o;e aatıen soı 11111 ı. 
lcrı \'e \eri:ecek teklifler ~.~bul o un 
me'er nazarı ilibaı·a alın~.·: crrı1cıııe~e 

8 - Ran'-a ~eterli'.: bel"rsi ,crıı> ' 1eıctr 
) apmamakıa ve işi diledi~ıııe ıha e r.ırı 1~ 
ANKARA BELEDİYESİ MfZARl 

AMİRLİGİNDEH 
r pr 

Cebecı semtinde Mamak :ı r Iıı 
11

1 
b ıl 

1941 }ılından rncl aönıulu bu unaıur c • 
baki\ clC'n ) cnı nıczarlıi!a nıık 1 ° 111 cııı 
tın cenaze cnne aıt kcmıı.. erın. )erııııtırdC 
husu i mezara nak r nıclerı. ak~ı 18 

31111' c 
iııb.ıren hıç bır hak ıddıasında bulun 


