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-ı Kab ine programı üzerinde 
geniş ölçüde görüşme oldu 
Ba~lıakaıı C.H.P ' 'e C.M.P aduıa ..:» 

yapılan te ııkitleı•e eev•ıp ' rerdi 

Menderes, Muhaleletin petrol hakkındaki 
iddialarının yersizliğini ve iktidarın, bir kısım 
memurların baskısına maruz kaldığını, belirtti · 

flusu51 \luhablrlml ... 

t det~ı·iııe ııit değeı•li ltloz11yil~leı·. hırlııııd11 
~t~t~~ in a edilmek ÜLcre bundan bir müddet eHd ~araçhımclıa ı nda \ tatürk Buharı kl"narındal.i biı~ uı. arsada lı•nıeı alılmı~ \le kaıı raalı)elinc 
'W.:~llıttu lune kadar yapılan temel kaz.ıları aşağı ~ ukarı on metre) r. kadar ınmı tir. J'akat on ı: un lcı de hu deıinlikte dt\3m t'den kazılar netıtc inrlc 
\_~~~lllaOldugu SO.}lenen mozaiklere te adüf rdllmiştir. Yer ~er rastlanan ' e ga)·et geniş bir aha)ı J.apla)an bu ı-enga\'enk ınoz.aiklerin Bizans deHine 
\,"\ ~lııı· şı~ını tır. n u mozaiklerle ) apılmı çift sfiren bir insan, bir kadın, bir rrkekle çr itli de enlere rasttanmıstır. 2\loaiklerin birçogu derhal mu. 

~hi;51ı~. :Brill h l\lu cuın• dan bir he~et, bu moıail .. ıer uzerinde incell'meler yapmak iızerc ehrimize gclmi tir. 'J etkiklere de\3m edilecek H~ bu 

Ankara, 26 - Meclisın bu.,u:ı
ku toplantıı;ında ~eni Menderes 
kabıncsının prngıamı hakkında 
ıııuha cfet millet\ ekil,eriy e ba· 
gım ızlar gbrus 'e tenkiUeı-!ııi 
bildirdiler. Demokrat Parti Mc<·· 
!ıs grupu adına bu te11'-1tlcr ce-

1 
vaplandırıldı. Ba.bakan Adnan 
Menderes de bir saate } akın jzn. 
hat \erdi. Bundan sonra hi.ıkü· 
ıncte ıtimat oyu verı'di. 

~ 
~dilıııiş~t ı ıle hangi dcHc ait oldugu kat'ı olarak meydanı çıkan lataktır. Kazı aha~ında ııHıca ılehlizler, lrnnk u yoll arı, kubbelel'. u clcııolarma 

ır. \'ukandaki re imlerden sa&dakindc lıir ı.uş ıninutürü, oldakinde, 1arif bir <iuur mo1,aiki goı ulmekted ir. Kaı.ı ahasına ait diğer bir 

D~RES'iN Rus donanması ·u;;b;'kan'ın seyahatine ~İkA'VA Karadeniz'de eheınmiyet veriliyor 

Tasnif neticesinde 520 mıllct
' ckı inden 27 sinin kırmızı, :! ~I 
nın }cşıl oy kullandıgı 491 md· 
Jct\ckilının de ıtimat O)U Hr
dıği anlaiiıldı. Başbakan Mende
res ıeclisin ;österdıği bu iti
mada J3~·ık oımak için hiç bir 
ga}Teti esirgemeden çalısacatı· 
nı bıldırdi. te<.ekkur etti \e ha

l~nj Manevra yapıyor Washington' da yapılacak görüşmelerde askeri ve siyasi 
Tllrlı: Raherl..r Alan11 / / • d b / d J h b ·ı · 

raret'e alkışlandı. 
~O:\IUNCUOGLU'NU~ 

KOSUŞ:\JASI 

Celse aı:ı'dığı zaman iktıdar 
\'I' muhaktet s~raları tıklım tıl.· l'.'cneı ~o ın unt uoğlıı <C.H.P.) 

\l"~'~ : ı-ıopa 2s _ nu~ırnın mese e er Üzerın e i hassa uru ocağı a er verı ıyor lım clolmustıı. Ilk konu~nıa} ı C. --------------------------------
H. r. namına srup başkan vekı ı ı s ı k 

1 sanı klan 
yaphlar 

~ıtı· 
lt 

1
" y 4LMAN 

'llır ı. 
ı &t ""kını ;) eni 
~ ~'lı~lltelcrin bu
't ~'ll~~a duru
• ~ 'lııııı 1 Jırogıımı 

1~~ az, hhkumet 
:'i lı ~İt h~danııarınıı:z. 
~ı~t ıJh~ etın \ ıne

\...~7 ı et va ıım•· 
'~ bırÇok ıu::n.ılı, 
~ .. he ·r h.1.•ll cdir. 

~~·'1!ttlı ll tkılc ara· 
~~~- sı~;\<'lerinıiz 1 
~~' >oı ~ et-sa lı l 
\~t'Rt11 a\'acagııııı 
1~ ~ıt iıı~-~ nutkunu, 

Kaı-aden ıcle i'kbahar ma- Turı.: T~lcrar lan ı ı 
nevraları.na ba lacı ğ anla· 
ımaktad r ·00 "Unlerde Ankara, 26 - Ba bakan Ad- 1 

deum 1 olarak top e ıer nan Menderc 'in Ameııka se)a· 1 

t mt> tedır. K:nadcnıu:le hatı muna~ebeti) le a•ınan mu-! 
f!' yapan mo ör müret- temmım ma!Cımata ore. bu se-

1 
tebat da bu top seslerini.n ~ ahat, Amcrıkan Dış işleri Ba-
b rçok me~kılerden işıtıl· kanının Ortadoğu \C Güney As· 
mekte 0 dugunu soy emış- ya ı crındcki ~ardımcısı !il. By-
t r. 1 rood'ın 15 \ e 16 mayıs tarihle· 

Bu defak manevraların. rinde Ankarada riyaset ettiği A-
bılha a Baku petrol boru· merıkan elçıleri konfel'an.oını 
sunun gelmekte oldugu Ba müteakıp karar aştırılmı5tır. A-
tum çevı-elerinde başlamış merıkan Cumhurbaşkanı Eisen-
olma~ı nazarı dıkkatı çek· lıower'111 daveti bundan birka(' 
mı 1 r. 1 gün evvel \nkaraya gelmis vr. 
Rus~ıının Anıe ı ıka) a iadr Ba:ıbakan Adnan Ienderes tara· 

cttigi geınilrr I fından kabul cdi miştir. 
Sov)et Rus,ı.a. ıkınci dUn Ankaradaki Amerikan ~ıya•i 

~a harbınde ödunç \erme j çevrelerı. bu se)ahate ~ok bti-
ve kiralama kanunu mucı· ~i.ık chemmı,ı.et \ermektedirlcr 

~ınop mı !Ct\ekili Sener O· u 1 as 
mııncuoglu yaptı. D. P. nin bu 
::.cçımlere bir be~ anname ıle {!ır 

mek teamulüuc rıa)ct etmediğı· 
ni lıukümet be~aonamesınde 
9.>0 • 954 de\ resınin bır intıkııl 
de\Tı o arak adlandırıldı~ını, 
fakat bu e a a rıayet edılnıedi· 
ğinı. \azıfelerın tek taraflı mu
talb olunduğunu. bunu u:zün· 

(Devamı Sa: 7 Sü: 3 de) 
-o-

Yüksel Bozkurt 
Tevkif edildi 

savunma 
Hüseyin Uzmez, Necip Fôzi/ tarafından haztr
landığı belli olan müdafaasmda irtica propa
gandasma girişti, hôkim taraf tndan susturuldu 

flususl !lt uhab' rlmfıd~ıı 

~t 'c ııı, ı aı de, ı·i
~''ııı latllttıı~ltkeUmiı. 
il..~~:~ d lı bir ç:ı-

"c. ''rın· 
''""-\ eııi , ın L:ı

'l.,;~i "«tııc 1 e ınus. 
1 ~ llıl't'tı le ıı:cli • 
~ ı. ç., "tle, kuru 

bınce Amerık:ıdan almış ol Bu cümleden olarak, Washin~-
duğu harp gem !erini pe,ı.. ton'da yapı acak muzakerelerın, 
derpe~ teslım etme~tcd r. evı.elce tahmin edi diğı gibi. sa-

Buda dini nwnsu ıı larının kong rrsinr. b~kanlık eden 80 )il ın· 
riaki rahip Abida )a J\larataı:uru 

Eski Adalet Bakanı 'Mahmut 
E at Bozkurt'un o~lu Yuksel 
Bozkurt şchrimızde te\·kıf edı!
miştır. Bır yıl kadar once lunir 
gazctelerınden bırinde devlet 
kuH etleri aleyhinde )azı yaı· 
maktan ı;anık olarak Yuk.sel 
Bozkurt hakkında tevkif muzck
kcrcsı kcsılmiştir. Fakat Yüksel 
Fransaya gitmiş o'du~undan eıe 
gcçınlcmemıştır. i:.tanbul Enı
nı~ et müdürlüğüne }apılan hır 

Ankara 26 - i\lalatya su kas 
di davasının bakılmaı;ı.na bu sa 
bah şehrimiz birinci ağıreeıa 
mahkemeinde devam ed.ldi. 
Celse saat 10 da açıldı. Tutuk 
sanıklar salona alındılar. Huse· 
yin Üzmez mudafaasını hazırla 
d gını soyh)ere 63 a)fa tuta 
rı.ııdakı kağıt tomarını okuma 

~ILidafaa iı lubundan, • 'ecip 
Fazıl Uırafınıhıı ıha:zırlandıgı 
anlaşılı~ ordu. Mudafaa Hüseyin 
i.Jzmezın ha) ııl·n• an alıyor, kil 
çuk ~asta ike.n baba ının ôldu 
ğünü, çobanlık } apt ğını. kar
deşinın \ andı:ını bel rtıyordu. 

Mudafaa baştan ona kadar 
irt cai blr prop .. ganda mahıye 

c oe,amı ~a: i :su: 7 deı 

~ ~llın k ııur':ım 
~t'~t • l:ııan 

\ l '"llıını ın 'n
.. "ıillıı 1ı,~l~rın gi 

~ l1tıı h ılı he a. 

Diln de b r muhTıp > e· dece lktı adı ışleı e münlıa ır 
değ nde 4 a\Cı bol? \C b'r ka ma,acagı be ınılmekte; Orta 

ıDeunıı "'a' ~ "'ıı: G dal (llr.rnııı ı Sı: 7 sü: 1 de) 
Mağarada yapdaıı 

Buda kongresi 

ya başladı. 

----------------------------------~ 
Hilton Oteli' nin açılışı münasebetiyle 

İstanbol'a shıenıa 
yddızı akını olacak 

t ınl'ıi~r .ılun}a 
l'tlııiıı l.llıleth·r 

ı...7ti ııııt ~ bir kat 
""lııı 1 için h" 

:Budanın Olumünden sonra ~ a· fi -
pılıı.n altıncı dun) a Budıst ko:ı 

1 gresi Rıırmada, Raııgun rİ\'a· 
rında insaıı e ıylc ıne~dana "e 
tırilnıış bLiyiik bır mai(arada 
toplanmıştır. \l ağııranın içinde 
quluJlaıı :?500 Budist rahibı ilci 
yıl miıddetlc ı\ualar cdecektır. 

- ihbarda, Yuksel'ın I<'rammdan 
di:ındfiğu \e ~ehrimizde olduğu 
bıldınlmiştir. Yük el Kadıkoıde 
bulunduğu e\·dc poli ler tarafın 
dan yakalanmış \'e lzmire gon
denlmiştir. Yiıksel'ın ayııi uı· 
manda, gazeteci Adnan Diıven
d') e de neşren hakarette bu:un 
duğu iddıa edilmektedir. 

~ 
ar;ı . ır 

•'tt\ı ıhtiva,· 
l.:411 ttj li 
~~ ~, lı~~ine 1 ıiı. 
~~il 'c lıat~tıı hır 

\ "'"ı•tr"~ıtıe cıı 
lııı l't' euuıı. 

' '" 
1
>et A t...'.t . "f ııu, "• ni· 

~.~'tıgı lktısadı 
:~~ 1'61111 l~t'bbu e 
:'Ilı •lt:ı . ı•. Sİ· 
\.'-~dıı. ;euıı de • 

~~\~:!<~k 
~~ lı t~Slı b" 

~ ıı,h. ır 
tıı lı>dıı ..,,ınaınıı 

\..~ ~tılı~rıı~~ luıı 
""ı.;;. ı te reı. 

' .. ~llıı 
- "'' tt ıu. .._~ etu. 

\'..' ~ı ~.'l'114 b. 
~'\~ttıtrdır, k •t dun. 

'tıı; tı ' c uııu l 'U· 

\~'~ı lt~a,~'denı. 
\~~ n, ı\ 4İnden 
~~ ''t1a1ı"'ttikan 
~ ıı~•ıı IJiİtlıktaı 1 

1..~ 'tı lıııtş, ~Uk bir 
"l ~t lııtııııl' eın de 

~"' 1't1 k ketıl'ı·. 
~ ·tı)- ı. 'tile, 1 

:ıragaranın dı ında da 50.0tlfl 
kişil 'k bir topluluk arasında 
ayrıca 10.000 rahıp \'aııfc gor 
mektedir. Kongre Buda felse
fe · \e dınl akidesini mııhafa 
za ılc bunu aaha ben·ak bi~ 
hale getirmek gaycs;yıc toplan 
mıştır. 

Re 'mde ba kanlığa seçılen 
80 ya ındaki Buda rahib' 
daja Marata0 u ıı Boddanta Re
\'ata altından } apılnus olan 
tahtında otururken gôrülıiyor 

flahiplerin arasıııda en ya~· 
lı ı 91 ~aşında bulunan :\lr· 
\lıgay S,ı) _:a,"dır 'e kendi5i 
18il de yapılan bundan ene! 
ki ıoplantı)a i tirak etmiştir. 

o . 
lsveç'li meleklerin 
Gösterileri çok 

~" "ili s. 
t•hQ 1111 l;ır- Sanık jandarmalar au ı lık ta İstanbullular dııp ı:ece, ~por 

\~ 'tr/ ıı s ık • • • d 'c Scrgı Sarayında Is\ eçlı genç 

Beğenildi 

~~·~ıı tkile,11"lı ta· iti. aıı ne ]811 arnıa kızların jımnastık hareketlerıni 
~ "lı~ ~tr ~ e h. .:» biı} ük bır ze\ k ıçill<ie eyretu· 

'lj~ it •llıı~lıİpq te kif edildı• lr.r \C heyecan1arını tııun uı.un 
' ~ ııtttlı Ra ıştır. V alkışlarla tezahür ettirdiler. Yurt 
~~tlı ~ htrı~e~e~ . d!~ın~a .soı:ınd ~ô~.~eri.le~ın.i. fet 
~I~) tı bi

11 1
\ l' •• g:111 1 Baktrköy Jandarma Komutam erlerın sucsuz ! hın <J0l lnl'l }lluonum~nu ıdraı. 

1~ ~lıı d t tııiı 1ıegı1, . • • • • etmek ~zere bulunan Istanbulda 
~ '•ııl .. teı sı. olduklannt ıddıa edıyor. Ekrem admdakı bir } .. pıın 1 vcçlı ı:enç kız aı; S:>or 

1>t ~tızı11 ilkki h d t ·· d t k"f d'/d" \C ::icr;ı Saravını do duran kala 
•" tlırı:ı '*ıı ıız şa ıs o ecavuz en ev ı e ' 1 balık hır c1ıh~11ı toplu uğu J;uzu 

~~ --~il trı ,:ıı~~K;ı Bahçelıe\ erde kaç rdıkları 1 Tahkıkalı idare eden savcı :"'us runa ma\ 1 zcmın uzeı·ınc be) az 
t~ •t t 1"ıtı;ı111~ tı. l\a le od ndakı kadının :zo ·la ır ret llerguner' n, eV\elki :;ece haçlı ba~ rakl:ın ıle çıkııkl<ırı za 
"1 ~ dtkııık 1 .'

11
• ı na geçen Bakırköy ine rlı saat 2 ~ e ı,adar çalışmak su· man salon alkışlarla in!edı. 72 

'~-.ı ıılJtıı ıı ~ lgı 'fanksa\ar taburundan cınbası reti}le a)dınlatlı~ı hMisenin ya~ında bulunan ögrcımenlerı 
lı ~, "ı.ın11 ;'· Mustafa Demirci, Bakırköy Jan me}dana çıkarılması \e sanık· Bayan MaJa Calquist'ın ince \'U" 

• ~ t llııı11, 1 ~· darma Bır ığınden Ahmet Yar ların yatalanması şöyle <>1· cuduna 'e beyaz saı;olarına hııy-
li: 6 dı~tk dınıcı \e :\Iehmet Sarıbayırın muştur: Naııe, \erd gı ifadede ran kııldıK. Genç kızlar havaı ma 

~akalandıklarını bıldirm ~tik. Q>eumı a: 7 Su: 7 de) O>enmı Sa: '4 Su: l de ) 

-0-

Dört büyük uçakla gelecek olanlar arasmda Sa~ 
rIŞm Bomba Marilyn Monroe, Ava Gardner ve 

Betty Grable de var 

.. 
T. U. Rektörlüğüne 
Prof. Mustafa 

Bir imam, Kur' an 
Dersi verdiği kıza 
Tecavüzden samk 

Bir imam Kur· an dersi \er· 
d'ğı 15 3.a~ındaki küçük bır 
kızı dün iğfal etmiştir. İddiaya 
göre, h~di~e ,u suretle cereyan 
etmişti'!": 

SultaJla hın el camilnin ikinci 
imamı Hılmi Tora~. Fındıklıda 
oturan i3 i b'r ailenin 15 yasın 
daki kızına bir rnüddettenberi 

S t "ld" Kur'an dersi \ermektedır. Hil an ur seçı 1 1 mi. cvvelkı gün, küçük kızı 
Kaz ıçe mede oturan bir ahba 

Sı\astan D. P. mıllcl\ekı 1 se· b~nın evıne götürerek: 
çılmcsı neticcsı Teknik Ünıv"r- ( Devamı sa: i Su: 2 de) l\laril}n l\lonroe 

E ektrik Fakuıtcsı profesoı lerın • • 
site rektörluijünden İlilıfa P-1en ~ 

den Ahmet Öı.el'den bo al.an rek Atatu" . rk Unı· versı· tesı· 
<De\'ll mı sa: 7 u: 6 da ı 
-0-. 

Aylıklar arife 
Günü verilecek 

için hazırlık 
Milli Eğitim Bakam'mn başkanlığmda bir top-

Anka ra AJanıı 1 I t / k k I "ld · 
AWrnra 26 _ De\let memur ıan ı yapı ara arar ar ven ı 

\ e llCl'Ctlılcrı a~ lıklaT 11 ar Fc Anıdnlu Ajansı 

günu ve barem fi ı lıcrctl 1°1 \ ıkara, 26 - Bu.;iın saat Yardımcı. top anlı~ ı açtıktan 
de ürretlerını arıfcden bir .,:in 10 da l\Iıili Egıtim Hakanı Cı>lfı! sonra bu"une kadar Atatürk Ü
eHel a acaklardır. Yardımcının başkanlığında Ba· nh·ersitesının kurulu u ile ılgı ' ı 

Dığcr ıa•aftaıı memurlara \ e kanlık müste arı, Talim \'e Ter- i~ler hakkınd:ı merkez icra ku
rilecek ikram·yen'ıı bayramd1 bıyc daırcsi başkanı, Yapı ı ~!C>ri rulu Ü\ elerinden etraflı iuh:tt 
dağıtılacağı şeklinde çıkan tıa müdilru, Atatürk Üniversıtcsl a nıı•tır Bu ızahattan sonra Do· 
berler doğru değildir. tkrami· merkez icra kurulu ve Ba~ındır· ğu'nun kul halinde kalkınm~sını 
veler aksıne bır kar T lı.nma lık Bakan ığı temsılcisinin i~t~- ~ağlı}acak olan Atatürk Üniver
dıgı takd rde, 1 C) lulde tevzı rakiy'e bir toplantı yapılmıştır. sıtesi tesislerinin sür'atle kurul 1 
olunacakt r. l\Iıllı Eğitim Bakanı Cem (De\amı Sa: 7 Sti: ı de> 

Betty Grable 
<Yazısı 4'uncü UJfamızıM> 
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..;, Ye51lkii.> l\letcorolojı htb 

Memleketimize 
Bir turist • h 1 h ki ;, İktısat Fakültesinden hır talebe grupu, başlatı~~a Prcıf. Zı· )Oııwııııı talımınlrrine göre 

ayrı Sa 1 Çotu ar yaeddın Fahri Fınclıkoğ u olduğu ha de Sırked Goçmen l\1. a- hugun ı:ehrımıı H ('İ\·arıııda 
fırhanesine giderek .1rada bulunan gôçmenlerin men~elE'ri, ha\ a sabah le.) in pu<;lu, iiglc· 

. , I memleketlerindeki asıl meşgale !eri ge_çim ve ~ı.)ım .. tarzlari.~ le ;>ın az bulutlu, öğlrden son· Gelen haberlere göre bu se·, 

Akım bekleniyor 

l · 19 Ma~ıs r \'AZA~: 
HIM tarıh 

li Cumhuri· 
yet gazeteı.ı· 
nin •Okuyucu 
lar'a Başbaşan 

1 
1ll 11sttıf a Eıııil Elöve 

meşgul olmuşlardır Bu me) anda bu goçmenlerın eğıtım ve oğ· ra bulutlu '" az bir ihtımal ne normal tuı iz.m h~ı eketleri 1 
olan 'e damgaı retim sahasında bilgi ve görg•ılerinı arttırmak 'e pratik bilgı- ile meuii ,>agıtilı ge{cccktir. nin dışında 150.000 nı \\man 
!anan bigunah •er sağlamak maksadıyle Vi!iı) et Toprak 'e is~:in ı;nildür!üğ~nce Rüzgarlar kıızcy .'önlerinılf'n olmak üzere 500.000 ~ abancı 
b nlerce çocuğa ewe ce açılmış bulunan okuma. ~aıma. yurt bılgısı. bıçkı, dıkı::, orta kunt'tte eserek; ha\8 turist Holliında ehirlerıni i tı·' 
cıdden )azı:..· nakıs. orgu ve maran"ozluk kur:ılarını gezmışler. çalı maları gör sıcaklığında ise dune nispe· j IA etmiş ve otellerde ~er bu-

siltununda kıdem'ı bir Jandar
ma Yuzbaşısının göndermi ol 
duğu uzunca )azı mış bır mek
tuptan bahsedı i)ordu. Bu mc1'· 
1ubunda okuyucu, mesleğı ıti· 
bariyle koy \e kö)lıi ile pek 
~·akından temas ettiğini bıldir. 
rnekte seneler geçtıkçe de •Ne
sebi ga) ri ahıh çocuk ar da
vasının • artık •içınden çıkıl
maz bir ha • aldığına işaretle 
\'e meselenin hal tarzının mede 
ni şekıller ile örf ''e ftdetlerı· 
mizın uzlaşmasından doğaca'• 
bir hal tarzı olma ı liııım gel· 
dij!ini ilerı surmektedir. 

E\ ılik dışı çocuk'ar ır.e:ıc· 
lesi hakikaten çok n:ızik bir 
meseledir ve h81A da bal! "dil· 
mi~ değıldir. Sayı'an gıttikçe 
fazlalaşan bu çocukların zaman 
zaman B MM nin çıkartmakta 
olduğu Af Kanunları (2330, 
4727, 5524 No. lı kanunlar) ile 
babalarına olan nlsbetleri ta· 
hakkuk ettirılmektedir. FakR:. 
bu, mesele) i tam manasi~le 
halle medar olmamıstır. Hatta 
son Af kanunu Mecliste görii· 
şülürken bir çok mebuslar, 
:kanununun içtimaı yaramızı 
iyi'eştiremiyeceğini, a'ınan ted 
birlerin muvakkat olduğunu i· 
fade etml~lerdir. 

3.4.1941 tarihinde de Adliye 
Vekileti kanun dışı evlenmeler 
den doğan bu çocukln::ın du· 
rumlannı tetkik ederek, ken· 
d isi yönünden içtimai ve ka· 
nunl bozuk uklann tashihi için 
yapılabılecek işleri ba;arrnak 
gayesiyle Va i ve l.\luddeiumu
milere bir tamim gôndermisti. 
Bı,ınlardan ge'en mütaHia'arl.ı 
Vekllet Hukuk İşleri Umum 
'Mudürlüğıi bir rapor tanzim 
etmişti. Hazırlıınan rapor °Gni
\'ersite muhitinin de alakasını 
cclbetmış ve \eri en cevaplar 
Ada'et Dergısınde (Bk. Adalet 
Der. 1942 sa)'ı 12 s 1327) neş· 
redılnuştır. 

2· Medeni Kanunumuıa göre 
Nesebı ga)TJ ahıh olan ro· 

cuk. me.ru ve kanunı o ml~an 
bir evlenme harıcınde dunya) a 
gelen çocuktur. Evlilık dı ı ço
cuk'ar: ı. Bekflr olan ana 'e 
babadan, 2. E\:i erkek ve ka· 
dınların birbirleriyle olan mil· 
nasebctlerinclen, 3. !·.Mi ol:ın 
bir kimsenin bekAr ile olan 
münasebetinden doğabilir. Bi· 
rinci sekilde !ıl. K. 247 ınci mad 
desine göre • E\ lılik haricind :ı 
dotan çocukların nesebi. ana 
babanın birbırlerıyle ev'enme· 
~iyle ıVe)a l\1. K. 249 uncu mad 
desıne gore • Bırbirlerıyle ev-
len meyi vaadedıp de birinin 
''efatı veya ev enme chlıyeti
n ln zevali sebcbı) e evlenemi· 
yen ana babadan doğan tocuk
ların nesebi diğerinin ta'ebi 
veya çocu un müracaatı üz.erı-

---ı 

VEFAT 
Merhum Muallim Rıfat Paşa 

mahdumu, Nim~~ Uluı:ıınlan'ın 
tel. N~ret Oöoen~·ın pederi, 
Dr. Mahmut oooenç•ın kayınpe 
d•rl. EnTcr uımarıılan. merhum 
N it Uluuralan, Beılm UluEan 
ıan, Nerlme Ergin Ye Mebrure 
Uluç'un Jı:ardeşl, Avulı:at Cemal 
Ergin n Albay Burhan Uluç'un 
ı:arınbt.racııı:1, Rıfat uıuıaraıan 
Te Oönül Sü'nün amcuı. Aktaş 
ncaret, Komts:vonculuk Ye 1110· 
mualllllı: T. A. ıs:ntn Mües=ıaı 
n Idare Mec!W Reisi, Ticaret fl· 
ıemtmı::ın tanuımış aıınaıann· 

dan 
İ.'l"A t l LCS rnsLA:O."'ın 

:U.li ıoM tarihinde isvtçrenln Zü· 
rtch şehrinde Hakkın rahmetine 
ıı:avu,tutunu elemle blldırtrtz. 

.\llelt 

*** 
VEFAT 1 

SlrkeUmlzln MUegsts n Bini· 
eı n idarıı Meclle1 ReWmlz, pt
yuamınn tanınmış tüccarıann• 
dan Rı1• t Pa zade 

ştsı&i l'LC AR LAN'ın 
25.S 19M tarihinde hvitre'nln ZU 
rtch fellrlnde Hakltlll rahmetine 
lı:&VUltutunu elemle bildiririz. 

AKTAS 
Tlcartt, Koml§Jonculuk n 

l\J llme sllllk T. A. Ş. 
idare ::U edlsl 

ZAYi 
İstanbul Tıb Fakülle:ıinden 

aldı~ım öğrenci karnem kay~ol 
muştur. Yenisini alac:ığ mcıan 
es'kisinin hukmü yoktur. 

9763 Jozef Kaneti 

1954 yılında 

Bahçeli 

22 EV 

tır. 1.rGlinahkar miışlcr ve elde edıle; netıcdcrı takdırle karşılamış.ardır. tt'n mühım bir drğl ıklik ot· lunamaması yüzünden Hollanda 
ana 'e babaııı• mn' araktır. makamları biııun radyo i ta~· 

A\ KAT 

ne hakim tarafından• tashih rın çocukları nıçın günahkar B h 8 Ad 1 d lliıniin en .' ıiksek hararet yonları vasıtas yle ne;rıyat ~a 
o unur. olsunlar ve cembet içinde fark a ar ayramı a ar a drrrrcsı -ı-21. tn diişiık +ız . parak halkı. turistleri evlerııı-

İkinci ve üçüncu şeklide c\· Jı muamele) c tlıbi tutulsunlar. • olarak ka,ıteılılıniştir. de m sa Cır etm.ye da\ eı etmek 
li bir erkeı;in evlı bir kadın'a, fçtımaı adalet hıssi bu zavallı B " b ı ı f ı· ı• 1 tedır. 
yahut bunlardan birinin b!r küçüklerin bu şekilde ceı.alan- UQUn aş ıyor mar aa ıye 1 - Seyahat acentaları tarafından 
bekarla olnn mUnasehctl ka· dırılmalarına raz.ı olmamalı· f , . . ~ .• Adalar l,çesı dahilinde beledi .. •• h b 

1 
hazırıın ayı i;ın PaTıs otel ~:c 

nun indinde zına sa)lldığı için, dır Stnnbu, beşıncı Bahar '" Çı Kucuk a er er ans· ·onlarında 350 000 .Nıs 
bu mUnasebellerin neticesi o- Bir dığer me.:ıc'e d.ıha \ar- <;ek Bayramı haurJıkları tamam cadıı1smaklarda eh;mmıyetled deHvam p cı'~arı ,.·ın de 60 ooo 'Ameri-

k 1 B b U ğl t! lme·ıe ır .uu meyana e)·ı \e ı ı,, · :arak dünya,a gelen çocu ·:ar dır· o da kızlarını salan ana, 1 anmı~tır. ayranı ug n o e· . . · ~----- k 1 e aha yer ayırtılmışıır 
:Medeni Kanunumuza göre (m. babaların cezalnndırılmesıdır. j oen sonra başlayacak, 31 tcııımu belıadadakı büy~k su deposu ın· * Maçtadatt ratı itaı:v11n acıaretı a ı s YJdd ·f d Lond ; 

ı k d d d kt ?ı.Iilk" :ıatı b•r ha) lı ılcr emış ortao· bttıaııına beleıllye ıtok tomurıerının 1 A).nı m et zat ın a ı 
292) tanınmaz ar. Yani satan ar, satın alanlar ve 1 za ·a ar evam e .ec~ • ır. a kul bi;ası in aatı da ıhale olun·\ dotduruıdutu yoıunda1tı neşriyat. a· y 1 250.000. Belç kayı 60.000, ku 

Kanunumuzun nazan itıbare bu satın alma:;a "a ıta olanlar fntlı çıçek alayına ıştırak edecek ı t Den ş Harp Okulu ,e 1 ıAkaıııarca tavzihe muhtaç g<ırUımu, zey memtekeılerinı de 50 000 
aldığı bir dığer hal de, • Birbır cezalandırılmalıdırlar. Bu nor· "rabalar )'arın ::.aat 14.30 d.ı T:ık mu.ş ~r. 1 

11 d 
1 

tür. Belediye çevreleri. kOmUrlerın A 'k 1 tur st n Zı) aret Ct· 
l ı r · 'd' C k simde jiırinin önünde •opıanıı· KoıeJı, be edıyenın )ar ımı ı e mezkfır binanın bodrumuna )erıeş· m€1".ı a ı 
'earnıl)arde aenvncndmo;a~rı ı:,ı:c~~~r~~ ~a.l ha ~·. eza !·anunöumubzun kl d ~ aba a dere~e'endi· hır spor sahası )apUrmaktadır. tırııdıtını blldtrmetıecıır. me~ı beklenmektedır. 

ıo " ıştırak hu.küm'er ne g re un- ca ~= ır. • r . r . • • Bur azadası camii insaatı tamam * Ş!!hrtıntzde mıurır bulunan is· Denizyollarına gelen haberJe 
tanınmıyacağı keyfiyetidir: Yi- ıarı pekllla cezalandırmak milm rıldıkten sonra önde se~ır ·cban lan~ıs ,.e ıbadeıe açılmıştır Ca· vıeçıı beden terbi> esi heyetine dün re göre ayni tehaclım Turkn e· 
nı ahldken iyi sa)'ılmasa da, kündür Halbuki boyle oldu~ dosu olduğu halde Taksım um . &aat 17 de Vail ve Belediye Rel.s Ve· .. "h A )' 
bır babanın öz. kızı ile veya iki h 'd t' tb'k tt Müddeiumumi huriyet Abidesine çelenı. kona· ııııin dı~er kısımları da tama~- klll tararından Maçka Şark Kahn· 'e muteveccı _en ''ru~a ı*an 

a e a 1 a 8 k Gülh p k h !andıktan sonra burada b1r ıo· ııncıe blr çay vermı.,tır. laruıda da gorülmekıe ır. U· 
karde in )ekdiğerı ıle Olan ter satın alana da\'a açmaKla, ca. ve alay . . ane ar. ına ~: ren ·a ılacaktır. * Dun Kumkapıda Naim adında ristlerin TLirkiye>e tercıhan ı;.ı 
münasebetinden doğan çocuk- kız'arını satan ana babalar ser reket edecekur. Arabalar<lanb çı Di~e~ taraftan Adalarda insa· btr ;ahıa komunıı:m ıehıncıe propa· purla gelmek istedikleri anla· 
lar evlilik dışı çocuklardır. best kalmaktadır. Niçin"' On'ıır ç~kler, kokartlar. aıı:aca~. .o· :ıt mua>ycn hır tempo .le art· ganda ynparlten ,aı.:aınnmıeıır. Ad· ş ltnııl.tııdır. Denizyolları gemı-
Fiıcur mahsu'ü olan bu çocuk· da. ~ynı derece. suç~u değille: şurler dağıtılaca.ktır. m'aktadır. 1949'da 160. 1950'de llYc>e ı;Onderıten aanık tc,1tır ecıu- ler:nde ise bütün yerler şimol· 
Jar olsun, 7.İna mahsuill olan mıdır? Ce~ sbasetı ~akımın Saat 16 da Glılhane Parkında 192, 1932'de 2l5, 1952'de 233, m~tlronıata ,e AtatUrk KOprtılerını cıen tutulmuş bulunmaktadır. 
çocuklar o!sun, bunların baba· <lan da müdafaası ka~!I .oım:ı- Vali Prof. Göka.' bayramı açacak l953'de 238 inşaat yapılmıştır. İ· ı.:urmue oıan Alman firmasına men- Di~er taraftan, turistler TUT 
!arı ile neseb rabıtaları tabak- yan bu. durum~an donülnıe3! \e yaş kiltüğüne beşinci yıl .'Pi~· çınde bulunduğumuı yılın ilk ıup dört mütehauıa d1ln vaııyı ma· kiyede otel ayırtmak ic;Ln dısa· 
kuk etınbecektir. temennı 'e tavsıreye değer. kası çakılacaktır. A.yr.ıca ~lıli_ct· dört a.vında yapılan inşaa•ın sa· kamındıın ziyaret etmiştir. Profeıör rıdaki Denizyolları .acentalarına 

ı K OOkny ile ynrım saat kadar gOrUşcn 
i k ,-- """\. lerarası Bebek SerJı;ısı 1 ava ~- )'iSi 86'dır. Atman ltOprücüıerı. Boğaı:ıçtnde )-apı müracaat etmekte ıseler de. o· 3· Bugün köylerimizde b r ço 1 rumunun pavyonu, çiçek ve süs hmir'e vapur seferleri ıacak asmaköpru mevzuundıı ı;orü•· tellerde ) er bulma imkansızlığı 

kadın ve erkek karı koca i" ~~ ~ ij fidanları \'e kümes hayvanları mueıercıır. karşısında seyahatten ,azgcç· 
gibi birlikte yaşamaktadır. Bun 1 sergileri açılaC'akur. arttırıldı -o- mektedirler. 
dan bir sürü çocuk meydana · be ı · 
gelmektedir. Mahmut Makal 'il ı~ Bayram munase tı:; e tesıs e Şeker Bayıramı münasebetiyle Büyücülük yapan biri Dün iki yaralama 

• dılen P. T. T pavyonunda husu· izmire gıdecck ~·olcuların fazla 
· Koyümdı:n adlı eserinde buJ i damga kuİ•anılacakıır. Türk olacağını hesap~oyan Deniıyol yakalandı hadisesi oldu 
gerçeği belirtmiş, köylünün ek Ha"a Kurumunun cu··1hane Par· · · · ·k· 

d ğd t • !arı i~etme ı Jzmıre ı ı vapur 
seriyetinin birden fazla ka ın. Ba . a kında a"ılacak olan pav..:onunda k Kazlıçesme gecekonduların· 

da oturan Selıme. gelını.nin ba 
bası Ahmet tarafından e\e mus 
ka konulmak sureti ıle bü} ü 
ppıld•ğını iddıa eımi~tır. Ah· 
met, verdiğı ifadede muskayı 
Fatih Aktar Yekta sokağında 
oturan Ali'ye yazdırdığını söy 
Jemiştır. San k yakalanmıştır. 

· Galatada kahve ocakçılığı ya 
pan tbrahim, aralarında çıkan 
ka,·~a sonunda gar,.,on İsmail 
Ak köseyi bıçakla ) aralam•şt.r 
Yar:ılı ilk yardım hastanesine 
kaldırılm", suçlu kaçmıştır. 

,, " bırden kaldırmaya ·arar "er. 
la yaşadığını, bunlardan bir çok kap l l ar l Oda uçak. pla· no··r "e paraşütler tec· yf 

d ,, "f d t • " miştir. Ha a postasını yapa· 
çocuk doğ u,,unu • a e e mı~. hır edılecck , e Tu'"rkkucu öğret· 

b k Ö Ü " cak olıın Kadeş. 'apuru cumar 
ancak una ·arşı 5 kz"~U o~a 32; }ti enet bugün, 2i menleri tarafından zhareıçiler' tesi günü saat'll de, Aksu va· 
bir çare bulduklarını, ·oy n :ı ma) ıs 1627 de Bağdat uçuculuk hakkında izahat ver[· puru saat 14 de hm re hareket 
birlikte yasadı~ı ~:ıd~nlard:n 1 muha arasının en .kanlı sa- Jeeektir. edecektır. 
birisiyle hukuk muna a eve- vacJarınılan hiriııi \cnni tik. Ba,Tamda Lunapark ''e çeşillı k f k 
nıp diller kadın:ardan doğan .. " Yü sek sağ ı şurası 6 nı·r İran fırkası blilLin ı..ıı. ı<• 1 ı'kma· 1 edı'Imictir 
"OCuklar irin de bu kadına e6 ence er " · 
,,. " mandanıarn le beraber öl· f k d ·• M h toplantısına gidecek 

Yanındaki kız arkadası ile 
berri-er Darphane iinünden gr 
cen Ömer Ya\UZ. kııa cıırkınt• 
lık enen meC'hul bir şahıs ta· ·iz.lnnomen çıkarttıklarını an- mek ,.e yahut galip gc ıııwk Pro • Gö ay un a • 

latmıstır. Fakat pek çok yer· ı'rı'n ,·•mı·n "lmi !enli. Hu h 
1 rd b k 1 d h ·1 b 1 a ' J~ ' mutpac:a amamını 

profesörler • • • • • • • • • • • • • • • rafından bıçakla yarıılanmı(tır 
e e u ~e ·ı a 1 u unm - kanlı ~·emine isaret olmak T 

makta, bır babanın muhtelif üzere de dirseklerine kaclıır 
kadınlardan doğan çocuklan 'il\ adıkları koJlaı ını kına ile 
ara ında miras \C arazi kavga· hO.' amışlardı. • abah olıırken 
lan sık sık 'ukubulmaktadır.. Fırat nehri ile 'l'urk i~t ih· 
Kıh crimızde \e bir çok yer- kamlan arasındaki ahada 
erde medeni nıkaha hıç 'uzum 
kalmaksııın ımamın edeceğı lıürnma geçnıi terdi. l\lıınıt 

Pa a..Jmmanda ındaki ilk hat 
bir dua ı e yapılacak e\flenme tınım mağlup ederek i tih-
muteber 'e makbul tutulmakta kanılara kadar gtlmıslr.rdi. 
dır. Ytniçerilerde bir şıı;kınlık 

Ya kız kar:ırmalar! Bun':ır alameti belirnıi ti. nu ıra. 
her gun \ukubu an labıi hadi· da \'eıiriallm narıı ra,3, 
selerden sayılmaktadır. Kô) liı askeri . bir mukabil taarnııa 
herhangı bır kadınla yaşamayı kaldırmak için gayrf't arfe. 
kalnıı ederken tarlasında çalış- di}ordu . Yeniçeri Ağası llıis 
tıracağı bir kolu hesaba kat· re\' Pa. 3 da dağılmak iizere 
maktadır. olan orrltınun ha,ına geçmiş, 
Adlıye Vekfıletinin 1941 se· _ Yolclaşlarım. ınertliğt-

törenle açtı 

Fatih devrinde yapılmış bu
lunan ve son zaman.arda ka~ıt 
depo u o'arak kullanıla:ı l\1ah· 
mutpaşa hamamı Testör<! <>di e-

ı rek halkın istifadesine tahsis 
edıtmıstır. 

Dün bu münasebetle yapılan 
törende hazır bulunan İstanbul 
Vali ve Belediye ba,.kanı pro
fesör Gokay ilk defa olar:ık bir 
hamamın kordelasını • Ug.ırlu 
olsun~ temennisiyle kesmlştı::. 

«lmroz» Kurtarma 

nesinde tanıinı etıni5 olduğuna 1 nizi ne giın iı;in aklarsınız. 
işaret ettiğimiz raporunda ev- yıirııyun! 1 
lılik dısı çocuklar bakımından Denizcilik Bankasının • m· 

gemisi Amasra'ya 

gidecek 

zikredilmesi gerekli iki hale Diye naralar atarak ileri roz• kurtarma gemisi dün gece 
daha temas edılmistir. Bun ar. fırlamı tı. Bunun üzerine Ye Amasraya hareket etmiştir. Ge 
dan bırincisi ana babalar ta- n içeriler. toparlanmt!jlar 'e mi. Bayındırlık Btıkanlığı.na 

bır veya müteaddit kimselere rek }eminli 1ran fırkasın ı radan Trabzona götürecek 'e 
satılmasıdır. Bugün bilhassa birJ.-aç saat itinde ortadan Trabzondan da Seyhan tarak 
Şarkta bu çe it kız satıslannın kaldırmı larrlı. dubası ile iki çamur dubasını 

Yüuksek Sağlık Sfırası yar•n • • IIAdı<eden sonra kaçan sanık 
Sağlık \e Sosyal Yardım Ba • • aranmaktadır. 

kanı Dr. Behçet Uz.'uıı bas'kan • 9 E y l u l O E • intihara teşebbüs 
lığında AnkaTada toplanacak • • 

• Kad köy, Mühürdar caddesi t•r. • 
Top!ant•da umumi ~ağlık m<' • 

cl<'lerınden başka baz.ı ıntani • 
ha a ıklara a't raporlar okuna 

1 
• 

1 
• • 

cak. 3 ğ ık dava ına aıt on • 
hükümler 'erılecek \"e jen· • 
Bakanın getireceği teklifler gö • 
r.ı uleceklır. • 
Şürada bulunmak iızere Ord. • 

Prof. Kazım İsmail Gürkan'la • 
Prof. Ihsan Hilmi Alanıar bu· • 
giln nkaraya gidecektir. • 

• 
• 

MÜBAREK KADiR • 
GECESi • 

• 
26 27 Rıımazanı e-rif ve ı ·. 

29/30 Mayıs 1954 tarıhine 
milsadif cumartesi akşamı 
(pazar gecesi) Mübarek 
Kadir geeo. .. sı olduğu ilAn 
olunur. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

t\ahu• ttnr~indrl\ 

Buz: dolabına kadar 

10 
DÖŞELİ EV 

BiRDEN 
S 11.ttıraruı l<adai' 

ruzdan ı~nlar bu 
kura.ra da (lrerk'r. 

• • • 
\'API ve KRED. 

BANKASI 

• 41 numarada oturan Gunay ba 
• ba ı ı!f' yaptığı münakaşadan 
• müteessır olarak fazla m ktar 
• da uyku i ilcı çmek suretıyle 
• intihara teı:;ebbiıs e m· tir. Gli
• nay Xümune hastanesi.ne kal• • dırılmıştır. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

27 ~I.\ \'IS 1931 
PERŞE:\IRE 

.\ Y 5-GÜX 31-JllZIR 23 
RU;\I İ 1370 - "1.\ \'IS H 
HİCRİ 1373 - RA,IAZA:\' 24 

S.\B.\H 
OGLE 
tKi ·nt 
AKSAM 
YA.TSI 
İMSAK 

\ 'asa ti 
04 32 
12.11 
16.10 
19.30 
21.21 
02.24 

Eıanf 

09 03 
04,41 
08.40 
12.00 
01.57 
06.55 

rafından bakir \"eya dul knların mukabil bir taarruta geçe· ait 50 tonluk maçunayı Amas· ı 

f 1 ğ d'kkatı rek ., r TÜLilE:\I rçt ,.cdel<i.ne. alarak İstanbula geli az a ı ı nazan ı .. · ı · . • . J ı; • 1 • • • • • • • • • • • • • ın 1811,. ""'!nırz 

1stanbul lüftüsü 
ö. :Sasuhi Bilmen 

Gaıetf'!mizt ;öndPrllen Jaıi 
fe re.!imler basıl110. basılma• 

mektedir. l\temleketimızde ha· "-:::-===========:;.~r:ec~e~k~t~ir~.--------•·.;.!=:::::::::::::..-------------:----------------~ 
ld kadını mal gibi satanlar var r - ı: :ıe" 
dır. Bu durum insan hakları d 1 d buldu: ) ıi~~.ıı.ı . .ıı 

ıDünya deli'erle o u ur. .,il" ~ 
anlayışına mugayirdir. b d 1 bı'r ıoııla o ııı ..ııl ,,

11
; Fakat .senin sıınki ben u a ay· ., ır li 

Menfaat istihsali için kızları mışım gıbi konuştuğuna göre, oBır ~·a edrt' ~o-'' .A 
nı satan vicdansız anne ve ba- . . f . · k. 1 ,.a te' t;ıf .ır: ~er,, 

ıtıra cune.lı~ ıın ·ı, suç unun • 01;,rp 11ı .. ır. 
balar mevcuttur. Daha geçen h 1• • ,,. • k c. tr.sıne s ....,, 1 ·_,ı ... • 

ana tarı e ımıze verecea;ını pe ',,,~ L'J. ,.~~ ıı•·· "'. •• 
sene İstanbul gaıetelerinde is· sanınıyoruın. Kanaatimce anah WIJU /( ~~- A .it. VA /lDAfl feılen :ı~ iıs1n ·~uP 
tanbul ve Ankarada yapılan tarı sııklıyacııkıır. Fakat biz de ~·ok oıaı•llı ıııiiıl1 ıırl)~ 
b6yle. bir satışı okumuştuk. bulacağız. Bu da tezimın doğru Jı a 'gcıııır ıc • lld ~~ 
Mem,eketimizde kız satışlarına luğunu ı'sbat edecek. Dcnı'ze . 1 ôı Q ld . b b l h hu ııarc. ı.c ... uıı'ı ol ,, 1 k Queeg esrarengiz ve ketum sukunet ıçerısinde sa ona in ı· ueeg o ugunu ıs ata yara· ir i ret iç ~ok.• ?ılaryk sabır a ... ı ~ 
mukabil alının bede e 801r 1 ' atma,·a gelı'ncc, merak etme bu f k b' d d kt f d nin 'r> 4faıl>' ·:tel .A 

kk K 1 Y J bir ta\lr takındı. Tereddiıt et· ler. Kee er Marky i takiben o· yaca·. ır e "· ı ramı tem sıı bir eda ile on ündeki jurna· u'.. ıO ..d.., 

Ba,lık, Baba ha ·ı, 8 ın. 0 1 nu yapmak için o kadar zahmet ti. Sonra Bu üçümüzün arasın· nun kamarasına girdi ,.e per· sil eunesi için tam bir fırsattı. li çektı ve okumaya başladı. nın ırı dilfl. ' ıı-, ğunluk isimleri ,·eriliyor. Şark çektikten sonra tutup da deni· k zd b h te' t siil r~ ,t• -.,ı•~ 
ta gorn:en diğer bir şekil kız a da kalsın: hırsız. Urbandır.• de) ı çe ·u. Hafif bir sesle cBu Bu o'a ının ana tarının tak· Romancı ıse sakin bir eda ile gerik~enbı 

11 111~~ ~ 
rın muvakkaten kiraya veril· ıe atmaz .. • iki subay da aynı şaşkın ton'a herıf azılı de'ı değ•I mi Allah lıdlni icad etti çünkü kendi he ~ste\ e Bahrı) e Nizamnamele· sl'hrtıın. ı;ıJjC't· 
mesi usulildur. Ylıni görülüyor rEfendim, ön taraftaki kazan cUrban mı?· diye haykırdılar. askına Ste,e?:o dedi. sabına böyle bir anahtar behem rinin 184. 185, ve 186 cı madde iıııkansıı 
ki hep bir menfaat temini var. dairesındc bir anahtar gızlene· cEvet masum küçük Urban. l'ılarJ..-y koltuğa çoktil ,e avuç hal bulunmalıdır· yoksa mantı !erini bili,>ormusunh tcsnadır· 

cek olursa, bir av aran a bile Bu beni de ha)Tete düsürdil fa· ıarı 'le yüninü uğustu::-du. ki olduğu için değil.... Herifte İkinci kaptan )erınden sıç· Mft 
4· Acaba mektup sahibinin i-

leri sUrdilğil medeni şekil
ler ile örf \'C adet'erlmb.in 
muvacehesinde ne yapılmak ge 
rekmektedir? 

E\'ı:e'a su hakikat belirtilme 
lıdir: .Köylü yaptığı isin fena· 
lığını bilmemekte ve hareketle 
rini tabii saymaktadır. Öyle ise 
!'k iş köylüye yaptığı hareket
lerin kötil ''e gayri kanuni ol· 
duğu anlatılfnalıdır. Ba~ka bir 
yazımızda belirttiğimiz gi!JI bu 
bir killtilr meselesidir. (Bk. 
Ankara Barosu Dergisi, sayı 
99-100, Evlilik dışı çocuk'arın 
himayesi). Köy dAvası. küylil
müzün inkılüplarımızın gerçek
lerine ve ilmin gereklerine g6 
re aydınlatılmasıdır. Münevver 
terimizi bu vazife beklemekte· 
dir. 

Her şeyden habersiz ve ırf 
dünyaya geldiği için kabahatli 

bulunamaz ... Sadece or:ıda. il kat Urbanın psikolojisini tetkik oKes Allahaşkına Tom 11 dedi. mantık )Ok .. dclılik \ar.• radı. oTom neler söylüyorsun"• ARA tı 
cButbn Ü)ledıklerınden tek ettim. Hırsız tipidir o.il .K-esmiştim Tom. Stıh\ell PekA A çl'eklere ne oldu Başını perdeden çıkararak ko $f 

biı· mana çıkı}or· Bir arama aBu hayrete şayan bir şey me elesinden beri bu işı hiç aç dersin", ridora baktı sonra aSe ine dik· Gök :0cŞ dÔ~~de 
) apma}a ehil olmadıtın. l~aklı· kat>tan• dedi. ıEn son ondan mamıştım. 1''akat bu yeni bır •'l'abıi kamarot muavinleri kat et • dedi dolu 1 ~tjpr"\ C 
sın. Aramayı ben kendim orga· süphelenırdım.ıı Tonu yumuşa· ~ey. Herif haddi aştı• )ediler Bili)orsun. Başka ne o· olU iyormusun söylesene?• kaptıın ·ılt111ı\,r' 
niıe edecegim.• tıcı idi. .'.\farky bir sigara yaktı l"C clu labilir ki?o İkinci kapton derin bir ne· nı te11J~ıı zıllf pt 

.-Kaptan. herkesin ilzerleri .'.\Iaryk sert sert Keefer'e bak manlarını iifledi. uPekala ni· «Dun onları sorgu\a çekti. !es aldı. Neden bahseıılğini bili mn)a p!ıkıc ıer 
de aranacak demiştiniz. Yini tı. ç·in?n Ödlerini kopardı. Ycmedikle· yorum11 dedi ve yanak'arını şişi byaac.z18~~ıı,· 0~~~ıt~ erleri soyacak mıyız? Kaptan 'kendisinden mem· .Bu hakiki sistemleştirilmiş rini tesbit ettiğini sö.> lüyor.• rip üfleyerek tDeli olan kaptan 'd ·p gell. 'd'~ 

ırSıcak iklinıdeyiz. Kimse so· nun bir halde sözlerine devam bir f:ınta:ı.ldir. Sana ne olduğu· o sorgularda ben de bulun· değil sensin • ~~r. etıke;erıı ,ıı111ı ğuk aımaı» Queeg bunu söyler- etti. aBu beni bir -hayli uğraş nu 'katiyetle sö}le) ebilirim. mak i •erpinı. o onları yalan Keefer 6PekAliu dedi sonra " d 11 t;P· ı ·' 
ken kıkır kıkır "Ülilyordu. ıırdı ve du--.ündilrdü... 1''akat Bardağı ta ıran damla Uucel•· ı İkinci Kaptanın göılerınin ıçıne rııı e ııkAr .. , sö~ cme)e mecbur etti. CünkLi na ıs~:ı .J 

•Efendim bütiln hilrmetlerim hırsn odur Tom .•• Eh haydi iş nin tayin cmrmi a'ması oldu. masum olmalarını istbordu. Ak baktı ve dı~arı çıktı. )Orlardı· ı:eı b 
le sizden ~unu sora~ ım: İki 'ıiı başına. Steve anahtar lan hemen Herıfın nası) bir darbe ~ ediğ ni . kd' d O gece İkinci Kaptan tıbbı ,,11 ııe ,. , .• 

· · büt·· b sı ta ır e anahtar dramını • " cllia ~ çılek ıçın, un un toplama)a b~~la. A!'amanın gordun. Bu da ikinci adımdır. jurnaline uıun uz.un bre~ er •·end' şP 
d 'd Darbe ""emiş olan benıı·ğı"ne ia· 0 ' na)amazdı, anlamıvor mu· dar ". stı<'' "' tar dei!er mi?• 11 yarın sabah saat 10 a )U- , " yazdı. Bitirdikten sonra, do ya· " 

cl\lr. l\la~k ı:emide bir hırsız. pılacağını tebliğ et. O zaman deı ıtibar etmek ısti1 or; bah· sun?• yı kasaya kılitledi. Raftan ka- hcP5 g!er ııd~ıı' 
var. Şimdi onun hırsızlığına de· kim•n üzerinde ve eşyaları ara rı~e hayatının en mEihim başa· •Tom elinde dehi ~·ok ki... im Bahriye nizamnameleri cıl ğın iı;eılı r ti' 

d h h · b' h b l Sadece bir farazı.' e seninkı· 400 et. ~1 ıı , ~ \am etmesine müsaade mi ede· sın a er anın ırana tar u u rısını tekrar sahneye koymaya dini aldı. Kitabı açtı, sonra ar- iğri bıt~r1"ıu'1l , ..ı. 
yim. Yoksa bir takdirname \er nursa mahkemeye verilere111ni çalı ı)or. O mu.,,affakiyet o:Bnr sı.ı kasına perdedeki kapıya bakıı dı t<L .. ı 1V' 
memi mi ta\'siye edersin'• ilAn et. Aramayı yarın bizzat zun•dakı dedektif iğivdi. Bu çi •SIC\e clımde paranooyası kalktı. saç kapıyı da rekti. Bu ~~~ ~cçtı 

Keefer lafa karışu: •Kım bu ben idare edeceğim.• leklerın bir mana ı )Ok. Fakat olan bır kapıan ,·ar ... Ya ö)le kapı tropik iklimlerde hiç ka 
kaptan?ı İki subay dışan çıktılar ·ve bu onun için. halil 1937,cleki ~a da dünyada parano)a diye patılmazdı. 184. cü madde)i -

bır 
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e olacak ı / 1 
c~t'le A.LTEMUR KIUÇ 
L it •1 Pdtıııtı ı \e )J nıe
" ~ Cı' • •ot~ 1 ıçindc unutulan, ıta-

'•r· \ıı goıgede kalan bir 
~: \ıupa ordu unun ku-

daıı b' 
* \'cııı atom bombası tcc· 

rubelerinin ~ :ıpılac·aı;:ı 
il Ilı ır ınuddet enci, 

~-"' Ca e~lisiııin \\TUpa ~ a- * 
~tltrı ~ı~sı huıou undaki n.ıı 

l~tiJı 1t1~ 18 mayısta kat'ı 
~ış:e.'>Pıt eclilme i kıırar-ı 

~l'tti~· 1• f. akaı bu tarih ge

bıldırıldı. 

\merikada bir ıı(ak gc
nıı inde çıkan ~ angıııdıı 

~ Oıc~ halde, Laniel hııku. 
" ~ 1 lllen l ıı \e Cenf'\ıe 
loj ilıı Ilı teri inde iken, \ \Tllpa 
\ 

1 biJe l'&ele.siııi açma) a tr. eb 

ölen 'e :> anıl.ııı:ınlar 
oldu. 

* CeneHede Ciıı ll ındı 
are <'le ıııın goı ıı iılıııc-

"ınr. dc\atıı olundu. * l.ubnaııdıı bazı kııbill'le· 
riıı ı ) an cttıkl<'ri bllılı
rıldı. 

...... ııİııııİıııİİııİıİ ............. ....... 

\nadoıu AJaıısı 

Wa~hington, 26 - Atom e ııerji komı yomt. :\(.'\ada tecru· 
be sah.ısında )enı atom bomb.ı sı tccrüb lcrı ;) apmak içın tertı
bat a makt.ıdır. Tarıhlerı açıl;J anmamakla b rab!'r, di~cr kay
n;ıklar. )eni tecrübe Cl'IO oniımiı ı.deki bah.ınfa ) 8)>1 ac;ığını (>,._ 
l mıwlerdır. Di~cr taraftan T ınsılcıler mec ı~i fnan atom cna
jısi komıs~onu rebı !'ltcriıng Co'c'un o}lcdık cı:ındeıı. p k ;,a
kında olnıam:ıkla beraber dnh ~ b.ışka hıdro3cn bomba arının 
<l;,ı paUatılarağı anlaşılmaktadır. l:'ılhakıka Colc o\ ı, d<.'nı · -ştır: 

- Baharda yapı an h,droıcn bomba ı t!'crubclc&ı meın .:· 
kcıın .sılah durumunu ınkış.ı! ı ·ırnu;ıtır Pek .}akınd.ı başka JO· 

fılak kcrubelcrıne -•rı~meyec l:ız amma tccrub ınfılaic eri, 
komı ~onun ık sık ba~\Uracagı f.ıalı) et cüm !'sıııden olaraktır.• 

.. ~ ,.....,..,..,.,.....,...-

~~li)t~deıneıııiştir. llindiçinı
~t , tl'hlikı•sini muhafaza 
~•ttitee <'ene\ re konferansı 

t~ orlue haglanmadıkça. h
\ı.ıı''Uar 11 tnl' eıesinin ne 
1c."lııa , tarafından ele alın-

. 
Habeş lmparaf oru 

Iznıir'üı ekıııeksiz 
kalına tehlikesi vaı• 

BİR!,.~Cİ!\ıizi:\ '1'.\TBİK .\'rl srfrrihbaııla c-gitinı -:oırn 5 imi l~orl' ılrgi,tiı·ııı<.' 
liğinıiliı:ı. bütun sınıfları ılunılenlıE'l'İ gel'e \l': günıtnt t:ıthikııtına ılı•rnm (•tıncktrdirlı•r. Rr•im

Washington' da 1', il kıı~~e de ıh nıı>a ordu
l.a.ııieı nı~ ııııı imkan ,>ok-
'tııı hukumeti, şimdiki "a hln toıı 26 ( /\. ) - Ha-

Fu1nctlar zam istekleri kabul edilmezse ekmek 
pişirmiyeceklermiş. lzmir tüccar/an da şekere 

~ J~ ~~ıiYelinde bu işi kur- beşı:;ıan Jnıoaı atoru Haıle Sela-
ı. ;,lı... .. 

1 
Çt,e Cc arel cılemez. k' ki llıısusl l\luhablrlmtzdon -. ,.ı:""l sie buı;:un i\ e\\ \ or tan uça · a 

!"il•,,, <'ne\ reden, hele J>'ı- lznıır 26 - im1 r Fırınctlar' Sekere de zam ıı>h)orlar 

zam istiyorlar 

r .. d ,., ash•ngton ' ,,~imi ır. 1 >oıa ~n CHel ıne ele biı· İmparator h \a., anında b.ış· ırketı buı;:un tekrar beled)e :;;chrımız. tliccarlaıı bu~un \'ı 
~'Oııtııı gırıuı. 1 rnn ız p:u·- kan )ardınıcı 1 ıxon, Genel )e mu1·acaat ederek ekmek fıat la} ete mıırac, at ederek şeker 

ltırııdakı nıuıakereler içın Kurmay h ~eti rı a kanı Ami- larına zam )apılma~ını \ey:ıhut fıat ar :na ı.am ~ap ima 111 ise 
ı • llt n hazırıanmı tı •.• Al- ral R dford , e dığer resmi ,.ah· da ekmeğin gramından dü ü- mışlerd r. Tııccarlar buna -e
• ~ıııa aar hususunda anla - 1~ t er taı·afından e aml .. nm Ş- rıilme inı talep etmı•lerdir. Fı- bep olarak d:ı bu enıtteki ·e-
~~t ~trıt':· ~ok aı1mı , İnı;:il- t rınc Jar Şirketi talep:erının ka ker stoklarının lukcnıııe:.'y!e 
',~ır \tıka, l 'ran a~a muh· 

1
"· -0- bul edilmemesi halı.ndc ekmeıc daha fa<la nnklı\e ücretı \er· 

~~"'l'\ı ,\~an silahlı faikiye- çıkarmı.}acaklarını kat'ı bir mek urcti)lc ı-; k şehirden şe 
tıııak ru1ıaıta ktı\'Vr.t bu- Mareşal Tı'fo do"rt )j anla bılciıTnll !erdir. S·rke- kcr gctırttiklcrinı ı:cri surmek 

laranth;i Hnnişleı·- l n bu talcbinın ne şckılc!e ne t.cdıTlcr. Durum vıla~ et tara-
~ N d ııcclcnCl·e0i merak edilmekte· fınclan Ekonomi 'c T caret VC' 1

~1 oıı işan aha verdi dır. kalet ne bildırılmıştır. 
ı~ idlunJerde biitıın hun- • 

1 ·~~a rıı~la bite inmi lir. Ankara\~~oı.: {~~~slnv De\ 1 Bı'r uçak gem'ıs'ınde Trakfo"r fabrikası 
'.\ lla •kaller ara~ında bı- ıet Ba kan lfdre al Tıto, Harp 

Bir doktorumuzun 
Basarısı 

' Anpdolu A •an'f• 

de tatbikata lstiı'ik .. ıh·n 'ub;I\ l.n gornltı)or. -... 

'~l~....,::ıdu una ka~ı nıulıa Okulumuıu mat eti sıra ında B.. .. k b' K ı 
'' llc ~nntektedir. Komü- gördugü muke0mıneliyetten do· uyu lf yang in uru uyor 

~ .. ~01>aıa~·;uııeculer de ale.}h la.} ı, okul komutanı Tuğgene- ııususJ 'luhablrlnıbdl"n 
:ıt~dır, J.•alarını kuV\etJen ral Kemal Yul;ep ile spOl' oğ· ç I kf I Ankara 26 - l\tcmleketım'z. 

.\nkara, 26 - 1952 ;,ılının ev
lül a) ında Aıncrikada Astol'ta 
~eh rinde ~ apılan sınır ceı:alıi.i 
konferan~ına ııılırak cdl'll lst&ıı
bul Üniver,,itc:.i 'l'ıp Fakıi tc~ı 
doçcntlrrinıleıı Dr. Fen az B I'· 

ka\a iııir cerrahı i ah,, ııı·1akı 
çaİı ınalarında gö~•erdığı ba~:ırı
ar 'e ıhraz cttiğı \ asıf'ar dolu· 

\'151\'e Amerıkan sınır cerrahı~ 
ku~Ju l .. rııfınd.ın • Dıplomat -
Yuksek Aliıtelıa ı.s• pa~e ı \'t'I' l 
mıştır. 

- Şehrimızık ıni-afır ı·lar:ık hutııııau :\ \TO 
gazelecilrri dun !'iti\ ari okuluna giderek, kendileri için tertiıılenrn go tcı ıleı·i takıp etnıi lerdır, 
RPsinı dunkiı gosterilere katılan e ki ife,ir Sipahilerin! go:.terııı ~ktedir. 

' ~İlt lıug .ğcr parııımento retmeni albaj HüsameU n Gu- de bır trakıor fabrıka ı kuru\-
'e ı\,...,~ıı lllllz.akercyc bas reli \ie 'ki Ö.!re.ncı~ 1 Dı anla tal k 1 • . litc "''Pa ordusu lehinde - J tooclated rren mn ına arar \erı mesı üzcrı..rıe 

4 aıınnıa~ı ~·ok uphcli- tıf <'lmiştir. Bugün Harp Okulu Rhode ls'and (Birl<'S K Ame- mak ne \C kım)a endu trısi ku-
~Pa salonlarında jap \an merasim. rıka) 26 _ Bu-;ün .\mcrıkan rumi~le Mıneapolıs 1\lolin!' fır-

ı b· 0 rdu unu ki _ dc Yuı;:osla\' ataşcmiliıcri. !\la· donanm:ı na aıt Bennıngton u ması bır anon m ş rket kurmuş 
:-.:~\ •tt'Ok bakın gerçe e~ rcsal Tito ad na nı anları ko· çak gemı ındc paılak , eren bir tur. Bu fırnınn•n huklımetle 

l.ı\ lır, nu 1 nıl:ırdan ko- mutanlara \e ogrencılere lC\aı )an"ın nıiırcıtebattan ıo kışi· ~apt ğı anla~ıııa)a gore ıııakıne '>c 'lııııııa l o nı. dıl.ça ı\\'"' I etm sıir. nııı ülünıiıııc sebep olmu~Lıır. 'e kimya enchı ırısi kı.n·uınıı-~~ktır. :u temı tamamla-, • 'I'akrıben lOO )ara) \ardır. P- nun cl;ııdekı uçak fabrıkası. 
ı..tıl. l\oıı nıtan ha ka A- ' ., .,,. b r· k t k" 

~,ıııkuı, k•r'ıı"e ınin ı:ercn ,ıı !C' ere 1 ave çak senıı:mıden ,er'"·" ma1u. I )a ancı ırrn:ın·n ır ·e ıe ·ı ış-
~d r " - 1 mata !!rıre , angın kon rol allın:ı tırfik ıı br.t kar lığı olarak. !L ıt1 .. eregıııcc, ordu • • ~ J b c 

1 
B h 

1jttıt,.;_ takdirdn \v:rupa J d' f elınnıı t•r. Fakat ::erek bura· ıı ırnıa)a \erı ctekt r. u u 
tuı1' d~,:,e )nrdım da hah- e ıye ç r ~ J dakı u komuıanlıf;ı. gerek c su takı knnu..rı ıasarı 1 bu;::un 
"'" '•ed Donanma Bakanlıgı ba kaca mu~ \<' kabul cd im ~tır Ta'a ~ lsıı il e azaıtılac:ıkhr. J\nadnlu i\bn•ı ı laf ılat \'ermem ş'.crdır. Ben- 1 goru ulmuş \ e kabul edılmıs-

~~ı~Y~u:ıcı ııı~~~~. n~~anJ::~: \nkanı, 26 l\!ılli Sa\Unm.ı ııın" on 27 bın tonilatoluk bır tır. Ta ar ~leclı ın cuma gun 
~~~; ı\\l1Jpa ordu 11_ Bakanlığına aıt ı V('r erinde ça- gemidil' Donanmanın orta bu· ku toplan! ında ~oruşulccek· 
L~ ~·~-••na ınustenitti. Ba lı,tırıl .. n 1 çı crın. T<'kcl g('fl!' \Ukluk e uçak ı:cm erındendir. t•r. 

)~li~la>ı A\ rupa or- mudtirluğu \ <' Gümrük l\Tuhaf:ı- Tam kadro le mürettebat Ankaı a 26 (ANKA - An-
~l4ı.ı ~ttı\lnıan kU\"\et ve ıa umum kt nıandanlığı ı çı erı- 'ı 2900 k şi ci\arındad r. Ben· karada El'nı<' gut uçak fabrıka 1

t ı\~)acagını iıldia e- n ila\~ tedı~e ' pılnı ı hakkın nıngton 1944 de ında kurulacak traktor Cabri 
ııı....~ 4:ı11 l>a ordusunıın 'ku d kı ıkı kanun •a~ ıha ı hlıkum t ı r. ka ının nıuka\cle i hu"un Zi-. 
'-~ eın· t B k "I ı "I ı · ı raat Rankas nda. \mcrikan 1\Jı ~ tttr t\ ırı bulunu) ordu. e!' u;. u •• <'t " "'<' 1• ınc g<' • Qunuet 
p~ \I "l"lıpa ordusu Jm nıış \t Bu!ç mcumcnı glinde maluındaıa gore uçak gemısın- ne~o'.' ~lalıne C nııa:.ı tcm~ilcı 
l' tııaıı1 nunc a ınmı"tır d k , " n et'<'" ·ııd ... 9 lcn ılıı Zıraaı Bankası uıııuın ,:"\~ lı:ır ar beklemek- " · e ç an • an~ı ıı ı .. e • .d ... ~I D .

1 
d ğ .. 

~.!t1111 l'oı~;stıkJaı Hı birli- ki ıniıı öldüğü 'e '.!20 ki ın n nı~ uru kk"ı u ge Hı 
1 

1 .er ' 
'ı"lıltıı , ... Ya dan krnu ııı:ık • Osman Kibar yaralandığı te· bıt ed·lmiştır. ı s:ndate~~l/.a;~n.~ılu~~ sı erı aıa 
'ı~~ b llaı 1 CakJardır. Daha ı 
~~~'" ı\t•\lnıan)ıııta Rus- K Bir mahkumiyet 11 

t~ •• ller Lınarıya ile ,\:ıkın aza geç'ırdı' Attlee ve Bevan Çin'e :'>'.ııQ "uru •Büyııuk ';\llıcaclclc. gazete· 
~~lq t '11 d tnıa~ı l olun- nıı u t ıoblıbırlmuı!~n 'nde, muharrir Kemal Sü\ke· gidiyorlar 

~ ııı da lı;u r ır. 'Bunlar ilr Ankara 26 - lım'r Sana:ı: · O re komüni. tlik i nad·, le ne"- j .\ı-.. ~leı .. r'~etlen""""ktir. J '" Londra, 26 (AA) - gi Par-
~ 'Qh , ........ d s• Ba~kanı Osman K bar, fz ren hakarette bulunan Ali KC"- .: • k · · ç il Ik n q... ~~ d~ ,, 1 rııuhimdir f:ı- ~ .,,,ı ıcra ·omıtesı • ın a ·ı •~ .,. b " .. ıı t nı•rden otomobille •ehrim ze mal l\leranı·ııı da' a_ı.na dun şl 'L• ı·t · d t" · k Cllık 

1 
• u Ulnıanıalıdır_. I ı erı r.ns ı u unun a\e ını ·a 

S elirkcn mtihıııı b r l:al.l atl:ıt 'l'oplu Ba n mahkeme-inde ~· bul ederek, :elccek ağu to~, e~ -1
1lfilakte ··ıd" mıştır Oıomobıl ık takla at- mm cdilmıs \e karara bag an ıuı a~larında Jş~i Partı ıne men 

t,11 • 13 n ° u mış, O maıı Kıbar•n kolu k•- mı t r uçu ab t ~orülen \ti up bır h!'~ etı komun.st Çın'e "' r hde :alarmda Ru- ı Tılmıs. ıkı arkadaşına ,bi- şey Kemal Mcram 4 ay 20 gün hap gondcrnı('\e karar \Cl'lllİ tir. He 
l'anda boro mevki111 olmamıştır. l\lucııe kabıl T!1en. sc \e 466 l ra 60 kuruş para yete parti .deri Clenıcnt Alice 

tı tı <'!' alık avlayan muhakkak b'r öliımdrn kurlu cezasına mabküm edilmi.tir. ıle J\nurın Be\an da dahıldır. 
t ~ ,~ildeki dınam:t j lan Osman Kıbar h<'r 'akı1kı San•ğııı ilk mahkümiyeti 0 1-

l-111 01 ~li parçalan neşesin' muhafaza c•mektııdır. duğu için hapis rezası tec l •- ' 1"" 50111"" 1 n unnl 
~, • nıuııırr. 1 Kendi ine geem .°' uo de<iL d"mlş1". ~ g EYLÜLDE 

'Buriln t~•• ıl~ 40,tlı 
Ü)alı bir tu whıb 

oUı bıtin.ınıı. I' 
~t~~'t\il" YENi ISTANBUL 1 _1 o 1 '-..~ it D,Bf\f TÜRK P.\R:\Sl:\ IS •• • 

.. ~ ~ l TÜRK PARA IXI!'\. DE('; Eni KIYMEl İ o o ş EL 1 Ev 
• "o~~ '(;Cllıl;: hu' kıı- •"ket l'ado Ba bA''Mnın L' t L"'<lllnd ı. Nermi. hükumetin proı::- . .. ' '"' 

l ~41 b~ltl.111: ,ı>artıuın raınında Türk :para ının de- •rurk para51nın kıymetının 1 B ·ı R D E N "' 
~ 11 dı)or k.~ kısım- ğe.nnın muhafaza <'dileceği- dü urıılmiye('eği hakkındaki ~.,, 

L 
11••1t ı: nın bildirllmt-si munıı ebetı~ le açık 'I' kat'ı ifadesini mrm-" l>a ... ı .. 

~~-il !;o~u -.-ı ada)Jıı- dı)or ki: nunlukla kar ılıyor , .e spe• 5 lbılraruı kndar 
~~ıı.~ct•~ı~ iıtndi \ :ıııfe- • h h kıilas' on ) apanlardan ba· cuıcbn alaııl•r bu ı.~ıı " "' .. r ,, cıBiz, canlı bir ısti sal a-

Bu muna~ebctlc kurulun dırek 
tdrü \"<" Amcrıkanın en tanınmı~ 
CC'rrahı mlitcha ıslarından bıri 
olan Prof no and l\I. K emme 
tarafından Wa hıngton büyük 
dçlınıt!' gonderıl<'n mektupta 
Dr. E!'rka)· bu yıik c.k ba:;;arısııı
dan dola) ı lıarar<'lle tebrık C'dil 
ın<"ktc hahi nıe\"Zııu unvanın 

Birlc')ık \ın rikada hır ınir rer 
rahısı nıiıtchas ısıııa tcH·ıh edı

'eb•'ecck en ~ uk rk drrcc<' oldu· 
ğu ve bunu ıhrııı cdrıı ımilehas 
sıslara düm :ıııın h<'rhanı:ı bir 
ıncmlckctıııd" kcndı ıhtı a s,ıha 
l .. rınd.1 icra) ı tababet hakkının 
umunııyctl<' tanındığı beyan \'A 

Dr. Berka~ 'ııı bo~ lece ıııc Jelliı • 
de rn ~ üksek mertebe~ c crı~mı~ 
bu unduğu J'a\c o unmaktaıhr. 

Prof. Klemmc'nın mektubun
da Dr Berka' \ asfında b'r kim
'C'\c malıkhet tahhine mazhr 
ol~1akla Turlc nıılletıniıı istanbu 
a adect m<'mlcketlerinin b: 1• 

tıp merkezi nazarı' lr değil a\ ni 
ı.anıanda ) a'nız orta~ ırkla ı.:al
nıa}ıp bıituıı dünyanın en ba~t~ 
~i.Air cerrahlarının bıılunrlultu 
bir merkez nazam•le bakabilere
ı,:i ka~d .. dilmekledir. 

Cavit Oral D.P. ye girdi 
nkara 26 Olu u 1) - l\ -

?iım~ız olarak Se~ ha:ıd!l!I mil· 
Jeh·ekili seçilen Ca'' t Ora .. 
D. P. ye yazılmışl r. 

DiKKAT! 
Yeni kanuna göre 

bayram günlerinde 

Yalnız bir tek 

gazete sıkacak 

(:ıueleoltr , 
· < cm ıyetının 
nt~rede('egı 

BAYRAM . 
GAZETESi 

~ ~ 'A : ..-ıırtıum,ık d hıslc dıyor ki: 1 kur·~· ... Clf~rltf, 1 ~ b •., ı 1 :1 atına ~ıren memlckctımıı e 
~~~ ~41ı bs frinc a- nasıl olu.}or da. paramıı.ın de- •Fakat hukiıınrtiıı •menfi İlan ,ahıplerııı<', tirajı 
~ ~· ~lı:lı u Unduktarı ğerini düşürerek bile bıle b r propagandaların eseri• o1arak .u.ı..u. '.!00 000 1 gcC'rrck olan bu 
b~ aı/'acıı1ı:ı:~nden cm.n guven ve kredı anaı şisı yara- 'asıflandırdığı hıı hareketleri • gazeıe} e ıları verınenın 
~~ıQ da ın ır, tabilirlz? Yabancı sernıa~rnin iinl<'yirı tedbirler a mast da YAPJ KREQJ ıııcnfaaıtcr1 icabı olduğu-

s·ıkaıılı'lı 1 in aat 

.. 

t..~,"11 111
1 :ııoı· Urluk sıfat ;çin kanunlar çıkarıyoruz. Ni- rasının Kı} meııni Koruma Ka şirefendi caddesi Kahra. 

~: ıı!_~:ar, tıı~~kkaktır k', ..,.urdumuıa :ıkmasını sağlamak liwın değil midir? Türk Pa- 1 ve 1 1111 hatırlatırız Babıali \-

~ ·~~ ~~ka ihtıra - çin .}apıyoruz bunu'' Yabancı ııunu bô~ le 5Uphclı hab<'rlcri BAN KASI ınanzade hanındaki llfıncı- edilmek Üıf'ı·e \nıerik;ı) a gılmlş olan <.ıir dl'niıal-~ baltan an cdı•n serma)enın bir hamlede, ortalığa alanları cezalandıran lık Kollcktıf Şırkeıi cmrı- tı ~ı gecliklilrrinden hazılıorı n r.niz Kııılha~ına kanlarını H!rmi
1
1erdir. Re imde ( o dan sağa 

it ta lı ~e lcal'şı.sındak; nıem:eketımiıi ılip supurmc- hukum er ıhtha etmekt<'dir. n zi brkli) or. doğru) 'l'tkin Görden11, \ anız Trmcl ::-edat f nal. hem irc su an < krrmıın, lla~du Ozturk, t~k~~ct:e~~ak, ~ i~nm~ Kım bd)kbir~di Buna mukabıl uTurk parn~- __ s_ı_o_ı_;_;;_c_c_o_;_c_c_c_o_~_~_~_a_o_ap_c_:~,~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~~·:':ri:f_K:·:a~n:c:~:·~<~~~tn:ı~ı~\ad)t:tteolan) \t Kenan Ourat gorulmcktcd[~ ~~tı 11 •b:ttct tsbnatıarda ada bulunabılir. Gaye, ilk ba- nııı kı) mctin'n düsiirüleccği 
I.' lldt~ ~ eyı ~sılr dala- kı ta anlaşılarak kadar a~dın~ habeı ıni ayyuka çıkaranlardan 'ı HQS MEMQ 
~ ~~ nıeın " kıl t dır. Bir mem'Pkcte, sağlam do birı o. un mahkeme~e ver;ı-
~" ~dı:ı r k•·~rıretıerdc \il şeklinde \abancı rrnıa\'e- m ~ adalete tc lım edilmiş de 
.."ı n,; Ilı a b ~ lltn ?ll<'n· si gererken paranın <!eğeri de ğıldır. \klı sr im abibi va-

~~~:ııbraat~niC~k vatan- mış olur elbette. tanda bır uman alınan 7 ey-
i ~r u~ıe ~eda ede- ıuı kararlarının memlekette 1 

~ ili Yaı>ars b Para polıukası çok taraflı sebep olduğu muthış pahalılı-
~ tıa!~~! lcrı "'ııtand.a~İar~ bir konudur Onun çın. ı:a\ e- ğı Jıatır'a~ arak, hukümctin ay 

·"' ll l' dolayı . 1 Jer<' doğru ııunaıı 'ollar d 11 ıı., nı har<' keti tekrar eınıis eceği-
~: 4ıı ~~~l'c~~tnnınaıa~~ae değıldır. Ası hiınrr bun•rrın ııi talımın etnııc. bü' ük panık-
~~ • lıılııı. bcı-.-:acı Lınıncnı~ en İ\ ısıni rcınekı r Adnan lerc \ol açılmasına meydan 
"b • " .,-""U ar 'l"nd' erns rürk parasının rlt>- t• 

·• t ~ •ara•rn ına ve " " ' , ernıemış ır. 
~ L)e~~ bııııu abıiarına sc- crındc hiç bır de~ı ik •k o'· Fakat menfi propaaıında 

~"C'tt "~ l. ı: kını c- tn:ı\aca~ıııı •eb!'plcr ''c anin- bundan bÖ) le de me)danı boş 
t ~llıtttc d urken. do,.,r ı b r 'o'da \ u •• ı- bıı'ursa a) nı pekülıis' onhırın 
<! Cltcl1n eg tirı e- dJ ınU bııc ~o t<'rııı· olu\ or. ıckrar teJ..Tar teeriibe edilm.c 

l~ıııı c Gmcti B 1 \Ol lk bakı ta ne kadar i zor dcği'dir. Bunlardan mıl 
11 b 'e tar fsız karı 1k,a. hakıkııttc. ka·kın- \onlar toplayan ar 'ardır llü 
1 ııa lı:at l lti- ma po it kıı ının kaç nı maz ıa küme in bu gibı1ere karşı •erı , 

~~ ııı Ba \ e- r ıı e• rr ne dc o kadar U) gun- tedbirler alması da beklen • 
cnıın letle dur.• yor • 

- insan gözlerini kapayınca muvazenesini kaybed er bazen!! 

~AEA/ 4YR/LA#..e 
IST~M/YPR.!/- 4/1', ( Hlf'
)(/(lıK'1:) i~/M p~-

44NIYP...(7.~ 

YÜZÜNfi" ,M~,.f#/
YP,ev,y _ 

... ' .. ,... . . . .... 
•• ' • • •• ı.. • - • 
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i f , 
~~ 

nbul'a inema 
ızı a•ını olacak 

ı ••••••••••••••••••••••••• . ........................ .. 

~ Dört bıfyük tayyare, Amerika'nın tanınmış siyasi şah- : 
; sıyetlerindeh ve sonatkôrla rından 150 davetli getirecek ~ 
•........................ . ........................ : 

mu}l m b r badı e olilcak r. 
H lton muc c c dun) ~ n 

on- her tarafın , hlanbula da r 

. n l\lon
GregorJ 

Frank 

Jübilesi yapı ldı 

broşurlcr ı;onderm ~t T. Od 
tuımak ıÇın ımdıdetı sun ... c 
15 - 20 muracaat \ ard r. 

oıel n d ş kı)ffil tamamlcın-
mıst r. Ş mdı muteha ·s· 

lar ıç kısmı ı e me guldurlcr. 
A).ni zamanda otelın gen ş 
bahçesının de tanzimıne bas· 
l,rnmı tır. 

Otel Boğaza dogru 11, Har· 
bı) e tarafında 10 katlıd r. Bi 
nada hususi apartımanlardan 
başka her biri 2 ) ataklı 278 
oda \ardır. llk uç katta bar· 
' ar kabul, t nhat alonları. 
) emek salo.nları, aııno, ma
ğazalar vard r. Yatak odaları 

bunlar n ustllnded r. 
Her odan n ban) o u balko 

nu. telefonu. buı dolabı; se ı 
n bıtışıktekı odalara aksett r 
mı)en rad)O u \ard T. O elı.n 

Qtc•ın onunde b r ) uı.me ha 
\UZu bu unae:akt ır. S.ılon 

lar \C korıdorlar ıçın 1300 
me rcl k halı dokunmu tur. I· 
kıncı katta mükellef b r :ırk 
kah\e.>ı bulunacaktır. Hu kah 
\ e ıçın Top kapı sara) ndan 
ılham alınacaktır. Otelın 3 
barı, 3 ~emek sa onu 'ardır. 
Yemek salonları 600 k ı ala
bilır. Bu) uk taraçadakı tokan 
ta l\I amıdek lere gore tanzım 
cdılmekted r. 

Ote n patınaj pb ı 40 mel 
re uzunluğundad r. Yuzme ha 
vuzu 400 ) lizücü :ılabılecek 
ha\ uzu...'l kenarında bır gaııno 
bulunacaktır. 

D \İRELi Be· 
tonarme. astımlılara ş" fah. bo . 
Çamlıca Bulgurlu .Mu~ellatası 
15. 

~VTEFE.:ltl.11( 

Dr. ABİlllEl.EK - Cilt \'e ZUh· 
re\ i Hastalıklar Mütehassısı . Be 
yoğl u. İstlkll. Cad. 407, Tel: 1 
41406 
DAHil.İYJ;-~~tÜTEllAS:Sl-1 iXTiBAR ÇA:\IAŞIR Fabrika-
! IAHPEYKER - Elektrokar· sında yıkanan çamaşırlar e\' 
d oğram. Cumartesl öğleden kadınının ze,·kidir. F crlköy 
sonra hastalara meccanen ba- ~1268. 
kılır. Harb') e Halliskll.rgazl 
No. 82. ...................... , ......... ---

EML K 
\ 'ENiKAPIDA stntscl kat 
600 m2 betonarme depo kira· 
lıktır Telefon: 13370. 

36 A \ ' \'ADI~ 11.E F il. İZ, 
Bostancı ile Kartal arasında 
bahçeiı c\ !ere milsait ucuz f lnt 
la arsıılar saııhğa çıkarılmıştır. 
Satış yeri: Bostancı Tramvay 
durağı, fınn yanı 538; te:efon 
52812. 

iŞ ARAYANLAR 
GllURl~K. BA!\K \ , Kı\:\IHiYO, 
naklı) at 'e pasaport lşlerı.nı 
takıp edebilecek bır genç iş a· 
ramaktadır. Her turtü rderans 
\'erebi' r. P. J\. 904 İstanbul. 
Telefon 24!):56. 

m.:ı.iKI.t M l' REl"l'I: 1'U(:1,.\. 
M - lstenılen iskelede nıotör 
te liıni satılır. ".\l üracaat. '.\tU· 
rcfte Tµğlacı Aytaç 'e) a Ga
lata A) taç Şarapc\ ·. 

f1MUttMthVY?1il <ili ı~ ~ 
' -01g!t41 #Af~ ı f. 

-102-

Rusyaya karşı ittif akfdt 

· TOS(' :\ a OPER.\Sl~Dı\ - l .t•\'la Gcnı;er, gcçcıı leı ıle h' içrr'ıl~ 
bu) uk ba an ile t eını.il ettiği To~l'a roliıniı , ilk o lara1', il-.i yıl 
en et Anl-.ara Devle t Opera.,ı'nda ~aratmı~lı . nu ı e im, o teın)İ" 

lin bir ~ahnc,ini c·anlaıul ırı}or ... 

LEYLA GENÇER 
ANLATIYOR ••• 

Değerli opera sanatkônmızın Avrupa dönü
şü naklettiği intıbalar - YabanCI basmda 

Leylô Gencer hakkmda cıkan tenkid
lerden özetler 

yuı:osla,ya \e isviçre'ye yap. 
tığı ba~arı 'ı bir turne:len 

dönmuş bulunan, Devlet Ope· 
ra ı'nın değerli soprano u Le\. 
l~ Gençer, Ankara'da kendısiv. 
le görüşen bır arkadaşım•ıa, 
son sc) ah ati hakkında ~u malfı· 
malı 'ermıstır. 

· Yugo av \'e isviçre li~atro
lan hakkındaki intibalarım 
ı;ok i) ı. Fe' ka' ade hiı .nü kabul 
gördum. Belgrad Operası, e ki, 
gelenek erı o an bir opera. Şef· 
ler kı) met ı sanatkarlar tecrü· 
belı \e guzcl ses i, abne tek
niklerı mıikemme'. orkestra a
rı i)i 

Gor<lLiğum temsill~rtlcn en 
çok Prokofıev'in ı Romeı ve 
Ju ıcl bale tem)i'ini beğen· 
dım. H:ırikutade bir halc'eri 
\ar. Ge eeck me,•sim Türkiye. 
:1 e bır turne yapınağı dü ünü· 
) orlar. Bızim sanatkarlarımıı:ı 
da memleket erinde sık ık 
görmek arzusunu izhar rtti!er. 
Ey ü 'de yapılacak olan ilk Yu· 
goslav • ·rurk • Yu:ıa:ı Fe tı· 
\t1lı'ne pC'k çok ehcmını~et ve
ri) or ar. Bu festival'in yakın 
bir i tıkbalde Mllleilerarası bir 
a 'aka top'ayaca!!ını kuvvetle 
lım ı t rdl\orlar. 

Bclgrad"da \erdiğim i'k ı But
te ı fh temsilinde (26 Xisan), 
l\lareşa l Tito \'e c i, \ekiller 
korclıp omatik \'e 'l'ıırk sefaret 
crkıinı hazır bu l ıınchılar. Tem· 
sı in sonunda se) ircileriıı teza· 
hiıralı beni tam on dört defa 
~ııhneyc çıkmak mecburivetin
de bıraktı. ;\faarif \'ekill'nin 
~erdiği bir kokteyl'de hemc•ı 
hemen butiın Yugoslav sanat
kfırları ve hükumetin ileri ge
lenleri i' e tanıştım. 

30 Nı an'da fe, kaliide ın1 i· 
ba'arla \C gelecek me-ısim tel:· 

n·ar temsiller verm~k vaatl:ylc 
Bel!!rad"dan ayrıldım. 

M nı a'iıka ve tezahliratı h 
' içre' de de grirdUm. ı.auı.anne 
(Lozan) tivatro,ıı ":i t"IT'li 'c 
ciddi çalı an, parlak lt'ımi 1er 
'cıı'n bu· tı,aıro: kıilıürlü vc 
mllşkülpe ent bir sevtrci kıtlesi 
var. 

!arı. Ankara Operasına men.up 
'.!'ürk sanatkarı Leyla Geııcer'in, 
Puccını'nın • ~ladame Bııtter· 
11~ • opeı·a ında baş rolıi oyna
ma ıyle takvıye edıldi. Ço • Ço
~nn rolu klasik opera repertu
:ınnın en wr rollcrınden biri· 
dır. llu rolu inandırıcı 5ckildc 
O) nam:ık, ancak ses. musıkı an· 
layışı \e tckr.ık bakımlarından 
bu) ilk ımklinlara sahip bulu
nan şarkıcıların harcıdır. Le~
IA Gencer, ı le bu çapta bir ~a· 
natkirdır; ro Un geniş imkiın· 
!arını tamamen kavradığı gibi 
temsıl boyunca ro U .ıü tesırli 
hulus arla zcnginlestırmcğe de 
mmaffak oldu • 

Bundan onra J,eyll Gen· 
c·cr'in c inin güıellik!erini \e 
hu~usiyC'tlerini iııretiyen ten· 
kidl'i. ) azı ını su özle rle bili
l'i~ or: 

So:ı sıra) a kadar dolu ola, 
sa onda eşıy e bırlikte ~lare;al 
'.l'ıto da hazır bu unu1 o "lu: sr
~ ırrıler bu ku ursuz Ttiı '· ~ ... 
natkirına son derece sıcak \'e 
dostane tezahiıratta bulundu
lar. Le) liı Gencer. opera sahne· 
m de her :r.aman dın'cmck· 

ten ze\ k dul acağımız bir sa
natkardır.• 

. Politika• G aıete ııi nin mu:.i
ki tenkitı:isi Branko ~1. Uragu. 
t İ no\ iı; (;t'n«t' r'İ n esini \'e tek
niğini uzun bıl\ hı İlll' E'lt\ ert'k 
nıetheltiktE'n sonra )Öyle. di· 
~ or: 

• lielgrad Operası'nın sahne· 
•• ınıle Pııccıni'nin • :\l adame 
Butterf) ı operasında baş l'O· 

lıı oynamakla, Le) il\ Gcıwer, 
Japon geyşasının acıklı tt.je
disıne ~ enıden ha) at verdi. Bu 
rol onun ) Uk ek sanat kab ı
)etıni orla)a koymakla k .. 'ma
dı: aynı zamanda Türk ıye'r.in 
opera lilcmindeki ga)ret \C ba· 
şarı arına hatırı sayılır bir mi· 
al teşki' ctti.D 

İs\'IÇRC'ı>ı:; ( IKı\X 
'rnl\'KİIH.Im 

. (:azettr. clr Lausanne • in 
:uu~iki tt-ııkiddsi , Le \ la Gen
C'er'i ·To~un oııerası~da ~ey. 
rrttikten sonra yazdığı ) azıda 
şunla rı öylü \ or: 

ve Tür:kiye___., 
r 

Garpta Rusya'ya kar§ı ittifaklar yapılırken, Ukrayna' da biıimle irrııcılır:: 
cakları dosttuk muahedesine ait müzakerelerin Ankara' da yapılrn°51111 

hOS 

bul etmiş, kara ve deniz kuvvetleri u mum kumandanının başrnurcıh 
olarak tayinini kararlattırmıştı. ) 

l _,,,,,,.,,._ , . 

'--------- ~. bt rb3 ı;ar ı ~· 
nanın lngilızlere 01t tıır f r R,\ ~Sı\ ·~ 1:\' 

ROi.Ü 

1 !)21 ) ı ı temmuz ayında Ro· 
man) a • Yugo la\~ a n Ro· 

manya - Po onya .le Bıı:tık 
memlekellerınde şarka . ) ani 
Rusya) a kar~ı tedaiui m:ı!lh et
te ayrı :ı)rı :ıskerl ani mıılar 
~ apılmıştı. Ağu:.tosta Var o\ a
da toplanarak bkk halınde bır 
i:tifak akdeceklc'"ınden de kuv 
wt e bahsolunıı\'Ordı. Eğer bu 
son ittıfak t:-ııak1'ult e te::se, 
Rusyanın garbında Karadeniz· 
den Baltık de!lizine kadar bek
lenen an aşma tamamıyle mey· 
dana gelmış olacaictı. Bu mü
him tcşeblıüsuı ı ·ı r.ı i i, So\yet 
hiikümeli) le hiç !>ir ıaınıın an
Jaşıtıak istemiyen ·ıc BJl§,;!\Jk 
aleyhtar' arını h :maye eden 
Fransa idi. Fransa, Husyanın 
maruz kaldığı kıtlık fclliketi
nın müsebbıtıi o 'arak Bol~cHk 
idarcsıni gorü' or o:ı idarcnın 
Ru yadan kaldırılm! .. ını isti· 
lOr \e halttı bu me ~ edE'n do
la) ı İngiltere ile boıu~ınıığı bi· 
le göze alı) ordu. İn"ı iz erin, 
mümana:ıtına rağme'1, SO\ ) et 
Rus~ a aleyhindeki Fr:ın ız p fı. 
nı tabii mecrasını takıp ctmı~
ti. 

Harici) e Komiser mua' ıni 
K:ırah:ın \'arsova') n sefir ol
muş, Polonyalı lar da ~losko\'a · 

~ a ı k defa bir elçi göndel'ml~
lerdi İngi ,ıerenin ticarı 'e si· 
~ası memurları da :\Io,,,ko\a·)a 
gelmışlerdı. Karahan'ın halefi 
Litvınof. ağlebiıhtımal a) rı a) • 
rı o'mak üzere, ingiltz 'e Al· 
man si) asi ricali ile tenıa !ar
da bulunmak mak :ıdı,lc acele 
R iga istıkamctindc hareket et· 
mı~tı. 

Bir davacı 
Mahkemede 
Tevkif edildi 

Dlin şehrimizde. bir mııhke· 
mcde. davacı tevkıf enilm i ş. sa 
nıklar serbest bırakılmıştır. lla 
disenin tafsilatı ~öyled ır. Aılz 
isminde bir şah , MuzaffeT ve 
Erdoğan isimlerındekı çocukla· 
rın kend ı ı.ne ait bir bisikle ti 
çald klar n• ldd a ederek hak· 
larında davacı olmu tur. Dün 
devam edilen duruşmada, dava 
cı Aziz mahkemeye karşı ha· 
karetamiı lısan kullandığından 
te\kif ed imiş ır. Esasen mev 
kur olma~an an ı klaT ise e' le 
rine donmüşlerdır. 

Bir basın davasının 

duruşmasına devam 

olundu 
Konseı"\ anıard:ı ı::c:-eyan •· 

l 'KR.\\'1"'.\ \'E 
'IÜRtı:İYE 

G arpta bu hfı.dıseler cereyan 
ederken Ukra\'nalılar bır

dcnbire. biıim'e imlala' ııcal:· 
ları do~tluk muahctlcs:ne a.t 
müzakerelerinin Ankıırada ya
pılmasını kabul etmisler. ba.· 
murahhas o arak Ukrarrııı Ka· 
ra ve Denız Ku\ vellcri umum 
kumandanı Jo"rouse')i Ankara)a 
ı;:öndermek kararını \ermi •eı
di. Ruslar da bu kar:ıra bil) ük 
bır ehemmi) et atfettıklerini 
söylemişlerdi. Biz, ö t e d e n 
heri Rus olnıı) :ın, !akat 
l\losko\•anın nü!uı.u :ıltına zor-

gı bir taahhütıerı ~ b 
nacna Cl h. inı~ıhzlcrı~o 
zuda suı sö~ ıenıeıerı 
ğıldir. , 

. i:-.1:"1 
POLO?'li\'A ELÇi ''f 
\ ERDIG l\IALl''..'lı\ , 

• ,c peY 
u kra)na, Kara ınııtl-' 

duları unıuın ııbb' 
Frousc'nln ba§n:ur );arar! 
rak gonderi nıesı . J)ı 

· baretti· go 1 erışten t ı;e(I 

!arla ne zaman a~ ce 
) apıııak ıstenıtŞSC ~tU· ·"-' 
daima menfı o!JJ1Uieri Jı 
ıltifakların prenslP nıi· e 
de olduğunu bıld~rıı~ A 

la sokulmuş bulunan mıllct'er· naenale~ h, Fr.ous ıŞ nud 
le do~tıuk muahedeleri akdi zı) areU bir nuınıı) • 

ı • • 
prensibimize daima sadık kal- geçemcıdı. ,.8ııı!l 

Yukarıda. Potorı3, a b! 
mış ve bunun üzerinde ı~rar 

e)lenıiştık. Rus So\yet huku
metinin de mu\'afakalı) le bu 
prensibimizi bllhas~a Ka[kas
yadaki milletlerle yerine getir· 
mekte çok habışkar bulunu
) orduk. 

Pkıa)na1 o tarih~erde, dış \e 
m.lli müdafaadan gayri ıs eri· 
n i biızat ted\ir edı.ı:ordu. Frou 
se'nin Ankaraya gönderilmesi 
hiç şiıphe~iz Sovyellerin inti
hap \e tayini ile olmuştu. Bu
nun sebebi basitti. Ruslar. ken 
el i a'c) h!erindc kurulan ittifak 
!ara kar~ı. Türklerle asken bir 
anlaşma ~ apılacıı~ı sa>ıasını 
hariçte 'e dahılde ~ a) arak, 
açlıktan mline' !yatı bozu' an 
Rus ha' kının mane\!)atını yuk 
seltmek btemb'erdı. Eğer İn
gilteredPn bir ihtar gelırse, şu 
ce,·abı \ereceklerdi: Türkler c 
askeri bir ittifak yapma· ı Uk· 
rnynalılar istemışlerdıl'. Ukray 

* \ ı:;sı SF.S OPERETİ - ÇABALA· 
~:\ KAPTAN • B üyük Operet 3 perde 
Hrr ~rce 21 ·ıı@, Çıı.r~mba, Cumartw 
\u Pa:ı:ıır maUne t aat 15'de n her Pa 
u.rıeaı. Tel: t 931!9 

* TE\'lfİO BiLGE Oper~ ll - Ti· 
MARHANE DÖNÖŞU, Operet 3 per· 
de. Her sece 21 'de, Çnr.şamba, Cu· 
marıesı ve Pazar matine aaat ı5'te 

•e her Puartesl. Tel· 49369. * K C<; t K S.\llSl'l - Meşhur Al• 
rr;an TRİOS ALBERTO'ı Komik Kulı: 
talar Tiyatrosu Temstllerl. Her ;Un 
saat : 14.30 - ı6.30 - ıB'de. Aynca: 
Per~mbe, cumsrtw ve Paa r se· 
ceıcrı saat 2ı 15'te. * .\POl.l.O ~ınKİ - Her .:un 16 (,5 
matine. 21.ı5 11uarc, pazar ıtünlerl 
10.30 matine. 

1 SiNEMALAR ~ 
IU:\ OGLtJ CiHETi 

* ALKAZAR : 'l'cl : 42562 - Meçhul 
Dcnt:ı:altı - Şehzade Slmb:ıd . 

fn olarak ı.ıo~k0\c"ıni· 
ta' in ettı11ıni s!i) n ., • ı:. ·a 
lonya ~efıri RUS) ııe 
rıne ge ır gcınıeıİdtt~ 
etmişti, ~ıuhını 0\'erııı ., 
la şu ma onıatı rıt 

A\•rupa \e Atrıe ye 
idaresinin RuS) adıı el" e 
nl kot'ıy)cn arzu 111 Jt 
dlrler. Bu ıdarcrı ı;ıat 
kalkmasına çalısBca ı; e 

çece 
geç harekete ge ·ltr ı 
gilizlerle Bolşe,-ı1' cJ11' ııl 
rla gizli bir arılıı. s e 
tur. Bıı aıılıı~rna) 8 

"# 
lizler Bolşeviklerlnd;r 
!ık hudullannıı k~ı>'' 
lerıne seı. çıkar 13r d 
Bunıı mukabıl RU:, er t 
ta inı;ı ız mcnfa:eİıc 
) ır hıç bır hare ıı ı 
) acaklardır. BU ~ıP r 
manlar da nıün31;t r 
!şlırlık ettirıJece ( \f~ 

------

iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_, 

4 :\la~ ı 'ta orada l'k • To)ca • 
tem ılıni \'erdi ın. Sefirımiz Ya. 
kup Kadri Bev ve •')İ. C'C'\at 
Açıknlııı 'e eşi. vr hlıtlin ~t'· 
farct rrkanı. Kliltür .\ ta-... miz 
Necil Kazım Ak es ha.tı:- btılun 
clular. Gcneve. Bern" ve T.au
sanne'da bulunan b:itürı 'riirk 
ta ebeleri de ge'diler. Bana ba-

• Uiln geceki opera tem ilinin 
rol tevziatı eirtdcn parl aktı. 
Rasta. Ankara Uperası'nrtan ,.e 
,;\ apoli'nııı San C.ıırlo Opcra
sı'ndan Le~ iı Gencer geliyor
du. Fiora 'l'o ca rolunde. ağır 
bp~lı ve samimi O) unu, hıç bir 
yapmacık bu'unmayan ve mu:;ı· 

ki ak bonunun •Cre,.endo• su 
na ı:ım miınaSI\ le intıbak eden 

den sem hAdisetcr dolJyı yle. 
•Dün) a gazetes ndc ııeşNdilen 
.:ı.ıevhaııen n zaferi• b;· ~ klı fık 
rr ılc bır karikatür ~ ü•iınckn. 
Radife Erten, Necati Tokyay. 
ErcUment Batanay. Yo ,,o B:ı· 
c~mo Ye Kemal GOı ses'ı ı ga. 
zctenin im ı ~aı s:ıhıbı F lih 
R fkı Atay, f ı kranın muharr r• 
Bedii Faik. )azı işlerı mudurü 
AH İh an Göğus. ka:-ilca·Urisı 
Semih Balcıoğlu ole) hlerlne aç· 
tıkları da\'aya dü.n l'oplu Ba· 
sın mahkeme inde dc\•om edil· 
miştir. Da\Bcıların Rrnkal ı Or . 
Suat ' l':ıhs i ıı T lirk da\-.ıj ı izah 
ettikten sonra söz ahn "'~nık 
lar avukatı Bıırluın A':>a~d·n. hil 
disede b.ı· kas•t olm~rl·ğ1•ı: bc
lirtnıi t r. sorgu u y:ıp •aıı Be 
dii Faik de, kinısey;ı r.akareı 
eı mediğlnı me e enrn bir :ınat 

* AR. '! el: 44394 - Celi& Kahra· 
manıar. * A 1 LAS: Tel : 401135 - Kaçak. 

«Tarsus» 
15 Hazranda 
Amerikaya hareket 
Edecek 
Akdenizdc ~ apm ' oldu.,u tu 

r · tık seferden lım nımıza don 
mu bulunan Tarsu gemısi 
l;.ı haziranda ~ apacağı Amerika 
cfcr ne ait haz rl klara başla 

m t r. Tarsu mCT.ka seferin 
de gemide bir dr erg· buluna 
r ktır. Tur zm Kurumu tar:ı· 
1 n an tcrtıplenen bu sergı · in 

oktorlar şımdidcn çalışma a
r ba lam•şlaTd r . Bu ser "de 
T k )ede ık• sadı Lnk ~anar be 
t ecck \C bu mevzu le ilgili 
hırçok de\let mues eseleri ser 
ı::'vc katılacaklardır. Ayrıca mo 
d m ve c ki kı)afctlere a ·t bir 

ef c C"kıbı erg le bırlık 
t e Amer ka)a gidecektır. 

Kütahya Şeker Fabrikası Anonim 
Sirketinden • 

Kütah) ada ) apılmakta olan Şeker Fabrikasının 
ı - E as fabrıka binası ve müştem·'~tı ta~. tu~la du 

ur.arı, beton. betonarme ve si\ a işleri ı~çılikleri, 
2 - Takrıben 3 Km. tulunde su isale boruları hendek 

lerinın açılması, borulannın nakıl. ferşi 'e kalafatlanması 
i e Porsuk Ça~ ı kenarında g erekli dınlendlrme havuzunun 
işçıl i klerl. 

3 - Porsuk çayı kenarında yapılacak olan pompa bi· 
nasının i ı.ıçilikleri, 
kapa ı zarfla ihale e dilecektir. 

ı ·ci madde~·e ait mu ... ak kat teminat miktarı TL. 1 500 -
2·ci maddeninki TL. 4.000.- . 3·cU maddeninki TL. 5.000.-
dı~ • 

Yukarıda ::. aı.ıh 3 maddedeki işçılikler için a~ rı a::. rı tek 
lıf 'erilebılır. İnşaatta kullanılacak gcreklı rnalıeme. fab· 
riknmızca temin edilecektir. 

Teklıflerın en ı:eç 7 haziran 1954 paz:ırte i günO sa:ıt 
15'e kadar Kutahya Şeker Fabrikası şantiyesine 'erilmiş ol 
ması lazım<'lır. 

İşbu 1 e talip olmak iste~enlerin fabrıka durumunu 
maha li şcraıti umumi ve bususl şartnamelerı görmrit üı.ere 
Kütah)a Şeker Fabrıkas1 Santiye ine müracaatları r:c:ı olu· 
nur. C66!l9l -

Çamaş1r Makinası Almacak 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğünden 
1 - Teklif alma u sulüyle 10 adet bü)ük -. c 10 adet or 

ta tıp çamaşır mak inesi satı.n alınacaktır. 
2 - Teklifler 22.6.954 gıi nü saat 17 ~ e k adar umum 

müdürlüğe v erilmış olacaktır. 
3 - Geç'cl teminat 2.500.- liradır. 
4 - Bu işe dair şartname Ankarada umum mOdıirluk E· 

konomi şubesinden . 1stnnbul da Yollama Memurluğu.odan 
(Kemeraltı Zurafa Sok. No. 41 Galata) 'er.lir \ e)a bura· 
larda gôru:ebilır. {6749) 

an temenni eden blr mektup· 
la, çiçekler gönderdiler. ~e ka· 
dar miıtcha ı.ı oldu~umu ta· 
rif edemem. E a en her iki 
memlekette de iıdeta bir çiçek 
>-ağmuruna tutu'dum. Gerek 
Belgrnd'da ve gerek İs\ içre' de 
Sefaretlerimıun bana gCister-

• dık'eri yakın alakaya bı has a 
miitcşckkirim . Lausanne'dan da 
gelerek mevsim daha uzu n bir 
turne rapınak vaadıyle ayrıl
dım. 
Dönüşte M ilfıno'ya uğradım. 

Sca'a Operası 3 Haııran 'da tem 
sıl edi'ecek olan \'C meşhur or
ke tra şefi l\l ıtropou 1 os'un irla· 
re edeceği Richıırd Strau~ 'un 

mektran operasında rol alm:ı· 
mı teklif etti. Fakat Ankara~a 
dcrha' dönmek mecburiyetind" 
o'duğumdan, bu teklifi şimtti. 
'lk kabul etınedim.ıı 

Le) la Gcncer'i "erek bir sa
natkar, gerek Türkiyenın bır 
sanat ve kültür elçisi ol:ırak 
Avrupa'da kaıandı ~ı parlak ba-
arı'ardan dola) ı t ebrik Pderiı. 

.SOJ>Rı\SO GEXCElt 11.\KKJ:\'. 
IU YAil.\NCI B,\SIND.\ ÇI· 
Kı\:°'. TE:\TKİDU:.:RDES 

ÖZETLER 

Dclgrad'da ('ikan •BORB,\a 
gaıetesinin mu iki tenkidcbi 
l\lllıajlo \'ukclrago\ ic <Belgraıl 
l\lu iki Akademi,i eski l'\lürl i ı· 
rü) yazıyor: 

· İstanbullu mükemmel mu· 
slklşlnas Cemal Resıd'in geçen
lerde idare ettiği konser saye. 
sınde. Türk do tlanmızla ku
rulan se\·inç verici musiki ba~· 

e ı~ le. opera gelcneğıne bır 
tazelık getirmt' ıni bıldi. Bu 
sc\ im'ı sanatkar. be) !ık usul· 
tere ba, \'urarak patetik o ma
da ıı. se) ırcıyc tesir etnıeğe 

mu' affak olu) or. Kendisine ya
pılan hu) lık tezahüratı 'c gon 
deri en çıçekleri ııcrçekten hak 
ketmiştir.-

· Tribune ılc J.auı;.ınne gaıe· 
te.,inde ~·ıkan lenkid yazı~ın· 
dan: 

:\luhtcşem, kndıfe ihi bir 
se e malik olan, ıntikcmmel 
\ e dı'bC'l' san:ıtkitr T.ev' ı Gen· 
çer. biti sık sık kar~ıla~tıAım•z 
aleladelik erden uzakl:ı"tırdı.ıı 

<'F.M,\l. REŞİ1'İN 
BA . i\JUSl 

Le~la Gençer hakkında Yu· 
go:.!:ı~ gazetelerinde çıkan ten
kidlerin hemen hepsinde. Ce
mal Re il Rey'in geçen'erde 
orada idare ettiği konserin de 
tekrar bahsi geçmekte ve de 
ğerli orkest ra şefl s itay işle 
an ıl maktad ır. 

Cemal Reşit'in pbano için 
bestelediği • Prc' udeSD ter, ge· 
çenlerde. :mili Orkestra tara· 
fı ndan ' e Pierre Fournier'nln 
solist olarak iştirakiyle Paris'te 
çalınm15tı. Bu haft a şehrimize 
u'a an Fransız sanat dergile
r inde çıkan yazılardan, Cemal 
Reşit Rey'in yeni e serinin. Pa
ris musiki çevre'erin1e tam bır 
başarı kazandı ı anlaşılmakta

dır. 

davası olduğunu söy'en.i•tir 
A\ukat Suat Tahsin 'l'ürk mah 
keme lüzum gördüğü takdirık, 
ehli\ukuf tetkikatı yap ima ı
nı teklif etmis 'e bu te;:ı f KR 
bul cdılmı ı r. l'ılahkemeni11 ıa 
yi.n eıtığl profe ôr \'ıılııı Tur
han. doçent Sahir Er:mın ve 
ressam Cemal Tollu'dıın nııite 
şekkil ehlivukuf beveti vazı i 
le karikatiırü telkık eıtık•en 
sonTa rapor vererektir .. Duruş 
ma Konscn•atu:ırdan ha7.ı lııı· 
susların sorulması ıçi n başka 
güne bırakılmıstır. 

Taksim • Gülhane Parkı 
arasında otobüs işliyor 
İ. E. T. T. İdaresi Bahar b:ıy· 

ramı miinasebetıy!e Tokslm!e 
Gülhane parkı arasında yeni bir 
otobüs hattı ihdas elmiştır. Bu 
hatta 31 t emmuz aksamına ka
dar işletilecek olan otobüsler 
hergUn saat 17.30 a karlar saatte 
bir ve 17.30 dan sonra yarım 
saa tte bir hareket ettıril ecektir. 

* ELfü\MRA - Sahte Ş()val)e • 
öıum Yolcuları. * İNCi • Tel: E.4595 - Mesallna • 
l'o d:ınnın O:'tlu. 
* LALE : Tel: "3595 - ÇdU: KBh• 

ramauıar • * LÜKS· '.!el 40380 - A a Dü en 
Kadın • Kardeş Kurbanı. * MELEK : Tel. 40888 - Zafer Ya· 
r~ı · Palyaço. * SARAY: Tel. 41~6 - 3 Kızın 
Romanı. * SÜ'MER: 'I el : 418Sı - Bir Ba• 
banın OözrıışJan , Damptı Hain . * ŞAS: Tel: 88792 - OUnllhkAr 
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Ter:ıancmiz. sahalarında muteraımn ... ıı. 1 d" p. 
kadar demir saç hurda 6 ton kadar D 

1 rıııııtt·J, 
ton kada r HURDA P!RİNC kondcnser bO but" 

dil 
kadar hurda kurşun ve 50 çift kada1' !(t r. 
çizmeler paza rlıkla tersanemizde saııı:ıca el> ,., 

1 ı:ortl1 tf ~ 
İsteklilerin hurdaları ve şarınaıneY itib:J ti 

gUnıinü öğrenmek ll zere 28.5.954 tarihindcıı14 . ı:s6) 
lesi, pazar hariç her giln saat 10 • 12 \C (Ô' 

malzeme servisi şenJğimize mıiracaatıarı · 

Gaziantep Belediyesi 
M .. d .. , .. ..., .. nden u ur ugu .11• \e ~ 

750 lira a) tık ücretli blr elektrik bır ~~~eıer ııı 
sek miihendisi alınacaktır Ta Uplerın ıf e 
mtracaat!arı illin olunur. 
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,· ...... ~.ran bir volkan ·ndifaı 
90 ···•·•• , ..•••.••••••••••••••.•••• 

n evvel sulara gömülen bir ada bir gün sonra ~ 
········Yeniden denizin sathına çıkıyor ~ 

~ ······ ••....•.................. : 
ıeç~2 )ı biık:ıç Gemi, tahminen bir gun <'\\el \crdıklPrı gıbi denız ka)nama-
(a11 ;rdu. Den:l su'ara gomulduğu bil1tri!en a· ) a, gokj lizüne doğru duman'ar 
eııı111 apon Profe da hizasına gelmıştı. <;ıkma) a başladı. Homurtulu 

ark n gu,erte- Tam o sırada ınsanın k .. mnı seı;lerle gür ejen bir fı kırma 
~tcta:t<ı§larm n durduraL·ak dehşetli hır gjrul- ha ıl oldu ... içinde u, taş, top-
~~d'rdı. tü koptu. Bır glın e.,e· h'lbeı· rak \e ale\lı dumanlar \'ardı. 

- .i\ l anıara adeta su) a atılan bir 

getirdi. 19 temmuz 1940 da 
Orgenernl o'du. 

atom \e)a HıdroJçn bombası
nın ınfilakına benziyordu. 

Profesor fotogra! makinesıni 
kaptı ve ınfilAk noktasına doğ 
ru çevırdı. Çektiği resim tıp
kı atom bombalarının infılAki 
c.:masında çckılen ı esımler ı;ı-

bi idi. ! 
Denıı.in ortasında su kül c·; 

lcrini ha\"a)a metre eıcc fırla-, 
tacak ka<lar kuv\'ct i bır ınıi
liık ancak su) a büyuk bı: bom 
ba atıldığı takdirde tılf'\ dan.ı 
gctırılcbilırdi. Sonra fı::ıkıran 
suların arasındıın be\ az kor 
haline ge mış taslar dı ~avı u u 
) ordu. Denız, ateş kusan bır 
roket gıbı. ha\ 3) a !ırl tmadık 
hır şey bırakmadı. llu R a en
gınde tam bır kı)amet manza· 
rası \ardı. ı::trafa saçı1 an ate~ 
\e kiıl :,ağmurı) e .,em .)ı )"" 
kıp ka\Ul'BQı!ıtdi. 

nuııınn, ate. \'C sud. n nıU-
rekkep ındıfa mcrkezın-

dcn m..ınıkün olduğu kadar u
zak a mak laıımdı. \nı hır do

' nıış e donen gcıııı son ~ olla 
oı adan uıak aşıı·kcn cehenne
nıııı sonu ha a gclnıemlştı. 

Ustclık ku\\ ctlı bır ruzgar 
da csı,} or, oniınc kattığı ~akı
cı maddelcrı alabıldığıne sü
rüklu.> ordu. 

A radan bir kaç dakika gcç-ı 
tı. lkınci hır glirilltu i.e 

bir patlama o.du. Kesıf du
man kumelerı ha,ada .)umuk
Jaşmaya başladı. Deniz artık 
bır ateş denası halinde .dı. 
Gbk) üzıinu ı e kara bulutlar 
kaplamıstı. Guneş donuklaştık 
ça donuklaştı. 

Hava o derece ısındı ki dı
şarda gU\ ertenın ustU daru:
maz, nefes a'ınmaz oldu. 

Gemide herkes ıçerı~ c daldı 
\ e kamaralann kapaklarını k:ı 
pı) arak cehennemden uzakla~
mağa baktı.ıı 

yukarıdaki satırlar, ortadan 

fTehi'rden Röportaj f 

Migros ne yapacak? 
- IJ -

•••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• • . . . 
. . 

«Migros, e5nafla halkı birbirine yaklaştıracak; 

t icari hayatımıza terbiye ve 5ayg ı esasını 

iade edecek» 

. 
• • • • • . . . . . . . ........•...•.•.••. . 

•••••••••••••••••••• 
Yazan : SADUN TANJU 

Mıgros ne ~apacah'! Orta \e 
onun aşağısında bır hayat 

seviyesine • ahip lstanbııllula
ra, bütün ihtij aç madde crmı 
en u~gun fijatla, en hl kalite
de \ e hilesi?. olarak 'erecek. 
;\ligros bıi~ ük istih ak merkez
lerinde, içinde her ,c.} in .:..-tıl
<lıgı bü)lık mağa:ıalar açacak. 
Se~) ar .Mıgros kam) onlariyle, 
ılıtiyaç maddelerini hıı1kın a) :ı 
ğına sötürecek. Ve !hti}aç m'ld 
de'erini, bu.zat kendısi, ,·as!ta 
kul:anmadan istıhsal bölgele
rıntlen temın edecek. Dö) :ece 
müstahsıl de miısteh'ık de oeın 
nun bırakılacak:ar. 

Esnaf soruyor: 
•- Biz ne olacağıı..,ıı 
:'llıgros cevap \'eri) or. 
•- Tıcarctinızc d~\·am e<lc

cekı.ıniz. İsterseniz, ben kendı 
hazırladığım malları siı.c de \e 
ı·eceğiın. Tayin ettiCim karlar 
çerçevesinde bu m:ı .arı satabı
leceksıniz. Ben sızin ticaret:ni 
z.e mani oımıyacağım. isterse
nız teşkilatlanır, be:u:n gibi 
siı de mallarınızı müstahsilden 
teının edebilir iniz. Ben esnaf 
arasında )er!eşmiş b:ızı kotu 
ge enekleri yok etmek gaycı;i) • 
le hareket cdi)orum. Ben, hal 
ka hizmeti 'c bu hizmetin kar
şılığı a:ı bir karı sa> e edinmı
§im. Ben ıstıhlAkin artmasını 
temın cdebılırseın ~ fını ha.ka 
i~ ı kalı teli, ucu:ı hilesiz mal 'c 
rirsem kaz.ancımın da artaca
ğını bilıyorum. 

Benını gibi du~iınüyorsanız, 
size yardımcı o:acağım. Yok ah 
:si fikirde i~eniz, rekabet sahası 
açıktır. Benimle mücadele cde
bılırsinız .• 

E snaf sıılanı)or: 
- .Seııiıı'c nasıl rekabet 

cdebi:ırız? Kuwetlcr ar:ı~.nda 
ınu\•aıcne olmıytıcak kt!.• 

Migro 'un ce\abı =u· 
• - h tı\"\ et erden kasıt, zih 

nİ\ rt ı-e. endı~cnız. ) erı,ırled r 
İstismarcı z hni) et. rC'kabct ıa
nımaz. Eğer, endışcıııı mdlı o:ı 
kıından ı.e, bu zam"1rla b.r ~ır 
ket kurup ıkı - üç .nıı . .-0.1 ıı a 
sermaye temin etmek mı:•~le 
bıle değı'dır. Sızin :.ıs l sık:n:.
nız bence, mc !ek mensupları-

ııın kalabalıklaşına:.ından, )ak 
satıcııarının çoğalmasından 'c 
ı izliktcn dogu~ur. licnımıe )a 
paeağınız mucadele sızı atalet 
ten kurtaracak. Rahat \ e k.asık 
kazanç şek inm dcğı tırmck 
zorunda:.ınız. At satıp çok ka
zanmak metodu} la değı ı; çok 
satıp geçıminiıı temin etmek 
metodu) la çalı~ınalısınız. • 

Esnaf itiraz ediyor: 
•- Ticaret gıbi çok rıskli 

bır mevzuda, kar nisbctını bı
raz) ük~ck tutmak hata mıdır?» 

Miı:;ros, cernıl \Crı)or. 
- Hısk ha~atın her {aalı 

~etinde \ardır. Tıcaret hı?r şey 
den e\' el kar temin etm'!!:, 
kese~ i mlımkun olduğu kad:ır 
çabuk do durmak de~ı'cl:r. Sız 
bir ~mmc hizmetı görü)orsu
nuz. Hizmctinlzın k:ır~ılığı da 
be lı nisl>ctlcı 1 geçmemeli•ıır. 
Aslolan hizmettir. Ve Lu an
layış, her şeyden e\ v"ı bi• mes 
!eki tcrbh e mcsele,,ıdır.ı. 

Esnaf, çaresiz olarrık, tekrar 
a)nı suali soru)or. 
·- O halde 'ben ne )ap:ıca

ğım?ıı 
lligros'nun ce\ ahı kat'idir. 
•-- Benım zihnı) ctımle ışc 

) eni baştan sarılacaksınız. Yn 
benım mallarımı, ) ahut da kcn 
dınız tedarik edeceğinız ma'l. 
rı daha ucuz fı~ atta :, ! kaliteli 
'e hiJe.,ız olarak :;:ıtacaksır z 
Enıın olun kı, kaza,ıcımz hu
~ünkilnden daha az o mı}acak· 
tır. Sonra. umun:ı bır s:ıadet 
atmosferı ıçinde insJ 1 kendısi
nı daha mesut hisseder. İçınız 
rahat, \'icdanınız r:ıllat, J.afa
nız rahat olacak. Halk!a c,naf 
arasındaki münasebctlcrın kar 
şılık ı saygı esasına daya lma
sı, ne mesut bir netice o , c:ık 
tır • .Hu;ün bundan mahrumuz.. 
Ama olacaktır. Benim fa:ı:iye
timin ba ııca temellcrindl!n bi 
ri de budur.n 

E snaf zoı aki bir ala) cılık'a 
• Yani sen hır tcrbıyc 

mlıesse:.e:sl mi olacak:.ın? • 
Migros. Emın: 
•-Elet diyor. Ticari lıa~a 

tınmda en büj uk noksanın bu 
olduğunu görmlıyor musunuz~ 

Sizi uslandıracağım~ • -----
Elazığ Yollar 8. Bölge Müdürlüğünden 

1 - ı:;, safı artnames nde ) az.ılı 100 adet mahruti çadır ka 
palı nrf usulu ıle satın alınac ı.ktır. 

2 - Ç'adır arın muhammen bedeli (30000.00) otuz bin • ra 
oluı> ı:eçki ıeminatı (2250.00) ık! bin ıki ~Uı cllı lıradır. 

3 - İhale 14.6.1954 pazartesi :;:unu saat (15) de Bö!gc 
:'lludiirlıiğü Satın alma Kom is) onunda yapılacaktır. 

4 - Bu jce ait fenni \e hususı şartnameler her gün mesai 
saatlı:rıııda bölge malzeme •en·isınden (150) kuru~ mukabilin 
de alınabilir. 

5 - 2490 sa} ılı kanunun 32. maddesine göre hazırlanacak 
1.arflara 50 kuru5luk p 1 ı sç,k edilmiş fenni 'e hus i ~artna
me, ı:eçici ır.minata ait mektup vera makbuzu ile- 1954 l ılı u
earet odası belgesi konulaı•Dk en geç ihale saatınden bir saat 
e\ ve! komisyon başkanlı!ıına veri ecektir. 

6 - Para 'e bcnıeri ;:!tbi herkesin t:linde bulunan ~e\ ic .. lc 
mühlirlenmiş zarflar ka' ul edilmez ve posıadakı ::ecikmeıe: na 
zara a'ınmaz. <65~2) 

Sümerbank Ereğli Konya Pamuklu 
Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 

1 - Muhtelıf tip hatalı bez:erle parça bezler. iplikler, pa
muk ıcleileri tisttlpliler \"e hurda malzememiz açık arttırma 
usulU ile 10.6.1954 pcr,embe gilnU saat 14 de mucsscscmizcle 
satılacaktır. 

2 - Şartnamesi Slimcrbank. Ankara \C Kon~a mağazala
rıııda. Ka~ :.eri ve Adana Pamuklu Sana~ i l\lüessese'erinde, fs
ıanbulda A ım \C Satını '.\llie:.:ıcsci l\!udurlüğilnde \'e nıilessc
semiıde görülebilir. 

3 - Müessesemiz satısı ;apıp yapmamakla serbesttir. 
(6621) 

,_ 

lbni Sinô'nın Bininci Yıh · 5J 
Hemedan'da ibni 
SinG'nın kabrinde 

Yazan 
Kongre~e ge'cn aıa)I arıula-

nna göre uçak 'e) a oto
mobılle Hemedan'a göturdıi· 
Ier. Bizım he) 'eti Tahran'ın en 
se~ ı en liahsi) etlcrındcn \ c 
mahkemeı Temyız ılc Şüra)ı 
De\ !et Rcisı çok değerli dostu
muı. Ali ile) 'et lıcy hususi a
rabasına alaı ıık ı::ötürdfi. Bu z:ı 
tın mliteaddıt oğu •aı ı.ıdan Ce. 
\ad Tıp tahsi ini, cerrahi ihtı· 
sasını İstanbul'da ~apmış, bı
raderi Fıruz da bızim İktısaı Fa 
kıiltc:.ınin Gazetecı'ık EnstıtU
sundcn mezun olmuş 'iC bizle
re son derecede mis:ııil'pCI"\ er 
Jık gostermişlerdir. 

Yol!arın ~ ağmur ar hıısebİ\
le kısmen bowlmasından bsıan 
suratli, bıızan )a,•aş bır eyirle 
7 saatte lleıneclan'a' gc dıtc \'C 
ıkı gece orada İbn! Sin.\ ıhti· 
Cali dolayısıylc ) eni yapı'n"l o
te de misafir edilerek aynı ta
rıkle \'e 'asıla ile dö.ıdilk. J\luh 
terem Kral 'c Kra !içe de a~ nı 
kara ) o·u~ la geldıler. 

Gıttığımiı guniln aıtş:ımı İbni 
Sintı'nın adına açılan ı;:enl~ 
buharın üstundeki !ıcykc i nu 
tuklar söylenerek açıldı. Yakıt 
akşamdı. Otelde istirahat et
tik 'c yerli ) abııncı ze\ at ile 
hep İbni Sina hakkında gorü~
tük. 29 Ni an'da ibnl Sina'nın 
hır abide şek!inde yeniden ya. 
pı'an türbesi açıldı. nutuklar 
so) lcndı. Kral bu munascbctlc 
gu:ıel bir hitabede bulundu. 

1\ııtuphancsıni gc:ıdık. Salon 
da scnmli hiıkumdarlar tekrar 
kongre de egclerini hey'etıcr 
halınde kabu ile kongre hak
kında edindığimiz intıbaları 
sordular \e iltifat cttıler. 

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl üNVER 

Ressam Bihzad min) atunınün bir tablo:.unda İbn-i 
bir resmi 

dıl Ali Asgar Hıkmet vazifesi
ni tam bir başarı ile ifa etti ve 
herke i m~mnun etmeğe çalıs-

Sina'n ın 

ı. bni Sına tUrbesi nıudı.ır emir· tı. Hepimiz'e ayrı s')'rı a!Aka· 
lcrdcn Kabus'un kabri gıbi dar odu. Hey'ctimlz ''e şahı:.-

iran'ın en cana ve ruha ya
kın \'e en cazip taraflarını kon 
gre vesilesi) le gormem:'!ln bi
ze bahşcttiğı iyı ıntıh:ıknmız 
sonsuzdur. Gelecek yazımıula 
kardeş İran'dan dônu~timiızu 
anlatacağım. 

inşa edilmiştir. İçınde İlmi Si- !arımız namına kendisine §tik· 
na namına bir Jfıhid yok. Yal ranlarımızı blldirdiıt. 
nız uzel'lcrl Farsı;a ifaclcicrle ı------------------.--------· 
şiırlcr c siı:.hi guzel bır mcr- K.. •• y 11" 
nıer kaplamışlar. l)j\'ar arına opru apımı anı 
da sulus celisı ı e lbni Sına'nın 1 
nıc hur kasi<lcı ruhi) cı.ı.ıı nıeı 5 y il 7 · 8 '"I M ··d ·· / '" w .. d 
mcrc ~azmı ıar. amsun o ar C/ o ge u ur ugun en · 

llcmedan'da en eski iıbidc 
\e i\Iusevileıın en muhım Zl\ll· 

retgahlanndan o an E •er ~lor 
daha' 'ın kahrını de zi) arct et
tik, 'c hatıra defterını ımza

ladık Iranın lırık şair crınden 
Baba Tahir ın Rubaıle.rınl nefıs 
bir suı ette ba tırm.. rı gos•e· 
rı~ or kı bu ztıtın Aşık ve mec
liıpları çoktur. 

lbnı Sina'nııı bundan on asır 
önce ) a~adıgı Hemedan şehri
nın kapılanndan bır ı ydoır.
daki arslan heykelinı gordu.-. 
Orada kapı kalmamış, !akııt ba 
eakları kınlmış hcyuli in tıın 
zım ctmisler. Mevcut kısım ':ı
rını İbni Sina'nın göl"'iU"ti gibi 
hız de temaşa ettik. 

29 Nisan aksamı idi. Heme· 
dan'da son bir ziyafet verdi· 
ler. O toplantıda Ali He~'et 
Bey Farsça, Arapça, Tıil·kçe 

kon ustu. Bızim He) et bl~ksnı 
Ord. Prof. KAzım İsmail de 
Türkçe beliğ bir hitab.e i?::ı mu. 
kabele etti. 

30 Nısan sabahı saat dörue 
doğru Tahran'a dlinduk. O· 

te ımizdc hazırlanıp kdpanı ce' 
sesine )etiştik. Burarl3 her 
memlekete söz ''erdllı!r. Yıne 
başkanımız bu sefer Farsı;a bir 
hitabe irad ıle İran lıub.ümt'tı. 
ne şükranlarımızı kongı•n ba • 
kanına \C hazır o'anl,na bil
dirdi. 

BÜ suretle kongre bü~ ıik bır 
basarı i'e sona erdi. Ri) aseti 
ifa eden tran1ın de,·ıet \'e kıi'· 
tiır adamlarından Uim \'e fa-

1 - Tokat Hla\eUndc Zılc - Çekcıek )olunda Çekerek ır

nıası uzcrınde yanı acıık b.r betonarme köprü ıle Ordu ı ınde 'e 
Orou Çamba ı ~olund:ı \tJ ~le et ıımagı uzerınde )apılac:ık bır 

betonarme kopru a' n '-' rı taliplerıne ıhale edı mek uzere kapalı 

ZJrt u u il ı c eksı tmC'H' ~.or.ulmuştur 
2 - Çekerek ırma ı üzcrınde ~ apılacak koprunün bedeli 

kı!~h 126499 02 ıra \e r.ı.:,akk:ıt teminatı 75i5 !ıra. Melet ır-

m~1;ınoa ~apılaeak koprıı tı" bedelı keşfı 153484.53 ıra \c mu
' .:ı .kı>t tcmınatı 892'i l•nd,r 

2 - 1ha'elcri 1 'l h zir :ır 954 ı;ıer em be gıinü sa:ıt 15 de 
Saııı un'un Malas) O!l me\ ı:ı:r:de bölge mudurluğu binasında ~ a· 
pı'aı·aktır. 

4 - Ta inlerin bu tekrH· önemde bir kUorü in5aatını taah
hüt idare \ e~ a koııtro: etmt"k sureth le in~a 'e ıkmal ettıklerine 
dair belgeleri ekliyerck ';' h:ıziran 954 akııamına kadar bölgP. mU
dJr"li~une müracaal ·a ~ <'!<.'rlılı: belgesi almaları 'e en az 15000 
on beş bin lira nakit serma' esi bulundu~una daır banka mektu· 
bu \ t--.S mevduat cu1ctıın. ilıraz etmeleri Uzımdır. 

fi - Taliplerin Sl54 frııc ine ait Ticaret Odası \ esikasıyle 
tcmır at mektubu ve) :ı m~kr.uzunu 'e Çekerek köprusü için 633 
altı \ÜZ otuz üç kurn \C l\oca'i köorüsu için i68 yedi .>li:ı alt
mış se~iz kuru5 bcdPI n'ttk:ıbili bolgeden alacakları ihale dos· 
:,-asındaki eHakın her b.r;rc 50 t:cr kurus uk pul ~ apıştırarak 
imzalanmış kop) aları 'c ~ e'erlık belge ini dış ıarfa ,.e tenzilat 
teiciif erini ie zarfa Yc•\&l":ık iha e saatinden bir aat e\"\eline 
kad:ır komıs) on reı iil.iir.e makbuz mukabılinde •;ermeleri ilan 
o!ıınur. 

Postada 'akl gecikme n nazarı itıbara a'ınınaz. 
6 - Çekerek köp:-lisüııür. bir dosyası Tokat Nafıa müdür

ıi unde, Kocali köpılisilnün bir dos,>ası Ordu Nafıa müdürlU-
ğlnot' gorulcbilir. (6487) 

.:--~~~~~~~~~~~~~-~ 

TEKNiSYEN ALINACAK 
Di)arbakır As. inşaat ve Emlak l\llidıirlü!!ıine 8i5 lira 

iicreUe bir .tekni } en <yüksek mühendis 'e) a muhendıs} a· 
lınacaktır. Isteklilerin gerekli belgr.lerilc Dl.}arbakır As tn-
ş:ıat 'e Em:ak lllüdürlUCline mUracaat'arı. (14G6-6-ii0) 

Eortes· sene l\foskova nze
rinc ileri hareketini o ıdarc 
etti. Sımolensk 'e Kiyeiı ıap· 
tctı.ı. Pakat Hitlcr 1942 de 
kend sn frlka)a Rimmele 
Yardıma :;önderdı. Bu esnada 
müttefıkler Tunusa doğru ta 
nrruza geçmişlerdi. Guderian 
guçlüklc kurtu arak Alman) a 
) a döndü, zırhlı .birlikler u· 
mumt müfettişi oldu. Burada 
>e.nl tanklar yaptırdı. 

kaybo an bır yanar da~ın 
) enidcn nasıl faali) ete geçU
ğını tas\ ir etmektedır. Hiidı e, 
bundan bır müddet ene! Pasi
f ıkte ecre) an etmıştir. Re im
de goruldüğü gıbi dehşet \'erı
cıdır \ c denızın ortasıııda ol
muştur. •MıyoJln• isminde vol
kanik bir adanın battıktan son 
ra tekrar teşekkillüniı göster
mektedir. 

---------------------------------------------------------------------------" 
A n'aşıldığına göre Guderian 

1944 de genel kurmayda 
H tler aleyh nde baş gösteren 
cereyanı biliyordu. BLLn unla 
berablr oradaki hazırlığn ka· 
tılmadı. 20 temmuzdaki sui
ka d n neticesiz kalmasından 
sonra Hitler kend'sini ge.neT 
kurmay başkanı tayin etti: 
Guderlan bu me\·kiı 19'15 mar 
tına kadar muhafaza etti ve 
harbin sonunda Amerikalılara 
esır düştU. 

Guderian esirl'ği esnasında 
Amer:kalı suba)larla temas 
etti. Kendi inden kara. ha\ a, 
deniz kuvvet eri içın bir ku
mandanlık hakkında rapor is 
tend . Gudcrian raporu hazır 
ladı. Truman'ın bu rapor üze 
rıne Amerkada bir yüksek 
kumandanlık ıhdas ettiği sö) 
lenlr. 

EsBTcttcn döndükten sonra 
Guderian ,·atandaslar na i"i· 
ınııt telkinine çal ş•ı. hatıra•ı 
nı Uzdı .• Batı A\•ı·upa müda
faa edılebTr mi~· başlıklı 
bir eser neşretti. Amerikalılar 
la s kı münasebeti sa\ esinde 
ton zıımanhırrlıı .\lm""V""'n 
'nllh"m ~.Jhsb etlerınden biri 
o.muştu. 

Bır gun ewcl yine müthiş 
hır ıııdıfa ile yok olan ada bu 
sefer sudan bitme gıbi taşı 
toprağı i e fışkırmıstır. 

Dünyanın en geniş indifa bol 
gelcrinden birı sanılan pa

sifik dcniı.i bılhass.ı As) a kı) ı
lannda uzun hır volkan çcm· 
beri ı'e sarılıdır. Bıı tilrliı yok 
olup yeniden meydana c;ıkan 
ada ara burada sık sık rastla
nırdı. Onun ıçin Pasifık ada
larının ıclLclclcri de çok tah
ripkar o ur. Japon adaları bu 
sarsınlılı ku~ağa dahildir. Sar-
ıntıların denızlcrde meydana 
getirdiği dalgalar o katlar yük. 
sek \e açtığı çukurlar o kadar 
derindir ki gemllcti içine alıp 
bir daha dışına çıkarmaz. ~u
nun tarihte bır çok mısaiıeri 
vardır. Hatta bu ~Uzdcn LC~<>k
kül eden bir dalganın bir 
limanı butiln sakınler.:,,~ bir
likte boğup ) ok ettıği söyle-
nir. 

r.cdla ,\ . 
~~~~~~~~~ 

Beş yaşında bir çocuk 

yandı 
Kutah~ a 26 <Husu;,ll - Ha 

mid'>c mahalle inden beş yaş· 
larında Afet GUJer adında bir 
çocuk evde ate5le oynarken P. 

teJLndcn tutuşarak yanıp öl 
müştUr. 

' 

Garson ;paranrn üstünü ge
tirdikten sonra. bırakılan bol 
bahşişı alıp ı;ekılmişti Dışarı 
çıkarken Dworkin, bir bahrı
) elinin ) anında l:ayet şık g-ıyııı 
miş bir kadın gbrdü. Yanların· 
da da bir ~erscriyle. bir sukak 
oro pusu 'ardı. Hepsi de f•tıl 

1 
gıbi sarhoş olnıuş, J·ayık )aJ ık 
gülüyorlardı. 

Birdr.n aklına ~<'idi. Bir gıııı 
Gu~ 'ı zıyarcte gittiği wmaıı 
yerde onun pas:ıponunu bul-
mu tu da alıp cebine ko~ muş
tu. O giinlcr<le faL.la <'roln al· 
dığından bunu unutup gitmiş· 
ti. Neden sonra aklına ~c'di
ğinde bugün 'ere) ıın, \"arın 
vere) im idyc ~anında ~ezdirir
kcn sonund:ı para çantasişlc 
birlikte çarptırıvennışti. On· 
dan sonı·a da böyle bir sev oı
du~unu arkadaşına aı;ma!!a u
ıaıı ını•ıı. Sıındı na ıl olclu\ a 
yeniden aklına ~elıvordu. Bunu 
,·arındaı; tcıı \'Ok Gu\ 'a anlata· 
cak, öıür dile) ecektı. 

Allalıım, diye düşündü. Guy'a 
anlatılacak o kadar tok şc)i var 
dı ki .. Kendi~i için ~aptığı bir 
sürü SC) in bedelini de ödemesi 
JAzııııdı. Sallana sallana cadde· 
~ i geçip bir başka bann kapı
sına kayboldu. 

Afyon kaçakçısı arap sırtını 
ilıı"ar• ; .. • D>lorlcın r 

dairesinin önünde onu b ekliyor 

du. Para ını kımin ı;aldığını 
an adığındanberi kaç "ilndür 
bu halde beklıjordu. O\\Orkin 
isıediğı g bi tedbirlı da\ rana
maıııış. arııhın bamosun:ıa U
zeri markalı mcndılıni. dıi•lır· 
mlıştu Para•ını canından ~·ok 

Se\·diğinden arap deli) c don
mu ıu. Şu anda aradan ha) il 
zaman gcçıiğı halde hiı..ı hıd· 
detin den tirtır titrı) ordu. 

Birden meran en !erde bır tıı 
kını garip esler işıtıt. Bunun 
Uzerıne hemen Usı kata lır :ı
~ ıp durumu konırola başladı. 
Dworkin ) anında başka arka
daşlarını da getirmiş olabilir· 
di. Tedbirli da\fanmak ı:erek
ti \ma yanılıyordu. Ge'en 
Dworkıu değildi. I:lay,·anca )a
pılı iki adam gelmiş, sert sert 
Dworkin'in kapısını vurmp~a 
başlamışlardı Bir tanesi de ce
binden otomatik bir tabanca 
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çıkaı·nıışu. 

Kapı)ı bir daha do,düler. Ce 
'ap alama\ ınca aralarında a· 
rabın o z:ıman kadar hiç dur 
ınadığı bır dı'le konıış:na{:a 
başladılar Arap bu dıh orta 
A\rıtpa mıileılerinden biri.ıe 
ıııl o duğunu zannetti Adamlar 
bundan s~nra usta h!r tavırla 
kapıyı açıp ıçeri girdiler. 

Bu adamların da D\\orkın·in 
pcşınde olduklarını anlamıstı. 
Fakat kolay kolay faka basacak 
değildi. A)aklarının ucuna ba
sa basa meı·di,·enlerden aşaj!ı 
inip karanlık sokaklardan biri
ne saklandı. 

Bir nııiddet sonra da bu ta· 
hammülünUn miıkAfatını gör
mekte gecikmedi. Dworkin kö
şeyi dönüp, bulunduğu ı;okağa 
sapmısu. Su-tında ceketi yok
tu ve kenditı<le deJWmiş gibi 
bir halde y{lrilyordu. 

İçıııdcki hını; bütiln şiddeti· 
le a) aklanclı~ı şu anda arap, 
kudurmuş gibi kiifurlcr sallı· 

)Ordu. D\\Orkın b raz daha yak 
laşınca onun fitil :ibi sarhoş oı 
duğunu anladı. 

Arap yıldırım gibi adamın 
üstilne atla~ ıp onu daha karan 
hk bir köseye sürükledi. DY.or 
kin onun bu hareketinin farkı
na vardığı halde ne sesini çı· 

karmı , ne de fiziki bir muka
vemette bulunmuştu. Hiçbir 
ŞC} e aldırış ettiği yoktu. 

Dworkln .,,anki ö!müs gibi 
)erde yatarken arap ceplerini 
) okla) ıp, ııara~a lpktı. Aradı

ğını bulamamak onu daha be
ter kızdırmıştı. J(üfürUn blni 
bir paraydı artık. 

Sonra bir kenarda ele geçir
diği bir kaldırım tasını alarak 
vilzfint! vlizüne vurmdıı hııqla-

dt. Kaldırım ta ı birbiri ardın-
dan ınsarsızea inip kalkıyordu. 
D\\ orkın'in b sı cansız. kansız 
bir kemik yığınından ba~ka bir 
şey kalma} ınca~ ıı kadar da ın
meğc devam etli. Sonra a)a a 
!ır'adı. Bir müddet ~erde yatan 
ccscd: siızdü. Sonra etrafına ba
kındı Kimsen n olmadığını an 
!ayınca son urat:e oradan ka~ 
mağa başladı. 

xxıv 

l'ılirlıım Gu)'a cŞimdl nasıl
sın? Daha hısın ya?» diye so· 
ruyordu. 

eOff !Başımı bir görsen sar.
ki tokmakla ezık ezık edilmiş 
gibi.• Basının arkası bir ban
dajla sarılmıştı Şu anda ken
di yatağında sırtüsıU yatıyordu. 
Yanı başında :'ıtlriam vardı. 
aBu iş nasıl oldu?• d11e sordu. 

llliriam buz kAsesindekl bez
le onun alnını sildi. ıPorsôlen 
bir \'azoyla ben yaptım• <liye 
cevap verdi. ~Kusura bakma 
sevgilim. çok müteessirim ama 
bundan başka çarem yoktu. Şa
yet bu suretle seni ba.-ıltm;mış 
olsaydım onu öldürecektin Sim 
di bunları unut da dinlenmene 
bak,,, 

ıFakat benim orada o!du~u
mu bilerek nasıı takip ettin?• 

<Başı : 5 t nride) 
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Bir Sanayi Bakanlığı 
tesisi isteniyor 
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:nayı erbabı kcndı er r.ın devlet seklorunc nazaran d:.ha az hi
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~a) Llı gtlmruk. tar re ı kan ,11, 
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tedır. 
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YARATAN SABUN 

Cilt bak1mı için hu,uci hir 
formülle imal eclılen Puro 
Tuulet ~.ahunu dlrlinizio 

~izli kalan :;iiz.elliğini mey 
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X llOIU 25 8.1 
33 
30 ~ 
3~ 

2'7S 
48 ~l 
P4 ... 
60-
r.11.-
36.-

• ~ı -
3475-
3ı90-
29SO-
2925-
2613 -

• il 5 
14-

• 25-
100 -
2110. -
:zn. -
280.-
27~.-
227.-
205.-
230.-

0000.-
1400.-

• 220-
360-
180.-
115-
ıso-

• ao-
ııo-

• 80-
• 65-
1 92-

23-
22n 

-.--... 
103.-

36.;0-
3300 -
307S -

292l -
19~ 

ıs

sa -

300 -
28$-

-.-
230-
-.-- .-

- ıoıoo. -
1900-

-,-
190-
-.-

220.-
152-
150.-
-.--.--.--.-

> 

> 

Erzincan İl Daimi Komisyonundan 
1 - çık eksiltme) e konulan i:ı aşağıda :österılen mahal· 

leıdc )aptırılacak ilk okul inşaatıdır 
2 - Bksıltmelcr! 14.6.1954 paıarle i ::ünu saat 14'de il dai· 

nıı komı )Onunda yilpı:atakur. 
3 - Ek ılımelcrl ayrı ı.vrı ~ apılaca ından ıltcklılerin ek,,i't 

mc) e ı:ırcbılnıeleri iı;ir. ıha le gunünden llç ı:üıı e' ve! 'al!lik 
makamına dıl<ıkçey'e mıirı:ıca.ıt ederek bu i~e b<'nzer b ı· de!a da 
15000 lira ık ı yaptıklannı ,.e ~ a dl'netledik'lerıne da:r \e~ika· 
larını ibraz ederek alacakları veterlik be'gc'eriyle 19:54 yı ı tı
careı oda ı \<'Sika ı ve teminat makbu:zlarını ibr:ız e•meleri 
lazımdır 

4 - Bu işe alt şartname l.e6ıf vcsair e\rık mesai saaUeri 
dahıllndc her ı:iln ıl daimi kombyon ka,eminde ı:orulcbilir. 

P~tadaki gecıkmeıer kabul edilmez. (6i37) 
ilçe i J\ii) u Kt,.ıC bedelı Ge(id teminatı 

En.incan Kcrtak 28550.36 2141.28 
Tercan Pımasıl 2987.2.88 2240.47 

Tercan Mırzıoğlu 27698.77 .. 2077.41 

Kemah Aşağı ihtik 29817.02 :.!.236.28 
Rcfahı)B Söt:Utlü veya 28226.36 :!116 98 

Karayaprak 

İ. T. Ü. İnşaat Fakültesi dekanhğmdan 
1 - Fııl Olteııılı intl~acı için heherl 330 lira muhammen 

bPdclli nDmune ine t:)g'Jn 16 adet masa açık eksiltme ile sa· 
tın ı.lırnrr.ktır 

2 .. Bu ı c aıt k-ş·f \'e şartname hcrı:Un mesai saat'erin-

1c ı •'>üiıe ekrete ı.ginclc görillcbilir. 

3 - Açık eksıltıni' e haziran 954 salı güntl saat 10 da yapı
lac.alt o'ıı"l bu ihale~ c ıs•ırlk edebılmck için 396 lira muvakkat 
le!"' na•ın ıhalede .. on\t~ İ. T. Ü. Hznesıne ~atırılmı o'ması 
,art•ıı (65U) 

VAT.AS 

Güreşçilerimizin 
yapacağı maçlar 

Hususi mahiyette olmak üzere Japonya'mn 
muhtelif şehirlerinde müsabakalar yap1'acak 

Tok)o. 26 (AA ) - Turk ı:: ı 
ıc ekibınıı kazanmış olduğu 
z, fer. Jun grce ımparator 1111·0 

Hıto nun kar.:!eı ı olaı Japo·ı 
gure [edrr t ) onu başkanı 
Pren:ı ~ı kaz:ı'rım teri p ettıtl 
hır k, bııl rc,,nıı il· kutlaı mı • 
tır. Turk :,ıurc~çilr>rı bu sabahı 
Tok)o'ııuıı en guıel parkların· 
dan hırı o!;ı ı :\Ie •. ii nin ,yanınd.ı 
bulunan otelıcrindc (\"oıılh 
Jlostcfı d nlencreı: 'e aileleri 
ne mektup .} azarak ı::cçımıışler 
d r. Öğleden sonra da çar ıdn 
ıılış • \Cl"İ~e r.kmıslar "c şch· 
r n gorulme.c d<'ğer \Crleıini 
gezn11şler<I r. 

Yann, 'I'ıırk gure~çılcri tı cıı 
le dun\ aca tanınan Xıkko ehri 
ne gıdccckler cun•ı. ı:-linü de 
mcı hur Fujı dağı çe' ı·e:ı nde 
ıs, ıçre~ ı andıran ı:uzcl manıa· 
ralı Hakonc :\li,>anoşita bölııc· 
~ nde bır gez.i.ıti v<.p:ıcaklar-dır. 

Turk giircş federas~onu baş· 
kanı \ ehbi Emre. ~erlı Japo.1 
gÜr<'şt'İlcr, le b,r r.rı karşılaı.i 
nıa ı~·ıı hazırlık ,·nptığıııı bil· 
dırınışt r. '!'iıfr el!ıbi ıki gııru· 
ha a' rılarak Oz.ıka. llıro i111.1 
'e Cııg, t:ı da r,ürl· Jcı· ) ap:ıt·al\ 
tır Vehb Emre. Türk :,:ürr çı· 
lcrınlıı h r a·ı ö ce meınlcket
lcı ne dönınC'ğı arzu etmelcrı· 
ne rağmen Japon halkının bu 
:ırzu~unu )erir c gctırmek ı • 
edıklerını de ıJa\•e etmıştır. 

Rır Jarıoıı gazete:.inin ne ı j, atı 
Tokıo, 26 (Turktc!) - •O::.a· 

ka 1\lainichio t'::llClcı;i Düfi\a 
gureş sampi) 011asıııın net reler 
ııı tahlil eden uzun bir mak.ıle 
ne rc1mıştır. 

:\lakalcdc .bu ı.u abakalaı l ı 
başlıca husus•~cıını, ilk deta 
olarak her mil!ett• menııup dun 
) :ınııı en büyi:k gurc ı;ilcrının 
IJir ara}a gelrr:elcri. ke:;ı yetı· 
ıııı teşkıl eltiğı bclıl"tılmcklc 
'e bılhas a, TPrk ckıbı üzeı ııı
dc durularak öyle dcnılmel.;
tcd.r· 

Turk,crin, ~ctıı' Rus rakıple 
rıı i ~rnmış olmaları, a~nca. 
şu bakımdan muh ınd r k• 
~Rus ekıpı. n1mı a'tında şcım· 

pı~onanı ı::•r<'n muı.abıklar, e· 
a ında, Rusy nın i gal altı· 

ı a aldıı?ı \ e zorla Sov~ etleı bır 
lığınc ılhak c.tığ 16 muhtel.' 
memleketin en eçıııe giıre~ı:ı 
lerındcn miıt1"ekk:ldi. Bunl.ır 
ara ıııd:ı en rnll\ dfak olanları 
ı e, E tonyalı I::nglo harıı; ol· 
nıak Hı.ere, Giirelilerclı. O <~ur
cıller kı, an'anevi •bir Tıirk Spo 
rıı ohm gıireşi, K:ıfkasya'cfaki 
'riirk hakımıycli ıralarınıla oğ 
ı ennıislerdi .G:irc~ fısladları o· 
lan Türklcrın birincilıeındcn 'e 
şımdı Rus işl!ali altına g ren 
\ e Rus. namı altında gure • 
lcre okdlan e~kı ta1ehelerinın 
ikincilığindeiı daha normal bır 
netice olabilir mi • 

Rtı.slann mı1.1k~·ılığı 
Tokyo. 26 (A.A.) - Salı ge· 

ce i şamphoıı1uk final macları 
na başlamada11 evvel, puan me 
selcsınde ş'dd~tli bir ihtılaf çı 
karan Ru,,Jar, 1954 dunya anıa 
tor ~iırcş saınpiyonluğundan 
~·ekilmek t<'hd dinde bulunmuş 
!ardır. ıakat milletlerara ı am:ı 
tor gurcş federasyonu reısı 
R~ı:er Coulon, Rus he) eti rcı· 
si Dimitri Smolin'ın bu hare· 
.ketin! blöf olarak karşılayınca. 
Sovyetler -iıımış ve müsab:ıka
lara devam ederek dun) a şam 
phonluğunu bir puan farkı ı
le (36-15) Türklere kaptır 
mış!ardır • 

P. Langlois, 
Cari Olson 'a 
Mevdan okuvor 

Xew York, 26 (1'.lT.A) 
Fran ıı: orta siklet bok şam· 
p1yoıılarındaıı P t'ıTe Laııglo s 
burada yaptığı karşılaşmada 
rakibi Giardel:oyu su götiı ı ıncı 
bir şekilde yendikten sonra. bıl 
tiin Amerıka spcıı· mahafıli bu 
bok~ör hakkında mii bet bir 
fikre ahip olmu tur 

ı.anglo~ ~endiğı rakib' Glar 
del'o'nun bir re\ anş teklıfıni 
rcddetmış. [akJt bura mukabil 
düm ı\ orta sıklet şampı\OnO 
Caı İ • Bobe, Olson'a nıe\ da•ı 
okuyarak onu döğiışe da,·et et 
mıştir. 

Tı·nls 'c Uaı:olık kortlarınıla 
de\ aın eden ıenıs mlbabaka· 
Janna ıştirnk t'den iJ..ı 

tt'nı çimiı. 

Almanya - Fransa 
Milli futbol 
Karşılaşması 

Pari 26 (TJT \) -
~a 'e \ 'man~ .ı aa ator 
rutbcı) l kını! l'I karşıl:ı .. ması 
30 ma) ısfa Lııng\\' de l apıla- ı 
cakıır 1 

\lman i"cde~a,,onu bu kar· ı 
sıl sına ıçııı k'l<!rosuııu tesb·~ ı 

etmiş bulunmaktadır Halta 191 
ına} ıs tarh nc!r bir aııtreman 
maçı O\ ıa)an nıan takımı İn 
gilız uçuııcü i;ı nden Queens 
Pııı k Rangeıs • 5 O ına~lup e: 
ll\ ştı 

Fransa kupasını Nice, 

Marseille'i yenerek 

kazandı 

Paris. 26 ('!'HA.) - Color.ı 
be tadında ':Cl 803 seyirci 6· 
ı und<'.,~apıl:uı kar ıla mada :-.; i 
ce. Marsc lle'i Z-1 mağlüp c· ı 
clerek 11153/54 Fraıı a kupa ı.11 
kazanmıştır, 

200 Bın Turk hra ından d.ı· 
ha fazla hasılat elde edilen bu 
karşıla ma kalit<' bakımın· 
darı pek )Uk ek olmamış \C :'\i 
cc takımı iki golurıii de ilk on 
dakıka ıı;inde •olaı;ıkları Xur, 
bl!rg 'c saııtrforları CarııigJi:ı 
vasıtaları) le l,r.zaıııııışlar<lır, 
'.\!ur eıllcnin \'Cganc ı;oliınl\ i· 
se !l5 ıı cı dal:ikad" da isveçlı 
,\ııdersson atnııstır, 

Almanya futbol ~ampi-

yonluğunu Hsv Hamburg 

kazandı 

Jlamb ırg, 26 (T.H,A.) - Bu ı' 
rPda ~ apılan karş.la mada HSV 
Hamburı: takı-nı kV\' etlı raki· l 
b Kıı eri ulcm"i 5--.-1 ,., bi a· 
~ır bir magluoı:;cte uğratarak 

lmama şamp•,oıı•tığu u ka· 
:ı:anmı:;ıtır 

Kare! Sys nakavtla 

yenildi 

Bnık.srl, :!6 <T H.A ) - Bel 
~·ıka'da ağır .J:lf't boks aııı· 
J.oİ)nnu Karcl ··~ı> ir Kübalı :\İ· 
no Valdes ara-ında } apılaıı mu 
sab, kanın 4 i1nciı ra\ undund.ı 
i"\ıno \'aldc rı.!ı:ibıni naka' t e 
dcrck galip gc mı ıır. Ru kar ı 
!aşma. du ı:;a sığıı ıkle:ı c;amp 
)Onluk dömıf nalı mahiycti01 
taşımakta ıdı lıra bu maçı ~a· 
.anarak bok ö. d'JO)a şampi\.l 
mı Roclt Mareıano va karsı do· 
ğüşmek hakkı'" m:ılik oıacak'ı 

Antalya Daimi Komisyon Başkanhğından 
1 - Vilhellmiıin Elııınlı ... e Koıkll'eli kazalarına b:ıl:ıı 20 \'C 

Isparta '•'ayetine bağlı 3 ko) un 27:W80 lira muhammen kc~ıf· 
li ~eraltı suyu arastırma \C işletme kuvulaı ı inşa işi kapa 
zarf usuiü ile ek~iltıııc)·e konulmuştur lha'.c 14.6 lfl54 pazarte 
si ~linü saat 1 l'dc viliı~et nıak11 nıınrla icra kı!ına<'akıır Zarfla 
rın iha'e saatinden bır saat c\ \eline kadar konus~on başkan 
lıı;ına \erilmesi lazımdır 

2 - Geçicı ıemınat 14633 20 l radır. 
3 - isteklilerin ihale~e ı:ircbilmek ,çin 2490 sa}ı'ı kanun· 

da t!dat olunan ves:ııkten ga} ri ış•n teknik chemmhe•,nde dı· 
fer bır işi ba ardıfını \C~ a "da ı c ''e denetled ğinı ı:ösıerir bel· 
gc ibraıı şarttır 

4 - Şartname \c plan Xafıa ?ıludur t.ığunde ı:örulür \'e ıs· 
tc\enlenn adrcs:erıne 13 60 lira mukabilinde bııer örnek ıoı 
d~r lir (H736) 

/./. -r4.ıı ... -
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tcıtürk • • 

Universitesi 
için hazırlık 

HükUmet, 
•• guven oru 

Meclis'te 
aldı Y <na~ 1 l:ıcide) 

1

. en kısa bir ıamanda ikmal edi· 
ıo~cak o.lan tedbır er lerck Diyarbakırda Mühendis 

.\ a Urk u.'d~kten sonra: Kolejinın. Elazığda Zıraat ,.e CBası l lndde> nillıip du un~ılıııedlğin~. Ana)a-ı ğıl. fakat )akalarına yapı;1p cı.i· 
kur 1 Unl\·ersıtesı te· 1 Erzurumda Veteriner Faklilta c- tüyle karşıladı!!ını anlattı. Şlh· sa mahkemesının ıarurı o up ol- e lo etmek cabc>derdı. 
\·a~ ~ca 1 Elazı , Dı~ rinın tesıslt>rinin bir an ev\'e! ıyetten uzak ka'mak i te)en be madığını ordu \e dı~ po itika)ı Daha dUn ı;eçım kampa!l\ıı<ı 
er . e Erıurumdakı ınşa51na ba!}lannıası. ~ annamede tt>z) ifkar ke imC'l"r tas\ ıp cttı. Böhıkba, ı ) erine o· e~nasında ıııeııılekt>tın bütun a, 

"e aının tekemmül et- 5 - Atatilrk Ün!\ersitesının bulunduğunu, muhalC'fetın da- tururken Jnonu kendisıni tebrık hında en denı öz'eri en pena· 
raıı111 . k 

~ta h n puruzsuz o. ·uru acaf(ı bolgelerdeki devıet ıma hata'ı gö terıldığını ... on ı.~- , etti. sız bir ,ı>kllde so) e;. en b'r ta· 
azır bir hac ge· miıP~ e e eri) 'c> işbirliğinin .ığ· çımlerde elPm verici hAdı f! er .S \ .\IE'I' .\ (l.\ OÜLl'':-i L'!\' kını •rısanların bıı!!ün bıınloır- ta 

A. •tUrk ~ • . !anma ı olmadıysa bunda mu ha efetln de C'EV.\Bl mamı;. le unuıup bu kUrsu)~ çık 
tın nı\er~ıte nln 6 - Ataturk 'Ünh·er ilesi it>· payı bulunduğunu byledı I> ' Tenkidlere D.P. Grupu adına malan "' ıııane\ı ıkl'mden hah· 

h.~rlaın detaylı harita- sisleri sahalarının ağaçlandınl- let memuı·ıarı. ünher ıte \e hA ::;amet Ağaoğlu ce,ap \erdi. !\hı se ka'kısmaları. maalt>-ef bu in· 
' l'lnnnıasından sonra ması için miıtehassr !ardan ır.ii- kım er hakk;ndaki sozlerı .1~ilp· ha e!ctin tenkıtlerınde bir )e" sanların ;.ine c kı muc;ırıe ı• ta•1 
'ctt ın Yapılması, met rekkep ağaçlandırma 'e kü ür· hem buldu. Şımdı)e kadar me- nılık v madığını, dmagoJı }apıl· larırı<la ı-rar ctııkler•n ı:ıp.ı• e· 
at ~e 1

1
erinin haıırla· I teknik ekıbinin lt>şki' edilml' i mur ar \e hakimler arasında ta dı ını, Turk mı letının son c- der Bu hakikaı lızerıncl" dıkkat 

" e e~ nln al!ı ay so- ı . 7 - l\lılli f<:ğıtim Bakanı C'e- fıye hareketlerine girildiğini fa çimlerle ıktıdarın maddi \ e ma Je durulmak lazım re lir. flizce 
.\ azır hır şekle lal ~·ardımcı'nın b~skan•ı~ında kat .hunların iyı neticeler \'er nen sahadaki işlerını t.a vıp el· ı iki ına~ı seç•iınleı:~· ondan e\· 

t~ it t· . Ataturk ~nıvcrsıte tesis sahal medığlnı anlattı 9SO beyanna- tığını anlattı. Sen er Somuncu \e'kı zamanla bu~un ba amıık· 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Menderes'in 
Amerika' ya daveti 

fBıı•ı t fnriöf'I 
da\ ayı ~ ıiriiınıeı.: için diirtellt 
işt• sarılnııştır. 

AmC'ı ik:ılılıır, t:ınıııııı 'lr can. 
ılan olan Mılrliğiıııilln ılrğcriııi 
anladıkl arını runıh•ırı eisiıııbin 
zh arf'li nıiııı:ı ehrt h lı• çok h:ı
rareıli hiı ,rJ.lldP hrllı etmi ıer 
diı. \ merlkan nıilJPtinin hıı ka
bul tartı, i hiı liğınin hıılrnmrt· 
lf'r ııra ın ıl a kalıııadıgını. ıuillt>t· 
ltrr mnl oldııguııu oıta,.ı kov. 
nı ıı~ ıııt ki hu hal. Atııı-ı ika h!ı 

kumellııin hizimlt' <lah;ı geni 
(i lçıidr drlP Hı nır ini ellıetfe 
ko layla ıınr. 

Sanık üe .., 
(D.ışı l incide) 

ke.nd ine tcca' uz eden a k 

, _ 
·aııdarnıa 

öyie 

Und nn~r ıte 1 ha- lannın istimliık i~lerı 'e s;:ıir me:.ının Ana) asanın tadi i lı.izu· ı oğ u'nun ·Neden hep m!lzl:!en ta olan ~eni rlC\ re~ i keskin bır r urki} enin el ıl«" nıenılş Sl'r\f~f 
ına: PfOJelerı., ıh- p:ob emlt>ri etrafında gerekli ıcı ıııtına işaret etmesine rağmen bahsedı ı~oı .. 'ualını ee\aola.ı· bıçakla kesip birbirınden li\Iranl ka)nak l arı. ıımrnııa \e terak. 
~ ıtu lize e kaf! mık kık erde bulunmak ve ıcap edrn bu be~annamedt bu cihetin siı- dıraıak bu 1>tıbdat mazısıııın bır biıviık hiıd' ed r lHrr \etle· khe ha r~t ıtu,an. ı;alıskan blr ıı • 

•~den nıa.r \e yuksck yen· \e aci tedbirlcrı almak uze kütla geçi~tırı diğıni, rııd~, ve ı Türk tarıhlndcn çıkarılaınıyac.ı- rimızi muhafaza etııı<'k denıok· lınl k ı ''ardır. Riz clo t bile oha. Dlirı bir teenliı hidi f' ı daha 
't n k nıilrekkep bir re 6.6.1954 pauır günü hır he~e resmi ilan mcvzulnrına da temls ğını, unutulanu~acağını söylıdı. ra ı~ı o~suzla~tırmadan koru· ı.ıkı bir ~ol arkada ı bilr olsa, oldu 

ser Urulması,. tin Doğu'~a gıtmesl karar awtı- edılmediğıni belirtti. 1 Programın şahıslar hakkında hıç nıak •ç;n bunun liıerınde lıeha·ı )ahann biı ınilleltı·ıı ~.ırtl ı ııı ta Dur şel r m•ld nı i • f hıı 
b e aıt proJelPrin nlmıştır. Dış politika) ı tas\lp etti Zira· hır ı nadı heılef .~ııt~11adı~ın_ı. mahal durmak lazımdır. Denıok giirmdi bır gaH' ılrğiJ, mu tt- 'P"~ M hni esı d ha olmu•· 
Dasb k ate 'erilen ehemnıı~ete i tırıık fakat bunlar dıktatordtl denı ı· rasımizı on dört senelik dene· ırk hedefleı in irap f'ttlrdiği bir •u J-!fıd ~t'n n a·· atı SO> le· ' a an ' ın seyahafı'ne ehemmı'yet etti. Para kıymetinın muhafaza. yorsa bunun tarıhı. bır h~k:kat d<', kenriilcrının de itiraf ettik· 1arurc.>t <IİH kaı ıll\onız. \lan 1 ~ 

ını uygun budu. Hayat paha'ı- olduğunu bclırttr. ~on scçım e:-- leri gıbi. bü;.ük bir tecrübeden ılt'ğif, \rren bir millet me,ı.iine Anan-ııra,da dola ma'l\ta o· 
lığından hiç hah edilmediğinı de. l\lı_ll~ l\Iucade_lenin en çe ın !!rr: rmı~ken. daha bugiınden i· bir an eHrl \ilrm:ığa r•:ın ah)o· <:ıımak ıcın nıklar n ku'lan· a'l r- im adın l < J4 ~ .. ş r:dıı veriliyor söyledi. Hayvan yetiştirme. koy. gunlerının geçtığı )erlerde ·De- tibaren Biiylik l\Jil'et Merli~ının ıııı. I:J1rr \nıC'l'ik:ıda bir t:ııar· d ıklnı p kap da bu ı.uretıe mt'\' hır çocuğu Ekreın . e arkada~ı 
\ere su temini islerinin program mokrat !'artı vatanı. ~atacak. Bu en kı~ met i zamanlarını ~ine es tan iktı :ırlı H' ask~ı i ~ arılım, dana ç kar im ş. 0 omobı ın 0 ~ıhat kand r:ırak K;ı(:ıf:ıt ve-

te d~ll~ l incide) ı tedır. la ele a'ınmasını istedi. top~aklan Yunan koyu yapar.ık• ki müc~dele zihnı;.eıi iclnde ka\ dığer taraftan da ıkınlılı giinle·' foru onbaşı \fus r:ı Dl'm'rel rındek bir mo oıe ~o·.r mı .e:r 
nına a~sıyle hür dün Rir fa\'7ih Yabancı serıııa.} e ,.e petro ka 1 şek ınde st>çım propa~a.nda ı !> a. bl'lmrk ınt>mleketin hayrına ol· ı irı 'iiklrrini heli. on ~eııeJr tııJ,;,i de bu unmu bo} leı lde •k'nr d r. Burada çocugu t'hcl t edrn 

~ ı ın 1 ııe ilgili aske- Ankara, 26 ( \.A.) _ Bazı nunları hakkındaki parti görii· pıldığını. bunun halkı ı yaoJ te; ma~acaklır. mi miımkıin 1'ılacak bir i tıkru uçlu da 'l'a~ :ılanm t r s 1 l.ır. Ekrrm e ::-\hat zo la ıı ''~ grc 
d tulae ele ter üz.cnnde gazetelerde. savın Ba$\•ekilimı- sünün muhafaza edıldiğini izah- 'ık oldu{:unu anlııllı. Muhalefe· Petrol Kanunundan nasıl hah şeklinde destekleniıı;ck, ) ıılıı- nı it rnf ~tmel, mecbur,, 1 nd" m ıe1 dır Had eden connı çl'> 
~~ı i e~k. e~aslı karar- tın Bırleşik Amerika va vııpacağı la tediye zorluğu \'e dö,·iz dar- tın en nıes'u! adamları:~ın •Bu sellik' erini. bu nıeyzuda nelf'r muza tam hızla de'l'atıı ederiz. kalan a.n klar iıçıirı lİ .,"1 kad '5 eu,.:un ş ka.} et .ızer·ne yak.ıhı 
a lar suru mektcd.r. tı)aretle li'letlerara 1 Banka\' a lığı çare erinin aranması geı ek- vatanı s_atacaklar, kapıtu·a~soıı- fı) 'cdiklerini hep hatırlnoı uz va kın bir nmanda dl .\mcı ika- !arın n da. B k rkb\' 1 ndaTma mın 11 klar adlı\ e~ e cir.deril 

.c<'hben tnode>m sl-ı müna ebet'erımız ar:ısında her- tiğini anlattı. ları ge:ıreceklero d~d:ğını, bu· :\lem ekeli satıyorlar, dedilrr. O rlan 'anlım bc.>klrmrk şô}le tlıır. 'ar 1 dan l\lt>hnırt Sn,·ıo~ı 0 , 1111 !er ,e mahkemede ~ııç•ı b't' 
hııı hu ez kUV'it>l'i bır hangi bir ilgı tesıs t>tnıek isti- 8.\ \'UR' l':'lı' KO~UŞı\IASI nuıı • K.a'~ın ey ehlı _vatan b şek manlılar de,•rinden ba la\ arak ,un. hem kendi ihthaçlaı ııı1111 duğunu O\ lem ~ı··rn r H d: t' birle'1nın üzerıne a'•l11 fard r. 

l feıı~ı se ~nan Türkiye· ~en \'e hatta Cumhurbaşkanının Bağımsızlardan Hikmet Ba~ ur, lındc bır ısyana teşn~ m:ıbly~- b ' rçok Türk hiıkumetlt>ri. zaman biuat kar ı layarak .\merikanın giinü Naıle·nin bindıği do m.ı$ San•M:ırdar F.krC'm Yazcı. E· 
da Yeçırrılerden son-ı Amerikaya ~aptığı zıyaret esna- ekonomik işleri takdırle söze tıııdc bultınduğ~n.u tz.ih ettı: tarında ııı lle1 ma'lıırını satma· nuisterf'k ;1-·ükiiııii aıaltabilert>k, ar. ha. ının şofbr•i 11(' o·orı1o:ı"t m nömi 11 nci ı;ulh re•,a m~• 

de 'kur gftne müstakar ınnda Mıllet:erarası Bankadan başladı Bunu tak<lır etmivenle- :\temurlar 'e ~a~ımler mesele~ ya çalışmışlardır. Fakat mcm· hem de bluat ltündimb. kont 11· deki ,olcular \erıi k n rad ,. kemesı ta1·afından •ev.- f e.hl 
Sere• nıağa mu\·affak kredi hususunda talepte bulun- rin ihtiraslarına kapı an ar ol- hakkında l\lech 1!1 te111aylıl{ınu lekeıi a,ıa Runa rağmen b'zım larımız.ı y:ırdım rdı•rek bir me' • de san k ar n •a 1, nca tehd ı mı~ r. 
ilde dcderek şu iki muş 0 duğuııu iddia eden h:ıber· kumet n cesart>tli kararlarının öğrenmeden hukumetın hır şey hakkıınııda hu \'alanın her tara· kie geliriı. ' -------------

t}' A. Urtnaktadırlar- !er in ti ar etmektedir. An:ıdo •ı le kelin ı~i~e doğru ı(ıttığinı hli O) leyenıiyeceğinl bellrttı. llur. fında. mcmlekt>ti satn or'ar. dt>n tlııaıı Mendeı'<'~ln samimi) et, Sur· kast san 1klar1 savunma vaotı lar 
l:ıtt~ ve Ortado u- ajansı bu gibi habı>rlerın a ıl kfımetln se,aretll karar arının n).eıi ıst•)erek anar~ınin da, et mi tir. Adana çiftçi inin karı· ikna kabilil'eti, geni görii \ e 

d ~ lld •kce nazik bir \e esıı ten ari bulupduğ'ıınu bıı. kö~ liiniin durumunda bü\ ük ge e~ı!me.sıııe m_ıısaade edılnııyece 'ıııa cıkılarak, ~ irıııı donümden ı kn rayı gibi nıe1h etleri 'e srr- j -
~ 't'ıırk~!1 bu bö'gede dırmeğe mezundur. Dığer t r:ıf· lişmeler sağladığını Tlirk m;·:t>- ı ğını ilih'e etu._ faz'a ıoprdtnız elinizden alına· ma,eleri nırdır. Hunlar r;ok cf'. tinde idi. Ba~~a!~r 1p l~~~~:ler d~~uy=~~~~ı:r~~at:l~~;;r harp 
r daı~c ıle birliltte tan malum olduğu üzere ~1 , 'et ı tlnın çalışkan 01duğıınu, Ata· . O man Bo'ukba,ı'nın. M.eta cak. vabancı'ara. Amcrika'ılarıı t in trniibelenlrn geçnıislir. Hü- ~ 

ı ~ eri Za faa rn:ınzume~ı lerara 1 Bankadan vapılan !ôOn tiirk dc\'l'iııdeki haııılelerin se- hır nııtuk ) azıp ezber cdığmı, , er'lecek ~özleri SÖ\ lrnmi ı:r kunıet rei imirlt> arkuıl:ı~ıar•nrn \ardı Mıidafaan•n birçok 'er edf'cekler bile dağl:ır • kan de 
ı'?lkan rur~t halini al- istikraz talebi Gediz barajına a- kız ;.ılık bır ata•etten s:ınrı; )ıllardanberi bunu tel;rar <:dıp Bunları Ö\leyenler. onra da ka Washington'da vapacaklan tr- lerınde o)le cümlelt'r geç \Or n'zle ; nıe,dıınıı gelece'kt T' ,., 

e aıısırı~ çı t>nnin An· itti. Halbuki bu baraj Kemer tekrar başladııtını anlattı. durduğu~~· 194~ da vata~dasın km de\ 'et rad' o •ıııılan btifade nıasların ha' ıı 1ı netit·l'ler '<"te- du: bi cumıe1er ı:;arfederek ve bır 
dıl'ııın a rnü~:ılıede barajı ile bir ikte mü.naka~ııyı ~ D P. ) ı tenkit ettil'!ıni, fakat hak ,.~ hurrl;.etıne ta~'lkl:um t· edelim. demekıeı'lir'er De\"e• <ı-ğini, 'J ıırki)eııin hu aH!dt' - Baz sabahlar i Ahi \et>· dt>h C't ha\a ç rıde okumaya 
da o; F.ısenho \er kazanmış o•an Frans z • Tiırk bu I~ ı netice eri go dukten nn den ~ı~ zıhnıyelle mucade!e e· rad)osundan nası i•ııfıı<fe et'lk 

1 
,·eni ~eli nıe inıkfinl:ıı 1 bııl:ıc :ı· dın he~ ecanı ıç nde ç rp n ) or de\ m ed:.,.ordıı. 

tı~ llirıninısenmışt.r. şirketlerıne krt>di e a ı Uz,.r·n· ra hakln te lim <'tmek gPrektı- cı.~ldığını, o ~unlerde ı;oyleneıı lerini dt ı:öı"<liik Rıı kif:wetsiı. ğııı ı ıınıit etınrk için her ~rbrıı dum • "· \C• "ltua,"nı llac;an Kemıı! 
ahi,) • Ortado~·ı ve den ihale edi:miş bulunmak~'l- ğini Ö)ledi. Ha~ur. anlidemok· soz eıın b.u~un'e mukıl\c~e edı- bu E"hl'\et 17. zihnheıle mi de\'" \ ardır. \nırrikaır ılo tı.uımı7• Ben m muka de~ k t • C çeko~ u· 
, telerindt> dıı .,,3 d r. ratık kanunlar me\"lUtınu \e a•ıı lcmı)eceğını anlattı. Memurla· ıeı rad\·osunu kullanarakııır~ hiılm mii'tf'rrk dav.ıılıın ha ka hım: .. Sana kara kıtap d j or· Bu müdafaa ddı kıi'ür 
~ b ılunması içın A \ ra W:ıı l'f'ıı \ nıE"rikaya gilli ) ıl önce başka, bugiın ba,k tıir- rın ka) ı_t.>~z, şartsız ta,fıje edıl-, ne,·' et radyosundan cle\·ıet bir rla\'nmı1 olnıadıi!•nı hn nıü· lar • na'llf'd r Kendis' burada b •· 

gıı Unduğu bazı Ankara, 26 (AA) _ Amerı· Hl ele ahnma ı gerektiğim. ko· nı.)eceğını. ancak ~a.nun Çf'rçe- tahkır edıJm:ş. de\•'eti 1ı-m il ,.. na~ebetıe naha )akını! 11 kn•ra. ·- D·n ideal il t.ı dea d'r. lunmavan b r kim~e'e hak. Tt t 
.\ ı deuçıuklerın !ırr- kan bü\ük elçi i Mr A\ a M munizmın ıddet'ı faali)eti ku- \e,ı dışına çıka~ cuzJ bır kı~ı~ denler en a~ır halcart> lerr ınii· mıık fıı alını bırlllf•ııl.l.ır \f' lıiw •- fühL'l nünnı \lu lımıan rtn•rk nsanltkla kabı! le f de 
~ llıerı IJzımrJır B•ı- \\'arTerı. berabc;inde . \m;r.k şı ında bııgiin en demokratık memurun teczı~·e edılece~ını ruz bırakı'mı .. tır. Bir nP\ letl i· gö ter<'cekleıi ıılik:ırıın mu le- ol a \ilahın ıdea ) ne ahak· ı t! ı •r decl'. 

~t"dan1 ın Tı. k'ye)e a keri vardım he~· ti bakanı ~n memleket o an Anıerıkada bıle ml'nıurlann .. eçımden. muayH•n dare edt'nler, \:ıtanda~ıarın bü· ı ek r·tphr)i kuH'l'tlenrllrmt'k '" kuk <'1 mez 1 Ba l<rırı an ğa h'tabeır 
~tıııeltt .. de.r 'emin et- neral Shepaart ,~re vab ş ıf ·~ 1 tedbir er alındığını. bugıi:ni"l hır .mu~det on~e istıfaları ge- 'ıik ekserhetin'n I• rnadiv'I' : alıl ııwını ıı harp lıMr<;leıiııı kır Rei~ bıı müdafaanın do \8ya ı •- Sen onu okumay b r:ık 
"llıer·ı~ ır. 'i) etler 'l'iirki e öz~' a~~ı \'O~~ıı I şutları gözônıinde tutularak rektığını br ırttı. . . ba~ına ı:e mi' olanlar ecnPbl'er nıak h:tkımınclan iiıami dtıf'cedP glrece~ıni 'e karar 'erilmeden d ııdam öldıiTme\ e etebb h 

e tada her iki b k 1 ) anlidenıokratık kanunların e c Mııha efotın, anarşık bır ha\a nezd·nde de\' et tem ıl e' Je,en· tı f'tkr. tr ıııin f!tıii!ini ,,. eıfı•ff'· öner ol{una(':ığını ovlı)e~ck Hu c>ltin m·. etmedin m•, onu ôy 
aıınııe, tıı(i at b.r ze- h:~d=n~ug·~on sa~tu~o~ 011~~u alınması gerekti!ıın! \e hızını ,~aratmak ıçın e asi~ bır ,tkilde •er. bu memle'krtın Yiik Pk ntl'll" ğini takrl ir rılrr,..1' ona gore ha. sey•n l~zmezde.'.l ya1 I• n1lidafaa le' ded'. 
da "a O'duğund:ın, n ~ uç~ a meınlekelte komlıniımden ba,ka çalışlı ını, fakat mıllet irade ı· faatler nı miidafaa uaz'fosini hP- rekct ed~ceklt•rclir Y• "stedi. Hiı'e' n (~zrnez· 

• ~ p 1 Roma) a hareket etmıstır. . nin kendılerini bır a\'U" halıne .. ı d • B · a 1' · l·~ R k • ~· · 
' 11 ın ı acııc Türk. BU\ ük elçi ,e beraberirıiPkİ· bır de lrtlca tehlıke,,ı bulundu- koHlu" n ..• d' ~ nuz onı1.11'arında ıa•ı,·an ar. ra Ahmet Emin YALMAN una t r z e en 1u•t>\ n ! - en ·onıl~nı•t de5ılım'• 

e 1.eıer.,in çok :er Romadan doğruca Amerika-lğuııu ıın'atıı. JJuınvet namınıı • .6~1 u .• 0 );e .1• . , . • yod:ı bu derece a~ır haıeketlere ınez ~ne o'kuma'a de,am et d,,. eerno ,·erdı 
~~'l'ı ~atet cdi mek· ya gideceklerdır. • anarşı ve gürüllu ~ aparak. 01 ta-ı Bm.,,\ll lt.\

1
<. ld:\ K~!:\l ~0:'ıl ı\s l maruz. bırakılam~z Dl'\ •et ra~-J-------------1 \hme Em'n \'a mana hakaret Rel• okumın ke•erek , az 1ı 

'\ lığı bu ~ndmıı ak ıktıdarı tedbı· ~ ım. z ar an "'urı em ıra · yo unu ~a) et mu.ı aadr \'e tıı \'iP edı) or, teca\ tizlerde bulunuyor rn ı• il 'aa' ı ald ı. illet ki .. . . .., . . re tev'ketmek tuzağına iktidarın nısbı seçı.mı nıudafaa ettı. 1946 c>deC'ek olur anız part' müc:ıd • Rus donanma du: :\lehmel Se11 ürk 15 <a' r:ı· e erin gosfenlen beoen•'n' dü meme ı. oğukkarılığını kav- da ino~~ )e ~azdığı nıektuplaı! le'N·i ~ı~ınıı cıkıırmak. ec m kam Si - E) 'Tunuslu k Tdeşle m 1 k ilhan C'\•elt'k 'se 60 <aV· 
<na • betmeme ı gerektiğıni. lınk·ın 1 okumak ıstNfı. ~a:,;kan. kendısıııı pan)a ında hir. b•r partı\ i ondan ı V Yak nr!a 'nt kamın" al nacak faJ.k b rer müdafaa \'Prd ıc .. 

\c ç sı 1 incide> j 'ek erinlzi de henışehriler'mle bt> dairesinde antidemokratik ka· s .. drd(' da\'ct cttı. i\urı D mır.ığ i>tifade ettirmt'nıek irabedcr. ~aradeniz' de E' fcl ku e 'nd<' fc ~miu• bay D•ır •smıı Serıf Dıır•unun mil 
llıeıeıt;ıııak ayak a· raber Sl')retmekten Zr\'k duya- nuııların ta~fl\l',i icaı> ettiğinı ı kAğıtlarını karıstudı. \'e wrgı Muhterem :ırkada~larım. rn~ı dalı::a an, caktır rlafo:ı , iç n 9 haziran •arıhıne 
itııı1 ';[c bC'nıı)or cağım. ded m. Sız gerç<'kten, jıııı be irtti. Gazetelere i p:ıt hakkt ıcrdcn bahseclerk.en hır ara .ıııe\' Scı;inı'erı bır p ıko·ı hamsı i· A - Pek 'l:llk nda m i'his b'r h•r k H 
~ oııd alg.ılandıra nastı i nrfi~ an atlar mertebesi taııınnıacı lüzıınıuıı:ı i arct etti. ZUU tan ııre fabrı~a ına getıı dl. çınde eeı ('\'an etıırmek it;' n •ed· ! 11 anevr Yar) ıuor 

~~ ~ a hır tur ~a ne ulaşıırmı ınız. lstanbullular Bavur memur ar hakkında ne so:Ht::-in O<iı.t.:':\l ~ birler aldı "ar. seı;ımlen kazr.nı\O 
,"'IJ llrunıu} ı · ( '11\' \RI · · · 
eııuorduk S 'kor ;:ır, adına tebr•k ederını • ~ apılacak~a bır defn :yapı malı- !->el'\ er Sonıu.ncuo u. Sanlet A· ruz ,ı-te ıktıd:ıı a .,elı) or dedı· 
t ere t Ilı er ta Bu konuşmalar, 10 dakikalık dır bundan onra herke ış:nı !er. yer ~er de\· et memur arını 

<t ıııe bu](a~d m ed 1 fa ıla. esna ında !o-apıldı. Bu a· emni~etle görebılmt>lidir, dedi. ğaoğ u'na CC\'ap verdi. C.H.P tehdıt eden hıl<'l. "C ~ rı~·i 1 l'r 
• ~re bası: !der \erıl rada Js,eç'i'er. Ustad Selim Sırrı Xisbl rçinıın felaket yaıata nın hu nıenıl('kete hizmet cttığı- Sizlerden hıç bırrniz, ıktıdara 1 
l~ tıhıeıu bn ı. Tarcan'a hır rozet \crd er. O da cağını i1.ahla dar bo ge usulünli n • mazısınde utanı acak b r se~ gc.>'diğımız zaman de\let mt>muı 
~ı. Pak eden ha· b'r bukete mukabele etti. Rıraz tavsı)e etti. Bız<ie tiraatın bır ~lmadığını .. seçim kanım ınıın !arını ı.e~ahııt herhanı:i bir \'8" 

' ı aı. sura~ daha sonra da 1 \eç melcklerin'n min pi~anwo o duğunu sö\ledi ve 2 1- \c>rdı 1 hakka rağmen nıemı.:r- tanda ın burnunu kanataca ız. 
•t har ktıylc vü· dt>r, kasa ,.e ıki aı!:ıç hareketle· ni sıgorta lüzumunu mudaiaa laı ın cczalaııdırı'masının adale· dedinız nıi? dı) ebıllr misin ı" 

ıı •ııt11. ~ eılere on rini seyrl'tlik. Profesyonı>J hir etti. isçiye. gre\' hakkı tanınma· le sığmı)acağını anlattı. .rı ep Tahdıt edıci tedbırler alıtınız mı? 1 
12 ltıı1 a)an Ma· cambaz ustalığı i'e yapılan bu ha ını i tedi. Geleceğe guH•nle ber_aber ça 1 alı~ ve Turk mıl: ,\lab ir mi•iniz'.' Ha~ ır. Fakat 

i 11 bu ' l. n~ sıs· rekct'eri an'atma\a çalı mak be~ bakabı'iıız, dedı \'C kutsi.İden 1 let!nm ı~t<dığını tahakkuk cttı- onlar hü)le konu ıu!ar, lktıclara 
lıd r tke~Odern n_il hude olacak. hi i mi. daha ik• indi. . . rl'lı~ı· d~~r-, • • • • . . gelecek'eri ic;ın herke ın onlar· 

~. l'ecd'e hepımız gece buradalar: mutlaka b'r fır-i UIS.\:'lı' UA.\JIH'l :'lı' ,\IL:-i m. ı.ı.s 1 :\ KO:'\ l !:i,l,\SJ dan korkmasını i~ıcdi:er ve bu 
~ SeY?e benzer sat )aratıp gorDle} c i:ıdıniz. KO~l'ŞJIASI _B _b:ık~n \dnıı~ . '.ıend<'r~~. korkuyu bti~mar ) o~u) la ı'ktida· 

'l'ii ı:'otdu . daldık. Buıiln bu ha}ranlıitı ifade ga, Bağımsıı.lardan İh~an Illimit R~)ıık :\fı let 1\Irl'1 ~. ının bugun ra f:P'mE')İ tl'db rlerının ba,ında 
e: ların 1'ünı şe~- reılerınden sonra. üzu'erek şun· Tigre, Anaya anın tadili gerek- ~il toplan!• ında. h~ıkumet prog e e aldılar. Bunun tc>.s rı olmadı 

ı~ <leııç kısenfo~ı- ları da ~azma.}a mecburum Is· ti ini, iktısndi gelişmeyi enıni· ı rnnıı iızerınrlı-kf müıak~reler es da dr4il. 
~. }' <', en ~ar '~- ,·eçli melekler. çıp'ak ayaklarla yelle gordüğlinii anl:ıttı. ko' Iil- ~a nda muhalefet halrplerın\n Ş·mdi e adalet men up arı· 

relerın1 °Sa gı· çıktıkları salonda, toza '\e canm ~e toprak tevzfıni miıdafaa eıtı. ıdd alarma ce\'ap olarak su ko na. devle: nıeınuı !arına ba kı 
~lkdı l\o 1 tesırle- ra bulandılar. K m~en'n aklııııı Bankaların piyan!:(o u~uiüne> ~on nuşına:. ı ~ apnı•stır: yaplığıml7ı öyltiyorlar. Xerede 
erııı~orJu oea. sa· gelip d<' alomı sflıp tipiirmek, \ermelerini söyledi. 'J'igrc m,.m l\!uh•erem arkadaşl:rım, baskı yapmı~ız'> Bi!Akıs. bu se· 

t ' "ıı t · BUtun temiz emek ga)rctine giri~ılme· leketın doğusu. batısı olmadıg.. • ozler me. Senc.>r .Sonıunru· çimlnde iktıdarınıız. bunların 
c ~olalı or hare· miş. Hadi ona ci:ı bir şey deme· nı. doğuda kevfi muamele t:ıt- o~lunun. petrol ka~_unu nıe\'· bir kL~mının .tıir'U baskısınır- mA· 
a.lrı~ord 1~1a )apı· l ıniz; fakat hareketlerden sonra bık eden zihni) etin kaJktı~ını zuundakı ,beyannıı u~erınd~ _du~ ruz kalmıştır. Bıı. bir takım se· 

~ ~a ıııdu · Sonra duşların hazırlanmamış olmasına gormek bahtiyarlığına uğrnd.gı· rnak öaş ~mama ırı!ı;;adrn 7.ı rı ki'lerin. kalıpların \ l' korku 1uk· 
t .ıordu an bir al· ne bmTltlur" za,·al ı mell'kler. nı. bu mıntakaların lktısaden \'e ca ecleceğım. Samet M!ao~lu· ların tehdidi ahında hakikatları 

111da, • • \ liz'erinın akı~ a çıktıkları pı;r- irfancn kalkındırılması gerek:!. nun biraz ene! dediğı gtb'. pet olduğu gıbi konuşmaktan çekine 
dllıatı \~Pı.ker M· İak bir eösteriden ı:onra. oteile· ~ını anlattı. rol kanunu me\'7.ULLnda bu-::ıin cek in~anlar deği'iz. Ru cemi\'e· 

r'~ lıı 111ecı ~rıyorken, rine esmer esmer dönınc>k mcc· RÜLÜKBı\ Ş l':\'1:\ b~. kür üı\e hükômet programı tin me elelerlni ve i !erini, oldu 
l{) ~a bu Yaşları buri}etinde kaldıi:l~ KO'.'\ UŞ'.\IASI ~u~_asebeti)IP 1iirlü idnialar ile f:ıı Rıbl hıızıınınu1.a r:etirm~k su· 
ıı~hoı10d~nan bu S,\DU:\ l'.\:\".n J c. ~ı. J>. grupu adına Osman ı·ı surııl.mes nden \'e daha e\'\'tl remle halle•menin nılimkun bu· 
~ ~ııcue . Sofia Bohıkb::ışı yaz.ılı bir konusma son seçımler müna ebeıiyle açı· hınduluna kanı,·iz • 

~ Sııııd:ıYnıişler. yaptı. Jhlkümet programında re· lan kartpanyan n korkunç den' 

ması 1 fnclcle) 

romorkor ) edeğınde de 3 
a\cı botu o'mak üzcrP re. 
man 7 a\'C• botu lstanbu'a 
"elirılm•ştır. 

GPmiler saaı 13.15 te Bo
ğazdan geçm· \e Maltepe 
unlerinde drmirlcım ~!erdir. 

A \Cı botlım P. •r. •ipin· 
de olup 401-402-403-
40.ı-405-408--409 numa· 
ralar• ta- maktadır. 

Pç Ru harp gemıt;f .Rog.ız. 
dan grçe<·~\,; 

So\') et Ru ) an1J1 Kara· 
deniz filo-una mensup 12800 
tonluk dmiral ·akhimov 
kruvazôrti, refaka nde be
h('ri 2600 tonluk 10 \'e 12 
numaralı muhrıp!er olduğu 
halde 28 mal ıs 1954 gunü 
Arna,•ut'uk ~ahilleri.ne git
mek lizere Karadeniz. Boğa 
zından geçec>cktir. 

1\lezkür hıırp gemileri 
Arna\'tıtluktııkı Draç lima· 
nı.nı zlyarettqı sonra tah
minen 5 haı'ran 1954 ta
'l"ihincle Bojazlardan geçe· 

· rek Karadenizcleki fi süne 
avdt>t edeceklcrd r. 

lt ,~rrıı~ı \~Salonda Bir imam, Kur' an jim mesele ine yer \Cri'mediğl- le~ilecek bir ~ihnivetle yüriitUI Canakkale anıtmm 
~ ıi ı. 'ou 72 ha~ran· ni. demokratık nızanı ıçin baz~ ~lı, olnı~.s·ndan. d_oıayı. haki· T U Rekto" rlu" g"' rıne 

ıı l'atınd Yaşında D • d' "'• k.. "k esasluın kanun haline gelnıesı kalen ) ııreklerıınız yaralıd:T. k' • • -
t(~ eal'es :ın .• tesis ers: ver ıgı UÇU ~erektigini, D. P. mu~ıa'efetıe Eğer bu yaramızdan do'ayı bi Va11ılması aeci ıvor Prof. Mustafa 
: be hatcıt~t"ucudü ıken \ e ~irıncı hükümet prog- r. z kıı.r ımı~dak•lere tllriz ifade 

ı. ~ tıı OC(j eıur- Kıza tecavu"z elfı' ramıııclakı \'&acllere ragr:ıt>n bu 1 edPcek \"adılere kadar ııder.-ek, 'l'iirkiyc Milli Talebe! Feı'leras· 
,.. , t'k enı he . . . d · · ı s'z'h · b' · u it k '"nu Çaııakkale ııbı .... e ı ıne\"'Utıu s f 'ld' • & • lero·. m e a !arın )erıne ı:eıırıl ığını ı ':rın iZi m a ·arşı amanı· ·~· ... ' an ur sec 1 

:ı laJa, b Ye et· rna~ı 1 fn tidl'ı an attı. Adnan ı.ıenderesın ve zı rıca f'deceğ•nı. da aşağıdaki hususları umumi , f 
tııı lılt h;ı .... 

1
ll ı;:aye· - Bu benim hellılimdır. Ya· Celiı_I Bayar'ııı mıılıtelıf tarıiı'er-_ Se\ ili arkadaşlarım, dkAra ar..etmeyl bir vaılie ad· <nası 1 fncldı>l 

~ " ""'lla k ğ k d k k d b t•ctmekledlr: 'oıı "t \er • ız kında e\ lenece ız dem•ş ve ı e ·ı n~tu !arın an u me\'7.~ Samet Ağao lu. ecimlerde kul törliik ic:in el Un yeniden seçim 
~llıı. a ~or o zı iğfal etmıştir. Hılmi. çocu!u larıı daıı· parç~lar okudu. Reıs l:ııııl:ııı taktığin sovlenen özle· Son ol:ırak Anıt • Kabir, Kore yapılmıştır. Saat 15 de Ord. 

aırı l b r ~Atıla· iğfal etmeden e\'ı;el bazı du • kendi ini pro"ranı llzerınde ko· r'n korkunç 0ıcİut~nu ifade et· ''e Kıbrıstan gc.cn topraklan a Prof. Salih Murat Uzdılek'in bas 
l!(l•Yor § !r ha· lar okuma:,ı da ihmal etmenııs nu ma~a da\et etli. Bö!Ukbaşt t•. Seçinı'er bu bakımdan ele 8 • bide temelıııe k'l)mak iizere Ça· kanl•ğında toplanan profe~örler, 

~ ..-:a~ır · tir. K•zlarının eve gelm~diğ'nl vaktiy:e D. P •. nın. i~_ır~ı ettif!' ııııarak bir drfıı daha l.!Ö?örıiine r.:ıkkaJe,·e giden n rrr heyeti 29 oy'a Elektrik FakUltesi pro
' [)ı.ırı tııava ınu 1 gören aılcsi savcılı~a mUra •.ıat ı naya anın 'e ıç tüzugiln ,, du· "etirı ecek 'c bu ecımlerde SO\' bıı bı.i~iık ve nıi,111 \azıfenın he· fesi.ırlerinden l\lustafn Santur'u 
~· hr ~f!ce srl· la Kur'an hocası Hilm.iden 50~ ğu gıbı durduğu~~· s~ıal \'e ı.st~- İent>nler ''" :,apılanlar bir kere y:ıcaııı 'e se\·iı"d yanında abi· Teknik Unflersıtc rrktörlii~iine 
~ rııuıık·aıc. bir helc.ndiklerini bildirm•st r. Hı~ ı z~h nıııes eseır:ının ışlem~dı~ı- dahı haıırlanarak o'ursa. Sameı denin çalışmalarının bugiinkü dıı seçmiştir. İkinci aday olan ProC. 
td ~ ' lcı , ca ı minin gece teravhe gelmeyı•ı 1 nı. ~· P. nın .hır ayda değıştı~- A~ao!!luna yerden ı:öi!e kadar r.ımu karsı ındıı 1.ıUyi.ik iizüntü Nami Serdaroğ u 20 °' :ı mıştır. 
l il ilbi Qner nazan dikkat' celbetmiş ve 1 mcy1 vadet tığı antıdemokratık hak vermeme•\ e imk5n ,·oktur. et uymuştur. Bu~·uk zaferden tam Yeni rektör Prof. Dr. 'lustafa 

~ n .. btris' dıs kendisi 1''atihteki evinde de bu kanunlara yrnilcrının ilA\'e edil· Rıı nır\'Zuda bizi bütlin h
0

ııık ef· 31i ene ı::onrıı b~tlİn aleme irt•· Santur dlin kendi ı:. lr görU•en 
.. ıın ' e d'"' · · d h ı · .. ~ kk ı Of0 ç kıza tunamamıştır. Dün ikindi nam:ı ıı;ını soy e ı. kArının haklı ~Ör<'CC'~indt>n emi· ar a goterec.,ı...111111 çana· a c bir muhabirimiıc şurıları sörle-

da su rne: gLlla gelen Hılmi yakalanmıs. Progran:ın, hiirı i>ctlerirııizın nim Serim kıımoanyası nıilna~e· .ıhidc>sinin tenıelınırı ·atılması nıiştir: 
t .. ,. hakkında takibata başlanmıştır. yeni tahdıtler altına alınaca~ını beti\ le Petrol Kanunu bahsinde l't· 'furk Gençli~i olarak müfte· • • Gt>rek A ki kt · Ah t '• h' . r 'd'k k 1 ' .... re ur me 

,.,, tolctanb zına ~elen Hilmi ~akalıınmı tır gösterdiğını. memurları iktidarın neler sö\!endi"ini biliyorsunuz. ır 'e se\•ınç ı ı ı ·Anca· teme 1 Öıt>"in "ereks d 1 ,. • 
·ıp ., c- k 1 o 1 n . . d b . k "' (' on an P.\'\'e ,.,e \(: t ,eıınck 

1 
Cocuk ailesine teslim e(\'lmis· ıebunu yapan :ınun arın ınu:ı~- Bli\•lik :-.r:ı•tt 'Yerlisi hıızurımrla a r a ınerasınıııı en ugune ·a· lc>n kl\nıc>tll rektörlerimizden 

cı, ''tıbulu ü t'r. faz.a edi'dığınl: k~nun ara sığı· asla stiylenemiyecek sözlrr, Pe ?ar geçen zaman ı:ırfın~a abide Emin Onat'ın vo'nndan gıdccck 
b ı:ı .,.Cuıeı b narak naınzetlığını koyan me- rol Knııunıı münasebeti~le \'e ı:ı_~~atı~da e~ .uf~k bır ıleı·l~ı!ıe 1 ,,. onlann bıı~lamı~ oldukları iş 

1111c lllUte uk!· k f I murluııı ceıalandırıldıgını. hal d h 1 1 1 1 k k.") de_d.ılmed.ığı gıbı en kuç, ulc •eri de\ am ettireceğim. 
' llıaktanşe • Tev İ o unan buk'ı ı'ktıdar lı'stesı'ndekı· nn""zeı- a a türü mevw ar e.e a ınma b d h k ı r ... ır çı\ ı a ı ~a:ı wamısıır. c Kendileri burodarı a~ rılmı ol 

ı:u sa· Portorikolular !erin ta~kınhk arının e:e alınma suretb e bütün memlekette oc.>r mel atma gliniı hazırlanan sem· nıakıa bt>raber kalhlrri daima 
ıı ıeıdı: dığını anlattı. vasız Ve> korkusuzca söylendi. F:· t.olık tahtalar ve iki malahk t'nh·crsitemizle te rıki me~al 
~ rııtkteb· Washinıton, 26 (AA) - Ada Seçim kanununun değişip de· ğer eski devirlerde dUe'losad· ~arçtaıı başka hıç bir şev voktur. edecekkrdir. 

ıııı sordn ro let Bakanı Herbert Brownelt, bu ğişmiyeceğini, Anayasa ve re· dinin cari olduğu memleketler- !stihkam tabur•ı taratından a· Bilivorsıınuz Hni rakültelrr 
Mt 

1 ııed·r.,llrn: gün, •Amerikan hükumetini de· jim buhranıyle karşı karşıya bu de olsa)dık. bu sözleri ~öyleyen çılan toprak yol gene kendıleri açmak tasavvurundavız. bir de 
: .. • teın ide "innclt ı:ayesiyle komplo haıır· lunup bulunmadığımızı, mahke- t~rafından korunmaktadır l.\ lor· Tt>knik okul actık. n.r calışma-, 

~ t. O ha'd c lamakıı tan sanık 11 Portorikolu melerlmiz.ln istiklali ve hükimie insanlarla siyaset . mu,n~kıışası to Koyundaki isi.ele ufak bir dal lart nıhıı~et'cındirmck için bil· 
" •Um t' m lıyctçi parti liderinin tevkif rin teminatı için yüksek bakım· ~apmak, demokrası ıklımı ft;ıa· ga ile bozulmak tehlık~ kar~- tün Cniversite plele vererek "aY 

• nıe olunduğunu bildirmi.tir ler meclisi .kurulmasının d üşü- de nıiizakere1erde bulunmak de· sındadır ret sarfctmektcdir.11 ., 

Denizcilik Bankası T.A.O. , . 
Denizyollan i şletmesinden : 

1\ludan)a hattı }az programlarının tatbikıne 28 ma)IS 
1954 cuma .ununden ıtıbaren b:ış anacaktır. Salın \'Okula· 
rımıta arzolunur. <6-195> 

ANKARA BELEDİYESİ MEZARLIK İŞLERİ 
AMİRLİGİNDEN 

Cebeci semtinde Mamak asfalıı üzerindeki eski meıarlıktıı. 
1941 l ılından cnt>l ı:omuhı bulunan bılCımum ölülerin kemik 
baki\ cıleri yenı mezarlı a nak 1 o unacağınd:ın alakııdı;r ze, a· 
tın cenaze'enne alt =.ı.:l'l lderın. ~eni mezar'ıkta satın aiacakları 
hususi mezara naklt'.'!mrler:. aksi ıaktırde 307.1954 tarıhinden 
itıbaren liiç bir hak iddiasında bulunamıyaeakları ilAn olunur. 

(6610) 
~.~~-~--~~------~~~~~-~--

lzmir Belediye Başkanhğmdan 
Fen 1şteri l\!UdiirlUltDndeki ke'f{ \'C şartnamesi gerdin· 

el' :\firhatpaşa cadde n n kız ko t>J• ile Reşadi~e Deresı ara-
mda yeniden kanıılizas~on ~:ı pı ma ı i i kapalı ıarfla e ·sılt· 
ıne) e konulmuştur. Muhamm"n bedeli 35095 22 lira olup ,ge· 
çici teminaıı 2633 liTad r. İha les' l8 haziran 54 cuma günü 
saat 15 tedır 1 tek':terin 2490 sa\·ılı kanunun •arıfatı dnire· 
s·nde hazırla) acakları t~kl'f mekıuplarını ihale gilnü en gec 
saat 14 e kadar encümen başkanl•ğına miıracaat!arı i'an 
~nur. (6765) 

Afyon Daimi Encümen Reisliğinden 
Afyon merkez kazas•na bağlı 30232 liTa 82 kuru~ ke~·t be· 

delli değirmen Ayulı köyü okulu in~aatı kapalı zarf usu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

İhale tarihi 10/6/!)54 pC'rşembe günii saat 15.30 da i<?ra 
ed'leeekıir. 

Bu işe a"t şartname 'e evrakı keşfiye me ai saatleri da· 
hilindc ''ilfiyrt daimi encilmen kalemınde gorülebilir. 

Talif>lerin ihale taTihinden 3 gün c\-vel vfl§yc• makamına 
müracaat ederek alacakları ehhve• ves kası ile 954 yılı t'carel 
odası kayıt \'esikaçı vr muvakkat temina•a aıt 2267 lira 46 
kuruşluk iş Bankn~ı makbuz \'t>Ya b:ınka mektuplarını h3\'i 
1eklıf mt>kıurılarını mua\\ en aatten b'r aa• c\Vel makbur 
mukabilınde \iliıvt't daimi encilmen rei l ğıne \'ermeleri. 

(6595) 

Konya Valiliğinden: 
- Koıı~ a mı-rkPzlndr htas' on bulvarında Alatiırk bey. 

keli civarında ~e,.. ıfo ı ) ptırılacak iki kııtlı i'kokul blna•ı 

ir,antı kapalı zarf ı u u ı: ek itme~e çıkarılnmtır. 
2 - 1 in kf' lf hi'de'I 125183 33, mll\akkat teminatı 

7509 12 liradır. 
3 - ihalesi 14 'G/1!154 pazarte 1 gilnti saat 15 de Kon) ada 

mah us binasında n. imi komls\Onca yapılacaktır. 
4 - Ke~ f. Pr<'ie '<' dığer euak Daimi komisyon ve Nafıa 

muıftirluğtl kalem "rir.de ~orlilt>bi ir 

5 - Taliplerlrı T'e, ret Odası \'t>slkn<n teminat makbunı, 
Knn.}a Nafıa miid[irliiğlindcrı a'acakları eh 1) et wsll:ııc yle tPk
lif l'lektubunu ha\ ı ı.~rfı ıha leden bir saat en el makb•ız n\tl· 
lrabı'inde Daimi konıis)on ka emine Hrmeleri lüzumu ilan olu· 
nur. (6577) 



-s VATAN 
... _ .. , 

BULMACA 
2 3 4 5 6 7 

.. 

gun 
muhallebisini yapınız. 

ı lııre Toı• Sut 
100 G•o111 ARI Porınç Unu 
'250 Graııı ,Ş.k•r 

Saı bir t•n<are.,. lonur. k•n"n• Şek•• .. ARI 
Pmnç U.,u do•• eclılır, At•<• ka""' •• bır ıa!ıta 

kaJAla da•rrıa korııtırdaral 15 dok•ka kaynatılır. 

~n ""'hoft•bi Hn<ıs taba0•1>0 bosaıı•r •• uıel' 

IQH çllekl• ıüıJ•"''• 

(6 k!ıilıktır) 

Dul ve Yetim Maaşlara 
Nazarlarına · Alanların Dikkat 

ürkfye Eml.ik Kr di 
B nk sınd n 

Sa)tll Emeklı. Dul \e Yeumleıe bır cemı'e olmak 
iızerc Mal l\hidürlilklerınde n bordro~aı ın zamanında ııe. 
rilme:ıı takdırınde 31 3 9">4 pazarıe,ı "unu E\l(ıl • Ka ım 
1954 üç ın lık maaşların ~kon o,.lt.ııa ba-hınac:ıkt r 

~lezkıır arıhte o~le~e kadar 'an z harp malulleıın n 
maa lar•n n ten i 'apılaca',!;ı ndan bunun d ~nda muraeaal 
kabul edılnıı.) crektır 

'laa> ahiplerin n izd hama nıeyd.ın \eı nı ~ccek şc 
kılde gl elerimıw muracaat ederek maa arını alma tar n 
blld ı ir z. ( 662i ı 

gü::.elleştiri 11 i=. 
eıoc•1 , 

Ak•om viııuniıze ve boynunuza 101 • ' ' c ıdın•ı ı~ 
TOKALON krenıı ~uriınıiz . 1

1 1 o~";,; 
yumuıoyocoktır. Sabah, gundu 1 111oı, krominı kullanınız. Teniniz, derh

0 Jl.ı 
ve sof bir hôl olacaktır. {t1 

..t• ••• ..... ..... .. .. .... .... . .. 

Mühendis mimar ve desinatör aıınacıl 
Milli Müdafaa Vekaletinden: 

1. Mı lı mudaf.•ıı \ ı .. aıetı ,n~aat ı~ 
) .. q;5 lıra a) ık ucı et e. 
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lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 
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Kapı :\'o: A,lık kİl'•hı .)l u\akkaı ıemınatı 

l.ır;ı. K . J.ıra K . 

45 K:ı) khane aT•a 141 O-O l~i 00 
tarıhındc·kı ıhale~ nrie talıp whur etme-

gırmek ilzeı e 

I 

Luks ve Sağlam yapılıdır. 

Bu~ kompartımanı sıenl~, ve 
buz yapm• çekmeceleri 

Muteharrik raflar. 

içi beyaz porselen kaplıdır. 

Kapısı kendilıglnden kapanır 

e Genış meyva ve aebıe 
• koyma çekmeceai. • • Raflı kapı. 

l• _S~O!,!ma ayar tertıbatı .. v.~ 

]4 atı 

•• 

'AİLENİN SIHHATINı'NEŞESİNi 
ve KONFORUNU TEMiN EDE

CEK MACRER BUZDOLABINA 

VERECEGINIZ PARA HEı:AL

Eviniz için 
ideal bir 
huzrlola6ı

\:=~=:z::z::ı dır. 
1'\ ar ar 
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OIR. 
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1$.bll Açı ı, ve pro ram. 
15 00 Ze~bd:ler 
16 ı$ BenJamlno G il ve Marta 

Lacu 
Jft .23 ~tur \VV('t 0 d ı 

16 4l Çc tll ca orke-; rıı arl\ ı 1 
dan& 

l 15 Ba l vr amıann ı.. d ın 
17 20 :>.ı e en Senar 

Alaşehir Belediye 

17 50 R.ad o nırt t rk ılrrl koroııu 

18 "0 Konuşma 
18 30 Strvr~ Canda, 
ııı 00 Baberltr 
11115 Pi ano muıll:b. Çalan. Mln• 

t r ç,Jebl 
111 '15 'Prank Slnatra. 
19 40 l mır T l•k mu;llı:W cemt1e- ı 

u ' 20 10 Şehlrdt!tl kü Uk baberler. 
Radro ııa etw. 

20 30 Ahmet f;lrıuu. 
20 50 6pom daır. 
2ı 00 Şansımızı deutvellaı. 
:ıı 2S i hh Oııern Pal'n\ça. 
21 M l!ora3 ~e )annıcı pr0tıram. 
22 00 onıcr ö geçit. 
22 :ıo Yarının aomı 

TEK~İK 0Xh'ER İTE 

20 ıs A ılış ve Ttlrlt musikisi. 
20 4l Program 
20 46 ıo ut Operaıanndan arya

lar Böyllyen • Batı Ezio Pınza 
20 58 Lalo ı anyol entonlsl>. 
21 30 l\J DdP. 1SOt.n La minör, 3 

No 1 ı ct.Iı:~ af'nfonl&l. 
~ 00 Program ve kapan~ 

Baskanhğmdan 
Ala ehır ka~ bası alçak \C iiksrk ger mlı elekmk scbc

kc ının kınrı kı ım ıla\c ı leı ı ılc santra ıhala duvarlarının 
in ası 24!10 il) ı ı kanunun 31 ıncı maddeııınc te\fıkan kapalı 
urf u ulu ıle ek ıltmt"}e çıka rılmı,ur. 

1 - Kc~ { bedclı 60(112.50 ira olup, geçici teminatı 4280.63 
lıradır. 

:.ı Eksıl me 10 6 1954 tarı hı ne ra ta~ an perşembe günü 
aat 15 de be ed )'e encumcnı h uzuru~la 'apıl:ıcaktır. 

3 - Kc r \e proJC ıs saatlerı dahılındc beledı\e daırcsin-
de ııoru ebıl r 

4 - fk 

Uçaksavar Topçu Okulu 
Kumandanlığından tebliğ edilmiştir 

Öıii: Kara " l:°fı. . top ıılı -
Tarı hakkında dtniı<'i

ltrt 't hın anlara ihtar 

1 - 31 maus 1954 ve 1 haziran 1954 günlerinde saat 
09.00 : 12 00 : 14.oo v11 16.00 ara ındn Tuzladaki ha,·a nıcydanı 
gıı?e) inden a~ğıda üç nokta ı~e belırtilmiş deniz sahası içe· 
rısın~c bu hın an'. lla} ırsızada ıiterinde. ıopnı kara atışları 
\e yıne bu denız ahası füerincle, ha' a hedefleriıre kar~ı 
Vçs. Top atı arı yapılacak! ır. 

2 - '\tı gunlerinde hiç hır deniz rnsıta ı ve~a uça ın 
be'irtılen sahap ı:ırmeme i ehC'mmıJctlc h•ar ohınur. 

{al Arı: 

Tul: 
{b) rz: 

Tul: 
(c) Arz.: 

T-ul: 

49' 00" 
20· 06" 
45' 
07' 
39' 
14' 

ı 2" 
18" 
24" 
34" 

Kuzey 
Doğu 
Kuıey 
Doğu 
Kuzt\ 
Dogu 

( l510-66f0 ) .. , ............................... .. 
Tokat Valiliğinden 

1 - Ek iltmeye ko.nulan iş: Erbaa sağlık merkezinin ha· 
rici ıotı te i~alı yapımıd•r. 

2 - insaat ke~if bedeli 15424 lira 56 kuruş ve geç'ci 
tem natı ı 156 lira 84 kurust ur. 

3 - t n ke if ''e artname:.i me ııi "Ünleri dahilinde dai
rede her An ı::örülebı'ir. 

4 - Ek iltme 14/6 OS4 pazarte 1 gunU saat 15 de \ilayet 
nııf a miidurliıgu b ııa~ında ıı çık ek ıltme usultiyle yapıla· 
cakt•r. 

5 - T.11 plerın ıhale gün ünden en a'l üç gün önce di· 
lekçe ı e \'alıl ğe mtıracaat ederek alacakları eh iyct \Csıkası 
ve geçici tem'naıa alt makbu zlartle birlikte ıhale günü ko
m s~ onda h:ız r bulunmaları vaktinde yapılma~ an müracaat· 
tarın kabul ed lmeyeceği \'C postada vukubulacak "ec kme-
lerin nazan itıbara alınmıya cağı ilan olunur. (6739) 

lst. Lv. Amırliqınde•l Verılen Askerı ;ıoo lira ~ylıı- Lır~:, 
t( ,.,.,,. 1 ı.;.,1 ,..,. 1 ı 1 De·inalör ı; ":>l'a'.tır. 11 

------------------------ :! - 'l'ıılipleıdı>; ·.r. :'l'ak ı;ar'lat 788 sa~ılı ıııe1;ııi ı nununun 4 ınaddl• ,, jek rtl,ırı lıaız o uıı dr' ıetcı. ,r \~ağıda cın:ı \e mıktarı \a11lı \İ\l~crk \e \11kacak ma<lclP(i 
hizalarında )az lı P..•n \e •u:ıtlerde Hoşdere \~ Sa \' h..l. d,1 

kapalı ıarf a satın alınacaktı.. ::r nameler koınıs,onda 
.ı:orll'~r. Tek ıf mrktuplar•n.r ıha le saatindel\_ biı aat e\ ve ınc 
k.ırl, r komı~\ona \::r.Jmr ı. 
( in~i .i\lil.taı ı J:Pıl<•li (:. 1 rn•iııatı ihale gun H saati 

Ton 1.iıa I.iıa 
Ocı ll' 3U0fl ı SO 0011 R750 17 hdı.11.ın 9ı4 15 

r;:.,, un ctı 20 SU 000 6000 17 hıız.ı•ıın !J:\4 
(6562 - H!l:?/1493) 

15 30 

* aı::ıda rın \C mıktan )azılı muhte'if nıalı.rnıe h'znların 
da 'aııh ı:.ın \C ,aat rrdc kapalı zarfla ltnı t Dz \ ~a Al 
Ko. da at:n a'ınacaktır. 'artnamcll'r kJıni,,onda \e iH! cdrn 
e\\ e. Ankara. i..,ı 1.\. \ ı ıın kısmında goru ur Teklif ıııek
uıııların111 ıha e !!'Un 'e saatıııden bır ı;a:ıt e' H'lınc kadaı ko
mi yona \crılnıesı 

Cıns w ıııiktaı ı lll'ıl r.li 

l.ıı d 

(:. 1 rınınoıtı 
I.iı a 

Jhalr. gıın '<' 
~aali 

~luhtr ıf kuturda 
_şoıo Kg. pir nç çubuk 
12 adet bo) a puskıirtmc 
ıaban<'ası 

2850 Kg. 1-5 mm. ka
ınlıkta bezlı astik 

le\ ha 

52065 38j3,2..ı ___ ...:..._;_..;.... 76954 15 

1980i> __ ;;_ı 4...;;.,85 10 6 954 16 

14ll - 10 6 9;>4 15 ---
5 ton be) aı u tupiı 

18310 
]6500 1238 - 10 6.954 15.30 

(6321-1422/142~> 

* \dana s. CrıaC'\ i onarımı açık ek ı tnıe ile 8 haz.ıran 954 
<.alı •a. t 10 da \d rıa ,\ı, Sa \ . Koda ıhale ı ~:ıpılacııktır 
Iv•s f bl'de ı 20 000 'p:ı n.c·ırı tenıınatı 1500 lmıdır. artnamesi 
ı:oııııı,~ urda gııruliıı i •tek ı , rın artnaınede ıstenılrn belgeleı le 
\e :-rterlık he ge ı ııe brlıkte heli saatte konııı;)oııa müral·a-
11• arı. (6:rnı - 14411> 

* As lht ) .ıç ıçın a~a~ıda ~ c ı i 'c miktarı ) azılı 2 paı 
sı ır e ı hızalarında ) azılı ~L·n \ e saatlerde kapalı zal'f a I~· 
l~ZJg \ . 'a. A.J. Ko. da atın alınacaktır ş,u tname er kom s· 
)onda "oııilur '!'eki f mektuplarının ıhale saııtindt"n bır sa ı 
ene 'lC kadar kom's)ona verılme i. 
Tc linı 'likd.ırı Bcdf'li (;. ı eımnatı 

'.\<"'rl 'fon Lıra l.iıa 
ihale gıın 'r. 

aııh 

~;hı~ 
Bıngol 

180 
140 

243.000 
189.000 

13400 
10200 

8 6/ 9j4 11 
8/6/fl:l4 10.30 

( 1471-6~76) 

* . ihtı)aç ıçın 1100 ton odun kanalı zarfa 10 hazıran 1014 
per cmbc ~aat 16'da Bo'u As. Sa. Al. Ko da satın Rltn3raktır. 
Berleli 30800 ıra Jıra 2eç"·i ıcnıiıı.ıtı 2310 lır ıııır Şa:ınaıı.~ : 
Ko. da ve oğ eden C\'\\!: .\nk .. ra, t ı. J,v \ . :lan l:ı rıl't d:ı ;:;,i· 
rUlıır Tekli! mrktuolannm ıha le saat ııdeıı b•r aat C'\ \eline 
kadar konıı ~ oııa \'eri ime !.. (ti33 ı - ı t36l 

* ~~ ihtiyaç iç'n 400 ton sığır eti kapalı zarfla 7 llazi-
ran/954 pazarte 1 saat 11.30 da l<~mnraıı l.v \ ::ıa. Al Ko: 
rla a ın alınacaktır. Bedeli 720,000 1 ra .,cçıcl temınatı 
32550 lıı adır. ·artnamesi öglcden en el Ankaı a. ist. Lv. A. 
İlan kısmında 'c Erzurum ılc Eı-z nean \ . a. \ . Ko. da 
;:öitı ur. Tcklıf mcktup'arının hale aatınden biT aat ene· 
line kadar komı )Ona 'erılmesı. (1415-62081 

* Aşagıda ın:ktarı rnzı'ı 7 parti tC' ba \'alı kuru ot h•zaların
da )azılı ı: ın \C saatlerde Gelibo u \ıs Sa A. Ko d ~ atın alı
nacaktır. ar1 naıııe~i komisyonda \C ögledrn l'\\el f)t. Lv A 
i an kısmında ı:ôrülıır Teklif mektuplarının ıha e saatinden bır 
saat enellne kadar Heosi bir istck' ı~e \er1lebılecc11j ~ibi her 
kalf'nı a) rı istek '' e \'c-ri'ebilır. 
Mil.tarı 1 i\ alı Tutarı 

Lira .Kuru-: I.ira 

]89 

138 
l86 

3'..! 130 
23460 
31.620 
13.770 

(;. Trıııinalı 
l .i r;ı 

2409.7:1 
li'1\l .10 
2:{71 ~ 
10~2 75 

İhalr l!iiıı \f' 

aati 

H 6.!fü Hi 
16 6.954 16 
18.6.954 16 
21.61.15-1 Hl 
23 6.954 16 
25fl05-t 16 

81 
24 
90 
66 

17 
17 
17 
li 
17 
17 
17 

4080 
15 :lOO 
11.220 

:~oo 

1147 5 
841,S 236914 16 

(632.I - 112!! ) 

* Kapalı zarfa 10 ton be:~·aı sabun 14 6 9'14 pıızar11''1 saat 
15 de iı:mit Dı. As. Sa. .1. Koda atın a ınacaktır Rı-<leli 1fl790 
'ira, gı-c;lci lt"mınatı 1402 ~5 liradır saı tnıınıe,ı Jtonıi•\ onda '1e 
öğle'1<.:ı C\'\el Ankara j,t ı., A. 1 iın kısmırcl~ ı?hrullir Trklıf 
ıııckbp sııınır. ihale -ıı~tıııeeı bir aat ev\elınc kadar komı.s· 
yona 'cı i 1 ınesi. (14Bl) 

* K:ıpalı z.aıila 35:'ifJ k, o \atak Metalı 14/fil!h4 11ııı:ırte i s~at 
16 Ja fzmiı Dı. As. Sı>. A i. Koda atın alınacaktır Brrlcll 4722fi 
'ira. geçıci teminatı 3541 {•5 'iradır Ş tnııme 1 komi.<;vonrla ve 
iığledcn C\'\'!'l Ankan f .,t, Lv. A. İlan kı nıındıı ı:orültir. Trklıf 
mektt•plarının ıha le s2ııtinder. bir saat e\ \'C ine kadar komis~ O· 

na veri mesi. (1482> 
1481/1482 - 6522 

~~~~~~~~~~~ 

Motorlu ve Yelkenli Gemi Armatörleri 
Cemiyetinden 

Cembetııııiz'n senelık umumi he.> el loplanıısı 29 :\la) ıs/ 
954 cumarte i gunü saat 14 de Galalada Ömer \bit ilan 4 
eli kat 21/22 numarada cemıyet nıerkeıinde yapılacaktır 

Ayni glin ek eriyet olmadığı takdirde ikinci toplantı.nın 
12/6 95-l runııırıc i :;:iirai saat 14 de cemi,>ct ıncrt;nıııdc 
yapılacağından cemb•efimi7.e kayıtlı azanın tcşri{leq l'ica o· 
Junuı·. 

nt'Z:\'N\lF.: 
1 - ldaı·I. mali murıık·p tD;:>orlarının okunmaı;ı. 
ı.2 - İdare heyetının ibra•ı. 
3 - Yeni 'daTc he\ p·ın·n ınt hah•. 
4 - Yeni miirak•p ıır intıhabı. 
5 - Yen sene bül~''"'nın k. bu il. 

lmll•u .., ,hıhl "I' '' Klllll • 
U mumi ~sriYlıl \IUd•ırıı· \111 111 \ f.:O.fR 

nu •a'f•ıl:a ""''"' lndıı r. 
im"' '''' n \l ~l' l löaıcl.rrllll< •• ~lllbill ılık 1 ı\ s - ı.ıaııbuı 

VAIAN Mı\JllAAll 

bııri hizmeti bu u•ıırı}Jrak askerlığıni \.tpmı• ol ca 11111~ 
elen razıa olm<ı' a•"•' <l ne lı• okul :ırcl n neıun o a 111 
rın ;nıl ı eğitim \f'ku.e. ııce tasdık ı uh ;ıtnanıeterı 
ınr Hi lazımdır. 

3 - \Jüracaıma gonderı ecek br .,,eler d ckclr d 
tc l ere-ı hi.I nü hl ı·a ıdı sıhh, ı rıınoı u ı oırrdcn " 

• kll 
hıl\ı et rut.danı o~•<' ı ıı la ı ;J\cılıktan mah c 

ııı \ 
dı~ıra dair be ge n:ı• rı<'r •I dıklı rlınlo'l'a ornc1:o 
t:ı dıkli terhıs teı.krrr:.ı oıı e{:I \C 6.ıtu!l ça ıslı ı )e 

en l:ıonser' ısler 
.s - bteklılc ıı kı a z, ınarda K K 

1113ıfdcdckı belge er •,, b,n.ıt 'E'\ a po ta ıle 
c unur 6463 145!J) _ .... İlllllı------~ r 
FEVKALADE EYA HA 

. rede 
~116954 ten 47054 tarıhıne kad r 1•' 1 , e 

\e TURK Mıl ı takııııının d ışt.ırak rltı~ı bC t 
bol karşı a nı.ı ı mu na ebet.le fc\ kal de •e' alı~ 

Her tuı lu ızahat içın 

N A K 1'~ 
Sc)ahat \r. 1 uı iun acente i istiklal cacl. 388 :o.. ,ı; 

felgraf: ~ 

2.000 adet keten veya kenevir hU~ 
örtüsü alınacaktı~. arı/ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Mııd 
6r ıı 

2.000 adeı keten 'ie)a kene,ır hubub l ı: ı 
zarfa t<'klıf alma Ul'elı) 'c nıilba\ aa ccl Jeı..c r .. d pO 

Urlu teklırler·· r.umruktrn m ol rıık r 3, 

liın FOB \C CT•' tc Jım erk 1 erıne norc n' r 
rılmek sureti~ le <bez ıcklıf c lı ı:ıkclır ~ 

m ekillerınc ~orc bez \e Tuık 'e'dr ın~ r t 
n. k 1 \C ıe lim ıçın rtc aH a\r bıl 
b 

' 

. tı\ 
u e aıt ar •rnmede açıkhı nan c a ıara 

haz. rlanacak numune \C m nakka ırının 
Haz. 1954 giiniı aaı 15 dr Toprıık ~1 h-uııeı 
Mudıirlül:unde buluııdun.ıhC''.1 k ~ckı "'" rıo•'9 
avnl ~Un ve saate kadar um um mud.ırJ.ıl\ 0 

Jllviine teslim erı·ırceklir 

Örtülerin ıaıııamı iç n tek 1 r \ crılr'ıı:cr 
ten aşıığı o'rlıamak Uzcı ı• \C ı erek k sını 
hııl erlileceklir. 

Tekl'f nıektuplanyle h ·tı kıe 'er C'cck 
naı ııııktarı •ıırtnameclr \at lıd r 

Müddcı'ndc \erilmeyen nlimunr z \C dJ' 
teklifler nazarı ili bara al ıımıv rak 'e posta 
gec!~meler kabul ed lnıe\crek r tl'l '' 

Ortülere ait sartn:ımı>lcr \ nk racl:-ı l ntU \I 
zcmc l\llidürlüğünden. 1 an"ıulda ene• k18~ ı;o 
l\lüdlirlüğünden. fzm r \'C İskenderun ofıS 
lerirde!l bedel iı lemin t"dıleb lır ıııııı 

Ofs 2490 c;ıvılı kanuna ı:ıb' olmafğO ııtB 
)apnıamakta \e)a kısmen \C d ledıgıne ~aP A 

~------~~e1 
Y. Mühendis, Mühendis, fen 

Sürveyan Almacaktır t 

. 

f 'b k A h' Bıırs~ tı an : dapazarı Eskişe ır tol 
Nakil Hattı Tesis ve M0

" 

Basmühendisliğinden ı,jşl~ 
ES"' 

.Ad arı 
Adapazarı - E kı chir H ı;ıl il 

1 

ara ında ın a e:Hınek•I' o'an enrrJı na ,ııer. 
tırı nıak uzcıc tiç Y ~luhcndı \e)a 11\:ırd 
memuru ılc hır stır\r,aıın acele ıhl ,ar: u:ıı•' ) 

'.? Ehli) et rn kabı ı) c•c ı:orr do 
lcceklir: . aktır b fi 

:ı - l,ı~an bilen'er tere l o'unoc ı-;t t 
-1 - \' '.\liıhendııı ve m ıhcndı~lcrtnc sıı",;· 

ıliirlu~ü IO:ııeı ii Su he ine. rrn ıncnıurıı ~ı 11 r L 

,en ıs?e.riylc birlikte ba~ muhrrl slı~~ar 11111 
nıerkezınc en ı:e<: 1:5.610"i4 tıırtlı•nC kil 
o'unur. <634il 

ld;ınhul 


