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Marıs'ta fop·lanaca·k 
Son duruma göre D.P. 504 
C.H.P. 31, C. M.P. 5 ve 1 
liste dışı bağımsız kazandı 

Miüeı in büyük ~ 
>·.... zaferi 
: 'fiın ••••••••• : ~brı. llt Üt ad • ••• •• • ••• •• ·-·-· • 
: ~t 111ler k clt'lcrınde Tiirk milleti korkunç : 
: '~ı..~)1 sef•ı ar~ı'ltnda bırakılınıstır. Fakat akla : 
' °'*tL n<'k İl (') • • : ~lı 'it Rl'ı·· . 11 ı 1anını soğukkanla. tam bir : 
: illı:ı d</~11ıı~ti.r. Üniimüzde a~ılan parlak ! 
'• ı ı, "ı>nı . . .. d ı . 1 . • "··· ""'l'ı h ı. nınıct muı e erı" r, razıp • •• "" ııı . . • 

••• •••••• e llnkanlarıyle doludur. : . . ..................... 
Yazan: ~ ıt~ ••• 

il l~~ eı E111 in Yal11ıa11 
~I~ 'atabda;; 

ltııı :'iit-iıı• 1
, ıra ti\ lr. "inç i~·inde~ inı. Kalbim :.aadeUe 

~Q ~Otk~ıi~""·0kr11t Parti)e gonül nrdiğim 'e onıın 
lttl 

1

1
e lıeıııoı. 11

" br.ııinıstdlğinı icin mi'? Uiç Ö) le dt· 
c lt~sı~iı di ta( ~·arlinin, anrak ınillı 'i~a:.etin bir aleti, 
r'ttil. tı'~ bır l.:nıncti \ardır. Doğrn )Olda ~uriırı.t 

~ ~i•. ~ llJru rı ~ola s:ıpar a, tenkit \e ikilz ederiı, a~ıp. 
ll .... iııı tıı1. 

r ~ lltj ' aad"l° .. 
Jı 111i l>arı ı. 1111• Tıırk milletinin dört tnt içinde ~e· 
·it a.; 

~il; oııun 1 °~ı:ı.ınıuk imtihanı) ıe alakalıdır. Bilha sa 
ltbtt, 'ataıdcrı hınet inönii ha.ta gelmek ıiıcre, mu

ltr 1 ııııerı.}ıl"sın &ıirii ünii şa ırtmak, bhiretini bal· 
· t; .. ı ay k 

• · ~ll tıııag0Ji 8 laııdırmak i!'in htr \'a ıtayı mubah 
'th 1ıı rozu >'.~ r.n mubaliğalı ,.e çirkin ,,ekillere ı;ıt..ar
ltr 11'lltı , 01."ıtıiııe tıırlii türlü umacılar diktiler. Ap· 

t '« , 1\11' .. • 
t lı3"rJ · 11) le feQ atlar kopardılar: •:\lemlckelı 

11>1ıtruıın:· l\:ıııitiıla ) onları ı:eri getiri~ orlar. t'hit 
~ llt.ıkt 0 1an topraklaryı altındaki ııet rolleri 
~ d. lııs bı'r~ Çt-kiyorJar. Tarlalarınızı Amerikalılara sat-

tf sc • 
1 ~ ~. (f\ote'd )ınb: kalmayacak, izi aç bırakacaklı r. 
~~l bıtbıdc de) le~e atmı ıardır. Hiç farkında olma· 

':'ijJıt 4ltn1ıı b e lı:ıı be okacaklar ... • 
~~lı l0ııu5,. 11 lr.ka7.a merkezinde 'kendi partisinin kadın-
~ t, ~lttııbrı hır C', U, r. lider<:i&i :!Ö~ le demi-.tir: •Boy-
~ t~ >•banı·ılııra nrerekler, farlalarınm da 

4 lı' tok 
1 ·~~tt~~ h:~llen 'r. haklı." le takdir f'diltn BasHkil 

'•l \ clefııd· kınıJa il tarı.da 01.ler t..ulaklaı·a rı ıldan-
1 ı 111 

011 
ıt, \ ıı adı Andon Jftandro •tur, Rum Pat· 

ltı tıııışııır,. 
'le· 
~~ h;ı,ı.. 

~ 'ıı lrtPr ııntndan en Urri mem?ekeUe.rıle bilr. bu r;lbl 
ı ~ hıtdtıı '" 1•hriklcr, bir li;ı ım nt nd lan 7.ehirlt.· 

't 11nıun · h · l •t b ~-~ ıı a~atıa akıl \e mantık )Oh,le dur 
"« ~ICo t'1 lıtlinemez lamla, bir takım iirülı:le~ld 

"" laııd tt"bilir. 
"" lııtı ~41 h' 

t ı. 1 llcct .. .' ıı; r çıkarmadan bulun ten irleri din-
'll i\ ~· tıı'ı· 

)40 \trnı· l •nge ko mıı , lehte 'e al el hte ö~ le-
\., ~111'itır. ış, kendi muhitinde münali.a atar, mulı:a-

t\l it 
eı ~l•r 01tun .. 
"t ı.' ~• \t (1'1\. ruı (\ milletini tanımayanlar, U} durduk• 

.. 1 ~ı• ll)f' • • • 

'

1, ttL ., aııı, r •tın: ancak ha) allerınde yaratlı\ları 
·~ı ~ 'a llıah1 • l l ~ İUkı Ukları muhatap di} e bbut et mi ler-

~ • r b' 'an1ı k" L.•Qııq, ltiııı•a 5tı ıılu karsısında ümitlere Lapılmı • 
~ı ı~'. 'Gid"r dı)e düğün bayram etmi~lerdir. Binat 

~ lor~~ıı bir d:~.aı.: Etınu yaptılar, bunu yaptılar• diye
llııli •~ı· a daha :111m Seflik tahtına lmruıma ını 

)aı 'U l 
ltı"' ~ ıınnu tur. 
A _,L '~lı 
·~ı."','llı b· &un" 

'1 ?t lltr lıi 11 geJmi tir. On mil} ona ~alın Tıirk 
~ t ~llıuı:er kendi \'İtdanıyle ba ba a lrnlmı5, ter-

t, lld~t d sını sandığa atm"k sureti)·lt milli hrıki-
11 tn Pa)a abip çıkmı., iradt ini belli 

~1 ... llltr4 
Ilı •ılıı tn tot . 

ı ?t)I 'ıı~bitl" u ~ı~a~i partilere ka~,tlı delil ... l'a\..at 
ı. f,. ,ttiııi ., 111 etmi5ler gibi. mih onlarca uıanda • .. ...-. •'. ~)ıı· • 

t \r <ııq hl ı ruhıa, ayni ıa}e ile. a}ni tarzda li.ul-
~'-•tıı bııııtar~ tk e~iHtııı: \•erdikleri kararlar. iki açık 
·~ · ' takdir an bırincisi, halk tarafından hiikfımete 
t.•. ~llıt 'e ltsvik reyidir. Halk ;:unu demek is-
·~ lıı 

tıı b ildi~ n· 
h tt tarar ı Cok bcğeni~oruı. Hata Ye ku.sur:arı 

bı l
1 •tıtıık <.'tık ağır basıyor. Kore')e asker gön

t '111tıaıı, d~c ~ııto·ya girerek. mili emniyetimiıin 
t t >u .\!lı•rık n~anın ınü terek emniyetinde faal bir 
~ tt ru:ıll'ıe/~. tnilletiyle ve diğer ban.,.ever mil

i a \ya~1 ~· Uı;lü Pakt'a 'e Pakistan anlaşmasıyle 
~ ıı b~11lıl.ır:ı '~de faal bir ro c geçilmesi yolunda 
~' ilıııc11 h •lıbıınızı ba arız. Böyle bir siyasetin 
~rıı:k•ıne 

0
, ır eda ile iddia ettiği gibi, bizi ate e 

~t bır ~a •rıak:ıtak harbi önleyeceğine inanırız. Eğer 
l'lc ıııullııısıbet' dc~irperdenin boyunduruğuna k:ırşı 
~ d ,/ttı ('sir :~~ıl, şerefli bi~ vazife diye te!Bkki 

~ 4atle ile ta:h:ı ·~ e yasamağı gi:ıze alamaz. Bozguncu 
t kol"tı •ınıiııı ·h~ak olan kötlilere, ~er kuvvetlr.l'ine 
~ t tre llıa ve ıc. bir ıa~an ~e\·setmez. Zaruri ve 
~dır ilk lllU• 1?llda{aa hürrıyetini bile korkunç ''c 
~ it llıııar; etı Yıldırmağa uğrasanlar, Türk adına 
t >ıı\ lern~d,.:~lıtıka ihtira ları yüzünden kör o'an 
l h •rt.nan b •aın düsmanlann i tedilini yapmak 
l'c~~eıı,.~1 d oz:uncu bedbahtlardır. 
~il bır korun,_'.lSnıanı değıliz. Medenb etın 'e hürl'i-
,•ııı lll ••ı:ı 1 ı,.· . 

t ı b ecıenı .-ın hür mi'letler!e se\ e ~e\'e ış· 
1411 ~t~l~ı. İhtrıı lct sıfatıy e do t:a dıişmanı, akla 

t tltt 1 ~rı:na ınaıe uğramıf: imkanların çabuk ge· 
~~ırtoı Saba Ye ve ihtısasıyle elele çalışmağa tes
~. ttı1 l!der.z. ında bu işbirlinfoin büyük kıymeti 

~ 'il el'i 
~ \'\>et h.ırcıtc 

• 4tı 'l' 1ı,. rıe 1" getirmek. hu~usi tc;;ebbüs;i va· 
d lır1t 'luk l ' • t • tııı b ~ilvı ... c lmck, daima \'eren, hiç bır Z'I· 

•tt ır · ·l•un . . 
~ 'l'ıııek c('.,~ ~ atın alma kudretı, daha )'ıık-

• ri ~ l Stoıeııvı evı~esi. her miınasıyle emnlyc: ve 
~ lıa lerıcıııy t e vapılan iktı adi H içtimııi inkı
lltıı Ya••rrııuıc er Yaratmağa hızmet eden kredi 

t • a< ~ Yaııan ~ cıınıı bir ~er almasını a .ı~ı~ııırız. 
., ·~ 111.ında d.<'nıokı·at Parti ikliduının hatli ''e 

~ td 11~ \'e l uzettcceğine ve henüı ele alamadığı 
ı ı anıa 

~ rı~ Ali ırı ayacağına lnanırıı. Ona gcnı~ 
ah raz.ı olsun dcriz.11 

<De\amı . a: 6 Sü: 5 de) 

1 . 11 .Seçım Kurulu ti} rleri \C('i mleılf! ilgili füleleri di.in imzıı ıarlaı-ken 

ılstanbnl M. vekilleriııin 
i verdikleri ilk deme~ler 
1 KöPRüLü · «Batı dünyası ile çalımalanmızı geliştir

mek kabil ol acaktlf .» 

T ANRlöVER: «Muha!~let şimdi daha zayıf düşmüştür» 
.tnbra ,\jaıuı r •- Türk milleti , erdigi bu • • 

Ankara, 3 - Dısi~leri Bakanı 1 kararla ']lartimıı.in 4 senelik iç 
\e o. P. başkanı yekillerinden \'edili politikasını ve bunların ne Yabancı 
Prof. Fuııd Koprüliı seçimin D. tiresi olan iç \'e dı, emni~d tet 
P.'~e \'erdıği, eskbinden de mu birlerimizi ta~\·ıp etmiş bulun· 
azzam ck)erl~ l'l kaı·şısında bul maktadır M ı k fi d 
husu)taki mutalaa'arını a~ağıda Bu denırkıiı' ki, lıeııı icerdeki em e e er e 
ki şekilde bclırtmiştir: mr.nmı Sa.S Sü. 4 de) 

O k P . . Tepkiler 
eıno rat artıliler Türı. 11nadh Ajann 

şenlik y a ıyorlar 

lstanbul ve diğer illerde D.P. teşkilôtı 
kutlamalar yaptdar 

..,eç mlerin n. P. tarafından ı seçimltr'n netice ıni kutlamış. 
kah r hır ekserı)cl ile kazanıl tır. Ellel'indt paııi \c Turk 
mıs olması ehr·mizde büyük bayrakları. rinlerinde davul :zur 
bir memnunluk ile karşılanmış 

1

1 nalar olan i taııbui ular güniin 
t.ır. Dıin şehr'n 5okaklarında muhtelif saatlerınde şehri do 
D. I'. li e.r kalabalık kafileler faşmışla!'dır. 
halinde caddelerde dolasmış ve ı Dt.vamı Sa: 6 Siı: 6 da) 

Washin~ton 3 - .:\Iillet-
vekilli!!ı <e\;mleri .\merıkan 
basınında \fi! Amtrikan halk t! 
karında büyük bir ilgi He ta· 

ip edilntl~tir. 
•Ne\\ )'ork T ' me J;:aıc C> 

bu husu ta ~ a~ ınladığı bır ma
kalede ezcümle Ö} le demekte 
diı': ·Tıirk seçimlerı. Tiırk mı~ 
etinin hürriyet ve demokrasi
~e o'an bağlılığını b' r defa da 
ha kat'i olarak ortaya ko~·muş 
bulunmaktadır. •rürkiyedcki e 
çim:er. bu memleketin denıok· 

We\amı Sa: 6 Siı: 5 de) 
~---------------------

r 1 

Rodo~·ıa Kıbrı~ için nıimayi~ ~aı>ıın ki.i~uk ;>aşlaki iiğtendleri Yunan polbleri durdurnıag;ı !'a
lı ırlarken. Bu nıimayi!jlerde I ngili7. kon olo:.Jugwıa :1·ıirünmüş, binanJn camlan kırılmış, otomo

bilin ıa:.tikleri ke.,ilmiş ,.e bir öğrend ile bir polis yaraıanmı~tı. 

Papa•os, Kıbrıs işiııi 
B.Mille tlere •ötüreeek 

Yunan Başbakanı, hükumetinin, Kıbns'taki Yunanltlafln 
«arzulan na» bigône kalamıyacağını ve Kıbfls halkının ana 

vatanla birleşmek istediğini id~ia etti ,. 

1 

AJ.ıoc:ııted Pres• 

Atina. 3 - Ba~bakan Papagos 
buıün Biıyük Britanyanın Kıb
rıs i~ini kar~ılı lı müzakere:er 

BUGÜ~ ;\IÜBAREK RAMAZAN - Bugün ramazanı ,erifiıl ilk 
guoüdur. Bu müna.ebetle '.\l üftülük b~lÜ~ cam_ilere ~~der ta 
'in ctmi , I:vkaf idaresi de bu tun cam ılerı temızletrnı§tu-. Bu 
ak amılan itibaren fırınlarda pide imaline başlanacalı.tn. 

yoliyle halle yanaşmadığı tak
dirde, Yunanistanın Kıbrıs me· 
selesini Birle~is Milletler ge. 
nel kurutuna aksettireceğıni res 
men ilan etmistir. Papagos, bu 
mevzuda ya)·ınJadığı yaı.ılı bir 
beyanda, Yunanistanın glrisece
~i bu hareketin orumluluğuniın 
Ingi!iz hükümetine raci olacağı· 
nı. zira Yunanlıların müzakere· 
lere girişmek için sarfettik'eri 

(De\·amı Sa: 6 Sü: 3 de) 

Güney Kore yeni 
Teklifte bulunacak 

lr~•V'ıattd r rtSI 

Cene\Te, 3 - Koreyc dair 
Cenevre Konferansında bu:ün 
19 devletin tem ilcileri huı:urun 
da konu~n GUney - Kore Dw 
bakanı Pyun: Yung - Tai kıul· 
!arın As)a, Asyalılanndır• pro 

(Deumı Sa: 5 Sü: 5 de) 

D.P. yoyıııladığı • 
secını ,,. beyıı1111a11ıesiııde 

« Btı Jıal puı·ti111i.: içiıı 

1110.:lıııı•iyet teşkil ediy oı•» 
gö ı•iilı11e111iş 

ıledi 

hiı• 

Buıud ~lubıbırimlıdtn ı--
Ankara 3, - Ycnj ~I!lleı 

Meclisi ilk tOD~anıısını 14 ma· 
:ı ısta yapacaktır. 14 mayısa ka 
dar milleh·eldllerınin tutanak
ları yük)ek ser;ım kurulu tara 
fından incelenecek 'e bu celse 

I de nıillel\•ekilleri yemin ede· 
rck Cumhurbaşkanını 'e ~!ec 
Jıs ıiyaset dı\'anını seçecekler 
dır. 

Bugunkü kabinede bulunan 
Bakanların hep)i seÇ'ilmis bu
lunmaktadır. Yeni kabınenin 
y ine Menderes tarafından .kuru 
lacağına 'e kabinede bazı 
rötuşlar ~·apılacağına muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır. 
Şehrimizde çıkan bir ;azete 

bazı indi tahminlerde buluna. 
rak Köprülüyü )filli E:itim Ba 
kanlığına, Fatin Rü~tü Zorluyu 
Dışl~leri Bakanlı!ına. .:\hiker· 
rem Sarolu De\ let Ba kanlı~ı· 
na, Rıza Çerçeli Ulastırma Ba· 
kanlığına ~etirmi~Ur. Henilı 
bu lıu,,u,,ta \'erilm iş hiç bir ka 
rar yoktur. Bu aceleci tehmin 
Yer yerinde değildir. 

Demokrat Partinin t~eUCürü 
Ankara, 3 (A.\) - Demokrat 

Parti Ba~kanlığından bildirilmiş ı . , 
(Deumı ~a: fi Sii: ( dtl C. lf. l'. Gt'neı Ba~kanı bmel 

- ----------------- likte eçim gece i p rti 
lnönü Mıımtaz Ökmcnle bır
meı kezinde.o al rıldığı ırada 

C.H.P.,Meclis içindevedışında 
vazifesini yapacağını bildirdi 
Seçim sisteminin «düzeltilmesini» isteyen C.H.P. beyanna
mesinde, «Seçimlerin bitmesinden sonra memleket işleri 
için sükunetli bir devrin gelm iş olması lôzımdlf» deniliyor 

-ı tJ•nusı :\lubatılrtmlld•!' 1 satı~orlar11 ı:ıbi konu~:n.l'arının 

S • ı d Ankara, 3 - 1954 seçım ne· memlekette ak:.ülamel ,·.ı;ı•. •.nı 
eçı m er en sonra tı~eleri Siyasi mabfil.lerde gu. Sli) lemektedirlel'. • • 

0 

• j nün tek me\'ZUu halındedır. C. c. H. P. nin u radığı hezime-

lstanbul'da H. P._ nın ~·e ~u.halefetin mtlt- tin parti içinde huzursuııu.< do· 
lak bır heıımetının s~bep \'C a· ğurduğu anll§ll maktadır. Bilhus 

K 1 1 
milleri fiıerınde . mün:Ua~Jlıır sa mutedil partiU:erin bugune 

onuşu an ar cereyan etmektedır. kadar takip edilen politikada 
Bazı ahsıyetler C.ll.P. nin muhakkak bir dcğişikiik )'ipıl-

ı Şi,µnaııce adam, mendili ile 
bo~ nundaki terleri kurulayarak: 

•Ben zaten :.eçimleri kazana
cagımm anlamıştım• dedi. 

ıı:'\asıl anlamıştınız?• 
aDün öğleye doğru oyumu kul 

Janma~a bizim ı;andığa gittim. 
Baktım. parti müşahitlerine ku· 
manya getirmislcr. l\lil!et Par· 
tililerin kumanyasında tavuk sö 
ğil}il vardı. 'Biıimkilerin pake· 
tinden peynir, ekmek, zeytin, :, u 
muna çıktı. Bir de Halk Parti· 
lilerinkini görmeli)'diniz be)'e
fendi, peynir, yumurta, ze~1inyağ 
Iı dolma, telkadayıfı.. r/ı de· 
dim, bunların mide düşkünlü
ğü devam ediyor_ Siz zor kaıa· 
nırsınıı! Dedi~im ı;:ibi de çıktı. . * 
Dolmuşun ~oföriıne: 
• ~eticeye ne dersin?.1 diye 

ordum. 
Şoför: 

<Devamı Sa: 6 SÜ: S de) 

son aylardaki propaganda tarzı· ması, müsbet tenkidin e~as tu
nı bunun tek ami' i addetnwkte. tulması !Uzumunu müdafaa et
dirler. Bilhassa İnönü nün: • Kıı- ı tiklerini SÖ) lemektedir:er. 
pıtülasyonları getirdiler, ,·atam <De'\lmı Sa: ti Sü: ı de) 

Mısır' da 
devanı 

tevkifler 
ediyor 

Başbakan Abdülnôslf, «Necip devletin 
sembolik şefidir, memleketin idaresi 

ile ilgisi yoktur» dedi 
.bsOC'latrd rrrn 

Mahalul Kubra (l\fısır), 3 - MEka subayların da takibata u! 
Ba5bakan Abdülnisır dün gece uyarak tevkif edilmelerin•n 
\erdiği beyanatta ı Mayıs g\hıü muhtemel bulunduğunu iliwa 
~:..rıa~alıklar çıkarmalı hazır· etmistlr . 
!anmak :;uçundan te\'kif edilmi;> Askeri rejim geçP:ı çar amha 
o~an ordu ~ubaylarının sayı~ının ~ünü 52 kişinin tevkifini emret-
25 e çıktığını bildirmiş ve daha <De\'amı ~a: 6 Sü: 3 de> 



- ı VATAN 

Kıymetli bir ilim müessesesi 

...................... .... . ..••..................•• • Metro 
ıı_·· __ SOi dajın• 

bas landı 
Sarayburnu' nda iki 1 

Sundurma 
Vaphnhyor 

i Mektep nasıl kuru ldu ? . Ne gibi safhalar geçirdi ? ~ . 
\'eşilköy i'H4'teoroloji i tas 

yonu nuıı tahminler im• göre 
bu;tın ı:ehıimiz \e darında 
ha\ a genel olarak az bu lutl u 
gtçf!crktir. Rüzgarlar önce
leri mütrlıo\' il. onraları gli 
ııe) doğu yönlerinden orta 
kU\ '\ ettE' estrek; ha\'a sırak· 
lığı nd a jse düne nispeten mii 
him bir değ11U.Jik olmı)a· 
caktır. 

! Bugünkü vaziyeti nedir ? i 
• .......................... . 

.> 

İstanbul metrosu i~·:n jr.pı!acak sondaj' ara ba~ angıç olarak 
dun 17.30 da tôrenlt? ılk kazma vurulmu~tur. l\Iecidi)eko:, unde 
yapılan merasim, t. F.. T. T genci mudürü profesor Kamran 
Görgun'un bir konıı~m .. ı~ le başlamıştır istanbu'da 1850 ~ ılına 
kadar se~rusefer ke.-:afeti dıye bir mesele bulunmadıgını brlir
tcrek sôı.lcrine baş'amış ol:ın profesör Görgün, şehrimiz.in b:ış
langıçtan bugüne ka<i:ır bir tarihçesıni yapmıstır. ::ı.rnteııkıben 

t tanbuldakı se)TU•e!er tıkanıklığını gidermek için metro in•a
sının bir ıaı·uret olduğunu belirten profe-ör KAmran Görg\ın, 

tesisler tamamlandıktı:n sonra bugünku üç yüz yirmi hı., kişi ık 
\O'cu miktarının iki ~üı ~.rmi binıni metro ile ta5ımalc kaoıl 

olaca~ını sö)lemiştir. 

. ••.•••...•.............. .. 
narüş-a!aka Cemi) etının ,d:ı-

re heyetindckı de iş le ık, 
seçim munaka a arı ar.h nJ:ı 
layık o duğu kadar dı. ,Jtı ç k 
mem. Halbuki mesele h:r çok 
bakımdan ehemmiyet ıdır .• uzı:
rınde duru ma) ı ica bcttırır. 
Çekılen ıdare he) etı ayın 

:Kfızım Taşkend ın başkan ı ı 
a'tında. her bin a) rı bır kıy
met o an şahsıyetlerden murek 
1-epli. Bunların iş ba ında ı te
kllmelerinden do a:, ı t" .. s ur 
duymamak kabı değı dır. 1·,
kat ası' mutees ır olacak nok
ta Daruşşafakanın • m:ı'ı :ı
zım ge'en şekil hakk•nd:ı ıh11-
liıf çıkması \'e doğru b r goru
fiÜn kabul cdılmcmesıdır 

Darüşşafaka, :, etım, fakır ;-o 
cukları yetışlırmek ıçın kuru -
muş bır müessesedı:-. Kuru du 
ğu tarıhten berı ge, :ı 81 yı 
zarfında bu ga) eye kıymeti! 
hizmet'erde bulunmu)tur. Bı -
hassa i'k zaman ar, mem!ckctın 
i'im \'e sanat tarıhınrJa biJ~U:C 
yer tşga: eden şahsı:> etler ) et iş 
tirmtştir. Fakat zaman :ı hede
finden uzaklaşmış, a'~ladc b r 
lise halini almıştır. Çekılen ı
dare heyeti bu 'iaı.ıyeU ıs ah 
etmek, Darüşşafak dan eskisi 
gıbi, hayata atı abılccc·!t gen"
ler yetiştırmek istiyo da. Uu 
maksatla Almam a'd.ı:ı bır mü
tehassıs getırterek tetkık er 
yaptırmıştı. Bir kısım azanın 
bunu tasvip etmemesı üz.erine. 
cemiyetin iç bünyesinın sarsıl
maması için, çekı di. 

DARÜŞŞAFAK \. 
N.\SIL KURl LDt:? 

narüşşafaka'nın kurulması ŞU 
üç büylık !jahsiyetin eseri

dir: Yusuf Zı) a Bey (Yusuf 
Zıya Paşa), :Mırhtar Bey (Gaı.ı 
Ahmet Muhtar Pa a), Te,fik 
Bey (Vidinlı Tedık Paca>. Bu 
Uç zat 1865 de, sabahları vazi
feleri başına j?İ.dcrlerkcn bir 
kısım Türk çocuklarının şurada 
burada ı:eı.dıklerinı gbrmıiş
Jer, bunları bır ara) a topla) ıp 
okuma yatma ôğretmek ıçin 
eCemıyetı Tedrısıycl 1 lAmt) e 
adıyle bir cemı:, et kurmuslar
dır. Cemı~et Be~ aııtta Sımkeş. 
hane içındekı Emetul ah Hatun 
mektebinı tamır cttırerck bura 
da ders Hmıc e b;ı lamLştır. 
Dersleri bu üe zattan basta 
Namık Kcma \ e saır bu gibi 
gütidc ~ahsiyetler fahri olarak 
verı) orlard ı. 

Açılan mektep çok rağbet 
gördü; cemi)etin azası çoğal
dı. Bunun il-zerine Dartışşafaka 
a diyle esaslı bir mektep açıl
ması düşünlı'du. l\Iekten için 
bu"Ün'kü bınanın bulunduğu 
arsa satın alındı ve 16 Rebifil· 
ahır 1285 de (1869) inşaata 
baş'andı. Binanın in~ası dört 
sene surdu Mektcn 12 Haziran 
1289 da (1873) açılarak ders
lere baslandı. 

Darüşşafaka dort katlı güzel 
bir binadır. İn~ası 30.712 a!tı-

Çiftalan köy ünde J 
b ir yaralama 

Eyüp Çıftalan kö~ unden Si 
nen Kardeşgel, aralarında c:ı
kan mlinakasa sonunda Behçet 
Eker tarafından ağr.· suret:e 
yanlanmıştır. Yaratı hastan"'e 
kaldırılmış, sanık ) aka.anmış
tır. 

Çifte ile vuru ldu 

Bakırköy Kalitan a kö' unde 
koyunlarını çıkartmak iç n çift I 
!iğe giren Abdu lah Çel k çıf 
te ile vurulmuştur. A ır surc•ıe 
yaralanan Abdullah hastaneye 
kaldırılmış. kendisıni vuran 
~ahsın nranmasına başlanmış
tır. 

Yazan: 

Enis Tahsin TİL 
•• nd mal olmuş, Bunun 10,641 

lır.asını hu kümC't, 7000 lirasını 
~ uksck memurlar 'ermıs. 
13.741 lirasını ha k teberru et 
ınişti. 

Bınanın dışı kargir, iç kısmı 
\e merdı'icn eri a'lışaptı. l\leş
.ruti)et deuinde merdi\•enlc:r, 
Cuı ~ ıurı:, et devrınde kat a
raları ktırglr olarak :ı,apıldı. 

İLK DERS 
PflOGRMll 

oaruş afaka ı k kunılduğu 
uman haı.ır anan ders 

prog amı !dadı erin ü::ıtunde 
idı. Rıyazı) e;;e çok ehemm:yet 
\ erılı) ordu. İlk hedef rü umat 
ve Posta Te'graf idare erme 
memur :, etistimıektı. Daı Ussa
faka~ ı bıtıren'er bu suretle 

bir takım memur'ar, yüksek 
maaslı hocalar ta~m edınce 
açık arttı. 8,590 lirayı bu'dıı. 

l\leşrutıyetin i Anından sonra 
mektebin idaresi yıne Cemı
yetı Tedrısıyci İslamı:, eye geç 
ti ve sıkı bir tasarruf idaresi 
tatbık edılmeğc bas andı. Bu 
şekıl ıyı netıcc verdı. Varidat 
da bir miktar arttığından Bi
rınci Dün~a Harbıne kadar pa
ra sıkıntısı çckılmedı, hatta 10 
bin altın ık bir ıhti):ı~ parası 

. bıriktiri dı. Fakat harp ba a
yınca güçliik ~eniden h., gos
terdi. İşga yı 'arın la m"H~u· 
ıhtiyat parası, eldekı tah,·ı !er 
tamamen erldı. 

Harpten sonra ıdarc b , par
ça yoluna konu abildi. l"akat 
ıklncı dun) a harbi ~ e,.ı ~ e.ıi
den karıştırdı, bütçe ~çı - ver
meğe başladı. 1948 de 225 863 
lıralık gelire mukabil masraf 
277,210 lira idi. Son sene'er 
zarfında idare heyetınin him
metiyle açık kapa'fmı.,, maii 
\'aı.l) et düzelmişti. 

ko a:,cca kendi'erine iş lrnluyor MEKTEBE 
lardı. VERİLECEK ŞEKİL 

Meşrutiyetin ilAnından son-
ra program'arda değıŞ!k!ik ya- M a•i \'aziyet düı.elmışti, fakat 
pıldı. Danışşafakadan meı.•ın mektebe e::ıas'ı lıir şekil 
olanlar ister erse hayata atı a- verllememi ti. Salih Zeki. Hü-
cak ar, ister erse l'i tahsı ya- seyln Remı.i, Ahmet Rıı~ım, İs· 
pacak!ardı. Hayata atılacak ara maı Safa, vesaire gibi bü) ük 
ameli malıimat \eri ıyordu. Tah şahsıyetler )etiştirmis olan Da 
sıl müddeti sekizden on sene- rtışşafnka, bundan sonra d:ı 
~e çıkarılmış, tısan, muhasebe, muvaffakıyetle ça'ışmnsı için 
usul defterı. daktilografi ders- zamanın ihtbacına uvı:un bır 
lerine faz.la ehemmiyet \eril- değişikliğe tlbi tutu ma'ı idi. 
meğe ba;lanmıştı. Burasını bi- Çekllc-n idare heyeti i te bu 
tırcn'er aynı ıamanda öğret- doğru düşünce ile hareket ede-
men de o U)Orlardı rek teşebbüste bulundu. Teseb 
i\l.\Li SIKIXTI sından ve idare heyetinin çe-
DE\'Rİ bilsün bazı itirazlara uğrama-

Dariışşafakayı yaşatmak mJ- kllmeslndcn teessür duymakla 
hım bır mese.e ıdı. Mek- beraber baş!anı1an lşın yarıda 

tep açıldığı zaman •ıaliye \·e bırakılmıyacağını, Darüşşafa-
kanın kuruluş gayesıne uygun 

Adtıye Nezaretleri i!e Babı bir hale getirileceğini limit c-
Serasker a tındaki 108 parça 
dtikkAn bu mıiesseseye terke- de=r,;iz;;;. :;;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;:::;;:. 
dı mışti 1 k sene mektepte 541 r ) 
t=~~~e d;:rd\~~r~~~~;~~/a;~ı s~: i~ ~tiW~ ~ij bep.c dUkkAnların ge ıri mas· 
rafı kar ı'ayabiliyordu. •ı 

1 Yenı sınıflar açı'dık~a mas- 9 
raf artmağa basladı, ida(e he- _,.. ... ._...,;,..;:lııı.j...:ıEJ•• 
)Ctı )eni gcır aradı. Eskı Ye
niçeri ocağının bö ü!c 'e orta-
arının fukara ına taam.ye içın 

me aut vakıflar ı'e hay::ntı ya
bancı ı •erd "kalmış, mıit~vel'i 
!eri bu unma) an \ akıf'ar, mu
sakkafat \C ) angın yerlrri tes 
'ıye edı erek herkese ar:ıa ı ve 
her vakfın hl esi verıldikten 
sonra faz.la ka an arsa ar Da
ruşşafakaya bırakı'dı. lzmır'!n 
Çeşme kasabası civarında sahi! 
cihetinde hükümete ait arazi 
i e denizden doldurularak bu!'l 
lara f ive edi ecek )'erler de 
bu müesseseye tahsis edi'di. 
Fakat bunlar bUyUk fayda te
min edemi)ordu. 

JEKTEP IAARİfE 
GE('l\'OR 

1 292 tarihinde Nizamiye erzak 
ambarı faı.lasından mektebe 

a' da 3000 okka pirinç, 70 okka 
s;de ;; ağ, Günde 70 okka ek
mek, 70 okka et tahsis edildi. 
Yukarı sınıflar açı dıkça bu da 
kafı gelmiyordu. Bunun lizl!rı
ne Niı.amiye erı.ak ambarından 
verı'ecek yiyecek arttırıldı. bir 
kısım ihtiyaç da hazlnei hassa 
tarafından deruhte edı'dl. 

Sinent?-da 
çıkan ilk 
yanıtın 

5 7 ) tl e\'\ el bugiin, ,t ma-
l • ~ 1897 de l 'ransada 

bir inemad a 'angın çık
mış \ 'e iki ) iıze yakın in· 
san yanara k olmü tii . tıL: 
f ilm, 1895 yılı mart ayında 
Paıi te gö terılmi ş \ 'e bıi· 

) ük bir rağbete maıhar 
olmustu . Bu ritmi l.ıim}er 

J..:ardc ler me dbta set ir· 
m i~ltrdi. Bu mu\. affaki} et
ten ~onra dünya n ı n diğer 

tararıanna da giderek, film 
<·e\ lrmeğe ' e. ~i nf'ma gô -
termf'ğe ba lam ı slartlı . Fa· 
kat iki sene on ra çı kan 

i l< yangın halkı . fena halde 
korkutmu le bir müddet. 
dtğil inemara gitmek, Ö· 
niınflcn geçmekten bile 
va ıgtçmi lerdi. 

4 ma:>ıs 1897 d e. Ba7.ar 
dö erite'de çıkan b u ilk 
}angın<'\' iki üiıe \'akın 
insan Ölmu hi. \·auş ;·auş 
bu facia unutulınus. ~ı n e. 
macılık } ine \ 'e de\' adım
l arı ile lle rlemtğe başla
mı tı . Bılha a Anıerikada 
müthiş hı r siirat kazannııs. 
geni5 alıı ka toplamıştı. 

F . F. TÜLBEXTÇI 

Dıınün en ) üksek hararrt 
dt-.rttesl 23, en dü uk - 12 
olarak ka) dedılmiştir. 

SaTayburnunda biri 4000, d'· 
ğeri 3000 m. lik ıki bil) iık ! 
sundurmıı iıı•a.sı kararla-tırıl
mıc ır. Bu sundurmaların bıraz 
gerisinde dört katlı biıyük bir 

1 

antrepo kurulacaktır. Bu s:ıha 
da mavna \e dubalarla yapıl
makta olan ıahmi' ,.e tah'·ye; e 
son \ erılecek. rıhtıma yana an 

1 gcmıierin hamııle:.ı kend• 'inç 

Profesör Gorg•in den srnra konuşan Vah \'e Be:ed:vE' rti~ 
\eki i profesör Goka) mE'tronun medeni bir ı;;ehrc lüzumu:ıu 

belirtmiş, 10 gün e\"Vel ) apılacak bu merasimi •Vali propaganda 
vapıyor' • demesin e:- c'lıre, bugilnE' bıraktığını söylemiş, seçim
lerin neticesine işaretle ve Tamaımndan da bahis'c .Tam eşref 
saatinde urgana el matac:ığıı..• di) e konuşmasını bitirmiştir. 

._ ___________ ,. leri) e \'e) a nhıım üzerındeki 

------------1 köprülti vinçlerle doğruca sun 

K k h b 1 
durmalara bocalul caktır. 

ÜCÜ a er er Diğer taraftan Tophane rıh· 
~~ tıınında inşasına ba~lanan sun 
* Türkl)e ötreımen Dernekleri durmalar ı:emilerden bo·altıla· 

Mllll Birliği, öğretmenlerin yaz ay- cak e_yaya tahsis edilmekle be 
ıanncıa tatıtac.1e etmNt'rt tç.n Büyük 1 raber malların uzun müddet bu 
ad.a'da bir dinlenme kampı aı;mayo. l\ l uteakıbcn kurban ke~i'mis \C Yalı ılk kazma~ı vurmuş

tur. 
1 karo.r ,.ermiştir. ra arda bırakılmaması esas ola 
1 Onbeş günlük devre er halinde ,. , rnk kabul edılmiştir. Zamanın 
pılacak ~ıan bu ıtamoıara her o;l-. da sundurmalardan çekilme~ en 
retmen ,:; ıtro. ücretle ıştırıik ede-ı mallar antrepolara nakledl!e. 

l\lecidiyeköyıinde ba~ a\ acak ve Yenikapıda nihayet bu a· 
cak olan İstanbul r.ıcl•osunun uz.unluğu 10.5 ki ometredır ve 
her 700 metrede bir olma:< Uz.ere 15 yerde istasyon yapılacak
tır. Metro denizde köpru üzerinden ceçirilecck \'e 180 mi'yon 
'iraya mal olacaktır. 

bilecektir . * Çamlıca Kız Llaeal son gınıt cektır. 
ö~rencııerı tara!tndo.n hazırlanan I 1 
Galip Arcan·ın •Kııı:ıu E ıenlyol'> ad 
ıı komedisi 8 mayıa cuma ı;ünti aa Et tanzim sahşlarma 

Rağbet devam 
Ediyor 

Türk Yunan 
Eğitim Komisyonu 
Faaliyette 
On beş gündenberi şehr'miı 

de çalışmakta olan Türk · Yu 
nan eğitim uzmanlarından mü· 
rekkep karma komisyon ele a~ 
dığı mesele erde tam bir görüş 
birliğine \'ararak faaliyetini bi 
tirmiştir. 

En saın:mi do~tluk ve anlayış 
havası iç'ude cereyan edrn bu 
görüşmelerde Batı Trakyadaki 
Türk aı.ınlığı ile İstanbuldaki 
Rum azınlığının okul kitapla. 
rı, öğretmen davası •e öğretim 
programlan ile bu konu1arla 
ilgili çeşitli husus ar müzakere 
edilmiştir. 

Eski öğretmenler hak· 

Taksi' de bir 
Kadına tecavüz 
Etmek istediler 

at 20 30 da r.akl Eminönü Halltevın-

1 
de temaıı ecıııecektlr * SllAhtarae& Elektrik Fabrikası 
ı..:ııerlndt'n iamaı. Esmer ve Meh. 
met Yıldız auzıı;eç makinelerinden çı 
kan buhar.:.3 ıı:ehırıenm!Şlerdlr. Meh 
met ve Iamo.11 'in teda vllerı yaptırıl 

* Se('lmlerln )~pıldıtı 2 mayıs pa 
r:ar ı;!ınü şehrimi :do 10 hırsızlık. 5 ra~beti gün rreçtikçe artmakta 
yaralama, 3 bakar t. ı dövmek, 6 ta· dır. Son iki gün içinde kesim 

m14tır. Et tanzim sauşlarına halkın 1 

EV\'elki gece Sarıyerde. sine flt k~ı. ı >-an~ın baoıa~ıcı, ı ın- için 1920 hayvan daha :etirtil 
madan evine dönen Melek a-J tıhar h •dlşesl o.muştur. miştir Buniar da bugün mezba 
d d 

. k d . * fİL. ı DO TL\Hl n u .osu 
ın akı ·a ına. bınd ği 12274 M vaımın en arif ve neşeli baıw.ı hada ke·ılecek ve şehrimiz. da 

plakalı taksi şoförü ılc araba- olan •Fllm Doatıan Balosu• s mayıs h'linde et tanzim satı ı yapan 
da bulunan iki yolcu teca\iiZ cuınartesı günu akşamı aaat 22 den 98 kasaba 1e\'Zı edilecektir. 
etmek istem şlerdir Kendisini !Abaha kadar Llm~n Lokantaaı aa- Bc'ed yenin ke9tırmekte ol-. • , lonlarında vcrlle<:ektır. Tanmmı, per ~ . 
otomobılden a~ağı atan :\le.ek de ve sahne )ıldızıarımızın tıurı\k dııgıı bu etlere, emsalınden tef 
tekerleklerin altında kalarak e<lec ı bu baloda, ikinci Türk Film rık \'e ucuz. fiatla halka intika 
yaralanmıstır. Melek hastaneye Festt'l"ıllntn netıcllll'rl de tam gece ı lıni temin etmek için kesim eri 
kald 1 t H "d" d sarısı ilin edllecektlr Liman Lokan . . k d"' . h d 

ırı mı ır. ' ıse en sonra tuı caıon. bar _ ıaras u yeni aıt nı muıeıt ıp uz. sı:,a amga 
kaçan sanıklaT aranmaktadır. li:ısmında yapılacaıı: olan balo, bahar 

1 

vunılmaktadır. 
- - O-- a.ehtıbının ıııı: ı;Unlertne rastlamak Diğer taraftan son günlerde 

tadır. B:llO<la oeıırımızın caz ve or- ş h · · b l 'k d b l k 
Toprak Ofis s eyyar selek· kc.stra ı.anntUr ı.rmın ıtttmıı:ırıe tıı:. e 1 rım ze 0 1~11 tar a ~ ı: 

orkestra devamlı olarak çatscnktır. I ge.mektedır. Bılha~sa mevsımı 
törler g e tirdi Kotısonıar, Güzel SanAtlar Aknde- olan kılıç bol ve ucuzdur. Bu

mlgl taratıııcııın ıtınA ile hazırlan- gün öğleye kadar Balıkhaneye 
maktadır. 20 b' k"l k 1 ı · 

Ankara 3 (T.H.A ) - 1954 * Milli E ıum MudUrlU~J ut <Y.:- ın ·ı o ·ı ıç ge mış \'e top 
:·ııt hububat mlib~~aa kamparı- retım mıırctt~ıerı dUn saat u de tan 175 • 250 l:uruş arası mua-

kında bir karar yasının yaklaşmakta olduğu bu- toptanarnk etıtım mutehusıaı Dü· me'e görmüştür. Bıından başka 
Ank:ıra, 3 (ANKA) _ 62i3 gunlerde Toprak l\lahsulleri <.:· ~~~dka~cı~~· ~~ıı:~ıa ,~e~;n :: Ba'ıkhaneye gelen 50 bin kilo 

sayılı ı tıbak kanunundan fay- ı; , hububatın ıemizlenmC'Si \C ırnndnn 30 hazirana kndıır deam çıroz.luk uskumru 12·20. 6 bın 
clalanabılmek içın balen başka st:ındardıze cdılebılmc i i~ın Av edl'cek olan okuması zor ('OCuklar kilo kalkan da 125 • 225 kuruş 
devlet daıreler nde çalışmaJı;ta rııpaya sıp:ır ş <'tti~i scyy:ır sc· haıı:ıı:ıııcııııı:ı umLnere ko.tııacaıı: öl!- arası toptan saıılmı,,•ır. Bah-
01an e:ıki öğretmer.ıer, Mıllt E· lt>ktbrleri fırmısında'l teslim al ıc~c:~~ı~~t~e~g;~!~~· Mezunları Cın bol ''e uruz olmasının et 
ğıtim Bakanlığına müraraııtla, 1 mı~ , e eşkıtatına dağıımışur. Cemlyetının tertip ettlCI kültür kon fıatlarına le. t ~dcrek ındırme 
•enıdc 0-"retmenh"e taqn e· SC'V" r s<'lcktörler otomob 1 e teranaıarının lklnc.sı 4 rna:rıa ı9:14 si beklenmcktedır. 

1

, n . b E , • ' • , V U.lı güotl ı;aa tl8 de muharrir l'e• •• • 
dllmelerıni talep etmislerdır. ':ı btl' JC()fl ın ~rka ına ba~I i•ı· ı >•mi saıa tarafından •Bugunı:u Türk il. Turk Fılm Festivali 

.Bugune kadar '1111 Eğıtim Bıı mak ureti le hububatın milba- 2'e~rt• mew.uundo. mUunl:aşı.'ı oıa-
1 anlı ı uı m!lracaat edenler n ~aa cdıld ği mahallerde ~alıştı· rıık vcrııecekıtr. Konferans yeri E- jüri çalışmaları 
savısı 125 i bulmuştur. rııarak v~ hububatı pbancı ~~~ıı:a:cr~::ı~:;~nde 3 

A. anııstdlr. Ti nci Turk Film 
Milli Eğıtım Bakanlığı nıUra· mndde1erde11 ıemızlıyecckıır 1 du" t 10 d s Festivali 

· · T f n saa a an s nemasın-
(a~tlerı .. azıırı dı!~kate almış ve oprak O ıs bu ~·ıl hububatı da ba~ıamı tır. Şehrimiz.in a-
rnüracaat sıralarına göre, tayın· mu. bayaa edılcn mahallerde ıt- ı T E Ş E K K U R 1 nınmı re"ı'sşo··r s .. ktk. 
1 . • 1 "h t· 'd' r:ı ı.lcdikte d 1 '- J • anat mune ı· 
erının yapı ması cı e ıne gı ıl· : • 11 so~r:ı epo ıyacıı.. Bolu cıvanndn bir otomobil ı di. Konsen·atuar. Üni\'ersite 1 
m.şur. • \ e bu suretle . ıhrac.atta ayrı~~ >:azuı neticesi hayata cbedtycn ve Güz.el Sanatlar Akademisi 

Balkan Paktı Dıc:.ışleri bır temızleme~e tAbı tutmak lu- veda eden, blZleri büyUl: tecs- profcsö 1 . . . r iık .,, .... 
"' zıımıı kalrnıyacaktır. •ür içinde bırakan, Faun Acen- ı . . r.er n ,n ısır . e_mbı J~ 

Bakanları toplantısı teaı ceıtııetıın Ardos u Osman rı. dun ılk o arak reJı5or A\'nl 
Sovyetler Birligwi lzmir Hneı Koııeıı:m l;ılrketl Ortak- Dıllıgılin •.Mahallenin namusu• 

Atina, 3 (A:\KA) - Burada Jarından, Refika Yenet'tn e~ı. tılmınl seyretmiştir Dünkü 
ki d " ö T k" . • f Ahmeı ve Musıara Yenel'ln kar- . · 

ecı an ıbına g re. ur ı)e, '\ u uarına iştirak edecek <le 1 rokaıtı toplantıda Guzel Sanallar Aka 
r.anistan ve Yugoslavya Dışişl~- ! 'O y I"" 1 dcmisi profesör'C'rinden ressam 
ri Bakanlarının Balkan paktını llu5ml ı uhablrlmtzd~n sman ene ın , Z. Faik İzer, jüri başkanlığına se 
bır a keri pakt haline getirmek fı.mir. 3 (Hususi) - SO\')'Cl- vctatı Anında Bolu llastahane- çılmiştir Jiıri "Dlı~malan 8 ma-
li b 

1 ı· r.ınde (;oaterdlklerı yakın al lı:a >-
ıere u ayın sonlarında Bel- er Bir ıği Türki) e ticaret mil- ve ınaan yetten dolayı, Bolu Haı yısa kadar fasılasız devam ede 

grad'da yapmalan beklenen top messill muavınlerinden İgnatov ıahımeaı 83\!llelı:ımı Turgut v.ı cek ,.c netiC'eler a' nı ııece film 
lantılırı önümüzdeki Hazir.ım ile Bogatyrev bugün şehrimize Operatör Dr. Adnnn Bellere, Dr. do:;•'arı balosunda· ila~ edıie-
ayının sonuna tehir edilmistir. gelmisler ve ticari çevreler'c te- Abdullah Çıttçı~c. Boluda tile· cckıir. cardan Bay Mehmet ln1tl •e 

Yunanistan Dışiş1erı Baka'lı mastara başlamış'ardır. Sovyet I 'Muhıta Beylere, Boluya kadıır 
S:efanopholos, Balkan Paktını ticaret mumessil muavinleri bu- gitmek ve donmek zahmetini th-
aJakadar eden rne elclerin 0- gün Fuar müdür UğUnli de z.ıya- uyar eden, çok aeqlll arkııcia~ 
{. "! · h d t. d k ve doatlarına, bl t ev voı p ı-r ışu mesı ususur. a TUrkive ı e c ere Rus htik(ımetinin haneye kndıor ıetrtt eden, r .-

Yunanistan ve Yugoslavya İ>ı: 1954 İz.mir fuanna iştirak etme- grat, ı.eıeton ve mektupla b ş. 
ı.:;.Jeri Bakanlarının oplaırtısı- si me\Zuunda göruşmeler yap- aaeııtı cıııe~en. cenaz:e me:-n .... -
r..n ancak Mareşal Tito'nun Yu- mışlardır. SO\') etlerin ônUmuz- mine ~tırtık eden, çelenıc ııeındl'ren, acılarımızı payla uak. 
n«nistan'ı uyaretlndcn son:a deki fuar sezonunda :ıüyük bir ı bı .. ıeri ıesc ıı:re ı.o~n büt ııı he:ı:ı 
yı:pılacağını bildirmişılr.___ pa,•ıyon inşa edeceği an'aşı.ını'l· feri, doat ~e arkadaflarımıu •Y 

Mes
'ut bı'r evlenme tır. Bunun ıçın fuar dahıllıı:ıe n ayrı teşekküre ncııarım.ı: ım-

Sevgi Gönen ile ZekAi Gö. 
nen'in evlenme törenlcrı dun 
akşam Kadıköyde Kordon oteli 
salonlarında tes'it edılmiştir. 
Genç evli'ere saadetler dileriz. 

R · I kin ıermedıtındcn ı;:aıetenıı:ın 
us pavıyonu yapı mak üzere taucsutunu rıcıı cdrr, mcrııuınıı 

iOOO metre kare bir saha ayrı!- mattıretıer dtıerıı:. 
mıştır. Sovyetler kendilerine ay Eşi: Refika Yeni'!. K;ır-
rılan bu sahada kura<'akları .er- d t teri: tınıH, :1ı usı..1t;ı 
gi binasını portatif o'arak Ru~- nnrı. Ortatı: < rta"ttın 
yadan getireceklerdir. ~~~~\~rd~u~s·~~~~~~~ 

Müzehher Güyer' in 

gözlerine perde indi 

Ankara, 3 CA~KA) - Kıy 
n·ctli ses sanatt.Arı i\tüzehhl!r 
Güyer. bir müddet ene\ lini O· 

l.ırı:k kaybettiği l:ocası rahmetli 
}:krem Giiyer"iıı olümüııden pek 
müıeessir olarak her gün ağla
dığından gozlerine perde inmiş
ti:-. 

Kıymetli sanatkar 
Güyer, arkadaşları 
hııstane~·e yatırılmı~ 
ı: re başlanmıştır. 

:\tüzehher 
tarafından 

ve tedavi· j 

Bir ara'ık llindist:ında:ı bir 
miktar iane ge'di, z.e:ıgmler 
tt!bcmıda bulundu ar, ma'ı sı- ı 
kıntı az.aldı. Fakat 1897 de ta
lebe miktarı yedi yüzü bıı'un
ca güç Uk )·ine arttı. B·ı vazi" 
)Ct karşısında idare 13!9 
(1903) de Maarif ~ezarctine 
verildi. Varidat 4691. masraf 
10.534 lira idi: açığı Maar1f 
tamamh)ordu Fakat maarif 

Queeg •Ver buraya. dedi. 

o 

• 
Radyocu mesajı kaptanın masa 
sının ilzerine koydu ve dışarı 
çıktı. Queeg başlığa baktı. Bir 
doğru'du sonra tekrar arkasına 
~·aslandı ve ;.ııkln bır sesle •Ne 
dersin? Zat iş'crinden. Birisi
nin nakil emri o acak.• 

Willie elini uzattı •Şimdi 
~özerim efendim.• 

·Fakat Kaptan. emirlere o 
muhatap dcfü midir: 

c~ .. A.K.VAR/JAfl 

düşmuştü ve hAla, o zaman söy re erinın vicdanı üzerinclc ha-
iediği soı.lcri hatırlıyordu: zır durduğundan bihalJerdı. • 

İLK KU RULUŞ YILINDA 

1 
. Peka'A Willıe. çöz. Be'ki de 

bana aittir. Caine için riltb~m 
zaten faz.la büylik. • Kaptan ka 

•Allah belanı versin Wi lie 
sen de berbat bir deniz avu
katı oluyorsun. Sana soy lye
ylın ki emir:ere m uhatap Cai
ne'dir. Caine'in komut3nı da 
benim. Rabbiti arzu ettiğim 
zaman vaı.ifesinden ayırabili· 
rim. Zat l&lerinin isteğine tabi 
değilim . Rabbit'in yerine ge
çecek olan Harding'e hiç iti
madım yok ve o işi öğrenince
>e kadar Rabbit de hepimiz. gi· 
bi Cainede kalacaktır . .• An!:ı · 
sı'dı mı.• 

•:Pek o kadar iştahlı oima. Kahvaltıdan sonra wı ie 
N'c~in içine diiştüğünıın farkın giinhik şifre eri çözmek c me~ 

ği ile goriındü Queeg·e ve mi
safirine kah,·e koydu. Anlaw 
lan, bir de~troycr :;aprnnı o
l:ın Frazer, .\ nıeri1rnya gıdıp 
~eni tip bır mayin taram:ı dı·s 
ıroyerinin komut~~ını deruh
te etmek içın emir a ını~tı. Bu 
yenı ıdl, çünkü modern bir 
destroyer mayin ta:·a:ııaya gö
re tadil edi!ıyord•ı. ~ln~in ta
rama hakkında hiı,: bır şı-y bil 
mediği için, etrafs bakmak Uze 
re Caine'c ge mı5tı. F razer 
• Blitiın bır fı o•ı!.ayı tadil e
di~or ar dı\'ordu. •Sızım ~ım 
dıkı fı otı la komutanı A bav 
Voor. bır fılotıl!li kımıu an ;. 
ğını a'mak için geri göndcri'dı
ğimi sanıyor. Ben onu bunu 
bı mem ama. mayin taramı hak 
kında hemen hlr şcv'er ö~ren
mem 'iıı.tm• Kıvrı • pıposunu 
do durdu \e yaktı. 

200.000 
. 
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1 

ğıdı uzattı ve Willie çıkııı ken 
i'avc etti. •Unutma em•r er giz. 
lldir.ıı 

• Başüstünc efendim .... 
Willie şifre makinesini tam 

açmıştı ki. Queeg salona girdi. 
Kendisine bir kahve do durdu. 
•Nasıl gidiyor Willie"» di) e 
sordu. 

•İ$te baslıyorum efendim.• 
Şıfreyi cozerken. Queeg'in 

basında duruyordu. Emirler 
Teğmen Rabbitt lr;indi. 
Teğmen hftlen San Fran· 

sisko'da insa edilmekte olan 
destroyer mayin tarayıcı OAS'a 
tayin ediliyordu. 

• Rabblt ha? Hem de yepyeni 
gemiye. Çok güzel! Sıfreyi ba
na ver Wi !ic Que~g Willie
nin omuz.undan doğru eğılerck, 
mesajı makineden çekli. •Su
nu bil W i lie. Mr. Rabhit'in 
yeni emrini ne zam9n 5ğrene
<'eğine ben ve yıılnıı. ben ka
rar vereceğırn. An ıyo:- mu-
sun:» 

Willie yutkundu ve •An.a$ıl
dı efendim1> d edi. 

Rabbit'ln emirlerlni sır o!a
rak muharaza: wm:e için bli
yük işkence o'du. Yemekte o
n unla ka!'§ı karşıya oturuyor 
ve zaman zaman suçlu gibi, 
teğmenin san, sa hırtı. endıse
li yiizüne ve alnına dilsen bir 
tutam saı:a bakıyordu... Ken
disini suçlu hissediyordu. 
Aste~en &imdi, Rabbit'e 

pek bağlanmış olduğıı:ııt hisse
diyordu. 11k Calne'e geldiği 
zaman onun kolları arasına 

da deği'sın' • Bidayette WI ıe, gu'du ki, QuC'eg arkasında bır 
onu sıkıcı bir Taşralı adrfet- binba ı olduğu ha de ıçerı gir-
mişti. Fakat zaman'a Rabbitt'in di Bınbaşı her ha'd yeni Bın 
diğer hasletleri de ortaya çık- başı o muştu çunkü knsketınin 
mıştı. Nobeti dcvır almaya as- vızörtindeki meşe yaprakl.m 
la geç kalmazdı. hiç bir rıca- par ak ve sanıdı. Asteğmen a-
yı kıramazdı ve her ricayı da yağa fırladı. 
tıpkı kaptandan emir almıs gi • •Bınbaşı Frazer bu muha-
bi sadakat'e yapardı . Emirleri- bere subayım Asteğmen Keıth 
ni rahat ve alaylı bir şek!'de dir .• 
\"erdıği halde er er ona derhal Wıl'ie otuz. ya •annda kadar. 
itaat ederlerdi. Jurnal!annı uzun boylu, yanık yüzlü, uz.un 
vaktinde yazar ve ekseriya çene ı. açık mavi göı.lü ve kı-
Witlie'ye şifre çoı.mekte yar- sa sarışın saçlı adam'a el sı-
dım ederdi. Willie onun başka kıştı. Binba ının haki gömleği 
sı hakkında asla kötU bir ~ey :, enı ve güzel Utü'enmişti. Que-
öylediğini duymamıştı. Fakat eg. Caıne'ın kötu çamaşırh re 

bazan salondaki umumi Queeg si tarafından yıkanmış ünıfor 
dedikodularına karıştığı o•ur- ması ile onun yanında sônük 
du. kalıyordu. 

F akat Wil'ie, kaptandan o oİşıne devam et Wıllien de-
kadar korkuyordu ki. haberi di 
Rabbitt'e fısıldayamad ı b 'e. .Başlistüne efendimv diye 
Üsteğme.n o gece on ıki nobe- ce\ ap verıp; e~yalarını masa-
tini t uttu ve şafak vakti yata- nın obür ucuna taşıdı 
ğına girdi: bu sefaletten çıkış Whlttaker elinde i-;inden 
viıasının masası veya muhabe- buhar ar tuten bir kahve ibri-

Queeg • Sıı.e etrafı gö,,tni
rim ve elimden geleni de öğ
retirim eftndim~ dedi \'e snr
du: •Hangi gemiyi 'erı:,-orlar 
size~• 

Fraı.er •Oaks• diye cevap 
verdi. 
Wı Jıe'nin ka'bi çarp•ı. Que· 

Ye 

"" 

---------------------------------------------------------------------------------·--------------------~ 
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Fransa, Çin Hindi'nin 
taksimini isteıniyor 

• l' ~~~~lilll ıı ~Q.inistan hsncıated rrr s 

~a.g05 J\ b Ba bakanı lJanoı . 3 - Franııız \'Uksek Komutanlığı bu ııabah erken 
C ' 8ırıe 1 rıs rnesle- bır saatte )a)ınladıgı ıcb ığd~. komünıst Vietminh kunet eri-

; 1ı1°1ıırtı:eğ· ~ı~ Iilletıere nin dı.:n :ece Dıen Bien Phu Kale:.ine ~iri nıeleri bekleni' en 
b~~~da ı:~~.1 Öyledi. ~eni taarruıun gerçekle mediğini •ı:ecenin umumb etle :-ak in 
ıti.,';'tııı sa . 1 edilen cıı geçtiğını , dusmanın sadece topçu \e ha,·an topu aıe~b ıc e~as 

; c "'Q. ) ısı 2S e ' ük Fransız müdafaalarını •hafıfçeı 1z·aç ettiğini. bi'dirmiştir, 
c tlıtı re k • Fransız.tar külle halindeki diısman taarruzunun :erçekle -
~tıtr 1\ ·oııreransında memesinden fa~ dalanarak. mıi dafaa aha ı daralan kaleye ~ e-
d Ilı l\o:re Dı i leri Ra 1 niden paraşütle ton arca a kerl malzeme \'e rephane indırmi~· 
ı: >' P.ıl i : . l>Ulhü hakkı n !erdir. 

, 
11•ea ııı ır ~tkl i fte bu· Sı~asi duruma gelince: 1-'ran . Çın Hind; ıııe ele~iniıı . meın 

in 
, ı hıldndi. leketin taksımıni derpiş eden bir sekilde hır.bir suretle halline 

glff ~anaşmı)acağını bugün ke~in olarak be}an etmiştir. 
lı ere daha A keri harekatla i gilı olarak llanoidc beyanatta bulunan 
UCUz h'd bir Franm soıcli u. komıini t \'ietminh fu.i kunctlerinin . ~on 

gUnlerde ka enın 3 mLı-tahkem me\"kiintı giri ıikleri hucumlar 
b 1 roJ'en sıra ında • 0'1 derecede aI;ır la,} iata» uğradıklarını 'e halen 
OQh\b duşmanın yemden bı rliklerini ıteşki 'iıtıandırmaya ııtra~tı::ını 

111 ası SÖ) lemıştir. 

~ d,,·.,...!a,e~ı ·Amerika' da fırtına Pakistan Başbakanı 
.'\ lr~giJ; 1 Daily Express 

; rbo~~~n ~~·;~~:~rdu~~ Devam ediyor . Türkiye'ye gelecek 
Oellaba ııcusından daha ba n'dolu \ lanı ·ı urıı ffab~rırr .U1.n " 

1 ıııı boınb!a nı:ıiolan bir Şıkago 3 - İo\\a, \\'ı consiıl, Kara i 3 - Paki,ıan Başba 
b~~bıı bıJd·rınsı geJ şurmi3 İ;lınoi:. ·.e İ nd ıana e~aletler)nde k•nı Mehmet \ li aylık me ajın 
ç ıı b ltusıa/ktedir. Gaze r.runa ı.iç gü11dencen şıddetle da .'.\liıı;liıman memleketler a-

"' a{k1n.ı ın ve Ameri. devam etmektedir. Birle ik - rasında son zamanlarda vuku-
"'..; "a h. • bolıı~tıı'ı fe\ka , ıç bir e) rrıerıka'ıııı• meı keı e~aletıerı bulan ) akınla,;ma!ara ıema~ e· 

~ 1111 lllv iade bir ke- l·ar tabaka.)ı ıle ortuliıdUr. \ ' u· derek Cumhurbaşkanı Celal Bil 
)•ıa~Pre551 e etmektedir. krrı Sı ,ısipı'de el relakeıı ııc ) arın Kara~iye da\' el cd:tdi~ini 

't ~~ı 1
• Cbap n ilmi mevzu. i-·arsı birçok e\'lcr tahlil t' edil- ve kendınin de Türk hükümc ı i 

~'Jdro lııııu· illan Pincber mıştir. nin misafiri o ' arak Tlirkiyeyi .. Li 
~ıcı. fon bz si ahının bili· Batı eyaletlerde karla karı.ık yaret edeceğini bildıTmİ) Ye Ur 
ı 1 tıııı ~ahaı~ll'lbası gibi çok şiddetli ~.,;mur, dort kı ın n dUn Kralı, 'ıthır Cumhurbaş-
1 :ıı a eıı ~llıi maddeleri ih· ö!umiıne sebep olmustur. kanı. B·rmanra 'e Japonya 
'" ~ın ~Ye Sılfıbın geçen Manş ı.ı) ılannıta 1 Ba bakanları ile Endo~eZ)'a 

Ilı 00ıııera sınd:ı Avustral J>ari , 3 (AA.) _ 8~ abah· Cumhurba kanının da Pakbtana 
liıı "Vaffaı.· tccrube saha t.:nbcrı Fran~a· nın l\lanş kıyıl • ııeleeeklerin· ilih e etnıi,tir. 

b.~r b laınıartdle tecrübe r,nda şıddctlı b r rıruna hiıklı:n B lind iğ gibi bundan b"r müd 
.~ llın.r. a ır. Fakat 1 det enet lrak l\ra ' ı Fa~'al VP 

a~dltını•Hnatı hangi kay Eurmektcdır. Br tan)a kı)ı arıı - Suudi \ rabis•an Kralı lbni .. uud 
"'it aç k da ıiızgAr arı hızı aatte 80 k -
tıı n bunun '·~a~amakta ıometre)i awmaktad ır. Bir çok Paki tanı z yaret etmi~1 erdi. 

tı: ı._ Ven· eucesinde r;emi ımdat ı;areti 'ermışı ir. • rurk - Paki,tan paktı dün3 a. 
~ ~ '«)llikı 1 

ZelAndadaki ~ulhune h iımet edecekti r• 
~ tı~rı ın arından ağır Pulitzer mükôfatı Ylık rad) o konu,ma,mda 

ıı, llıııJoıan a 
1
• ~ıb· ı;ol; d - ld 'l'Urk • Pak istan anla,ma:.ıııa te 

, tçıı~ nı hır le ebbu· agıtı ı 
• " b ma eden Pakbtan Ba,balanı 

tr ldırmekte. New York, 3 ( \.\) - Pulit· :\Iehmet .ı\li rlünyanın c>n bih ük 
l'Oııı b;:ı ~ei . zer Hıo;rafi nıü abaı..a ını Atlan de\ letlerlndcn bir ' olarak , a-

Yunanistan' da 
Deprem devam 
Ediyor 

\nad olıı \Jansı 

.\ıina 3 - 'fesatvada \•ukubu 
lan deprem leliikeı;ne u,:rayan 
saha:ardan alınan ma 1umata gö
re uırarlar her tülU tahminlerin 
fevkindedir . lliıkümele selen en 
son malumattan an la~ıldı!'!ına gö 
re insan kayıp'arı \'e hasarların 
tam blliınç·o unu ) apmak ~imdi
Jık imkansızdır Ölü sayısının 25, 
~ ara ıı a\'lsının ıso· \·i ı;:eçtı~i ~a 
nılmakıadır. 2085 ev 'ıkılmı~ ve 
1767 ) ıkılacak hale ~cimi tir. 
1071 e\· hafif ha~ara uğramw 
tır. 

Son 24 .,aaı ir;lnde ~en iden 6 
deprem olmuştur. De\ am eden 
ıclıe~ elcr halkı korku içinde bı
rakmaktadır Halk ceı.'eleri dı
şarıda gcçir~ektedir. Teknt,,~ en 
erin idaresinde bulunan asken 
müfrezeler enkazları temız.!emek 
le me.,ı:uı bulunmaktadırlar. 19 
kili e, 4 mektep, 2 po1i nıcrkeıi 
yıkılmı ur. 

Bir Amerikan 
'. ~skeri heyeti 
·Hzmir' e geldi 
1 Husu,t Muha bırimbde n 1 

hmıı-. 3 - Birle~ik Amerıka 
donanmaııına mensup 12 ,ubı.y
daıı mürekkep bir he) et , oa~la
rında deniz albayı Wcitgel o!clu
ğu halde bugıin şehri.mze gel
mb'erdir. 

Amerika donıınıııa)ının :\ATO 
te~ki'atı ile ilgisı o'an tı.ı subay
lar grupu şehrimızde birhç _rıı.l:ı 
ka:acaklar ve burada ~JA ro ka· 
rargahının deniz te kilatı He 
) akından ilgi eneceklerdir. 

'l'efti,;- maksadı~ re gelı:?n m('
rikah suba) Jar grupunun Tur.d
~ edekı NATO tc kilatının donan 
ma kbmının :;:enişletilmc me aıt 
tetkik' <'r yapması da !lek!cııınck· 
tedir. liilindi~i gibi Tıi;-'' dorııı .ı 
masının N'.\ TO ile i:gili lıütiin 
i ''eri ha'en ~lalta'da Amır::l 
'.\lontbatıen karargahında buı u
nan Amiral Re:.et Arnon'un tem 
~il etti~i bir heyet tarafından 
,·iırütülmektedir. Amerikan do
~anma subay' arı lzmirdeki te
masları araııında X ATO komu
tanı General Kenda· ı ile de ı;:ö- ı 
rü~ecekler ve bunu müteakıben 
Ankaraya giderek tetkiklerine 
devam edecek'erdir. 

Uer Vatandaş ı Ktsk'9 Sakibi \apma fa (a lışu Buka 
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• •m11•a:;;:ıw• Deıiıli 1$ Baaı n S•lıe liuıı ... 
lınhalıkta y_,ilil. ~ar11lıklı 
tlhu. Sir'at 
lu4ut Tt Kre4ilert 
Eı •Mui t fa i ı hadleri 

Türklxe 1Turiim ~Kurumu·ndan::,. , 
~ / 

Geçen ) az Batı A!<dcni~ sahıllerine ba~arı' ı hı r propaganda 
elerı tertip etmi~ olan Kurumumuz. bu .ene kin a~ nı nrnk

-at la bir A~rERİKA Vt" .'\'l'LA. 'TİK KRUV.\Zİ\'lml hazır a
mı~tıı ·. 

14 hııtiran - 16 agu~to!: 1954 arasında yapıla(·ak olan bu 63 
günlük seyahatin AFRiKA. ATLA~TİK. AMERİKA \'e A \ ' Rt.:
P,\DAKİ uğrakları 'l'! kalınacak miıddetler şunlardn : G ı d i t r. 
Casablanca'da 2, Kanarya Adalarında 2, Cuba ada ın ın merkezı 

Ha\'ana'da 3, Amerika limanlarından l\Iiami"de 3, Charle ton'
da 2, Wa hington ve Phi'ade' phia·nın iskele i Baltımore'da 4. 
~ew-York'ta 7 gUn; donu .. te i e Portekiz'in merkezi Lizbon'da 
3 ,.e Akdeniz.de FraıHı'lın Cote d'AZUR ahılinde Vi lefrıınche'

da Cannes, Nice ve Monte Cı>.rlo'nun zıyaret ed ilebılme i ıç n 
3 gün .. . 

Bu emsal iz eferi:t seHrat ücrrt ' eri de em al iz derccrde 
rhvendır. 1650 ıradan b:-ı: ::\C•n bu ucretıer 6 tak ıtte o:ler -
bı ir. 

Se~ahat e~na ın'I~ ~nlrı lar 'ınıan'arda ;:enıidc yal p ~ cnıek
lrrini de gemide yivPI:-. .:ocrklcrdir 

A)fERİKA ve A'ILA:".TİK KRUVAZİYERİ hu~ ..ık ı a lbet 
görmektedir. 

Arzu ettiğiniz ·~ iarl.ı seyahat edebilmek !c;in bira n önrc 
müracaat edinıı. Pazardan baska bcr;ıin saat 9.30 - 12 \e 14 -
18 arasında gemi planını ~o.lrerek ~erinizi ayırtabı'ir~ın iı 

~·ot. : Tiirkı11• Tıın.."m Kunımubu11111,11alnıı AıllERIKA u .ATLANTIK KRUl'AZIYEF.J,\·t rrrrıp 
nııııır. Jata11 11tıı ~dccil.,-ının .Akdrnız Srvahalt de k4rııtınlmam4'ı u o acvahatc katılmak ~/r11tnltrıot 

-4!305 numora11e1 t•~/on •tmti~ nce1 oh'""'· 

Telgraf : 
TÜRK TUR 

8!yo hı 

TÜRKiYE TURiZM KURUMU 
Galatuara~da Posta hı nr biti1i&i 

186 aıı-ra 2 lı.at . 

Telefon : 

49842 

r \\ bollıba 1 ııbın i' k 1n- hgi ~ a l nız i:edşinin bir hika' t':" ıflandırrlığı Türkiye ıle varılan 
t ıllanı J'>ını Hpnııs 0 si olan •The Spırıt of St. Loulsr. arıla manın dün~a ,u hü ,e n · r 

~ti :'.lu a~ılcı enn~·nın e e adındakı bıoğrafi i)lt' A•' anıiği ' e mi i'.llleı'er idealine h·zmet 

V ıdelı ve vadesi ı 

TASARRUF HESAPLARINA 
TEŞEKKÜR 

, ___ .. 
YARIN AKŞAM 

____ , 
·~9UI a~ l ı'k defa }anız ba ına :cçen ~deceğlııl öylemi-. teravUz .;a 1 

T cıyf Charle A. Lındbergh kazan mı~- ) eteri gütnı·~ en bu paktın her 
t"lel\ttıe ~~oğlu'nun tır. de' le ı e açık olduğu nu hamlat 

. toreni Pl\e mukC1falı John Patrıck'· mı tır. ı 
Ce '1'11 I\° ill t The Tcahou e of The Augu t 

::_~ ~ı.ıenıu?eT güzellik ıoon adındaki komedi ine H" 
~~ "411.orıerı aHuroğlu- rılmı tir. Komedınin me\-ıuunu man mükafatı \·eri lmemi·tır. Şi-
b.,;,ı,~ ıı~ lllııden Hur- ı· kı· ncı Diln,\a llarbınden onra ır mükAfatını •The Waking» ad· ~iıiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİl-~~:l;;~:;hl~~~-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 

,-..ır " t\ 1 · ı Th od R ethk ı Yarın akşamdan hibaren ~. l:ıın k ~ndiğıni C\' Okinawa 'nın Amerıkan i gali :ı 1 c erı~ e e orf' 0 ·e 1 

·~e... • '.re • mı tır. Roporıaj mukiıfatını i e 
ı~ ""'·• dun nı cvlıle- tındakı afhalan ıe.kı etmekt~-
~ "Q<tr'lld gece J\cnan dir. Tarıh mukafa•ını Bruce Ca Kore cephe inden ;:önderdiği ya 

~idelltı-a drapılmı~lır. on·un • ti' lnrss a ı cappomat- zılar'a ı:azeıeci Jım G. Lucas k a-

-......._ .. 1c1~1z.111111.i.ı ımo•x•~•a•d•lılllle•e•ı•ı •k•a•z1an•m111İıs•tı•~llllRlo•· 1111ya•n•m•ı1111tı•r.1111111111111111111111111111 ... ı 
SARAY 

KAD 1 N 
Sinemasmda 

BERBERİ 
1 Baı Rolde : F E R N A N D E l 

Halkalı Zlr••H Mtktebl Allalnln ııı.:: 
mrımnlarından ... .on Rektoru, ba
bamı:ıı 

26.4 1954 gfinu b irJtrl li:edtr 1ç lnda 
bırakarak aramızdan ebed!J e.ıı ar r tl
mışur. 

:Su acı ıunıerımızde Jrı;lne teael
llm l.J:, ebtdl ıaurabatgihma tndUııe 
kadar yanımızdan ayrılmayan , ccna 
zealne çelenle ıondettıı, tele!on, tel• 
Erat. mektup •e bizzat ziyaret lte 
bizleri taziyet ede.n dostlarımızın, 
bal>amııın hltıraaına ıoaardlklul bil 
yUlı: htırmet Te derin acımıza 4tı
rılklerld!r. 

K•ndllerln• teıelı:kur ttmtyt borç 
blll.r!Z. 

LÜKS SİNEMASI 
MC\.simin süper fılm .erl serisin i ikmal ıçln 

VALENTINE TEISSIER - MICHEL SIMON 

MICHEL AUCLAIR ve ANNE - MARIE FERREIRO 

tarafından ~aratılan 

MELEK Mİ? SEYTA r MI? 
~ 

F.n güz.el FRA:'\SIZ Ş.-\IJESERİ 'ni eçnıi tir. 

fü~ atın hakiXi 

1 

1 
li aratı Elİtfl kadınlar ara~ında i:eçen bir berberin l..omik F.• la tıan: \tdat ııaşar, Rrdı:re Bu fılm bir ıısk dramı ... Bir ada' e t dersi. 

ı bir a)!asıdır. 

~~~~~~~~!!~~~~m~a~ce~r~·a~a~r~ı ~~~~~~!!~------~-ap_a_n-cı_,_•_~_•4~B-•_•a_r_. __ •_e_~_'_~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ll 111 B• u. 

Emrinizdedir. 

~l? ~ iŞTE EMNiYET VE SÜR'AT. 
~l)ıırl t~leıı. 

lf .\~t~ernı~nıın ıkra miye ke ıdelenne, po ta iıcrttl :Satı.b) a ait olara1i: , p05ta il• 
<\ll,f''l:, \a: le ~ahı. olabilirsiniz. ) 

rıl.~tı.ı~/n hıunetinin ~anlı Türk Ordusu uflann da ki kısmını t •mamla~an ESKİ 
kurdukla rı Banka'dır. 

ANKA R .A 

se tıkı an o muş iırgun edi" 
len olmu~. fakat hıç bır hare· 
ket bu mıl'eU verdiğı karar
dan geri çevirmemı t•r. Bi i· 
kis yapılan her zulüm, siya· 
si emniyeti temin için gir! l· 
en gayret'eri arttırmış ve nl· 
lıayet eski Halk Partisi iktı
darı, mılli irade) e boyu:ı eğ
mek mecburiyetinde kalmış· 

tır.• 

TÜRK SESl 

KADİRBiLİR YE \"Ef'A· 
KAR BÜYÜK T ÜRK 
IİLLETİ:\'E TEŞEKKÜR 
Mükerrem Sarol se~imht 

Demokrat Part i ı~ine neti
celenme ini ukranla eı.imıı· 
yarak diyor ki: 

•1950 de. jandarma dip;l
ği altında dajtdaki çobana, 
ömru polıtikada geçmis tec
rübelileri gafil a\•'atan hadi-
e, Türk mi'!etinin bUtıin ta· 

rih boyunca, naıik karar an
'arında gö~terdiğı yurt mu
habbeti kreasyonu idi. Xe if
tıhara de~er netlccdır ki. ara
dan dört yıl seçmiş o'ma ına 
rağmen. doğruyu tercih eden 
uuru. yıne hassas. ) ine ta-
ıe \ınc dimdik kar~ımızda 
bu'duk. 

Bu buyuk mi"etın maddi 
mane,·i saadetlere ke'ımenin 
mutlak mAnasiy·e bak kazan· 
d sını öy emek. artık teselll 

değildir. Bir mukadderin ifa
desidir. Sayın Menderes e• 
çim turnesinde •- Allah bu 
mem eket için hayırlısı ne ise 
onu nasıp ebin ... • diyordu. 
Daima ve her \'esile i le tek
rarladığı bu niyaz. doğrunun 
Hı i) i niyetin koruyucusu o· 
lan Cenabıhakkın da müıahe
retine maıhaı- olmu::tur. 

'ıfuhteşem himmeti, 'l'urk 
'f il' etine kul'u olsun ... • 

HÜRRiYET 

V.\Pll.S.\ DA R.\H.ı.\T 
ETSEK 

Samih Tiryakioila yapılma· 
sı bahi mevzuu olan :uetro
dan bahi le divor ki: 

· Gittikçe artan tıkanıklı~a 
bir çare bulmak laıımdır 1-· 
tik!A' cadde ı, Eminönü. Ka
raköy, Be •azıt civarı gi!li şeh 
rin kalaba'ık emtlerinde mu 
ayyen aat'erde n:fltil \'a ıta· 
! arı ~deta kiır düiUm oluyor. 
Boy'tı zamanlarda çabuk git
mek iı;in en iyi çare yaya ı::it· 
mektlr. 

Şehrin bugünkü ~ıkısık miJ
nakale \·aı.iycti karsısında 
Metro bızır gibi imdadımıza 
yeti.ecektir. Biz bu i~te çok 
geç kardık. Fakat ne kadar 
çabuk işe basla rsak o kadar iyi 
etmiş olacağız. Zira Metro in· 
şaau uzun zaman i.>te)en bır 
iştir. 

!Eski Kraliçe 
Neriman nikahlandı 
t· .Auoc:latt• P rr ı ı 

:Kahire, 3 - Sabık Kralıçe Xe 
riman i ' e İokendrri)eli Dr. Et
hem El .\'akıp bu2ıin ö:Jeden az 
e~ve! nıkah lanmı;ılardır. Ke~Ii
) e ti bidiren Xerimanın da~ ısı 
A. Ali')e ~ıire Sabık Kral içe ile 
27 ~·~ındaki doktorun nikahla· 
rı, .~erimanın villasında bir i· 
mam tarafından kı) ılmı~tır. Tö
ı·ende ::elin ve :ıu,·e) in mahdut 
:.ayıda, en yakın akrabaları b u
lunmu tur. Bir şahıt, yeni e\•Ji-
1erin, nikfth töreni .onunda ta· 
~et mes'ut :ı öründuklerini .)OY

lemistir. GüH''· gelini alnından 
öpmü tiır. nr: Xakip ile İsken
der~eye hareket edecekleri oı-

1 r enilmi lir. 

Dr. Xakip. 1 kenderi)ede bir 
~öz kliniği i~'etmektedir. Baba-

' sı. C\"Velce abık Kra' Faruğun 
göıde adamlarından olan Dr. Ah 
met El Xaklp hdlen hapbhane

dedir, 'ılı ı r ih ıilal :\lahkemesl, 
Dr . .\hmed i, Faruk rejımi nde çe 
sitli irtikaplar suçundan 1 ~ yıl 

hap ... e mahkum etmi~tir. 

BugUnkii nikah tıireninden C\ 

'e'cc gaıetecilere haber 'eritme 
dili gıbi fotograf çeken de ol
mamıştır. 

.. - DOGUBANK 
• ···························································••t •••••..•................. 

Emrin i zded i r 

En ax 100 Liralık he~ap açanlara Bankamııa has caıip hediyeler takdim edilmektedir. 

BALAT AJANSINA Mahsus 100 ALTIN keşi desi 

Mayıs ikramiyesi 500 ALT 1 N'dır. 

DOGUBANK 
Açılış günleri gişelerimiz saat 20 ye 

Telefon · 11573 
kadar açıktır. 

-HO~ M:EMO - iyilik ve kötülük 

81RAZ /L./H/ .. /ZAHAT
6dN~KM
IA1"4' A~/ 
IJ/~SIUU
YIP KA.&'.4TA
S/N/ S/.C-/Ş//~
JJ/tf"/ VE llJY
NV.Z H.ıt/~/NI 
v•U!J/i?/zA
M..411 iw~ıK 
Çpi!?~GL.&.e/ 

ın:a;...__..__~ S-/k/frı_ve 

SIK/.ŞT/.t'~~/ VAK~!° f'U 
~pp~,U"AIN KJ/rU,IJJt 
~V446S.i NA~INI f~k_l.E:
,,; N#~e.s/N 'f/~l)ıÇ'/ /~/ 
11-:e NAA::/A:-A'TT/e !! 

ı 

P.. 

-· 
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Churchill, hatıralarının 
son cildini de neşretti 

············· ············· • • ••••••••••••••••••••••••• 

~ Churchill bu eserinde, şimdiye kadar muhafaza ettiği ~ 
~ nikbinliğinden vazgeçmiş görünüyor j 

••••• • • ••••••••• • ••• • •• • ! 
· ••••··•••·•······ ·· ·•···· 

nundan enet g:ızete-miz
de inti ar edm Chıırchill' 

in harp hatıraları butün 
dunyada oldu u gibi mem
leketimizde <lr. geni al:ı.
Jıa uyandırmı it. Churchill. 
hitıralaıının de\"amı 'e 
sonu mahbetinde olan 
üçüncü cildi de )ayın-

ıanııştıl'. Rcuter bu hatı
ralar hakkınd:ı lıir tetkik 
yazısı ha1Jrlamı tır. ı\~a
ğıda oku)ac:ağın ıl bu ya11-
nın 'rıirki~ edeki nr ir hıık
kı munhıı ırıın gnıelcmiıe 
aittir. 

Bu~uk demokrasi'er ne şe
k de muzaffer o dular ,.e 

bır zaman ar nerede ısc ha>at
larıııa ma o acak delı'ik'erini 
nası ) enıden ıdame> e muva{
fak oldular. 

Jnnı tere Ba~b:ıkanı Sir 
Wınston Churchı , ·Zafer ve 
traJedı ismi altında neşrettı~i 
harp hatıra arının a'tıncı \e 
son cildini bu cüm'e ile hüla
sa etmektedir. 

Pazaı lesi gunU neşredılen 
bu cı t, 6 Uaııran 1944 tarihin· 
de ~apılan );orınandy çıkarma· 
~andan. Potsdam konferansı
nın ortasından ve atom bom· 
bası va~ıtası~le JaponJanın ka 
l ıtsız şartsız tes ım o masından 
kısa bır mUddet c\•vel ) apılan 
'e Başb:ıkan'ığa Clement Att
'te'nin ge meslni sağ ıyan se
çimlere kadar o'an devre~i ih
ti\ a etmektedir. 

Bundan cv·"e'ki ciltlerde ol• 
duğu gıbi. muharrir dünya du 
rumunu ingi'tere !:ac;b:ıkanı 
sıfatiyle gorduğU gibı nak:et
mektedir. 

Bu hikA,·enin mühim kısmı 
ve ıkalara "ve ven'en dcmeç'•'r 
de gunil gününe tutulan not
lara dayanmaktadır. 

Faknt evvelkı ci l erd~ oldu
ğu gibı, Sir Winston Churchi:l 
nikbın bır ıfnde ku !anmamak
ta 'c adeta bir bedbinlik ha• 
\ISı içinde çırpınmaktadır. 
Churchil . ingı terenin düşmek 
üzere o duğu en karanlık gün
lerı ıfadc ederken dahi bu de
rece bedbin bir ısan ku' an-
mamıstır. 

z arer ve trajedi a\ nı zaman-
da Churchil,'iıı di~er ki

tap':ırını renklendiren nilkte· 
}erden de mahrum bu'unuyor. 
Ara ıra Churchi l'e has bir kaç 
cum e okunmaktaclır. ?ııesel~ 
Ya'ta konferansı hazırlıkları 
içın Başkan Rooc;eve·t•e yazdı
ğı mektupta ~aslı 13a~bakan 
şö)le piyordu; 

Diın\'a te ki'iıtını 5 \'eya 
altı glınde kurmak hakkındaki 
ümit erımızi gerçekleştirm~k 
içın ba ka çare goremiyon:m. 
Yaratıcımız bile dünyayı 7 gün 
de mel dana getlrdı • 

l\lasmafıh kıtabın mühim bir 
kısmında hfıdıseler. ba ıt ve s:ı 
<ie bir 'i~an'a an atılmakta ~e 
Churciıı l ın cum'c oyunlar.n:ı 
rastlanmamaktadır. 

Daha ilk sayfatard:ın itibaren 
dun) anın başında do'a an tra
jedıdcn bah•edı me'-tedır Sir 
Wınston açıktan açı a e erinin 
son ci'dine niçin ·Zafer ve 
traJedi• ismini verdil'!ıni i".11h 
ederek şöy'e demektedır. 
ıÇunkü büyük ittif:ıkımızın 

muazzam zaferi bugüne k:ıdar 
endişe ıçınde ça kamın dUny::
mııa arzu edılcn su hU temin 
edemedı.• 

Okuyucu ikinci dünya harbi-
nin son a~larına aıt sayfalan 
okurken. mfittefikler arasında 
günden güne artan gergin iği 
hıssetmektedir. 

Umumiyet'e cergın'ik Sta'in 
i'e Churchl'l - Roosevelt ara
sında meydana gelmiştir. 

Fakat öyle zamanlar o'mus· 
tur ki, müteveffa Ba5kan Ro
o e' e t ve Sir Winston Chur
chi 1 gıbl iki dost arasında da
hi gergin bir hava esmiştir. Bas 
kan Roosevelt'in vefatı \'e ye..
rine Truman idaresinin gelme
sıv'c dahi iki memleket arasın 
daki münasebet'er ) umuşama· 
mıştır. Çünkü kimse Trumanın 
takip edeceği hareket tarz.lnt 
ke tırememekte)di. 

Zafer kal'i bir durum nrıct· 
tiğl z.amnn ve hatta bundan 
çok evvel Churchil' sulhü ka
zıınmak için faa'iyete t!.ri~mi~
ti. Fakat, mutcaddit ih1arlan
na rağmen. su'hü kaz•n:nı:.nın 

lrak' ta seçimler 9 Hazi· 

ran'da yapılacak 

Baıdat, 3 (THA.) - Irak İç 
5 leri Bakanı Saıt Kaz.as, bugU:ı 
verdiği bir be)·anaUa Irak'ta mil 
letıvekilllği seçimlerinin önU· 
müzdeki Haziran'ın 9 uncu günü 
~ .. pılacağını bıldirmiştir. 

ZAYİ 
Oaı:eteeller Cemiyetinden aldıl!ım 

ıııı No. ıu rouUml kaybettim. Ye· 
n ını aıacatımdan utWnln hV,kmll 
fok tur. 

t: İS T\Ll.' 

İngiıte-re lla~bakanı !'iir Winston Churc:hill ke~ ifll b~ i{li 
l•Üro i~eıken 

YAZAN: . 
MURIEL PENN 

Rcuter ~Iuhabiri 

seridir. 
Polonya hakkında, Sta•in, 

'!erek Rooseve:t ve gerek Chur 
chiH tarafından yapılan bütün 
tekliflerı reddetti. 

••• Ayrıca Yunanistan durumu
na müdahale etmıyeceği husu· 
sunda verdiği sözil tuttuğu gi· 

lıarbi kaıanmaktnn zoı· olaca- bi. Sta!in, Polonya hakkında ta 
ğ1nı bi ıyor<iu, kip edeceği siyaseti değiştirmi-

Almanyanın kayıtsız ş;trtsıı ) eceği hususundaki kararını 
tc:ılımi insan ık tarihınin o ,u- da aynı şekı'de tutmu tur. Ya
ne kadar gördüğu en bu~ (ıı,. e pılan bütün teklif hattA teh· 
\inç \e saadet teıallürlerini dil'ere ra~men. Stalin menfa-
me)dana gctırmişti. da bulunan Polon~a hlıkCıme· 

1ini tanımadığı gibi. lngı ıı -
Amerıkan tem i'cı etine Po on 
:rndakı durumu 'erinde ine c • 
mek iızcı e kendı erme mu • • 
ade etmedi. 

c hurchi' bu hus~ ta şunları 
~aı.maktadır: 

O sı' ınç glin'erinde dah , 
seunç nidaları atarak meydan 
:arda danseden Londralı'ar a
rasında dola ırken istikbalin 
tevlıt edeceği kanşıktıklar bey 
nimden çıkmıyordu; 

.mtıer tehlikesi. bfitOn fe
caat ve sıkıntılariyle. zafer ha 
beri karşısında, sanki herke
:.in aklından silinmisti. 5 sene 
müddetle çarpıştıkları miıthlş 
dil~man kayıtsız şartsız. teslim 
olmuştu. Artık ortada kalıp 
yapı'acak yegane ey: 3 muz.af 
fer müttefikin birleserek, bir 
dünya teakı'rıtının himayesin· 
de adil ve devamlı bir su'h 
te b etme'eri. hariçte bulunan 
a kerlen sevdiklerine geri gön 
derme'eri ve refah i.e terak'·i
l e dayanan bir a'tın devrinin 
kapılarını açmaları~·dı. Halk 
kütlesi muhakkak ki bundan 
b:ıska bır ey dOşünmü~ordu. 

• Maamafıh. madalyanın bir 
clıger tarafı daha nrdı. Japon 
~ a daha mağ'üp edilmemisti. 
Atom bombası meydana çık
nıanuştı. Dıinya karışıklık için 
de çalkanıyordu. l\luttertkleri 
bir'eştiren esas bağı teşkil e
den müşterek teh'ike bir ıece 
içinde ortadan kalkmıstı. Ka
naatimce. Sovyet tehlikesi, 
Nazi düşmanının ) erini almıstı 
bile ... • 

·Demokrasinin muz.aCfer or
du'arının yakında dağıtacatı 
'e en çetın tecrübenin önü
müzde mevcut bulunduğu teh
lıkesini bir türlü aklımdan çı
karamıyordum• 

Bundan başka Stalin. Po'on 
ya hükümetinde bUtUn siyaı.1 
partilerin temsıl edl'eceği hu· 
susunda Ya'ta'da a'ınan kara
rı yerine getirmek için hiç bir 
:a)Tet sarfetmedi. :\lüttefik 
temsilcilerin huzurunda Polon 
yada serbest seçimlerin yapıl· 
masını katiyet'e reddetti. 

Polonya hakkında Churchlll 
~öyle demektedir; 

• Polonya; Yalla konferansı- 1 nın toplanma ının en bU-
) ük sebeple(nden bıri-
ni teşkil etuği gıbi, müttefik 
ler arasındaki büyiik ittifakın 
bozulmasının en bel i başlı e-
bep'erinden biri oldu.ıı 1 

Baskan Roo eve't'in sıhhati
nin günden gUne bozu ması 
muhakkak ki durumda bır sa
hth meydana getirme-di. Chur
chill'in yazdığına gdre. Ya1ta 
Konferansına ııelisinde Bnskan 
Roosevelt son derece halsiz 
ve hasta görünüyordu. :\lütea· 
kip aylarda ise. Churchill d:ıhi 
. ıhhatinin cünden güne hozu' 
duğunu farketmemi.,ti. Chur
chill şunları ila,·e etmektedir: 

•Bütün geçmiş senelerde ol
duğu gibi büyiik dostum ,.c 
me 'ekdaşımla konuşuyo:'dum. 
:"'e kadar hnsta oldultınn bil
miyordum. İşte Roo evelt'in 
sıhhatinin bozuluşu. Amerll·a· 
nın Yaltada daha metin bir tn
vır takınmas1na mani o'dtt. 

'Roo evelt 12 Nisan UU!'i ta· 
ı·ihinde harbin zir\'eslnde ve 
Amerik

0

an siyasetine yol ver· 

H
arbin son a~larında Sovyet mek üzere otoritesine en faz. 

tehlikesi gerek Başbakan la ihtiyaç olduğu bir 'Zamanda 
Churchill ve gerek Ba kan Ro- vefat etti. 
oseve:t'in aklını kurcalayan bll Dört ay sonra 3 bUriik'er 
yük bir korku idi. Her iki dev- (Churchill. Truman ve Stalin) 
:et adamı da tehlikenin bii- Almanyanın teslimini müteakip 
yüklUğilnU mildrik bulunmak- Potsdamda toplandıkları uman. 
taydılar. Her ikisi de müttefık Polonya meselesi bugiin oldu
lerin birleşmesi menfaatine ğu zibi, gene de muallakta i· 
Sta'in'e anla~mak için gayret diı 
sarfettı'er. ·İngilterenin uğrunda harbe 

En büyük anlaşmazlığın. milt girdi~i Polonya hür olmadı ı 
tefiklerın daha doğru u in~ll- gibi sükuna da kııvuşmamıştı. 
tcre'nin uğrunda harbe girdi- Almanya el'an ikiye bö'ilnmilş 
ği, Polonya yüzünden çıkmış bir durumdadır. Rusya i'e sulh 
o'ması belki de bir tesadüf e· yapılmamıstır ... 

--------------~~~.:_----------~ 
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YİRMİ 
Yazan · 

ı-o :l'•lındanbtrl Gil7rl ı.an•I· 
lar Akadtmısrndrn muun ol
nıu unatkirlarda.n bir kısmı, 
harıçttn katılan htyktllru 1 e 
tramlktllnle •'\ tnlltrın 'lr· 

mi ı., ehz.adtlıa}ı':nclakl Ku
J ur11 ~luratpaµ ,,ltdrbt ındt 
bir rtsim, hf':fktl ve 51'"aınlk 
serı:lsi attılar. ReollamLu: \'i
nue öd (~drt R.ı.hmı'nln a
tolJHlndf' ut.beynıl$l, l'.ıftr 
'azdıran, ~'"in nemir;rol, :-.;,.. 
dim Günstir, Adnan Çokf'r. Mus 
lafa t.sirku~. '\aşar ' enle eli, llay 
ru ilah 1' ı nrr, lvl tan;ıt•i, Oôı
u .. Günday, Mustafa J<,rl<ım· 
n, 1 tJ'll G.ımsll, ;\lenm!"t rf'. 

ZAHİR GÜVEMLİ 
mış, kendi başına mercut ol· 
ma. ını istediği renk nız.am'arı 
kurnıağa ka'kınış ... Zaten da
\'etiyelerinde söy!Uyor ar: ·Bir 
ara) a gelmeleri bır grup kur
maktan çok, Tiırk resmınin ye
nı )Önlerinden örnekler 'er· 
mek. tır. Bu ciımledeki ifade
nin tefsir tarzına göre Türk 
re mını kendi erınden ibaret 
sanmak \e)a resım sanatının 
:;ıe eceğıni kendilerine ba21a
mak g i b i , kastetıned ik
leri o\ üngen iği b i r yana 
atalım. \lak sat. yet15mek 
te olan genç Türk ressamları
nın umumi teınayü!ünü, s:ınııt 
görü ünli belirtmek. Bu mıi
cerrede doğru uzaklaşma aca
ba hakikaten tecritçi bir sanat 
s:örıişıindt>n. gerçek hayata 
karşı duyulan bir nefretten 
\C) a ad ece zihin o) unlarh le 
kendini avutmak endişesinden 
mı i'eri celıyor? Bilindiği gi
bi. ha)ale sığınmak. müeerre
cle mey etmek, sosyal nizamın 
sarsı dığı devir'ere ra tıar. 
Şiirde romanfüm. sembolizm. 
resimde kübız.m'den başlıya:l 
('crcyanlar, tıep Ö) 'e hfıdi<ele· 
rin mahsulüdür. Bıı.de tasa\'\'U 
fun şiddetle yayıldığı devirler
de. yine cemiyet nizamının 
~arsıldığı :zamanlara tesadüf e
der. Bu iki hadise arasında ta
rihi bir mlinasebet, bir nıuy;ı
zılik var. Uızim genç rcs:..ıııı

Jarımız. içın de vauyet a)nı 
mı? Yok.sa onlar, bıı g5ı unlı5 
altında asıl gerçeği, değış:nek 
\'c sabit kanunlar halindeki sa
nat gerçeğini, sanal kaide'eri
nl ve teme'ler!ni yalın olarak 
ortaya atmak mı istiyor ar? 
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Moskova 'da Enver Pasa 
1
·
1 

arkadaşlarıyle tema~ 
':.lalil Paıa, Kara Han' la konuımuş, En v e r Paıanın emrine birkaç siİ"cırİ ~ 
kası verihınesini istemiş, Mustafa Kem a l Paşanın i k ilik yapmağcı t~r~ffl:~ 
madığını , eğer Enver Paşa Anadoluya geçerse ona itaat edeceğin• soY / 

f'n, \ bdn rrahman ÖEtuıırak, 
ı.utrl Günay, K tlllJll ~rt.un, 

.Suri İyf'm, Ozdtn Frıokrtn. 
} eorruh S.şaia, İllan l fan 

lltyktltr••lar: Kı11cıın \ rar, 
Alo , ~adi ('alık. 

srrnmik~llf'r: .\ U Bullın, A· 
lo , t•ıirr•a Kılıç. 
ı;erıi htr elin 10-ıs aruınd.ı 
cezll,btılr. 

I 

Galatasara~ 'a geldığım bir 
gün. kapıda btni bek iH•n 

bir daveti) e bu dum. Vezneci
lerdeki (da,·etıyede Şeh:ı:ade
başı diye yazılı) Kuyucu Mu
rat Pasa medre.sesındf' bır re· 
sim, heykel ve .-.eramik ergi-

ine çağn'ı~·ordum. Yalııız git
mektense siı okuyucu':ırımı 

da bera her götürme~i <!ıisün· 
dlim. Çiinkü hem y.?ı~ı ti: ı:ıı
lcrı görmüş olacaktık, h~m de 
oldukça ka 1 abalık bir S'!rgi •. 
B ılıyorsunuı. bu medre-e. is
tanbul'un 500. fetıh yıldönüm i 
merasimiyle. Universile'nin 
Eclebıyat Fakültesi tarafından 
sergi yeri olarak kullanılmağa 
başlanmıştı. Şimdi. o a~dınlar 
cene indeki aydın YU\'anın ye 
ni sanata )U\a o'duğunu gör 
mek, e'bet iıi de. bizi de mem 
nun eder. Gerçi btanbul Bc
lediycsınin, İpek Sineması bi
nasında açtığı şehır galerısi, 
ıleride plfıstik sanatlara men
sup kimselerin emrine bir ser 
gi reri o'arak kullanılacak. 
Orasını ehre hediye eden se· 
vimli Valımiz. defalarca övk
diği \'C yakından da bildiği.miz 
&ibi. sanatla az. c;ok muhafaza
kardır \'e sanat tarihiyle pek 
dı ından i'gilenmiş bir ruh he
kimi ıfatiy e de. yeni ham e
leri topyekun bir bid'at hatta. 
tabir şiddetli deği e bir nevi 
tereddi sa~ar. Ak'iini ke:ıdi ·
ne kabıı ettirmek ha}li "'•iı;
tur. Beledi) e Başkan Veln 1 
sıfatı) 'e Şrhır Ga en inde oy
'e aşırı ~en ılık ere fır at ver
mi~ t>ceğinden bir kısım res· 
samlar t alanmaktadır ar. Tc 
samıihU ileri göttlrmekten çe
kinmeyen Gökay'ın bıyık altın 
dan gulse bi e ıene genç sanat
kar'ara eserlerini rahatça teş
hir imkanı hazır!ıyacağına şah
sen inandığım için, bu kabil 
kuşkuları yer~iı bııluyonım. 
'Bununla beraber, iste Murat 
Paşa medresesi. hodri meydan! 
l\Iaksat yer ise, i-te en gil
z.el yer ... Bugünkii ha'iy!e. İs
tanbul'da ergi, bi'has~a re im 
ergisi açmak için, mevkilni 

bir yana bıraksak bi'e ya'nız. 
ferah. geniş ve istenilen tarı· 
da ışıklı en mükemmel sergi 
yeri ora ı ... An:aşılan •\'eni· 
lerin Yirmisin de böyle dU ün 
müş olacak'ar ki. üstü buı'u 
camla örtülerek tatlı bir gün
düz. ı::-ığına bo' bo' kavuşturul
muş olan meclre·ede hazır pa· 
no ve Yitrinlere yerle~mi:;ler. 

G elin şimdi sergiyi do'asma· 
ğa başlıya'ım ... 

Önce "öyle bir hız'a geçe
lim e erlerin önünden. Bu pa
norama tarzında bakı~ıa edin
diğimiz. intiba ne oluyor? s~r
giye katılan. ikişer üçer esPr 
veren ressamların hepsinde 
müşterek taraf: gerçekten uıak 
!aşma temayülü .... 'etice bu 
ama. bu netıceye u'a ma yol
ları başka başka... Kimi var. 
tutmus. bir nııtiirmot olacak 
resmi ya'nıı renk değer eriy
le almış. ondan ~Uzel bir na· 
kış çıkapnış. Kimi. gerçeği ele 
a'mıs, onu. çizgi'erini düzen
leyip şemala·tırarak, p:an ve 
rlerinlikten sıyırarak mlicerre
de :;:ötürmiiş. Kimi de tutmuş. 
tamamen zihni resimler yap. 

Brüksel Elçimiz itimadna- 1 

mesini verdi 
Brüksel, 3 (A.A.) - Türkiye· 

ı:in BrUkscl yeni elçi i Bedri Ts 
hır Seymen, bugun Kral Bau· 
douin'c itımatnamesini takd•m 
ctmiştır. Ttlrki)·e elçısi mutad 
törenle saraya gelmi~ ve kr:ıla 
Dısişleri Bakanı )1 Paul Hf!nn 
Spaak tarafından takdim olu.,
muştur. Törenden ~onra Krt:! 
Baudouin. Bedri Tahir Seymen 
ile samimi bir ha,,,bıhalde b'J" 
lunmuşıur, 

Balık avlarken sar'ası 

tuttu ve boğuldu 
Çatalcanın Dağyenice köyiin· 

den 20 yaşındaki Fuat Kt?rler 
derede balık avlarken sar'3 ı 
tutmuş \'C dil~erek bo~ulmus· 
tur. 

Tevhit Bilge Operetinin 

temsilleri 

Tevhit Bilge Opereti bu ak· 
.amdan itıbaren Mak~im Th at-

Sergının panorama tarzında 
görulil5ıinden edindiğimiz ir.
tıba, bu jki esaslı ihtimai<len 
hiç birıne uymuj or. Hatta, mü 
cerret resmin bir moda oluşa 
dahi. sergideki eserleri fıaha 
yetmiyor. Bu resimlerde en 
çok fikrin. dlışUncenin ve bii
ginin hakim oluşu. henüz. ke
sin şahsiyetleri be irnıemiş, 
\eja ancak belirme yoluna gir
mış imza sahiplerindeki müş· 
terek vasıflar, eser eonin da
ha ziyade akademik bir çalış
ma mahsu'ü o!duğu kanaatini 
kU\ vet endırı)'Or. Burada Aka
demik tlıbinni müptezel ma
nash le dC'ğıl. bi 'akis. en ~af 
\e en dUru t mana ıyle kulla
nn orum· Bu re ım'er. eksen
)ctı~ e bizde bir mektep ça
lı~ması, edini en bilgılerin şu 
'eya bu .ekılde tatbık ~nrele
rinin araştırılma ı tesirini bı
rakıyor. Belki, bütün üzerine 
sinen o mücerret temayUı de 
buraclan gelmektedir. ihtimal, 
ressamlarımız. hayata tamamiy 
le girdikleri, yeni ve daha 5ah
si araştırmalaı· pesine dilşttH:
leri :ı:aman, yirmisinin bir ara
da gördüğiimüz. örneklerindeki 
o umumi benzeşme ortadan 
kalkacak: be'ki o uıman ger
çek hayatı. olanca kaynaşma
sıy'e ve bli bütün ba~ka görüs 
uviyelerinden ifade gayretine 
kapılacaklar ... 

Y enilerden Yirmbi• nin 
« sergısi hakkında. toplu
mu bakımından söylenecek bir 
ikı nokta daha var. Fauve de· 
nl1en ressamlardanberi lıdet o
lan saf renkler tezadına bas 
''urmuyarak kabil o'duğu ka· 
dnr tonu düşürüımüs. ara~tır
ma mahsulü renkler kullanma· 
!arı; elbirliği etmis gibi, Tesim 
den kabartma, modle, ışık ve 
gölge usulünü mutlak surette 
defetmiş ''e resmi satıhta ka· 
lan bir nakış haline koymuş o
lanları; perspektif ve benzeri 
kaideleri tamanıiyle unutmuş 
görünmeleri; kompoz.isyon ba
kımından bilgiye yer verip zev
ke fazla a dırış etmemeleri, 
ilh. ka:rda değer noktalardan· 
dır. 

Gelin şimdi. sergiye katılan
ları gözden geı:ire'ım. Büyi:k 
çoğunluğunu, iki üç yıldanberI 
mııhtelıf sergilerde seyrettiğ:. 
miz bu tablolardan ısnrla göze 
çarpanları ince!iyelim. ~Iilsa
a<le eder.seniz, bunu da gele
cek yazımızda yapalım. 

Orta Doğu' da 
Cekirge tehlikesi 
Şam. 3 (T.H.A.) - Suriye Zi

raat Bakanlığı buglin bır tebliğ 
~ ayınlıj•arak. Orta Doğudaki ~
k;rge tehlıkesinin bu seııe geçeıı 
srnelere nazaran dııha büyük 
clduğunu bildırmıstir. Surivc, 
elindeki raporlara ıstinaden ür
clıin, Irak, Türkiye ve iran ite 
trınas ederek, bu afeti\i önlen 
nıe i içın jardım ıalep edecek 
ve adı geçen memleketlerin müş 
ıerck bir mtiradele kampany:ı· 

sı a~masını istiyecektlr. 
Esasen, Orta Dogu devlet!P.ri 

arasında bu mevzuda isbirliği 
y:pıldığına işaret eden Suriye 
7.lraat Bakanlığı sozcüsü, mü~
ıerek gayretle çekirge tehlike3i
ı;in önleneceğini söylemiştir. 

rosunda kısa bir müddet için aSe 
çim Arifesi• isimli komedi mU· 
tıka! operetini temsile baslaya
caktır. 

L ~ 
Em·er Pa~anın Halil Paşanın nu Karadenlıde 11 ııı·~ı ' da 
ikinci mektubu Cevabı dığını. Trabzon_. -te c 

Halil Paşa. Enver Paşanın lomatik vasıts•l)~·lt6 
her ıki mektubuna 4 o· emin olduğun ı;uı"' Eıwer Pasa. yıne Derlır.d"'n u StJJ • 

kasım 1920 de Hnli? Pa· cak 1921 de a~ağıdaki cevabı Ben, şahsan· ıııııı~ . 
şa)a yazdığı ikinci mektubun yermi~ti: ceklerini pek ta ı!C ~ 
da, izzet Pacanın ri'-'aselınde f'b• · ~ J :.\loskova ,·asıtasiJ le aldı~ım rum. )laama r ıı 
ki heyetın, Musıafa Kemal ceklC • emirnamei teigrafiJCTİ iizerine sonra \'ere ., ı • 
Paşa ı.e anla~mak ii!erc An- .,. k ,. ce,ıır :?2 11/920 de Taşkent' den :\tosko cıtıbım ·atı ,'1'tt 
karaya gittiğini haber verd'k vaya viıı,ıi oldum. Mo kcıv.ıda şılacağından. ~ue dt 
ttn sonra. ıtalyanlar 'e }'ran bulduğum 4 \"C 0 ı llı921 ıa si bertaraf ed

1
1
5 ,.0ı; 

.sızların iım r ve Tr.ıl::> ıının rihli her iki mektubu oku- seri ı:c emin yo • ıı ıs 
bıze bırakılmasına tara[! ır . rııablll 'd kl ı dum. yo'l:ırını ın ı 
oı u arını. n"iliz erin ise ~ ~9 kanunutvYeldc Kara lur.• bU"dS 
henüz. ıntiznr halın1e bulun- p " ı: Han ile konuştum. Tekl'f:ıtı Halil aşa. 11ııu 
duklarını bildiTi~or ve ~ö,:e söy:edim. birkaç süvari fırk:ı- Kaşgar te•ebbli~11d ... , 
diyordu: •Ben bur:tda sıtah sının itası hayli mühim sı- fak olamadıı.tını atırl,; 
için hiç bir şey yapmağ:ı mu yasi \e askeri bir mesele ol· mektubuna şu 5 

'l'affak olamadım. Cünkiı p:ı· duğunu söyledi. Ben bu kuv. )et veriyordu; atııı•d:( 
ra meselcs ni a'ladılar. Z!ya veıle-rin ver:ımesi pek mu'.'a ·Sizden eınır rıı'~ 
Bey devam edecektır. Relki fık olacağı \'e bu yardımın ~e. kovadan ayrıl_ınabsşı:t 
yakında C\loskovaya dönec"- · k sıı • siri kat'iyen unutulınıyacak yım. Anca dE'rst•· 1 
{:im ve bu suretle ihtimal ilk- derecede mühim olduğunu, si emin yol ile gl ud6tl ~ 
baharda Anadoluya hir h·He· zin de bu suretle memnun burada uıun ın cııı6• 
ket için hazırlanacağım. Ya cdilnıekli{!inizin ntll\'afıkı 's·- dığım bir işin &ba'jnfı 
nı eğer Ruslar kUVYet Yerir· yasel olacağını. kentlıierıne tan ise barek11et'ı ... eı: .. 
lerse - Mu Hiınan olma\: car- ld e ,.. " karsı sureti kat'iyede dost leyhlne a~ ğl ıs 
tiyle - bununla Yun:ı., tephe. kalacağımızı. sizin İngiliz'ere Jıanistana gıtınet b!I,,"' 
sine yardım etmek fikrinde- karşı azami metalibe taraftar diyorum. Fak8 bel:""· 
yim, eğCT olmazsa 'e Mosko- ve azami muvaUaklyete nam- sizden e-m·r ııııdt 
vada yalnız. omrmak•ıon başka yetiniz me'mul olduğu cihet Türkistan seyab:l ııt 
bir şey yapamıyncak ;sem 0 le. şimdiden size gö ıerılccPk ların masrafl

9
'.
1 blıırÖ 

halde belki Anadoluy ı nıu•e· itimadın. haiz. olduğunuz mert ihtiyat akçesını ı• t 
nek'kiren gıdip ark.adaşl:da lıı.. sıfatiyle atide pek mühım vik'erden bir şeY' ııı· 
birlikte çalısırım. olacağını sureti mah usada i· vafık butmu)·or~ 

Şimdilik ne olacak? Siz'n iave etum. Sizin kuvvetsiz. de Tali BtY yokl_u ıııl: 
Taskent'deki vaz.ıyetiniz.·.! daı:- dahle girmeniz. ih!U edilme- )Üz. lira e,-ral:ddt'"' 
bir ma!Cımat alamadım .. Maa· mis olan nüfuzunuzla, hükiı· mek istedi. Re yadJ~cJ 
mafih l\Ioskovaya ge!ince hH meli b'lintihap size denedere paTanın Alınan ııl (ı 
halde anlnsırıı. Siz•len sonra ~inı tahmin ettiğimi de ı.öy- 1arına ,·eritınes 
Ziya Bey l\toskovadan Berli- lcdim. yor. . ıııı' p ~ 
ne geldi. Bö) !ere yalnız: Ali Bınnetice. ::'\tustafa Kemal Eğer yazi)·etı raôS 
Bey '.:\losko\'Bda kalmış.• T'a~anın ikilik yapmda taraf sa it ise, bana b~8d t 

Enver Pa a. muhakkak k:ın tar olınıyacağını Ye siıc itaa murahhası ' 8~.rıc r 
d lerıne mensup bir 1:im eni:ı te a!ışkın olduğunıı ilaveyı sip miktarda bur•OJ 
me ela Halı! Pa•anın l'ılosko- de faydalı gördüm. Kara Han, seniz. ben ciC ,. &t 

h 1 .~·ar»" • 
vada kalma ıncla ısrar e'tik· Türki) edeki vaıi) eti müslak- mu taç o m.., ı•'fll , 
ten sonra. mektubuna ,<iyle belenize dair bu izahat iızeri- Turklerle ,.~. dO'ı • 
nihayet veriyOTdu: Bc'.'l her ne. me.se'e) e çok alAkadar "Ö- lışan Bol•e,,k " · " 1 k ,ıır 
halde nadoludo. Sükrü. T!ş- ründii. SoV}et rüfekası kU\'• da~ca paşa ı ·5pe 
ref, Nail \C aire ile bize mah veı tefrikine muvafakat et· Ellerinizderı1 rıııe 

mezse dah . emniyet ve sarat efendi hazreı t 
sus bir teşkilat 'ücuc!:ı get:- le Turkiyeve geçebilmek için ram eyıeritn" ıV'~ 
rilmesi :üzumuna kan1im.• Rusya yoiunun açık olduğu-

TiYATROLAR 

* SEHİR Tİ\'ATROSU DRAM KIS
l\11 - Pa:ı::ırteııl'den başka her gece 
2ı de, Pazar matine 15.30 da SOKAK· 
'!'·\ - Ynan: Elmer Rlcc. Tür.tçeı.t: 
Asude Zeybekoğlu - Tel: 42157. 

* !'EIJir. TİYATROSU &OMl':DI 
Klııo;\U - Salı'dan baş.ta tıu ı:ece 
21 de. Pazar g!lndllz ıS.30 da 111.E
LF.K HA~l!\JJS KISKASÇLl~I • Ya· 
:ı:an: Louıs \'cmeuıı. T11rk~ea1: Bur· 
han Felek - Tel: 40409. 

"!!' ~E~~ın Tinınosv EMi'iföıV 
BOL(bıu - PC1'tınbe, Ouınartul 
ve Pazar c:ıat 21 de, ıyrıea Paur 
15.30 da Y \ ~J.l KIZ - Yaı:an: Jaequ
ea Devaı. Turltçesı: iıuan Boran • 
* C~Çl.İK Th',\ 1'ROSU - 0 0· 

\"ER YOLU - Komedi 3 perde - Ta
un: A. A. Mllne - TUrıtceaı: M. Bu
rıan - Sahneye koyan: Aml Dllllgtl. 
Salı, Çar mba auare 20.30; Çarşam
ba matı ne ıs 30 • &ıninOnü ötrencı 
LoıtaUnde. 

Bl!:\'OôLu cımnl 

* ALKAZAR: Tel: 42362 - Çifte 
Tabancalı K dın. * AR: Tel: 443P4 - Arslan Kor
sanlar *' A1'LAS: Tel: 40385 - İntikam 
roıu. * ELHAMRA - ıosı ATrUPllıl • 
Don Juan. * iNct: Tel: 8459S - ŞehYCt Ka
dını. * L.~LE: Tel: 43S9S - Arılan Kor• 
unlar. ,., * Ltl'KS· Tel: 40380 - Melek mi? 
Şeytan mı? * MELEK: Tel: 40868 - Melek• 
!erin Stvg1Jls1, * SARAY: 'Iel: 411156 - Katilin 
PencP.stnde. * SÜMER: Tel: 4265ı - İl:I li:a
radtırlar Cephede. 
*ŞAN: Tel: 8Bi92 - Holl)'llood'un 

iç YÜZÜ • Zoraki Baba. * TAKSİM: Tel: 43ıgı - Tolcu. 
lulı: Var. 

*TlLDtZ: Tel: 42847 - Melez. 
161'AMU!L ctn&rl * ALE:.iDAR: Tel: 23683 - İt1 

SeTSI Arasında • ŞsntaJ. ·* AZAK: Tel: 23541 - Şarlo l"ran 
sa Kaçaet • Ib1111ıı o,.ıu • il:J ı1ah· 
ıu Kadın. 

* BULVAR - Yılan Ruhlıı ita· 
dın - Sıın Praruıtalı:o Ateıtcr tctnde. * ÇE:l.lBERLİTAŞ: Tel: 22Sı3 -
Casuslar o:>ava,1 • Dünkü Çoc:u:. * MARMARA: Tel: 23880 - itti 
Sevgi ~ruında - e&ntaJ. * MILLi: :reı: 22962 - Dört Fa· 
hlşenın Romanıı- Canavar Kanı. * YEN1: Tel: 2S892 - DünkU Ço
cuk • Caınıglar Savaşı. 

IUDlKÖT ciBETl 
* HALE: Tel: 60112 - Dön Paht· 

~enin Romanı - BoJlkanıann iat1-
kaını. 

* OPERA: Tel: eoa21 - Derralar 
Ejderi • Toto Polla Hatl;uı. * SÜftEYYA: Tel: tl0632 - Kaldı· 
rım Yogmalan - Harp Ve A•k * YURT; Tel: 60S44 - Çllıınıar 
Cehennemi • son Oece. tur. 
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~Qrf ile-r-i n_ k_a_z_a-;m ., 
oldukları 

VATAN . 
lsfanbul M. Vekillerinin ~'erdikleri 

ilk demeçler 
D.P. 

C.H.P. 
iller <Bası 1 incide> 

hizmelleıimize daha ı:rıniş ölçti · 
de devam ederek iktı.:.adl kalkın 

ve c M p nin kazandıg- ı yerlerle mamızı \e memleketin teknık ci 
• ' • ha?lanmasını daha bü~ uk bir cc 

me~gul o!aca!ım• demiştir. 

~. CtJer,. .. milletvekillerin adlan saretle ele almak mlımkün ola· 
• " • caktır. 

t e,~lında gso .. re 64 'ılA- nanç. 1\1.ı~---· Şener, Adnan Tü· SEYHA:\" - Sinan Tckeliol- Budan başka, ı:arp dunyası ile 

Hanri Sof) an onun demeci 
htanbut Demokrat PArti mil· 

let\'ekillerinden Hanri Soıı·ano 
~unları SÖ) lem iştir: 

« -Seçmen !erimin te\'eccühil 
ne teşekkürler ederim. Döl't se 
nelik teşrii hayatımda onlar i· 
çin faydalı olmaya var kun·e· 
timle calışaea~ım .• 

L. 'l, ... ..ç ıni D. p f 1 u ,_ b"I -.q r b · ckçıoğlu, Doğan Kö~ men, Dr. Ju, Sedat Barı, Se'im Ser<;e, o~an ça ışmalarımızı m 'tc,;a ı 
ııııı. ı:~ ırındc C. M. Ali Naci Duyduk, Abdu:ıah iz· Ca\'İt Oral, Xurullah To 'on, Ah· bir itimat ve emnıyet ba,·ası ı-

ııı}atancİığı Denıokrat men. met Kınık, Ahmet Top:ı:oğ:u, çindc geliştırmemiı. kabıl olacak 
O• bıısıar1 60 vı- GÜMÜŞHANE - Halit Zar- Zahit Akdaııı. Em·er Batum'u, tır. 1 sunı 6 -'lilleh eli illerinin mtıılekleri 
~.... G ardır: lıun, Halıs Tokdemır, bmail Hak .Mehmet ·enalan, Mustafa Akça- Hakiki bir halk idare:.ınln i· 

'l' Oban n:1 
Yi 'ltba ı, kı Ba~kal, Özcan Sarı, Ekrem O· lı, ismet Uslu, Lütfi Seı..;:in. kinci defa olarak itımada a.ık Yeni milletYekilleri arasında 

J?akıoğl Sa P Özer. c:ıklı, Zeki Başağ. SiiRT - Baki Erden, ~Iehmet göriilmliş mlımcssıl'cri sıfatı 11e. yar;ıtay üyesi. danıştay başkanı, 
'114re uo Rıza Çer. HAKKARi - Übe)dullah Se· Daim Sualp, Suat Bedük, Veysi partimiz. meelb ~rupumuz ve eskı danıştay uyesi, sayıştay ba 
ı\J lil~ ınan Ta· \en. Oran. hükumetımıı. dıin)a barı~ını k>· kanı. umumi murakabe heyeti 

, en, Sıtkı Ko HATAY - Dr. Celal Ramua· 1 SiVAS - Nurettin Ertürk. ruma bahsinde, dost 'e ıu.ltte· başkanı. sekız profe_ör, on bir 
~' ~I Var • j noğlu, Abdul~ah Çı'lı, Mith:ıt Ku Rifat Öçten. Ercüment Damalı, fik de\·letlerle me\ cut olan iş· general. bir amiral \'ardır. Bu a 

lf~ı 3 ~ı~cı J\a. ~c) rı. Şekip inal, Fevzı Atanan. :)c\•kı Eecnt. Hüseyin Yük•el, birliğini hem .aenl§ICtmek. hem rada Orgeneral Xuri Ya mut, Ge 
1'~ UUrk, ~. :ıemsetun Mursaloğlu, Alı lıluh· Prof. Ahmet Özel, Nurettin Tur- de tahkim etmek, bundan bö) le neral :'lluzaffer Ergüder, Yaşın-
t~ .... liusıar &in Bereketoğlu, ŞeYket Sarıc:ı· gay. Kaı.ım O ok ay, Etem Erdinç. çok kolay olacaktır. kılıç, İshak A mi Akdağ, Tahsin 
a} i ınet a Zeren ı. Bahsettin Örne, :'llemduh Tur· Seçimin içcrden dış dün) aya Yazıcı . \'aliler arasında Safaed-

\\P,\ E'al'\ık ç?,
1
gac;, HA· İÇEL - Refık Koraltan. Hü· han, Abdurrahman Do~ruyol, doğm olan ehemmiyeti budur.• din Karanakçı, Sebati Ataman. 

l>ro .... f o nı~~ Ş k' seyın Fıratı Dr. Auz Koksal, Rliş llilseyiı:ı Çitil, ~uri Demira~. !\ec.mi Atesi!} demeci İsmail Baykal, :\hıstafa Bağrıa· 
1\. 'ltt ~lllhli e\ ı tli Çetin. Jbrahim Gür:en, Ya· 'l'EKIRDAG - İsmail Hakkı D. P. lstanbul il Baı:kanı ve çık vardır. Bayındırlık müste~a 
vı 1Iunı Ete, Se) kup Çukuroğlu .. Mehmet Üna!, 1 Ak) üz. Zeki Erataman, Fethi İstanbul millet\·eki:i :-<'ecmi A- rı :'IIuammer Çanışoğlu, ulaştır 
• 1

•n ııı~z r'aık Fe. Hida~et Sınanoğlıı. l\lahnm\ı, Samim \'ücedere. ~ee le • dlin basına a,dıdaki ba)<.- ma müsle~arı Fuad Zincirkıran, 
& 'ıftıhiıs crbay, Talat ISPARTA - Zühtü Hilmi Ve· mi Arıman, Ferit Alpiskender. natı \'ermiştir: İçı~leri Bakanlığı müsıe arı Ah· 

thrlu R~aJraınot:ıu. be e, Kemal Demiralay, Dr. TOKAT - Ahmet Gür.;:ın, .,_Sizlerle kısa bir zaman da met Tüfek, Adalet Bakanlığı müs 
~tdıkotıu ~.ıı. Eren irfan Aksu, Sait Bılgiç, Dr. Tah· Salahattin Gtilut. ~lehmet Şahin. hi ol a beraber bu:unmanın bah ~e~arhı 1.smail Hadımlı millet· 

·aı enderı 0ğ1°ıner Bi· 6in Tola. Ha an Kangal, İhsan Baç. Ö'ller tiyarlığı içindeyım. 1954 ~ecım· \ekıllcri arasındadır. 
;ııı 'ture.,uu, Necmi İSTANBUL - Ce'al Ba)n:' Sunar. o man Hacı Baloğ'u, nu- lerine fİrerken sayın muha!e!e Yedi umum müdür arasında 

E'uat n, Mum. Adnan Menderes, Prof Fl!ad ü i Bo?beyoğ'u. Yusuf l!iu;oy. tin topluluk havatımızda e ne P. T. T. Umum Müdilrti rif De 
~ ~ '1.afferz n~ırkıran, Kopriılü. General A i Fuat Ce· TRABZO~ _ Mustafa R~-tt a..la rast'ayamıyacağımız bir mire• ile lla\'a)olları Umum Mü 

St leıı u .rgüder, br.soy. Hamdullah Surıhi Tanrı- Tarakçıoğlu. Mahmut Koloğlu, şeki'dc konuşmalariyle milletimı dürü Rıza Cerçel bulunmakta· 
>hun, A Zarer Gôk. ch·cr. Dr. lukerrem Sarol. Fa: su·e~man Fehmi Ka!aycıof(U. ı:.i üzmüş \e Türk milleti te\eC dır. Cumhurbaşkanlığı baş)a\•e· 

.\tv 1 ~e Teınu- ruk Nafiz Çamltbel, Nadir Nadı. Emru ah Xutkı. profe,ör Os- cühünü 2 ma,-ıs tarihinde parti· l'i Xurettin Alpkartal. Cumhur· 
~~ ..... Dr. B Celiıl Fuat Türkgeldi. Nazlı TJa· man Turan. General Sami Ör- mizde göstermiştir. ba~k.ı:llığı umumi katibi Xurul· 
~ ""'ll Ak Urhanet bar, Zeki Sporel, Firuıan Te· berk. ~iuzaffer Haruno!!lu, Sa- Seçimlere girmeden en·eı par lah To'on, Ba~bakanlık hususi 

ı\ ~n :anlar, Dr. kıl. Hadi Hüsmen, Ahmet Top· l~hattin Kara}avuı. Halit Ağan- timizin büyük bir ekseriyetle kalem müdürü Basri Akta~, is-
4' 'roku tnet Teke- çu, Orgeneral :Nuri Yamut, Prof. oğlu. Sabri Dilek. İsmail Şener, mecliste yer alacafı \e iktidarı tanbul Şoförler Cemiyeti B3şka· 

l\onuk ş,DDr. Asım Kemal Atay, Lütfi Kırdar, Prof. Pertev Sanaç. muhafaza edeceği kanaatindey· 11 1 ile ikinci ba~kanı, Türkiye İş· 
, ' r. En,er l~min Onat, Xizamettin Ali Sav. TUXÇELİ - Bahri Turgut dim. Xitekim, 2 ma~ısta bu ka· çi Send ... 3ları Baskanları. Zon· 
~e ı\ctnan :\ General Tahsin Yazıcı, ~ecıni A Okaygi.in, :\lehmet A"i Demir, naatimlı tahakkuk elmi~ bulun· ~uldak İ•ci Sendikaları Başkan-
~ k •e , Dr · lcndcrcs, ıeş, Xfızım Bezmen, Fahri Ulas. Ce'A1 Xoyan. maktadır. 'l'ürk milleti kendisine ları seçi:mi~lerclir. :'\lüstakil!er a 
~ Okte · Nanıık Ge Dr P. 7.akar, Seyfi Göğen, Alek Celtıl l\'oyan. (Son ;:elen haber hiunct edenleri daim~ ta~~ir .~- t ra-ın<la secileııler ~ıın'ardır: A

•t Ce ~ Ce\at 'C • .andr Hacapo'os. Zıya Köktürk, lere t!Öre bunlardan ikisi kay. der \t> ona karşı \'a?ıfesını b~- 1i Fııad Cebeso'" Hamdullah Sup 
I tıbo nı. Naıı Gc Hanri Soryano. :\acı Kurt. betmiş \'e yerlerine c. H. P. ı ) iık hır se\ in~I~ ifa eder. b!r hi Tanrıö\·er, ~adir • 'adi. Lütfi 

~! z. ZUhtU u. İZMİR - Dr Ekrem lla~Ti ada~ farı eçilmi<:'erdiT l parti olarak bmm 2 mans 19J4 Kırdar. Bchcet Uz, JJ•1'met Ba· 
, a..., Üstündağ, O:.man Kapani, Meh- URFA - Ha an Oral. Cem 1 teki kazancımız emnnde ve .~ız yur, Tezer Taşkıran, İhsan Hd· 
~ 'E:sa~1~ı Yııeatı, met Aldemır, Cihat Baban, A· Öncel Feridun ,\\'a'p Feridun• metinde bulunduğumuz 'I'urk mit Ti"rcl Ca,·it Oral ~url De· 
tb ı\hıııet0~dakoğJu. bidın Tckön, Pertev Arat. Beh· Ergin: General Saim' Önhon. milletine IA) ı~ old~ğ.u. sekı.:de mirağ." ' ' • 

~. i ı ın noeabı~ ık zat Bilgın. Necdet İncekara, Sa· Muzaffer Tınıur. Mehmet Hatip- çalışmamızın bır de ılıdır. Turk . . , .· . 
ı.·~ t>e ,; Muharrem dık Giz, Hatrık Ökeren, Rauf O· 0~ u. Aziz öıbay. miI:eti, bundan daha bU)lik hiz D.ğer mıllehckıllerı a:asında 
'G l tın an. Ar r Ka nursal, Arıf Güngören. Abdul· UŞAK _ Hakkı Gedik. Yu,uC meUere layiktir. Parti olarak 31 Demokrat Pa~ı 'Boc1' " 1• 29 

!\ara re, Sırrı Yır lah Aker. l\Iuammcr Ça\ uşo lu. Aysal Orhan Den"iı Hacim Yıl Türk milletinin hizmetinde bu· arnkat. ::!6 belrdıye baskanı. 18 
'( II•ıuk 8~r, :Mckki Mehmet Ali Sebük, Muzaffer Ba maz. ' 

0 

• Junmnrı kendimiz jçin bir feref doktor, lô mıidur, 21 tüccar. 19 
n.' \'u eınir.taş. taban. İlhan Sipahiotlu, :\ehil VAN _ Kemal Yürükoğlu, telakki ederiz.» öğre~;rnen: 1~ yüksek mühendis, 
;·~rı. $~~~ ı.?rcsin, Altuğ. Nume Pınar, Dr. Beh· Hilmi Durmaz, Hamit Kartal, Xecmi Ateş. bir müddet daha 9 m.ure~tıs, ·~ ~ankacı, ~ savcı. 

1 ~, "ı nasırcı. çet Uz. ~Ius:ih Görentaş. ı parti b:ıska~ı ı~ıı~da bulu.~ıdukt~n ı.ı ~ı~tçı, 7 bakım.~ ~. ~kı m~.ıı~.t· 
t 

1 
Saıt G" KASTAMOXU - Ziya Ter· YOZGAT _ Hi)im Tat~ıcan . sonra. partı tu'Ztı~une :or~ mıl· Hkılı~ 1 bı~r~k n:ıurluru. l buyuk 
d~n F'· Oker. 'Neca mt>n, ~Tuzaffer Ali Muhto, Dr. thsan Aktül'e. Danyal Akbel, ıetvekillerinin herhan~ı bır baş elç!, - ha~ıcıyecı, 2 ~uharr~r, l 

, 1kr1 Du un. Nazifi Serif Nabel, Ba~ri Aktaş. Alı Ünlü 0 ,., Tar~t Alpay, Mah- ka \'a?Jfc a 'maıııa'nı ıcabettıf!ın ışçı. 1 muşa\•ir, 1 muteahhıt, 2 
k Saı~h . 1 Nazım Datur, dlu?affer h'.uı;akçı mut Atam;n, Ömer Erzurumlu- den bu \'aı:.ife:.ındcn 3) nlacak· kayına kam, 1 h~kuk mü a\·iri i· 

anın tnan.

1 

oğlu. lli,mi B. Dura. :\~uzaCfer 0 •hı, Numan Kurban tır. le Aıı~;ra emıııyct memurların 

C
ttl:nra• •' Tanövcr, Salim E~en, Suleyman ZOi\G~LD \K _ Prof Fuat .. . . aan Su eyman Caltlar bulunmak ' 1 • · · 'J'anrıo\ erııı drmN·ı d 
UJeı, ~ abri Be- Çağlar. Kôpriı ü, Huscyın Balık. Suat ı . . . .. ~a ır. 

~onıca 1 that Da) 1• KAYSERİ - Rcfık Kora:tan, Başol. A\'ni Yurda bayrak. Cemal lstanbul D. P. Jıstes.ı~den mus Yalinin dt'mecl 
at ~ •. Dr. 1.iııf ı Fıkn Apa~ dın. Kamil Gund.eş, 1? Kıpçak. Nusret Kirişçioğ'u, Se· ta kil o arak mı1leh ~kılı . scçılcn 
ıı il ... eın ettın· rahım Kirazoğlu, General ı .. maı' bati Ataman. Hakkı Hilalci. Sa- Hamdulah Suohı '.I anrıö\'er ile Dün cert'yan eden ı:~nel se· 

ay al, h- Bcrkok. :-.ı. De\'e ioğlp. Omer bih Dora'ı. Edibe Sayar. ~ecati dtin ak•am bır muhabirımiz ızo· çim'er müna ebeti) le lstanbul 
' l>ror tart. o~man • Turı Dcnıı. Ser· Diken. ru mu tur. l!. Suphı 'l'anrıiı\ er Vaıı~i Prof. Gökay basın mensup 
~ Ozbe Fe hl Ce , el Hacıpaşaoı:lu, Hakkı Kur- ('. u. r. nln kazanılığı suıılaı ı söylcını tır !arına czcumlı demistlr ki: 

ırı C • Behc;et men \'İl;İ\ttltr ~ Mı let l\!ccıı~inc C. H. P - Seçım Ttirk mı Jetinin de 
Ct aı :;ten. KIRKl,ARELİ - Hiısnu Ya· Kar~. Malat~; , e Sinop seçim ın!n çok daha ku\\'etlı ı;:-cl~1e· mokrası ha~ atındaki olgunluğu· 
~ 111 °a> ar Ke- man. Sefık Bakay, Hikmet Fılız. !erini Cumhurıyet Ha'k Parti i :.inı son• derece arzu cderdı?1: mıun en büylik .,ah idi oldu. He· 

~ ı.. ibel l\o~men Mahmut Erbil, l\I. Ali Ce~lfın. kazanm15tır. Seçi enler ~unlar- Bir tek sebep'C': l\lıllct Mcclısı :-ecan içiııdt> 'özleri :1aşlı sandı· 
D ~r f • Agfıh E , KOCAELİ - Ekrem Alican. dır: \azife.:.ıni 'ôrebile~c~ bır muh.a ğa koşan \'aland:ışlar gördüm. Sü 
Ştrıe~la~~k $aın;~- Zıyn Atığ, Hamdi Başak, Amiral KARS - Sırrı Ata' ay, Fe\'zi 1 l~fete muhtaçtır ... se~ımın vcrdı· kllnetle ve 'e\'inçle ı·eyterini kul 

~ ~ el'tııh Vlifıt Erk~ Kazım l\Icrıç, Ham"la Osman Er- Aktaş, Remzı Çakır, Hasan Er- •ı adet çok . ·uç~ık~ur. Me~h.um !anıp roluğunun cocuğunun ~·a· 
~ !'tı, ltub ~Ce'. fır. kan, Sefer Gök.sel, Sadettin Ya· doğan. Turgut Gö:e, Kemal Gü- Recep Pekerın huku.met reısı ol nına dönen \'atandaşları yakın· 

:\k llıaı z lıs Erde· ıım Selami Dinçer. Xusret A· ven . .'.\lehmct Hazer, İbrahim Us, duğu sırada muhalıflere o ıa: dan 2'Örmek beni mesut ve mes· 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

1. RAHMi öZERDEM (Denizli) 

I 2. BEDRi YELDAN (lzmit) 

3. SAiME OMAÇ (Nişantaşı) 

1000 er LiRA KAZANANLAR : 

Ximet Hoplan (Samsu'l) - Fikri Akan (Karşıyaka) - N 
Bolgül (:NamıkkemaJ) - Firde\'S Türkgiren (Beyoğ!u). 

500 er LiRA KAZANANLAR : 

A . Erkü~ük (Tıııgut'ıı) - Osman Çadırcı (Urfa) - Melı· 

met Karatoprak (İzmir) - l\'ecibe U!uf (Bomo,·a) - İhsan 
Erdoğan (Bandırma) - İsmaıl Sa~ ın (Bayındır) - Hüseyin 
Gerit (Çine) - :\':?vzat J.i:arabağ <Lalapaı<a) - Emin :'\!hat 
Sözeri (\'enicami) - Hatic<> Seylam ( Bakırköy) - Ömer 
Gö~ken (Pangaltı) - Y. Teodoridis (Sultanhamam). 

250 ıer LiRA KAZANANLAR : 

Bahattin Basbuhıt (Kıırs) - Halit Özdemir (Kevşehir) 
Zehra Bali (Sı\'as) - Hakkı Gedik (U~ak) - Aliye Binlik Al· 
sancak) - Hakkı Balcıoğlu (İzmir) - Yakup Gürkas (Ko
nak) - Şerife Karar (Ankara) Remzi Kalağollu (Kuruköp· 
rü) - Şükriye Ergun (Akşehir) - Ertekin Özdür (Bursa) -
Rıza Ben:üı <Diyarıbakır) - Kadir Yılmaz (Batman) - !\esim 
Beskenaz.i (Edimr) - Ziv:ı Erdem (Havran) - Rııa Yolören 
(Giresun) - İdris Kılıt Cltrlır) - Fehmi Tunter (Cebeci) -
Esat Bulunmaz (Samanpazarı) - İşçi Sıgortaları (\'enicamı) -
Şni~·e Gülüm (Be~ıktas) - \'cncts ~a}ınl (Beyo lu) - •r. 
Artol (Galata) - Heccp Tekbacak (Kadıköy) - B. Suzenci 
(Parmakkapı). 

BUNLARDAN BAŞKA 

muhtelif Şube'erde :i50 sdtt hesap ahibi 100 ve 50'şer lira:ık 
jkrami)e kazanmış ardır. 

~ GELECEK ÇEKİLİŞ: 1 TEMMUZ 

'1'D..-~..$~"JA 

,_ 

~~t~ıı. ara, Saba· kın: Turan Güneş, Cemal Tiiı.ün, Rıı.a Ya çın. A'i \'eniaras. manın Demokratlarına karşı psı rur etti.• 
<- Nüzhet Onat. ~ALATY.\ - İsmet İnönü, kopat demesinden dolayı muha -----------------------------

~,.tıiu I~ P.ın·n Ka. KONYA - Halil Özyörük, Him E at Doğan, Xuri Ocakçıo~lu, lifler me~lisi terketti.~er:. Ve ben Gu·. ney Kore Saffet Gürol Beden Japon güreıçilerinin 

galebesi 
lct:, llıı ·~ İh an Ka met Ölçmen, ltemzi Birant, Ze~ • Mehmet Kartal. Ahmet Fırat, derhal soı. alarak kursuye ı;ık· b 

.,.,ıı•lı:ı Zorlu, Sa )at EbUzzi)a. Sıtkı Burçak. Fah· Dr. Kimi! Kırıkoğ!u. Abdullah tım \'e dedim ki: Onlar buraya <Ba~ı 1 incide> 1 yolunu bulamamış milliyetçilik Ter iyesi Umum 
l ''t S~"'etNurettin rı A11ao"lu. Hidaret Aydıner, Mu Köroğ'u. Mehmet Fahri Ora'' ıgeldıkleri i~in ~ız mi.llet me~Jisi Müdürü oluyor 
I '• · • e. 6 

1 T ı t k " d d " ilet "'agandasına hücum etmi". Bir· c.ereyanların~ demirııe. rd. e geri-~ Se\gın, ammer Obu'Z, Abdi Ciling r, a· Hilmi Öıbay, .'lehmet Zeki Tu- <ı muşu . ,,.ım ı :-cnı en •ul ... • _ 
t ;.._ c,.

11 
rık KO?bek, Prof. Hamdi Ragıp ıunav Dr. Tevfik Ün.;alan, Nü- ıl\lecU olmaktan cıkıroruz. Bu leşik Amerikayı As) ada daha bti liınde boğmaktırı> demıştır. Ankara, 3 <Anka). 1950 seçim 

•''llan,.. Bru .. nuk. Atadem'ır. Mustafa Bağrıaçık, \"it \·~tkin. .çok dü~undürilcli. çok h~zin bir yük bir rol oynamaya da\'et \'e Byung sözlerine şunları ilh·e lerinde Demokrat Parti Konya 
" "' h -J ö · ·ı d' d' ' k · · Gll K ı· · ı milletvekil!erinden Saffet Gü· .,, ltı "',:a sin N'a Re,han Gökmenoğlu. Ruştü • sf~OP _ ser\'er Somuncuoğ- talihsizliktır. m ı aynı en ışcy ıes,·ı · eımıstır. ney ore ı etmişur: aŞ mdi de, komünist As 

l'ıfani:a, 3 CA P.) - lkinci Aı· 
ya Olimpiyatlannda Japon &il· 
resçileri ikinci defa bilylik bir 
zafer kazanmışlardır. Japon!ar 
yaptıkları karşı!asmaları 6 - 11 
kazanmışlard!:::-, 

1 l\.ı_ '"·•ır J • .. I" ı h ı f t k .. d 1 d d · d t ı ~ · rolun Beden Terbiyesi Umum .,ilııı"' A,. em, ibra zalp, Mekki Keskin, Te\'fik Fık· lu Hi im Tarı. Dr. Muhit 'rtl· le so) U)orum. u a e e ·euuı ev et a amı, emecı sırasın a yayı yu ma arına m .. nı olan baş 
<- ""Ilı · s t D b k 'J ı t ·ı K ı 1· B' ı "k MüdlirlüğUne ı:etirileceği haber ıı1 an. ret Baran Sabahattin Sönmez. merkan, Nuri Sertolllu, Yehbi hatalarının neticesi esasen zayıf O\'Ye ış a anı .u o o ov ı e ı ıca enie ı. ır eşı Amerika) ı, 

'· \1 ' · ı ç· ._. .._. t ilci ki ı alınmı~tır. · "!Ula raı D A1tmet Koyuncu, Muhittin Gü· D3lbaş, Şerafettin Ağan. ı ken, şimdi daha zayıf düşmü~- zı .ın ve .n.U?ey .-.ore eıns • uza aştırmayı ça ışıyorlar. Hal· 
' 0 ... tı, ~!:r 'Öna~: zelkılıç. c. l\l P. nin kazandığı tür. Xrısıl vB'Zif Psini görecek'.' Bi !eri Chu En Lal ve Nam h'e buki Biıleşik Amerika kızıl teh· -======-

• ar Gü- KÜTAHYA _ Ahmet ~hsan ,-nl)·et ze yalnız bir temenni kalıyor: de ~lddetli tarizlerde bulunmu~- Jike karşısında bocalayan Asya ahedesl im-ıalanışından 6 ay son 
b ~ ı\~ ltııa Gilrsov Ahmet Ka\'Uneu. Ihsan Kırşehir seçimini ~n·:ct Par- o da, sayının zaafım kıymetle· tur. Pyung, 3 komünist devlet milletlerinin tam itimat \'e ~uk· ra Kuzey Kort>de seçimler ;rapı! 
" ,,.. "t.ran l\ılıcka Sen'f "Özgen, Süleyman Süruri tisi kazanmıştır. Seçilen mebus· rin te!Afi etmesidir.» ;;damının :eçen hafta \'erdikleri ranlarını kazanmıştır. malıdır. Bu seçimlere bir Bir· 

·ı tı • B h ih p 1 1 d açılış demeçlerini ele alarak, kı· lesmiş !\lıllctler Kom is) onu ne· 
~ Ort a a Nasuhoğlu, Hatlık x· at epe· ar ~un ar ır: Emin Onat'ın demeci Bu arada Güney Korenin. mem zaret etmelıdir. 

~ '~-ı trııaı ..,,akcıoı.1u, ''i ı'small Hakkı Vera!, Ali Ga· o~man Bö:ükba;ıı, Ahmet Bil- zıl diplomatların oyalan söy!edik leketi birle•tirmek ı'rı·n bı"r ta· ~-ç ,, l" 6 , • • • · h k 'k t· t ııı · tt•k " • 2 - 6 a.v zarfında bütün Çinli 
~l:t"l o~1 raı.u •tzi.oğJu, lı'p Bublk, Dr. Osman Özbilen. "İn, Osman Alişiro~Ju. Tahir i~tanbııl milletvekili serilen .erını \'e a ·ı ·a 1 aısyır e 1 • sarı ha7.trladı111 \'e bunun kon· '" " p GU • " ı · · b i i • kuv\'etler Korcden çekilmelidir, 

'• rseı, "IA7''1.SA - Samet Ağaoğlu, Ta er • .'.\Iehmet )lahmutoğlu. Ord. Prof. Emin Onat diln ken· erını• e)an etm ~t r. !erans umumi he,,·etine resmen ~ .u .- Amerikan kU\'\·etJeri ise. •:a?ife-
' •!ıa A Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Mu disine ihtisaslarını soran bir mu Pyun~ demiştir ki: tıKoınünist 5unul acağı ötrenllmi~tir. Tek· !erini ikmfıl ettikten, yfınl mem 

lr~ t ı\Jı Co:şit, Re ammer Alakanı, 'Muzaffer Kurba 1950 seç"ımlerinde habirimize; •- Mesle!lm itlba· Jerin gayesi, Asyalı milletlerin lifin esa; noktaları ~unlardır: leket birleştirildikten sonra ce· A. B. Bhar:a\'a'yı sayı i'.e yen· 
i;~ t1ı ıl anotıu, noğlu. şem'i Ergin. Hikmet :S~- riyle İsıanbulun imar derdiyle ~eni ura nan \ e henüz sellmet ı - Cenevrede bir Kore mu· kilmelidirler. mi~lerdir. 
"~~ ı, ' . Prof, yur, Dr. Nafiz Körez. Adnan Ka d 

52 ki'oda \'ushu :Kltano Çinli 
Lim Fanh Chien'i 5.38 saniyede • 
62 kiloda !\Ilnuro Nlzukl, Palds· 
tanlı Muhammed Emin'i sayı ile; 
67 kiloda Shlıeru Kashamara 
Seylanlı :\t. S. Ameen'i 1 dakika 
51 saniyede tuşla; 73 kiloda Ta
keo Shimatorl, Filipinli !\tateo 
Tanaqui'yi 2 dakika 48 saniyede: 
79 kiloda Uytaka Kamako Hintli 

•0 1 s:aı H~ rn~mM~u.MuM~rum~Su Partilerinkazan !Q~I ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~., 
~ıa ~n ~ıır, Ali dl l\hhçıoğlu. Melih Koçer. Hay· 

t~ -;;- Vuns"an. ri Büke. ö Mı'llefvek"ıller'ı Kadın kardeşinin Koreye gön . l! <:.k n . Uf A· l\IARAŞ _ ~edim _kmen, C.erılmcsinden dolı.yı ona Allah . 
~lıııt ,.~ı. Eyüp Ahmet Kadıoğlu, Remzi Öksüz, kavuşıursuıı deyip fazla üzülm0 • 

t U t!ıı lf ~reı, Ra Ahmet Bozda~. Abdullah Ay~e- 1950 sec;imlerinde \'e nıüteakı mesini ta\·sire etti. 
11!' 'Fıkar'.it T:ır miz. Mazhar özsoy. :ııahmut Ka· ben yapılan ara seçimlerinde ka Lillıan da Paru;e ~cldiğini 
"li'· ı Ar ,, zanan muhtelif partilere mensup bildiren bir mektup gonder. 

!!.. ~neıt ı.. raküçiık. . . o' tn n Na. • . Cevdet Öztürk, milletYekillerinın (Parti Jıstesın mıs, bır ara kendisini arama.,ı 
S~~ienerRınun, Ce l\IARDIN - de çıkan müstakil millet\'ekille· nı isti) ordu. 

<; le~ hattınaı 1\ern:ı· Resit Kemal Timuroğlu, Abdıır- ri de partili yekuna da.hlldir?. Fakat su 2nda onu meşgul 
'ıı. Parsoy, rahman Bayar, Abdülkadir Ka- Partilere göre dağılı~ı sö~leydı: eden 'eganc me~eıe Dwork n 

~u Sevki lav, Bahattin Erdem. Etem Ay· OE:\IOKRı\T P.\RTI den parasını kop,ıırabilnıekti. 
CQllb1 ~'r \'aıman bar, Balım Satana. .. Afyon 9. Ağrı 3. Amasv.ı 4. An Bu iş b tıikten soııradır ki, ö · 

<•ııt • .:e!lc MUGLA - ~uri Oz.san. Zey- kara 18. Antalya 7. Aydın 7. Ba· teki şcy!t>ri düşUnebilecekti. 
~ ~ ' Sa:ah~t~~ yad Manda'inci, :\atık Poyraı· jııı-,. ,r 13, Bilecik t Biılis 2. Bo. Guy, Dworkin'i saat oııbirc o.nrn~ ne çıkar.• 
lı .... oğlu. Akif Sarıoğ\u, \'a\'uz Ba,- ıu 7, Burdur 3, Bursa 12, Canıık doğru Bar des sport'da bul· • Yt>niden j·oıa çıkma mesele 

~ ~ 'revrık er, Turan Akarca. kele 8, Çankırı 5. Corum 8. Ço- du. Amerikan barının bir kö· hiç du~undun mu?• 
rtutcek, l!.Seno: MUŞ - Şefik Çağla~·an. Şem· ıuh 5, Denizli i , Diyarbakır 7, sesine ilişirken Dworkin eBu •Hayır. fakat gidece°iim. Za 

~ ~a),, ı~rnı si Ağaoğ.u, Hayri Erdoğdu;. Edirne 5, Elazığ 5. En.urum 10, ne ha• dostum.• diyordu. •Am manını sana sonra haber \'eri. 

11 ı.:.oı.•U, NİGDE - D.~· Hüseyin Ul~ll, E ki ehır 6. Gaziantep 7, Gire!· ma sinirlisin. Dir kadeh bir rım.ıı 
a laror İtlfk General Zihni Uner, A~me~~~~- sun 9, Gümlişane 7, Hakkhi 1. şey iç bakalım.• Guy kendi kendine aldı~ı 
~ li l'o:ı 1 Sa dıoğlu, Hasan Hayatı t:,ku, İl'el 7. İsparta 5, ! tımbul 27. b. Guy, Dworkin'ın teklifine al biıılı~i L llıan' .. ıııde ctmesı t- 1 l?>. t Cuoıı ı. Prof. HU eyin A-.·nl Göktürk. ı. ır.ir 17. Kastomonu 10. Kay_eri dırıs etmeden doğruca işe girdi mi, ~ ok:.a bunu tamamen ak· 
= ~ ~ak ı\ Şevı:eı Ca\'ıt Kavurmacıoğ:u, Ali Ulvi ıı. Kırklareli 5. Kır~ehir 2, Koc:> eParayı :etirdin mi'.'» di)'e sor lından çıkarması mı gerekti. 
~t~ ?)ur1 'n~ \k Arıkan. ti 11. Konya 15, Kütahya 9, Ma du ğini dü~üntiyordu. Unutacak ö 
~u~t, t ~tCt>rniı 1 ORDU: ıemiş Ya?ıcı, Fevzi ıı:!'a 12. l\Jaras 7. ~lardin 3. :'llu~ «E,·ct. işte • Dworkin cebin lur:.a bunun Lilhan için pek 

1 aııouu 'run. Boztepe, Refet Aksoy, Cef!1ıl la 6, Mus 2. Niğd(! 8. Ordu 2, lı!· den şışkince bir zarf ç.~arıp farketmiyeceğini biliyordu. A-
~ ...._ Ze\.;, Bengü, Bekir Bayka', Sabri l~· ze 6. Sam un 10. Seyhan 11. SEn 1 Gu~'a uzattı. ına bunu ödemek de onun için 

ıı l<errı. bakan. 1''azlı Ertekin (avukat), 4. Si\'as ıo, Tckırdağ 5. Tokat ııBak ısıe bu beni i~kiden bir ~·ıkını olacaktı. Bir türlü 
~ ı1~0la·ı-, ~I Zey. ~'Azıt Erim, Dr. Satahattin Oı· 7, Trabzon 4. l'rf:ı 6. Van 1, Yoz d:ıha çabuk sakinlestirir.• Guy kesin bir karar veremiyordu. 

' ~tcı ht,r Jl Abi· hon. gııt 6, Zon;uldak ·~. Yekün 415 zar[ı içceblne yerle~tirmişti. Bir yandan vermutu yudum 
~ ' li er· :ışktırt RİZE - izzet Akşal, o,rrııın C. H. P. «Oyley~e bunun serefine b:r !arken bir yandan da Dworki· 
tıı 1 Se:ı:en, Kavrakoğlu. Kemal Da.ta, Meh- Bin:iil 2. Erzir.can 5. Hatay fi, bardak Yermut iç bakalım.» ne bakıyordu. Bu pis iptilası. 
tı' A.11 

0 
met l\fctc, Ahmet Morgil, Hiıft· Kus ıo. Kırşehir l. Kütah)·a ı. ıKabul ya:nız yanına bir de nı bırakmazsa bu herife :ünün 

iıı St ilıa Cak, Su Yın Agun. :Halal\·a 10, Mardir. 3, Ordu 6, Si sand\·iç isterim... birinde bir şeyler olacaktı. Za 
ta aı, E:k ltın l:n- SAMSUN - Te\fık l'eri. Fe- \clS ı,' Sınop 5, Tokat 1. Trabz.:ı:l •Bana bak, para ile ·yemek ten son uımanlarda da harıi 

>ı ıı, İhs renı Ce- rit T-uzel, Şükrü UJuçav, Muhit- 7, Urfa ı, Van :?, Yoz:at l, Ye· birbirine karışmaz derler. Son bozulmustu. Gözleri bir ı:arip 
an Da~ı tin Uzer, Ekrem Anıt. Rahmi ı:un 62 ra ülser olursun.• olmuş, b3kışl:m bcsalmıstı. Yil 

~ li•n ' Ozan Glimuşoğ:u. Abdul'ah Ke· c. !\f. P. •Bu yolda yı.adıkı;a nasıl zünde adamakıllı asabi bir hal 
-"ıb, ~itin Erk- 'eşoğlu. Hamdi Tekay., Abdullah Kırşehir: 1, olsa onun elin<!en kurtuluş yol;. vardı. Arka~şının bu hali 
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bir yandan da bunu ortaya c;ı 
kamıak onu telişlandırmak is 
temiyordu. Belki işlerine karıs 
tığı için kızabilirdı de. "Xe ya· 
pacağı belli olmayan bir adam 
dı zaten. Biraz içinden paur • 
lıktıydı. Onun için Guy fimdi· 
lik susmayı un:un buldu. 

Dworkln durup duruken bir 
den cHiç komünizm hakkında 
dllşündün mU Guy?ı diye so· 
ru\·erdi: 

uHayır ama bö~·le bir şeyi 
sormak neden icabetti?• 

oHiç, aklıma (eldi de. Far. 
kında mısın her tara!tml'Zl ku 
şattı bunlar. Belki bu mesele 
etrafında bira: dü&Unnıüşsün 
dUr sandım da.• 
~Bunun ne faydası \'ar?11 
cıBir şey yok. Yalnız kendini 

hazırlamıs olur:;un. Bu (idi~· 
le )'akın bir ;elecelı.-te herşeyl 
ele g~ireeekleri :Unler çok u. 
zak delil. Guy, bu herifler se· 
nin 'e benim ıibi in.c;anlara ya 
samak hakkı tanımıyor. Er geç 

bizleri temizlemenin bir yolu!tu 
buluyorlar.ıı 

ııBelki hakkın Yar ama be· 
nim başımda öyle dertler var 
ki; onlarla uğra~aeak, knmü. 

• nlstler ne yapıyor, ne ~apacak 
di)e düslinecek \'akit bulamı· 
yorum. Sen hAI~ onlarla mı uğ 
raşıyorsun? Ben artık rahata 
erdin zannedıyordum.• 

D\\Ork.ln başını sallayıp, ha 
zin hazın gllldü. cBen de i)yı9 
ııannediyordum ama )anılı. 
yormuşum meğer.• 

Guy bir an için arkadaşının 
saçmalayıp saçmalamadığını dü 
şündü. Fakat onun muhakeme 
sini kullanış \'e düsüııüş tar· 
zı yanıldığını gösteriyordu. 

oBunu nasıl anladın?. diye 
sordu. 

D~orkln kaderci bir tavır 
la elini ullayıp acı acı ı:üldü. 
cG~en gün beni geri getirmek 
Jçin iki ajan gönderdiklerini 
ötrendim.• dedi. t.Tabii beni 
ele geçirebillrlerse.-

•Sana herhınai bir ıurette 
yardımım dokunabilir ml?ıı 
cıBu işte kendim de dahil o~. 

mak şartıyla bana yardımı do. 
kunabllecek kimse yoktur.• 

cıHerhılde bu lafla.'rı ciddi 
olarak söylemlyol'$undur. ~e 

diye bir şey yapılamıya~knu$? 
hte o yapıl:ıını)·acak ıeyi yı. 
ııarız.D 

•Ben o fikirde delilim. A. 
ma daha vaktimiz ,·ar, henüz 
izimi bulmu~ deliller. Serse. 
ri. it herıfler.ı.ı 

)Jf.. 

Guy ile Shlela Parisin dı· 
6ında küçük bir köye kadar u· 
zanarak yeme i orada seınlı
ıerdi. Sonra dire'.:siyona Slıl~lı 
geçmiş Ye şehre dönmil~ler.ii. 

Ak~m ikisi başbasa Maxlm 
de yemek yi) eceklerdi. Son J{in 
ler zarfında birbirlerini sık gö 
remediklerinden bir neo.•i has 
ret dindirme olacaktı bu. 

Shiela cBir müddet yaln!J 
başımıza kalıp konuşuru.z.» de 
misti. cHem bir deihiklik o
lur bu.• 

Detisiklik olurmu~~ Ne tu· 
haf, iru;anın kahkahalarla ı:ü· 
lesi geliyordu. 

Evden çıkıp Maxiııt'• detru 
giderlerken kadın a!hJfİll'l cı· 
nın sıkılmıia benıiyor.ıı diyor· 
du. cı:Bir :ey mi dUi\lnih'or~u:ı .. 

CDe\-aaı nr> ' latııin İ· .1~k.·er, Sa im Çono~lu, Öme: Gür- BAGI.:\ISIZ: Bir :ün ev,·eı. bir ~n sonra Guy'ı üunüy0r deji'di. Fakat 
• ııardin ı, ;.. ........................................................................... - ............................................................... .-....1 

• 



-· 
s eçimin kal'i neticeç;i helli oldu. Demokrat Partinin uici bir 

çogunluk ,;ığladığl anıa~ıldı. E a en a) akta gık halde du· 
ıabiten llalk l'arfoi şimdi hiisbutiın ~ar<>ılmı~ \'aıiyettediı. 
Parti iteıi gelenlerinden hiç biri'i eçllmPmistir. İnönü Anka. 
ra'da ı.eçimi kal betmi . lalatyaıla gıiçliıkle kazanmı:,tır. Bu du· 
rum karşı ında u ,~uaıi oranlar ~·oktur: C'.H.P. ne oıac-aktı r? .. 
Bu, hakiknten du ıınülerek bir ıne eledir. Ana muhalefet parti. 
si bugünku \azh·etıe katacak olursa tamamrn çökmtğe m.ıb· 
kumdur. Bunu hiç kim enin, hatta bizı.at Demokrat Partili:l'· 
rin i temediklerinc eminiz. 

Cumhuri) et Halk Parti~ini n bu kadar bıi) ıık heıİ!ll'"te ıığ· 

rama ının ebebi nedir? Kanaatimizce bu ebep ikidir: l -
1950 den beri tuttuğu yanlı yol. 2 - Son eçim propaganıla

sında tamamen demagojiye apması. C. il. P. 1950 eeinlin ıl en 
onra bfinye inde e a ıı değişiklik Japauk. idaresine ;\tilli SeC· 

Jik dl"Hi ile hiç bir alakac;ı oı ma,an in anları getirttektl. Bu 
nu Japmadı. bilakis o denin in anları birer kııhranıoın gibi oı · 
ta)a çıktılar. nu. parti)e kat 1 gösterilen aliihnın derece 
derece aıalma ına sebep oldu. 

on <'('İnı propagandasına gt'lin<·e. İnönü ) ab.ıncı erma~ e 
, .e petrol kanunlarını ele alarak heı· tarafta • :\lemlt'kt.ti ~atı · 

yorıar.• kabilinden nutuklar ~ö ·leıli. Aklı ha ında h i~· bir in-.a. 
nın bunu kabul etmesini' imkan ~oktu. C. H. P. nin se~·imi o 
kadar bÜ)ıik farkla ka} betmc,inde ba,lı('a amil budur. 

imdi ortada iki ıhtimal \ard ı r. Cumhurh'f't Halk Parti i 
ya &t'çirdiği hııhranınrdan rltr alarak ~eni bir hıı,·i} etlt or· 
taya çıkal·ak re halkın e\ -;::~ini kaıanmağ;,ı çalı a('ak. yahııt 
tuttuğu yanlı )Olda deum eılerek k ı a bir , aman onra tarihe 
brı acaktır. Bunun bir üçüncıi u foktur \'l" hit· bir mıılahara 
\'e le\ İl, tedbir alınmazsa, mukadder akıbetin Önfine geçemi· 
yecektir. 

Enis Tahsin Tlt 

Mısır' da tevkifler 
Devam ediyor 

VATAN 

Meclis, 14 Mayıs~a toplanacak BAŞMAKALEDEN DEVAM 
........ ...----~- -

ı.. (Ba~ı 1 incıde) - s"uyiık ~lillet ~feclisınin ~e· M · ı ı , . b . . . . k 
tir: çen devresinde 487 millet\'ekili 1 e 1 n uyu 

1954 mebus seçim erinin kat't \"arrlı. Bunlardan 52 si C. H. P . 
<Ba 1 1 incideı neticeleri blı)iik ve a~iı milleti- li. :l ,,.ı :\Jillet Partili. 6 sı T.K BaşaflSI 

mlştir ki bunlann l:l ı ubay· mizın partimize kar:sı olan mu· P. Ji 'e 18 ı' mü>takil idi. Bu · it eıdbl 
dır. Bu şahıslar komunistlcr habbet \e iıimadının ne derece· den-ede 541 mil"reıveki!i bulun 1 le • Turk binıcılı ~ 
Veftçiler ,.e ~os~ alı~tlerle miı • erde büyük olduğunu acıkr:a ıtö" mak.tadır. Bun.lardan 50~ dü D: 1 za r 1 ı·a 1-9 maYı:> aıııııv ~ 
terek b·r cephe meydana geııre ıermektedir. Bu hal oartimiı. i· P. 1ı. otul hırı C.H.P: Iı. beşı 

1 

müsabakalar ~ıııur.r 
H·k rejim aleyhi taalıyctleıde çin em~ali ı:örillmemh bir maz· C:~Y:P: Ji . biri bağ ı msız bulun maya :ııml~ür1'· 
b.ılunmakla suçlandırılmaktadır hıırlyct teşkil ediyor. Bunun siık maktadır. C Ba~ı 1 inriıfl") Romada: it• rı. 
IH ran borcunu ödeyebilmek ancak Bayar. Koraltan, '.\lcnderes •• ' 2 ma\I ta \erilt>n milli hııkmün ikinci lmmı aıuhaldellt yol. Porteklı,jp~ı· ı 

Ba~bakan, ~akalanan bazı su· bu itimada la~ık o'mak:a müm· Köprülü iki yerden aday ;ös!e atlil,alıd ı r. Yatanda~ların ezici elı.st"ri~eti, bilha~sa C. H. çika, 111"~r, de ı; 
bsyların kanlı bir darbe hazı-- kundur. cklp'erının atı. rildikleri ic;; n bu~ünden yeni P. ye •Ö} le dhor: ( 114) 
lldıklarını, hatta bunu ordum•ı Bu ıtibarla oartımıı, ~imdiye milletin 'l•pı :\feci iste dört münhal ,-ardır ·Sız. muhalefot t.ıfatı\,' e tenkit \ e mürakabe vazıfenıti bir k lar "' "' 
ik.ye ayrılarak bır dahıh sav • kadar olduğu gıbi önlimüıdeki 4 1\IU,,aba a ,e' C. H. P. yeni otuz mi' leh·eki tarafa bıraktınız.. Hatn'aıı gösterip ıslahma çalışacak yel'de, k d h çetın ~ 
~·n çıkmasını bı•e göze aldık:;· ~ılık iktidar dc\'lemiı esnasında l inden dokuz.u e·ki, yirmi iki-i ço a a "nde e 
ı mı 1uraf ettiklerın"' :.O' lemle ve da tam bir hulus ile ,.e be:;cr tl· mi Jete hayır ve menf2Pt getiren ve milletin terakkisi he a· İlk ikı gu "' ed 

J .., yeni. C. :\!. P. den be~ millet ı r şu. • 
Bu tertip benim İ" i n bir sur· katinin üstlinde "a'ışarak şükran bınıı geni" ve ·'eni ım.h.ullcr \'eren !!Uzel i~leri yok zannet. ğı nctice.c 0 rtt ~ I "' ,·ekilinin biri eski. diğerleri ye " - cuıUP d 

pr z olmamı~tıre riem ştir horcunun ödenmesmi en kutsi nidir. tirmeğe, kötu gö~•e:meğe, baJtalamağa çalı;:tınız. Ortaya dök- l ma~·ıs ı.stt "' 
Nasır bu tertib.n Necıp ıle İ!ı 1 bir \'azıfe sa~ maktadır. Scc;im'e· Bir D. P. li partid<'n çıkarıldı liiğünüz yalan:ara, ten ir ere inanacak kadar bizı a'ık \'e za. <i6 l 1 atı~sııb~t••l tılal Kon c~ i ara<:ınd rıkaıı ın· rin kat'i neticesi) le ma2har ol· Sam$Ull, 3 (Anka) - Şehri· \'allı sandınız. f\a''":t~ ı5 kabilivetimız'e btihıaya cür'et etti· quilino ':' ç ,sa~ 

ı.IAfın bır neticesi olarak bıı duğu muhabbet 'e itimat kar ı· mı'zdekı" Demokrat Paı·tı· ı"l ı"dare . i 1 k b 1 d S . ffel ~· Salih KO ·arat 
d b 

· h nız, millet n olgun uğı;.na s::ın:ı~ıı ı ·ta u un unuz. . ızı a • ı h 1 sız o ıı 
a!· an fazla bir lı>manda•~. er• ında şiıkr:ııı. duygularının mu • kurulu üvelerinden Yusuf fızet ma ., a, ea bı"rincidto., h.aıırlaıım<ıktıı olduğuııu soyle· terem ıımuını efkarımıza bu su· K f 

1
• 

1
-

1 
k 

1 
p t"d., miyoru.ı.. Cezanızı v<'riyorı•ı. Gelecek defa biı.den l'<'Y b(?kler· 1 ,.. 

. . . e e ı. ent' ·uruca ar ı ... n . k 'f · . d · .. tl"kl · f • ""tı"ı··ı k ı aıtınc ııı. ıııısıır. l'Ctle artını. Demokrat Part1 Baş "h d'I . 
1
. senız. ınüra:abe va1J enııı uru~ u · e, ınsa a yerıne .,.. • far · ıy n r ,, .. 

, ,. b b 1 d b 1 d ' . d . ' ı rac· e ı mı• ır. . . . h kk '' ?_ ımı.,·ıs pa. ıae•·ıP nasır.. u ~ı a) ar an az~ a kanlı~ı .• ~na o,u .\Jan~ın an rıca 

1 
Cıımhuriyet(!i ;\lillel r artisi niz. ::'ıfem leket he-ah ına ba~arılan ı,·ı i~:crın a ·ırı ,·e rıneoı Üçer ld~ill". :ınd' 

rırıın • Kızıl B111ba~ı •. la~a.bı ı l" cımektedır. .\ nkara 3 < Hıt•u--n _ 1914 ve iftiharını duvmaC;ı oğreniniz. Bizim şuur 'e ıdrakimiıi aıo 
1 

nıii.~aba1''·ııP 
.. ııınan ,e General · :\ccıbııı te~ 1 Kaıanıloın ınlrr ; , · d C ' J p ~ d Kır lııç" a)maktan koı·kunı•.z \e ka"tnıııı• rtP 

C h b k ı ğ t 1 k P · 64 'a 1 ~e<' m erın e · " · · a e " ' ... 1 mil'ctlerr 111 bll'ı S 
r .. r . ~m u;kla •. an 1 .ına gde ırı • Demdo ·ral . a1rtı. k ''ı yetı ~ ehirdt' kaıanmı~t•r. Bu ~uret Biz dcmokrasinır. ical:'ı olarak, kunetli bir muhalefote d y,"Uı • r 
n•esını tazn • erı 11etıte:ıııı c ıe· SO ın a seçım e,.ı ·azanmb ıı. 1 • d :i • ,t J' k' C rasın a • ·uıııe 
m:ıı etmiş. olan Halid ::'ıluh 'rl· Bu -atırları ) azdığımı?. dakika· ;r )p·enı evreİ e . ec ıs•e ·ı b~· ihtıynç du~ arı1 .. İ) i bir ~~lda vünir~eniz ·ızi desteklemek ca· başı cevd~.t ~c·etl 
C:in'uı komutası alı.ndaki iıv<t· da büıiın vilavetlerden kat'i ne · · ti:k m1en~uPbaTI ının k~atydı~ı C. nımııa minnettır. Fakat politıka ihtirası yü:r.ünden millı men- Arslan Gu~ ~ıi o 
· b" .,. ld ki 0 b ı kt "d ' •e ,. · e mı< u nnma • a ır. · r ı h" ı f · t 1 1 · ' • mik kı"bı"mı·ı Uçun ....... ı rı ırlı0ıne ır.eıı:;up o u ar1011 tice alınmı' u unma · a ı ı. ~T • P· . K h: .11 •. k'l aat eri ıçe sayan arın ve c a ım 11an ar ~eçıren enn • .. 0 ,.r 

sö,·lemi~tir Kat'i neticeleri alınan iller •
1 

•• • ~ınd ır.Oe. r mBı .. e1ü'keb 
1 tarını ,.og·a•tmakta hı·,. bı·~. mı:li menfaat !!ÖrmU•·oruz.• ,\vnı gu ı'e . • . . erı ". ıınıar 1'... ·man o • ~- "' ~ · , • r·m·ınıı l\a ır. uçları sabıt gorulcıı i unlardır: . . . (Prııı: \ ı 11•111' 

ubaylara en şıddctli cezalıırın Afyon· D.P. 91.191. C.Il P. ~ı. Ahmet Bı~~ın. , O,;m:ın Al~ 1 1 r t ekibımizden )tıcedl 
,crilcce~ini ,e bu ckıldc or:Ju 

44 834
. C.~l.P. 20.228 Bıro~Ju. Tahır Ta-el. ~lehme . 2; ni an alı gimıi ·İsri ve dotru• ba~lığı~· e muha e e t girmı· \"C 0c ı;li 

ıc·inde karı ıkhk çıkarma~ 1 d•-- ~ ,·dın· D r. 105.6; 2, C.H.P. )la'ımuto~lu. .. . dair çıkan ~ a11wd:ı muhaltfetin gunahlarını saymıs ve Yüıba5ı ~~d~~;ı l't c 1H.p1, Meclis içinde ve a· ı $1 nda vaz·ıı·eye !<liııenlere bir ıbrct olacağını 53.7M. C.lıl.P. 3861 Bu. \'az:yet~ gore bu .partıden milletin ktncli idrakine ı..ar~ı gö,tt>riltn ı.a\gtı.ı1Jığı <·nalan- be;incı, \ ~ı oııııJl 
>c)lemiştır. 

1 
Bi 'ecik: D P. 36.284, C.H.P. M~elı5e 1 tanı~mıc: çah~~:~.\~la- dıracağını ümit H' tt.menn: rtmi~tim. Dünkü a\lda •Sandık· .Domino0 ılc,ıard:.l' 

d d 
...,. • b"ld" d' Ba~bakaıı bundan onra özle· 26.859 · r~ · ''3 nı~ ,ma.n . 0 u.· aşı ıarın e·rarıw ba~lıgı,ıe y:;ııdığım yazıda muhalefetin \Ü1den vaffak oJOlU• ..... evam e ecegını 1 ır 1 rine şunları ila\e etmiştir: .~e- Burdur: D.P. 70.858, C.H.P. gırmekıedır. Pıırtının sene! baş yukan bir kıınctle ) tedi-c girme:.ini ideal bir dilek di~e ileti Tu"rkiye 

,.- ma~ı 1 inriflel 1 vele ııir!.,tiğiııı z dakikada geç ~:~ ;!,~ı~i::.ııdd~~~~tıneıı e~b~~~ 39i~;-a: DP. 1.)7.968, C.H.P. ~~~~&~~~m~~a~a~·ran~1•11 ~rı~~~~~ surdum 'e demokı·a,iııin i'le~ is tarzından bah..,ettim. T>cmok· 

1 'Bugünkü vaz.iyete göre ~lec· miş dört senenin olay'annı mü ~~fli~inde bulunmaktadır. ~lem· 
73 447 C.~ı.P. 16.048 . kça \'e dıveı· ~a~~wetler '::'ıtec ra~inin iraolı>rın:ı 11)nı•1k iste, <'n c.-11 koyu D. P . laraWır!Jrı· 8 k fbO 

liste C.H.P. nın ancak 31 mi Jet- naka•asa kalkacak değıliz. De leketin idaresi ile h:cbir aliıkaı.ı Gan~kkale: D P. 80.345, C.11.P. Jos dı.c~~rl~ k:ılı;~c._ardır.. . nın bilt hu ılilrk!r naz~ri olarak b<'r&bl't' oldukların;ı ~ünhf' as e • 
\ckilı bulunacaktır. Bu surete oiğimlz gibi. ôoğurucu bir ı;a )'••kıur .• 37 ya~ıııdaki Başbakan 39.119. C.)1.P. 3424 rurkı~e Kovlu Parmı .. etmrm. Ne çare ki hunun :;artı ,·ardır. ;\l llltt, ~·apıııın mulı;ı. ı·kıerl 
parti Şemsettin GUnaltay, Faık lışmanın en b rı nc·i sartı gözle ı.oıı haftaların had~elerinden v<? 1 Çoruh: DP. 40.031 , C H.1". . ·:nk~.:~ .3 CH~ıs.usi) -:- . Tur. ltfetin bo1ıuncu H' kurıoakta~ıcı mahiyetini beğenmerrıi,, bu· Bı'r·ınCİ 1 , .. 1 
Ahmet Barutçu. Avni Dol!an. ri arka•·ıı re,.;rmek deıı.,n, ıleri · kn e Ko' 1ü Partısı bu ,eçımler .~ ~ ' • ko.rgasalıklarından dolayı _:...:ecı· 25.910 • . . · nıın re\·re ini miktnrca ı:rnisle~mekte fa~·da görmemİ'ilİI'. '1il- • n•doıu .,.,_ 
Cema: Re~it Eyilpoğlu. Zihni Be ~ e dikerek kar ımızdakl yolun · de muhtelıf merkezlrrde bu a· , ,. 
tll ve Cahil Zamangı' gıbi en onuna \"nrma'"tır. ui takbih etmiştır Deniz'i: D P. 86 ii9. C.H.P. d S h d K • . letimlıin bu karanrdaki isabete hiırmet du) mamak ın:ımlı.ün fstanbul .. , :.-:ç~ " 64 812 j r:ı a e\· rn a. a• .am~nu . 1 " .. 
kuvvetli unsur arını kaybetmis Ve bu çok müm1dindiir. İkti 1 I"d . n p 63 so~ c H p l\On\a. Cankın Ye E•k·cehırde değildir. bol Birıncı ·~· ,e 
\aııvettedır Yenı eçilen şah ı- darda hang: parti buhınur·a bu I PapagOS, K I bn S 

313 
~o~~nt :.ı.f>. 3;oa · "' · · · o.v .almı•tır._ Fakıı~ bu <'dar o~~ Ruııdan oııra:.ı ır ın 'unu umalım: :'\Iuhaleret. milletin ,11a,mıı·arı du:pO 

yet er arasında parlamentoda fa· ıun:.un, bu hucu ıa tereddiit. :h F. . c n· DP 36 136 C.H.P. t nın ::'ıteclı :ıe bır m·!le•\ ekılı ikazından der~ alır, h"r'e' i kötult.mek. ~ ıkmaı.., boıgunruluk dan· itibaren 1;1 • 

a bır rol 0' na~ acak sadece Ser· ma· , e zaaf gö·ttrdı~ı takclirdt ı ·ı 
8 

M 
11 1 33 

3~ 11 
a · · · ' dah: ı:ö•terme~ini :r.min ecleme etmek. ortalığı buhınclınnak tan:ındaki bir çalı~ma tanınııı ıa~ ındP. ~aP\ıııı1' ,0 

\er Somuneuoğlu kalmı~ bulun- btivük bir mes'u iveı altınrh şı"nı' ı' et ere misUr Si~sı i mar•;·ıer bi'ha· ilk maçta ,./ maktadır. j maı' Ruştü Aksa•, kalacaktır. Arıık • anlamab•ız ' Hata~ . D.P 775i-1, C.11.P. ~a dokt~r C'czmi TUTkUn ~er:~ milli t'manetıeri "ıliiçtimaı mana<,ına geld.iğini. mill~ıin bu· \l tınordU' u 5:i ı 
Tahsın Ban:;:uoğlu ve Cemil Sait ki. bu mcm'cket umumi efkfırı 49;626· 'r .K.P. 22!~·~06 C H p me)işinin öntimüıdeki ıe~rii mı fena bulduğunıı, afff'tınrdiğini lı.nrar. hiye l)i dcmeı.: 'r. • Geceni; il>~~; .r 

Barla 'ın seçilme) iŞİ de parti "Ok c'ddi bir kudret ar:ı.e:mek- Go" tu" recek lçel: D.P. ı.). 1 
• • • • devre irin bi r mahrı•mi,·et O· daha h i olması irin <'dlı~mak tarımda mü~bet \ 'e ~ aratıı:ı bir lan Fenerb3

., ...... t~ 
., 51.816. T K P. 1006. bağım~ıı " ' tl -· ··kı k "' muhitınde tccs:.lirle karşılanmıs ıed •r. Memlekette f"ti a ve ıaca"'ını sövlemekted:rıer. çalı~ma ,oıu tutar, J.emli ini fr.na istikam!' ere 511ru e~en maçı "Ok t.e. ıı'et 

" 5.524 .. .. • 
tırc.H.P. mahfil eri büyük bir r1ee~aktı·~. uentsmur

1 
•• ~a0rrı hBiı. bbir

1
.r kbuadhr~1.: <Bası ı tncidel fsparta· D P. 52.5; 3. C.H.P. Yabancı 

1 

bo1.gunruları. ına1irif'ki mnki Ye Jıikrmetı~r1 i 1nr .oıur a 101 un. , re)abnl etıu;6:...s1 1~ . "a~.·retıerin tn .. "ilit hükumeti ta- 31 100 kenara iter, emtkli)e ayırır. Taze une er e ıtoe arı ır. r.er a ıçe .,3 b• 
teessür içindedirler. Parti genel \'aTlıktır ve iftihar edilecek hir "' 06 ' 1 dc,·re 21-~ ,e 
baskanlığı bu akşam ba ına asa ~lgunlııkıur. Partiler mil"etın rafından terslendiğini ilerı sur- Kastamonu· D.P. 93.5 l.1-. • Gecen;n sofi ıı1 

b
. . . mu,tür. Beyannamede şun'ar ya P. 46.738, C.:\[ P. 15.807, T .K r. Memleketlerde Millelimiı icin \t'llİ hir giin doğmu,tur. htikrar imlihaııımıı ı .. r-ıııı; "ıdaki ıe 'ığı \'ermı ştır: bu falile ıi ne lİl\'t k b"r çalı~ma 

1 
,. 1 .k. 1 . ,,

9 
. . .. . d . t -1 · b mühim ,;:ı '.3r3~., 

19
-, . l k" · · t" •ı mı .. ıır: • unan llı ·unıe ının 250 parlak bir ,urrftr «ı•<·ml'•tır. Ru~ün nıt' cnı~r a t:nıı ıı • •:ıtıı- il' 

• J .. mi e \'e ·ı ı ccımı ne 1 örne~i 'ermel·dirler. Ru hıı-us . h k ) lHI Q?2 c H r ., • olan c.ıı ·rtcc 
eclenmıştir. Oyların tak.simi Ş('k ta hüttin narı: erc•e elh· rliği )ap takıp ettıği ke ın i~a e~ a .• Kay eri: 1 .P. . • -· . . imtihanı alkı~la}:tı·aklır. 'l'iirkiyc. ecnebi ,.t' )t'rli naımı-.ıu maçı son dC c;ş• 

. b h. . 1 h . kında Londrada h('rhangı bır te· 60 2.=.11. c.::'ıı.r. ıo.oıs Tepkı"ler .. b. 1 b~ ('fi li ve nıs eti ta ıatıv e enuz mak imkanı ,·e zemıni hazırdır 1 ,rrman:ler '" tc~t:lıbii lrr i(·in en caıin \'l" ,a.,.ıam ır (':t 1~nıa ~ckildc .,z 11,~otıl. 
i l ı l ıeddlit olnıa!1ıalıdır.- Kırklarelı: D.P. 53.986 C H.J>. · ~ d ., i .an edilmemi tir. ~c ı o an ne Mı:Jet ~lccli :nin ınUrakabe h:ık 1 aha~ı manıaı a<,ını :ııacııktıı. :m i\.emmtl bir olgunluk imliha- zen de :.ıo · cııf. 

tıcc ere cıorc 500 ku ur an•• o- kı ka\t• ız 'a ~arı ız tanınmak Papago • lngi iz somurge er 30.678 cna:ı 1 inddtl ' ,,. h.. d «ı .. ' tınd~ ··eıe'aııpo' ı 
b " Bakanının ·•a nısanda 1\\am Ka· Kıılahva ·. D.P R9854 C il P nından il<'tk alın la gr<:eıı rur.:ıH, ur ı111yanın en •1e. "" " ' ~ • 

lan ık ti.dar parlı i karşısında (' t lk" a· · " 1 ' .. , rasi ha,·atında ılel'; b:r nıC\·ki· de\ re ,'todB· ...,.,) . uretı\ P eınnı\'ct e •n e ıcı ınara ında \erdiği beyanata da 38 159. (: M P. 16.999 • i'-tİnat nokta~• olar·ak. diın' a ölrii,unıleki ha\lrlı rnhı ~iın ,, ,..• 
H P. 28 mı eh ekilı ile E.ı) uk b'r faali' et bn la\lp da 19;o C 11 P de bulundul:unu i pat etmekle ket kadar Gıı~•ııt3. 
Mil et l\lecl"1ndc muhalefe; \e d('tt onra hnunlııı·a konulmu temas etmi tir İngı ız Bnka'1t l\lardin: D.P. 62.i48, · · · d ir. 1'iirk millet• Dt'mokrat Par geı;tik~·t grni•lt'yeı<'kliı. Herkes biıi gtlip görnıe!t, tanımao .sa da ., 11 , 

murakabede bulunacaktır. V:ız .· ~ı· rldeı h'u·ıtum eri b T \rn lf'm dar bu konu~masında. Yunanı taı. n. 47 804 C H r ti~ e tam olarak itimat ettiğini merak tde<·ektir. 1 ~nı·nu~ci de're~•ı' .. 
me,,e e.~i n ıle .. .:mı lıl ellere :.k ~ıu~la: D.'P. 64.222, d b""d" b ı kh · • • ı •· "ht' ıı ı d ı d ' renın hakkn le ıfa ında lırr .:ı • be-\)(' de ·hal kaldır lır \'e · · ı son •ecım e ıı lrm" u un. ' akın isti al lıi11m wın en para" ı ın1a er" o ıı ur. onde b;tırnıı,.~·c cJ 

d d d C bettırıııekte erbcat oldu"unu 41 472 k d \ • d T " kımdan guç iik me' ıın a ır. . pren ıp eri ıe~ı hu u unda el " ma ·ta ır. ' ''n• zaman a ur- Bugtind<'n ha~ale wıifoıay .. lak 'kadar siir'atli H carin geli~me İkinci de' .~ 
H. p kcndıne du en \ azıfe~ ı bı"rl "ı ·ı·ıe "alı ma,.a ba 'anır a ,öy emi;.ti. Papagos unları \':lZ· Xığde: D.P. iA.928. C H.P. ki' ede ki eçİmlerin netice~i bıı ·t b k k n co ., .. " mı,tır: Ke iıt olarak u cıh<'.i 45 4~o T K p 78i4. bağımsız 

1 
· ihtimalltri biıi bet.li)OI'. Yarına emni)t.t \C umı le a ·ma · seyırcııcrı • çe\; 

BU) iik ~li"~t l\lccli ~ i.ı:ındt' '.e erirn e na ında bo!?uru ve mıi be) ;ın f!derım ki, Yunan h ı kıı- · .ı • · · · memleketin Batı de\·let'e riyle hakkım ı tdır. son ılört srneı!e bizi ralıatsıı eden dedikodular, rasında çok e tl1; 
dı.ında clddı hır me ulı)et dtı}· nC\ı•at kırıcı bir u ıf almı o 4395 • H r sıkı ba~lılığınıh Ye Birle~mi" . . b d T ı.· de ccre~an s~"i)t 

k 
J ıneti. Kıbrı,ta ya avan 400 bın Rize: D P. 55.63i, C 1 · 1 d tt'L\'irlt'r. masktli diic;ıııan fııalı~ etlerı un an sonra. ur ı)e· 0 P" 

gusu ile ifa etme' e çalı ııca ·tır. lan i' a i hıı\a derhal dfüelir. · · · .\t ıl!eıler pren"rn.er·ne ayan an mesine l .cı ~e 
Seçim nctıce inde imdilik rıa.r manevi ku" et artar, rejime ,·unanlının anularına bıgAnc ka 21.16'J , C )!.P. 6396 C il p 1 irasetınin. ta 'ibi demektir.. dt miı~ait bir iklim. tı' ::uıı muhit bulama) atak, bıın<·a le fa sarayın atıı;,ı' ' 

timiLin idare ine hakim .o!a.n dil ba,.lılık ıekrııT canlanır \P. amaz. Bu ha'k. mukadder;ıtını Sam un· U.P. 123.611, . . . Ingilter ede çeken milletiıni1 irin niınetıerle dolu bir ~aadet \C huzur ,af(nk oıııı ;.:ıır. 
d P t ı; ana, atanla bir r tırmek i temek "ı8 612. c.~r P 4420 y ... •r H • ) T '" k k "p ~Uncc'er şunlar ır: ar.ımız eç rlünkii kav!!alıır U"urı !! :tml~ ,on .. ra 3 < • ·"' · - ur deni ba~lııyal'a ·tır. 1 Galaıasara> 

1 d ! d k 

1 

- " ~ tedir.• Tokal: D P. i6 325, C.H.P. p · · · k B d ıl mcnlcl'ln O) 81'111 an yız e ·ır· bir kabus mahİ)et:nde unııtu· 
62376 

~e<;1ın)crindı> 0 .. nın eZtl' I e· ))emek ki bizim İ~io ,\ ilahın bu günü de \·armış. una 1 

1 
r eı ı 

kından faz asını kazanm~. ı~r: 'ur.• Papago , Yunanbta!'da, umıı· C l p erivetle tekrar iktidarı kazan k iıl\ll}lltgumuza hetl birden ~ı.ikredelim. ' s 'ım e 1 
Memlekette var ığıımz b~ buy~k San<·ar'ın drmed mi rfkar ara~ında ln"ilterc~ e l'şak: D P. 29 82;) , . 1. • ına -~ tnı:: i lterede bir sürpriz le eç ( ll'~ 
oy nisbetının hima)e ınd~d r 1 tanbu, c H. P . ıl b~~k:mı kar-ı hi-ler kabardıtını \'c bıı 23459. C.~1.P. 14112 iri uvanriırmamı~tır. Bununla Ahmet Emin YAlMAf\' iJ' 
BU}lik Mı lcl Mec ı mde sc.ımrz İlhami Sancar ~u demeci \" r· hAdb.enin ,\ t antik Mlidafaa Ca· Zongu'dak: D.P. ı 3 ı.7 ı 9• c.H. berab~r. lngiliz ba;ını \'e siya;:i uBen bun!.~"° 
oy nısbctinln miıne\İ agır.'ığı:-ı mictir: • mia ının ı naıik· bir kı mında P. 58.817• C.::'ıI.P. 42

·
438

k d 1 mehahl muhalefetin daha bü· Deınokrat Partı·ıner olmak der.ı.t"r,. ııı 
k

t ~ t 1 ın · •• b'.,. I>iğ<'r vilayt.tler bak ın :ı ı ı· · · ı• ta.şı~ac.a · ır. s.eçım sı _cmım .!. .1 , Elımizdekl butfin lm\;anbrla ver aldığını öyleml~tır. 1 ~ lı.· d viik millel\·ekı ' i sayıst\"Je par- o \'Anı ~uP b"·' t 
1 1 19 )4 m ed 1 · " nan H·ni malumat u ur: • ğ h · t " " duzcltı mc ı uzumu • seçı. medeni bir zıhniveUe ve kanun de unlar ka)d i ıni tır: ı una· • d ,o n P lamenıo,•11 girece ini ta mın e tBası ı ınridel tinin Balı kesirde 70 ktisur bın uDoğrtıSU ,...,,,~ 

ı · le b r daha me~dana çı •• • 1 nı"stan dostane biı· hal "are i ı:· f,rzurum. 913 ,an 1
": • kt 'd' · f ' · l k d " 1 1 • ........ erı J ı • lar çerçeve i içinde m'icade e- .. 98.8il, C.H.P. 46.536. C.M.P. me c ı ı. D"ğcr taraftan l tanbul il se oy ar.-ıy e ·aıan ıoı an aşı • tahmin ct"'ıııl ı; • 

mı.ştır. . • mizl yaptık. \ dıl:ımıt ne•icı> raştırı.tken . İngı'lereylc ara ın- in~ıliz ~aıelelt'ri Türk mılle çim kuruluna dtin akşama ka· mış. bu meyanda bugün şehrı· , sen re~ nl p• 
Esaslı b;r nokta. da şudur ki , bu .. Bunu tabii ,.e muhtere-n a daki an'anevı dostluğa uyarak 23 ~~;a: D.P. 

61 953
. C.H.P. 4653; tinin tam bir nürriyet ha' ıı~ı dar 6 ilçenin netıceleri 'ıi'diTil m:zde da\•ul'arla zurnalar ça~ .Tabıı bı~~ n' 

scçım erm bıtme ınden sonra yarız. itidalli davranmış fakat f ng\ltC· d k 0 P içinde tarihte ikinci defa ola. miştir. Bu il,.eler ü-küdar, .\. dırılmı;. gece mesalelerle l)y•ın , ,.·1 •.• n p· ıııdtı 
, k t · ı ı · stikünet'ı b' h • Konya, 1248 ,an ı ·: · · "k ., J ,,. mem.e ·c ış crı cın Mem'eketimiı.de m•ıiınle[e!ln re bunu kuru ır • ayıra a ce· C 1 rak re~ ini kullandığını ıı ret· da:a r. S•lt. SilhTi. Beyoğlu ,.e lar oynanmı•tır. Ayrıca c. H. ş for '11 1 

bir dc\nn gelmiş o'ma ı lazım· liwmu hakkındaki te•1k1-i nt i· \'ap andırmıştır. Bu tavır de\·a n 155.088. C.H.P. ıoı.5i5, ) .r. mt'kle. bu eclmde alınan neli Sanyerdır \e hepsinde de D. P. ~ine temsili mahiyette bir .~aş1'a pst 
dır Vatandaş ancak bu -uretle c. '\fec ıste 0 nl bette tcm•il o· ederse. Yunan hükumetinin ko· :l8.90i. T.K .~0~686 andık: D.P. cenin her ne k:adaT muhıı!efet• P. kahir bir ekseriyetle !'eri. cenaze töreni ~apılmış, kefonli be' ·: 11 dedi· ,. 
seçimde ,·erdi~ı kararın rı>t ,.,.. lunacaktır. lktidaı· belki bundan nuyu Birıe·mi Milletlere ak,.e!- ~eyhan, mtmnuıı etmediyse de Türkiye dedi r. Diğer on il"cn·n kat'i' bir manken Sopenin cenaze. • bıl' 
lenni mU ahecle \e muhakeme rahatlık du)arak amma ınemle· tirmekten ba~ka çare i kaim~·· 84.'.8~ . dk· D P 80255 deki muhalefet partilerinin. ne ticeleri en geç bugün saaı hava~ı çaldırılarak sokaklarda Kuınkapı~:i ,~; 
imkanını bulacaktır Bız şiya i ket iciıı. muhalefetin a!dıi.tı re- yacaktır. İngi' lerc 22 ağu ıo a C 1s1ı\ra~ ~.?;:3sa~ ~I P 4327 · ' Tiirk milletinin hakiki !!örü~ii u de belli olmuş bulunacak· do!a~ tırı:mı~tır. ı\layın önıind~ une başJ;ıı!1de6• .'.J 
hareketimizle vatanda~ muhake· ve nazaran bu ni betle ~l ecıı5• kadar bu konuda bir karaı· ve~· · ; · 1

-· ;, ' _ •• • • •• ı nii iıhar eıme~i karşısında m il ur. me~hur Balıkesirli demokrat \ « Baktttı'I • 11 ııı•f 
mesini ko a) laştırmağa çniışaca- le temsil heı· ha'de ıstırap'ı o· melidir. O ıamana kadar talının c:nkın: :50;> sandık. , D.P. ı !etin bıı arzusunu ~av~ı ile kaı· Demokrat Parti İstanbu' mCT d:le Hanım yürüyor. ağlar ~ibi tıkça o. P:. d1ğt 
tız.• lacaklır. Çünkıi bu kadar mn· 1 kar bır ha\ ~·ar esi ~ulu!ıma.ı.s~. 46·9;)9· C.II.P. 26·

181 
· C.M.P. ıladıiına i~net Ptmektedir kezi dün sabahın erken ,33tle 1 mendili ile gözlerini sil:yordu. r·.un oıuyoıt·,,,or ~ 

1 ,. · ta me ele• ı Bırlec:mış 13.6l:l, '1'.K.P. 12·533 Fran~"da . r -t h d r "' • Yalçın'ın ya11 ı \Onun e i l\ledi te duyu'maya ı..nanı::ı 11 ~ , • .. k 1 46 dk o p ""' rinden "eccn'n geç '"akitlerine n u a ya a 6 iııc :.onı111 .ıı /; ~ l 
HU eyin Cahil Yalçın dun cak, okakta bırakılmış olacak- 'l•' etlere arıedecektır.• -~n ·ara. 5 -aı:, ı : . . T>aris 3 <T.fI..\ .) - Türkive kadar ;artllilerle ctolup dolup Kütahya 3 (Jlususn - tli · dıınc , :\l "rıat " ... 

ı Ycnı Ulus• ta çıkan başmak&· tır Secım si temiııılıin ha~in ne 102·4;6~ C.H.P. 
1~3j.37DP .0196 deki f'cimleri D. T>. nin mutlak ta~mı tır •• \yrıca dıln 10000 mizdc seçımleri Demokrat Par mı :ıörü~o·ct oı:; 

le inde 
2 

mayısta yapılan mı!· tice i bö!'le ürprlıler verebilir. El zı~. 571 
san ı ·: · · .) ' ekseriyetle k::ıııınması Fran•ız de~ fazla tcbrık ıc'ı:rafı. n P imin kazanması üzerine t>ugün tim Niha> ııı'· 

lctvckilı seçimlerini ele a larak, Yeni iktidarın memlekete ha Kadıköy gaıhane hat- CGH.P. ~3.441··ıı ndık (61 •att re ·mi mehafilinde ve basında İstanbul ıl bıı kan lığına gonde ch·ar köylerden bın:erce Demok du~ r.ıcğC~ı,ıe t 
l'kt'ıdarın se,.lmlcrde baskı yap· ı Hr'ı o' masını ve mıı\•affak '))- d k · ı az an ep, .J;> sa •tab:t netice• olarak k::ır,ıl;ırı. rılmi•:ir. rat Parti); kamyon ve otobüs- · D P c b ~ fın a ta vıye dık ka:dı): D P. 81.445. C.tı. r. nıı·tır. Bu mahr;lleı·c .,·o·re. D" " 1 1 1 h . k . bi mı~. . pe\c d' tıf:ını, propaganda için askeri malarını temenni ederim.n . • ... "' zmirde er e ~e re seıere • paTtı na. !erden c tİaııı• ·..ı 
U

"aklarla mcm'ekctin ba~tanba· St"çilemiycn ( '. n .. r. e ılı;. aıı•.. Kadıko~ Gaıhane ara ında 57 180 
1 mokrat Parti iktirlıır•rı•ıı dlhi'i İımir 3 (Hu usi> - n. P. nin sında kazanan adayları tebrik · 4'c ı.a tt•l"' ,, " İz.mir 1371 sandık ( :.! ~andık h . • . . .,.. .. k .11 . d" p · b' ·· - çın o t• 

$a dolaşıldığını, mcmur'arın. ~a-ı Seç m'crin ve~dıJI n~tıce .. u· iş'emekıe olan tram\'aylarda bil 'd . ' 9 Cll p J \C ar•cı ~ı)a•eıı •ur mı e. seçim zaferi bu abahtnn itiba etm ıo;'er ır. artı ınası onun ~orınuŞ 0rıııu· 11 bıta Amir erının ,.e hatta hakım zerınc c H. r. nın 'Mech\te su,- has~a sabah \e ak~am efer:e- ka ı). D.P. 
23

1.
33 

· · · · tince tas,in ,.dılm:•tir. ren şehrimiz n her tara!ında de da\"Ul zurnalar çaldırılmı~. harıl> o!ıı> da~·şfl 
Ierın değıc:tırıldiğıni: köylerde eiihığunü yapacak kimse hlma· rinde hasıl olan iıdıhamı ön'e· 

15~,406 - d k 41 Rııo;va d:ı bıi) ük şenlikler yapılmak ure oyunlar oynan mı tır. .:ahıt ar1'
11 ,ıi•" 0 

,, 1• il " ı rabzoıı, 69;, ,an? ı ( san- L d. 3 <T.n .. • .) 8 K l"d .. ....u ıf 
demokrat muhtarların kö,lilleri mıştır. F-5ki grup rcıs ve .. ı e- mek maksadiyle bunlann ro- k ld ) 0 p 9 041 c H p nn ta n "' ura· tiy'e kutlanmı tır. Bavraklarla ocae ı e ,·e)a so•" .. 11 ~ e 
baskı a'tında bulundurduğunu rinden. pzcii'erinden. bel'ı ba • morklu olarak çalı malarını te dık ·a 

1 
: • • '"' ' • · • daki civa5J ""ii•ahitl,.r:n k:>nu sü !enen sehirdc ~ündiız yapı- fzmit 3 <Hususi) - Kocae· şi~man ':;~.· :"' 

iddtn etmekte. özu eçimden •1 mebu !arından. aday ~o.teri· min eınıek üzere rayların uza 45·494 tint göre. Tiirı.-;,,,.;ı .. 1.ı:i ~-~im'e lan •tnllklere i'Avcıen ':!tce d• · linde seçimin tasnif neticesi a deği5i)"Or": ,. 
Mnraki devre'c ıntika' ettire· len partinin başlıca :ıhcive~ıe. tılması \C makas konulması a t tanbul 1697 sandık c9o san· rl dı~arıda en hii•·ü": a 1 a1-:ı ile fener alavlar4 tertip edi'miş ev lınmıştır: mi?ıt ,, 
rek ezriıml e şli)lc demektedir: rınden hiçbiri i seçilnıt'mi tir. meliyesl tamamlanmış ve 2 ma dık ka 'dı)~ D.P. 326 ıo:ı. C.H.P. takip eden dt'Yletlf'rin b;ri de ayrıca c~milerdc nH~\·lüılar o. D P. 11:5126, C. H. P. 57556. 5ot 

·Herhalde. ne oldu ise oldu. Bunların başlıcaları şu.ılaı dır: yı~ıan itıbaren bu halta i~liyen 137.155. C.::'ıt.P 37.953 bilha,,.;a 'fiirki,·enin komsusu kutulnm ıur. C. l\1. P. 10614. Köylü Partisi Beyaııll3~11dı~ ;, 
Eğer Demokrat Parti iktid~T! Şemcettiıı Giinal!a~-. Faik A~- tramvay nıotri !eri römorklu o· Giimü,ane, 482 ,,andık < 42 ,an olan Son et Rıı•\'adır. Rusra· tı~·elerdc kazanlarla he:va pi 754 oy a!mı~lardır. :.inde~i ~ııı• 1 ıı'J 
kazand ı ise. eğer Hak Part•sı met RHrutcu /wnı no:!ıı:ı: :\ı· •arak çalışmaya başlamı tır. ılık kaldı): D.P. 4o.473, C.Tl.P. ııan burava t!eiıon h~berler" 0 ö ~irilerck dai!ıtılm ış. kurbaıılar 184641 ki~i ~eçime iştirak el Erınenıc~ ndı1' 6,, 
iktidara geldi ise, her iki ine hat 1-:riın, Kasım Giilc!ı:, ı~:ııai' 37.542 rt. So\'yetler hiik,.•meti. Tiirl.- ke•ilmı \'e cla\'ul zurnalarla o· ın:ştir. Seçimi kazanan D. P. ı çıknıış .. ~8\:ıtıı 1\ 
de mu"lcrek b·r ,·az fe ıerettup Riı tU .Ak al. llU r.vin C.ı~11.' Eski ehır. 464 ,andık C71 an cr,.iınlerinin neıirP:ine rok bii \unlar o•·nanmıc:tır. her ~·ercle ba,_·ram .vnpmakıa- a'sina bır ',ıc e~~ 

., •- Se,·indirici nokta. nır.nı e- 446 c ı.ı p · • J ' J - " " etmektcdır Bu da. anık seçım Ya'çın, 7.ıhni Beti!. Cemal Re•ıt · "d 'k dık kalrlı): D r. '77 • ·• · viik bır ı-'ı .. 11'mi•l"t v .. r.,, .. 1-•e Sehirdc h~men hemen hü!Uıı dır. Halk akın akın o. P. j; okutn~V~·scçılle.tı' 
lcrin geçmiş ve bu dcHe e~na E) ubo~ u, Cahil Zaman::ııl. ~e· ketin ikinci dürü t .• cçımı 1 

ra: 32689. T.K.P. 6616 id!. S<'r.imi O•mol·rat T'Prt: ik faal.yetin seçım zaferinin k•ı • merkezine gelerek seçilen yeni 1 ınb ınış? ıırı•d ,ı 
1 k \e ı s t p 1 Şer Cettırı Bur etmiş o' masıdır. Bıı.ım ka~ao.tı- :"ılara ;;57 sandık (17 sandık tidar nın kahir el>•trlvetle ka. )anma ına ha r•dı"Jmesı· mtina. mı·Jletvckillerini tebrik etmek· e\·lnde hP,e,ıe :.ı 

sında doğru yanı . taş ın . ma a ır. azı a • mizce 1930 deki ha\a ddı'.m.e· kaldı)·. D.P. 6".622. C.l·l.P. 43 18"' "' • . . ~, .- acC· • ev 
ya mutedıl na ı1 bır hareket ı:ıe. Ferit Melen. ~am:ı Boran. 1 v oJ zanm:ısı ",,'''"et re•rnı re\Te e· ~ehetiyle Jzm:r borsası bugiio tedır. lirken 111,ıı hattı takip ed lmis e bunlal'ın Fa ih Rıfkı Atay. l lhaml Sa:ı- mi,tir. Yani milletin .~·e~ erının ı C. H. P . Sinop. ::'ıtalatya. Kars rinde memnunh·et•i1lik 11\'an- norma'in cok a nğı~ında b ir . E dirnede aldığı ta~8~ıtı11:,rJ' 
üzerinde durmayarak ~özlerimı car. Hasan Saka, se,·ket Adalan, ~ek lstıkameı: tevec~uhü DHa~ ta. C . .'ıL P. de Kırşehirdc tam dırmı<tır. Her n• kada-r dı~ no munmcJp ile kapanmı~tır. Edırne 3 <Hususi) - Millet bu vatan ııc ı. 
ti ileriye Çe\'irmek \'e seç·m•e r<:min Erisir?il. Tab in Ban~u· ıcraattnı tas\'ıpten ııyad.e. li tc olarak kazanını tır. Bin- litikPda mıılıı>l!'r,. narıi•i o'a11 c. n. P. \iler ise elde edi'en vekili seçim neticesi kat'i ola c;ime dva rt 
ri bir dönum nokta 

1 
telakki et oğlu . Tah ın Bekir ~a'ta.. Partbini tamamen tas~~·.e ~t· "olde 2 nemokrat. 1 • baj!'ımsız. Cumhıırivpt H. P • ..,; •. ;n;n .ta l'" neı:ceden ~ok mütee s•r !!Örün rak bel'i olmu tur. \'i!Ayetimiz )Or. tJ 11> l'' U: t 

mek suretiy e iıkİln ve intizam iki er ~ .. rden aday. gosterılen mek arzu unun ~et!cesı ır._ u Tuncel inde 2 C. H. P li. bir D: ni ooHtiJtsıuı 1:ık:., e..ı•,.p><i ~..,,. mektedirler. d~ 113384 seçmen me\·cudu tes Bi,~ rı~cıı t11,~' 
ı·,.ınde "aJınttaua başlamaktır. .i ki g:nttecl . bakımdan da ec;ımın n~tı.ccsl P. J', u~ııkta 3 D.P. li bır C.H \•etlerre hU:nm .. ı.-. .. ;cp rlt . OP bıt edilm•s. "uniardan 10317_0 c\ ıed3 ad•>

1 Çl 
.. ~ ., ... J b. · · ı memnuniyet verıcı ol· Balık~irde " "I "' Taraflar b rh rlı-rinin e'leri Cumhurıyet Halk Pa~tısl. iki ızım ıç n P. ı= aday kazanmıştır. C. H. mokrat Pıo,.ti hii'<iıme•lerinin c~C"men 0 ,·unu kullıınmı~tır. T• listede". -ordıı":& 

ni sıkarak seçım maçını b tirir gazetecıyi li .. teslnde ~kı er yrr· muştur. Zaten iktidara geçmek P. 31. C . .'ıl. r. 5 ı müstakil ııerek :\'ATO ilt' ,.e t!erek•e c1:. Balıkesir 3 <Hususi> - Dün tırik ni-beti yi.iıde 89 dur. Tas beğenrn'~dii ~,J ~ 
ler \e samimi bir vatanda !ık den .aday go ·termıştı • Bunlar- iddia ında değildik. Geçen defa \'e Demokrat Parti 304 mi:Iet- ğer Bnlı cicvletleri\'le ~eni~ öl yapılan millet\·ekil; seçimleri· n if netice~inde 63240 Demok· ti ıe.sarı dJ11· t1I • 
havası içinde faaliyete geç,. r ~an E at :'llahmut Kar~kurt. tek milletvekili ile ::'ıl<'elis~ ~if'· \ekili kazanmıstır. çilde i~b'rli~i yapma~• Soweı nin netict>sinde Demokrat Paı- raı Parti. 35854 Halk Partisi. kul!ıın~a~·aP~!1111· 1 
lerse bu çok hayırlı. cok verim ı~tanbul ve Urfa~an. Hıkmet miı;tik. Şımdi 5 ki 1 ile gıı·ıyo· Bazı 'ilayetlerde C.l!.P. De· hükiımetiniıı hMıına ~itmiyen 3913 c. ::'ıf P .• 161 de müstakil \'azıf~ın "ts~''Jdıııı1 
ll· bir başlangıç te ki' eder.. Bil, Bolu \C 1\Yanısadan .rıam- ruz. Tek kişi ile yaptığımız mu· nıokrat Parıive vakın oy almı~ bir ktvf:vet idi. So'"''P' irfo•·e<': yük b:ı,lık 'arla bildırmi•lerdir. Jer oy almıclardır §ündunı t" b'ı 1, ( 

Yalçın verimli ve tesiri" b"r 

1 

zctti. Bu yer erde. 'ie"ı~ıı De· ha1efete bakank. 5 kişi ile C. lardır. ~re,eia Ü akta Demok- !er;. Türki,·Pde en ıı'Pk d'!l!i~ik Arap Birliğ. Türk iyede ki "e Konvadı hal sure 
1 uıııı tf-

1 

idare c!ha:r.ı kurulma ıı zamanı mokrat Parti bü' ük fark'ıı ~a- H.P. den daha i)•i muhıl'efe! Yt· rat Parti 29825. C. H. P. 28459 liklerden bile ;~tirade e:meyi 

1 

çimlerın ya'ııı.ı. Türkiye k
1
in Konya 3 (H~cusl) Su ·~c ;~11~scB~~< t 

nın geldiğine işaretle mak.a ' e zandığı~dan iki gazeteci seı;ıle· pacağımız a ikirdır. Bu bakım- c. M. P. de 14112 oy a'nu tır. dii<iinm,.k•erHrier. değil. bUıün Ortadoğu mem e· aate kadar vilayetimizde 1350 .:-;e Arıı• • ı.ı 
gine şöyle devam etmektesır: I mt'ml tır. . .. .. .. dan müne\'\'er muhitlerin muha· Seyhancla 805 sandıkta D. P: Buraclaki umumt kanaat So\' ketleri için ehemmiyet tasıdı- -.andıktan 1305 sıındı~ın neti- ıandı~· 05,011:~ 

.Bu lilzumu her parti ka- 1\1. P . ı ı teskıtit~nrn ı;oru ıı lefet za}'Jf kaldı gibi mülfıhaı:ı· 91037. C. H. P. 84782. S ivasta ~·etlerin bu üm:tıe,.inln yersiz ğını ifade etmiştir. cesi alınmış. 19.5856 Demokra: listenın 1 etıtl ~ 
bul ve mudafaa ctt"ği halde.! c. r P. İstanbul il Bl·kan! Sıı )arına i tiriik etmlyor:u. Biıirr: D. P 80253. C. H: P: 72158, Kö>· o:duğu nıerkezinrll't\ir. Paklstında Parı:ye. 105312 Halk Partisine. da ihıTia ·ıı 
dört senedir hiç bir ihtiyacın adet Ka<'ar dün rahati 7 oldtı 11u ~·apacağımız, ma:ı.iden bahisle !e lü Partisi 4357 oy almı tır. Anı> ml'"111"ketleri Karaş! 3 <ANKA) - Türki· 28956 c. ~f. P. sine ve 4646 . er$ittt1

1 
t 

tatmın edilmb olmaması haki ic:ın Partide bulunma•M!•'lı ö~- si kesilmeyecek ideal m§nas•n· '\fuhalefetin kendisini ümitli Kahire 3 tT.H~6-.) - Türki· yede yapılan umumi seçimlerin köylti Partisine oy verilmişt'r. ünı\ naıc•"· 
katen bü~ uk bı" ~ara bet ıe~kıl rendık. c M P tstan1>ııl il. idare da ki muhalefet o'acaktır. gördü~ü htanbu1tla 326000 ova \"ede k i umumi serimi er bütün Demokrat Par.ti tarafından ka· 48 sandığın bu Ana kadar he !er m~ ıeret511 
eder. :ı.taı nln kı~ır mün:ıka a· he\eti ekrf'leı·l :\\'ltkııt t ker.· Bu arada yabanrı bas•na ver. mukab:l 137000. fımirde 231000 Arap lleminde rok bil"iik b:r z:anılması Pakıstan s'ya~t c;evre nür neticesi alınmamıştır. t• \"e «l\l~ ~ıctidııl'" ı 1~ 
larını bır tanı fa bır karak karı der Tarcr C 'r T> nin ·eçim son diği beyanatla Mender >'ın ılcri oya karq 156000. Trabzon da alftka İlt' takio olunmuc:tur Bu 1 ler'nde hiç bır sürprız tt' ·ri ·a ı "1erkeı eçim kurulları bu ı;e ,sıı 1 nıecıı·.,,)~ 
eılıklı an' ayı \C h 1 nı' eı üıc, el urumunu şö~lece iz.an el mi~- sürdüğü demokratık ı::ave'e:e 92000 o,·a mukabıl 54000 oy a· gün bütfin t!Aıetel,.r Türkive. ratmamı . fakat memnuniyetle ce sııbııha kadar ıasni!e de\ am ıcfetsıı , ~ 
r ne muesses Hr.mli bır faali ur: ulaşı:masını da temenni ederiz.• 1abilmlşıir. deki seçimlerin netice~ini bil· karşılanmıştır. edecektir. kada~ını 
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HAZİRANA 

'Yeniden .. inşa edil- f 
mek üzere 15 haziran! 
da yıkılacak olan STOK 
mağazası, Avrupa va 
yerli en nadide kumaş-} 
ları mecburen en ucuz 
fiatlarla satışa arz et-• 
mektedir . 
. ~:Sayın müşterileri
mize bu fırsattan isti! 
fade etmelerini tavsiye 
ederiz. 

\.-t"" . 
&~ çt 

EN 
[IKTİS~oo 

TEKSiR 
MAKINASI 

sirküler 
tamim 
,ema 
harita 

Plentograf 
ile teksir ediniz 

Herhancı bir klğıı Uzerinde 
7 rcnklı olarak en mukcmmel e· 
kilde ıureılcr temin cdilcbilır. 
MASTER Ugıdı üzerine daktilo 
ile yazılabilir, elle )"azılabilir veya 
çizilebilir. Mumlu ka~ıt \•e mürck· 
kep ı~temez. Bu makineler lşveç 
işçılfiİinın ü<:tiln 'kalitl"Sinl hiıizdır. 
RüyüK burO!ar \'eya kuçuk duk· 
kAnlar için, S'dcn fazla surete ihti· 
yaç ııöstercn İ$1erde verimlidir. 

t'incl suretten itibaren 
masrafını lcurtanr. 

H O:f (ilit :1!11 
1 ispirto ile çalışan 1 

ı ' lsveç teksi r makinesi 1 
1 1 

1 

1 

Türkiyede Mümessill ı 

Eli BURLA ve Ortakları ı 

- --
.----·-"ı 

HEMŞiRE ALINACAK 

"suLTANHAMAM 11/13 - İSTANBUL~ TEL. : 22974 

~····················································· 

Ultı<lağ Sanator)omuna dıp 
!omalı hemsıre alınacaktır. 

:ııuracaat: Ca' ta 1$ Ban· 
ka ı Han 5'ıncı kat. 

ı ar lırr ı: n :?I> T ı. - U ı:On ı~ 50 ·ı ı . - 3 ıon a ·ı ı . ( On S.rllr:ı•drn 
(azla br.hrr l.:f'lirUP hin hrr tlln 'tJ .. tlr11$ aıhnar.) 

1 36 A \ ' \' . ırn 11.E l'AİZ::-.iz. 
Bo tancı ile Kaı-t"I arasında 

llOK'JOR ç ı rRl'T _ Cılt, sa~. bahçe;i e\lere mli aıt ucuz fiat 
Zuhrt'\i Mütehas::ıı ı. Beyoğlu! 1~ al' alar atılığa çıka~ılmıştır. I 
Posta Sokak Telefon: 43353. Sa tıs ) eri: Bo,tancı l'ram\·~y 

OOKTOTlLA'R. 

. . 
Yapı isleri , 11 a n 1 

Van Belediyesinden : 
1 - Eksıltme)c konu'an i~ iki adet umumi hela olup keşif 

bede i 1864-1 8R 'iradır. 

2 - E:. ! tmc 28 l\lr.~ ıs 95-l Cuma günü aat 14 de rcıs'lk 
oda ında mutc.ek:..ıı Be edt)e Encumenince kapa ı zarf usu· 
lile yapılarııktır. 

durağL. fırın yanı 538; te:eron j 
fi. Dr. ARİl\IELEK - Cilt ve Züh· 152812. --

re\ 1 Hastalıklar ;\Iiitehassısı. Be ı 

:l - ~arlname H buna aıt kağıt ar muha·ebeci ikte ghrv
'ehl'ir. 

4 - Ek illmeye gircbılmek için istek iltrin ıı~ıılüne- göre 
1400 liralık geçıcl tF:nin:ıt Hrme:eri \e 953 yılı Tıcaret Oda ı 

\f'sıka ı, ikametgAh k~~ıclı ibraz etmeleri Uzımdır. 

tdcn: 

yoğ'u, I tikHi! Cad. 407, Tel: . . 
41406. l:\ l'IR.UI ('A)IA~IR F"abrika-

1 

EMI. K 
KİRAI.IK - Bebek, Eski Sant· 
ra'ın bit' ;~inde konfOTlu. üçer 
odalı ikı da"re. 

UADİYEDE TELf.FO~LU -
mlistakil b"r ev möbleli ' eya 
möblesiz kiralıktır. 

Müracaat: 52603. 

ında ~ ı~anan çamaşırlar ev 
kadınının Ze\ kid r. Ferikö~ 
81268. 

~KORDİO:\', GR,\ 'tAI'O.S -
ı'am·ran mü•ehas~!s Kalaycı
o"lundan F.iCfel RadyQ e\ inde 
Galata Yük.ekkaldırını 2.1. 

PRATİK I:CZACI yetiştirilmek 
üzere ücret'e 'ençler alınacak
tır. Boğaıke.en Sıhhat Ecza!ıa
ne l. 

i LAN . 
I - Ankara, Kayseri, Af) onda i tihdam edilmek iiıere a•-

11 maaşlı ve azami 250 lira ücretli kal'ıt \'e kartek.• memuru 
alınacaktır. 

2 - Ta ip olan' arın 788 sa) ı ı 'lemurin Kanununun 4'ün
cu maddesindeki nitelikleri haiz. olması, en az orta okul me· 
zunu bulunma ı şarttır. 

3 - imtihan orta okul ders'erinden Ttlrkçe, Tarih \'e Arit 
matık'den olup Ankarada Ordu Donatım Okulunda 10 mayıs 
1954 tarihinde saat !fda ) apılacalmr. fmUhana ıeli~ ve gidiş 
ile atanması halınde atandığı ) ere kadar bilcUm~e ma:.raf ken 
dılt'rıne ait o'acaktır. 

4 - lmtıhanda mu\•affak olanlardan i lenilecek belgeler 
imtıhan merkezinden a1ınacakıır. 

5 - İstek iter tahsil durumlarıyla ücretli veya maa~lı ola· 
rak ı:irmek btediklcrini dl'ekçt'erinde belirteceklerdir. Bu 
dilekçeler 8 mayıs 195-l tarihine kadıır Ordud onatlm Okuluna 
gönderi'miş bulunacaktır. <5514 - 1231> 

Seyhan Vilayeti Kozan Kazasmm Hacılar 
Köyü Muhtarhijmdan : 

Köyümüzün mrrkez m2hal e inin 1/2000, 1/500 mikya· 
sındaki halihazır hııritası i e 111000 mikyasında te::ıvı)'e mün· 
hani i haritası ve imıır p anı 'iaptırılacaktır. 

l - Merkez rr.aha lt ·' Koz.an • Ceyhan ,o ası üzerinde 
700 nıifus'u bir 0\'2 kö: ürıür. 

2 - Köyün kadP.stros.ı yapılmıştır. 1/1000 mikya•'ı ka· 
dastro harita ı \'C poı:gon'ar mevcuttur. 

3 - P anın ha11r anm:ıstnda 2290 sayılı Yapı ve Yollar 
Kanunundaki csas':ırdan favdalanı'acaktır. 

4 - Haritalar ve p!An 31 ağustos 1954 zününe kadar ik
ma: edi ecektir. 

5 - Talip'er ar:ı•ında 2290 ayılı kanunun 2 ci maddesin
de bahsedilen ihtisas bel~e ini haiz bn:unanlar ttrcih edilectk· 
tir. 

6 - Ta'iplerin 17/M:ıyıs/1954 P azarl t' i ~ününe kadar 
dip oma ~e belge ~met'erlle beraber tek'if'erini bildirmeleri 
lazımdır. 

7 - Köy İhtiyar Heyeti leklülerden her hangi birini 
tercihte serbesttir. 

8 - Hazır:anacalı: p''-n İhtiyar Hey"etınce kabule ~ayan 
görı.ilUp Kaymakamlıkça tasvip edilmedikçe ikmal edilmemiş 
sayılacaktır. 

9 - Kaymakamlıktan mektup \eya tcl!e istenecek mü· 
lrmmım malümat rnuracaatrıya derhal bı dırıleccktir. (5251) .. 

5 - istek,.., n bu , in teknik öneminde tek bir i 1 ba· 
şarmış o duk arına dair be 'e'erini ibraz sureii.}'le ıhalc günün· 
<len tatil glınlerı harfe en az Uç gıin e\'\·eı Vilayet makamına 
muracaat'a na) ınclır ık Mtldür'üı!ünden a'acakları ~ eterlik be'
gesile birlıkte iha c saatınden bir saat i:ınce enc.ımene teklif 
mektubunu \'ermi o acaklır 

6 - Bu işten miiteve"it bi'umum Hrgi re im, muka\t":c 
harç ve ma raflarıle illin ücretleri yükltniciye aittir. 

7 - Po,,.tada \aki o acak :ecikme'erden mesuli~et kabul 
edilmez. (5231) 

l lst. Lv. Amirliğind~n Verilen Askeri 
Kıtaat llônları 

Kapa:ı zıırlla 25 ton kuru i'asıı ~·a 13/5/1954 ıunli saat 
15'de Kay Pri As. Sa. A'. Ko. dan salın alınacaktır. Tahmin be
deli 1 i500 ira, geçd teminatı 1313 liradır. Şartnamesi komı • 
yonda gorü iır. Tekli! mektup!arının ihale saatfndtn bi°r saat 
e\'H"ine kad:>r komi yona ,·erilmesi. (116-l-5194) 

* Kapa ı zarfla 3 muhte ıf numarada 1000 ~ift ıA tık çizme 
20/5/954 Per.embe ~::al 15 de İzmit Dı. As. Sa. Al. Ko. da satın 
a'ınacaktır. Tahmin bedeli 16,000 lira. ı;:eçici teminatı 1200 'i· 
radır. Şartnamesi komi yonda ve ö!leden e\'\el Ankara, İst. 
Lv. A. 1ıan kı mında görülilr Tek if mektuplannın iha'e saa· 
tinden bir saat evve inci k:ıdar komisyona Hri me,,ı. 

{5258 - 1189) 

* As. ihtiyaç için Surbahan tes'.imi 19890 kilo ko> un eti kapa· 
lı zarfla 14 mayıs 1954 cuma saat 16 da Karaköse As. Sa. Al. 
Ko. da satın alınacıık:tı:-. Tahmin bt'cieli 39780 'ira. gerıcl te· 
minatJ 2983.5 liradır. Şartnamesi komi~yonda görUllh'. Teklif 
mektup'nrının ihale saatinden bir saat evve'ine kad.ı.r komis-
)ona veıi!me l. 0 111-.fSll'.i) 

* Trabzon tes imi 30 ton toı şeker kapalı zarfa 27 ma) ı 9"i4 
per embe saat 11 de Trabzon As. Sa. A'. Ko. da atın alınacak· 
tır Tahmin bede'i 43125 lira. geçici teminatı 3235 Iıradır. Şart· 
namesi komi )Onda görlilıir. Teklif mektuplarının ihale aa· 
tinden bir saat evve ine ltatfar komi ~ona \eri'me i. 01!15) 

As. Hastahanesi için 12 ton ko)un eti kapalı zarfa 25 marıs 
1954 salı saat 10 da 'l'rabzon A~. Sa. Al. Ko. da aıın a·ınacak· 
tır Tahmin bedeli 36000 lira. 0 eçici teminatı 2i00 tirJdır. Ş~rt 
namesi komisyonda ~ör[i)ür. Teklif mektuplannın ihale aatin· 
den bir saat e\·ve'ine kadar komisyona verilme i. (llOfl) 

Cl105/ll06--4880) . 
lstanbul As. Dairesi Bsk. dan • 

Sanat, Kimya Sanat ve Yapı En titUleri mezunu o up mu· 
vazzafhk himıetlerini tam olarak yapmakta iken 6137 a)'ılı 
:.anun gereğince birliklerinden serbest bırakılmıs 339, 340, 
341 dahil doğumluların 40'ıncı dönem Ankara Yedek Subay O· 
kullarına sevkedileceklerl evvelce i'~n edilmistf. 

Bu defa alınan emirde bu durumda olan 1926 doğumlu Sa· 
nat Enstltlilerl mezunıamun da 40'ıncı dönem Yedek Subay 
Okullarına sevkedileeektcrl bildirildif:inden. se\ k lcin 10 ma
~ ıs 1954 ~ünü saal 9'da Askerlik Şubelerine müracaatları ilfın 
olunur. (5516-1233> 

1;ahancı 

J1ir sanatl{ar 
ııe diyor ... 

IJZl);{e] c ilt üzerind~ . si yah 
•-•ı1ı.11ı1._ ... _ benek ve sıvılcele
r in teşekkülüne m ani o lur 

ıaıı ;f•J c ildin iz i .besl~r •. ko
._._ ...... 111_.,._ rur ..• kadıfe gıbı yu· 
muşak çiçek gibi taze yapar 

ıaıtt•' ~ü~lük te~izıi~ işle· 
•· •-lııııllM· .1111_-.. rının eller uze rındeki 
tahripkar tesir ine mani olur 

* * * 
* * * * * * * * 
* * * * * * * * * * 

, -

Avusturya güzeıı Hçlldık· 
tın sanrı perdeye ınusı, 
ed!n ERIKA REMBERG Al· 
mınyının ın aevllın .,. 

tlstlerindendır . 

M~m l r.k er i miz~ 1e)r.rek NiLGÜN 
filnıiııi c:e, iren Alman filim ı l dızı 

H' güzellik kraliçel,.rirıden EHIK A 
H Eı\IBERC . "tıt• kadar nd i" lıir 

~a hun l ııı l'UHO .. diyor:· PU HO ciltli· 
mr. o kadar i)İ geldi k i ... 
Ttirk hanımları iı~iıı P URO nilıi 

r-

lt i r .. aJnınu lıulıııak imkanı cidden 
hii \ ii k lıi r uıa z lıariver ! Sizlere . . . 
ta \'!"i ~·em : P U H O"cf arı ha~ka a-
lıu 11 k ullanma' 11111.:. P RO ile. 

.1 • 

gençlik, giizellik \e C"azihenİ7.İ 

daima mulıa faıa cdelıilir:ıiııiz.,. 

memleketimizde on güzel hanımdan 
dokuzunun kullandığı tuvalet sabunudur 

. 
Erzurum ili Daimi Komisyon Başkanlığından 

Okulun yapılac·ağı 
kazanın adı kÖ)Ün adı 

l Tortum A. Li kav 
2 Tortum Ot ha 
3 Horasan Haeıhalil 
4 Hora~an Ağıllı 
5 • Merkez A. Canören 
6 Merkez Kııı'hasan 
7 Oltu ~amhı 

'll A kal~ Karaha an 
9 Hını., ~lolladavut. 

10 Hını~ Alagöz 
l1 Karayazı Al uçar 
12 A kale Cin is 
13 bpir Orsor 
14 Kara~az.ı Payvnen 
15 Şenkaya Kamhıs 
16 Şenkaya Xorşen 
17 Tekman Ta~y:ırkomu 

Ke iC M deli :'.\luukkat 
I .i rıı K r, I.ira Kr. 

29790 89 22.14 32 
29790 89 2234 32 
29790 89 2234 32 
29790 89 2234 32 
27083 41 2031 25 
2iO!l3 41 2031 25 
29577 19 2217 39 
29790 89 2234 32 
29351 35 2201 35 
29351 35 2201 35 
29351 3!'i 2201 35 
15412 13 1155 91 
32905 48 2467 91 
32500 58 2437 54 
31934 95 2395 12 
31934 95 2395 12 
32500 58 2437 54 

Dıı iiı;ıt'tler 

Açık eksiltme 
> 

• 
• .. 
> 

• 
• 
• 
• 
> 

Kapalı zar! 

• 

ı e 
• 
> 
> 
• 
> 

• 
:a 

• 
> 
> 

• 
ile 

• 
• 
> , 

t 1 - Erzurum Vilfıyetl dahilinde yeniden yaptırılacak köy okulları in~aatının keşif bedel'e. 
ri ve muvakkat teminat mlkfar!arı ile kapalı zarf ,.e açık ek~lltme usulii ile )apılacağı yukarıda 
töstıorilmi~tir. 

2 - Bu okul in~aaıının her birinin ihalc}eri avrı a)Tı olmak üzere 20 ma)ıs 1954 ~ününe 
rastlayan per~embe ~aat 15 de jl daimi komilıyon odasında ıera edilecektir. 

3 - İstekliler bu okul !n~a atlarına ait mUnakasa e\Taklarını her Un lurif IOlllrlUğün
de ve daimt ıcomis,·on k:ılemin de örebilirler. 

4 - İhaleden mü ~ve'lit ilin ücretı \e diğer muraflır mfileıhhltlere a!tıir. 
5 - K~pa ı zarf 'l•tıl i i'e ek iltme)c çıkarılım O~or <'işen. Kamhl!, Ta\~arkomu ve Pay 

veren kÖ\' oku'larına talipli buJtmanların karıa!ı zarfları ihale saatinden bir aat önce komis)on 
ba kanlığına \"erilmiş bulunacaktır. 

6 - 1stek1iler mu\•akkat teminat nıt'ktubuy•a birlikte ticaret odası belgcsı ve bu l~e ben· 
zer Is yaptıklarına daır Bavındırlı · Müdurlilğıinden alacakları be lgelerlyle birlıkte daımi ~omis
yona müracaatları ıIAn olunur. 

Not: Po tada zuhur edecek ı?erikmr.ler kabul edilmez. < 5 2 3 O > 

Daktilo ahnacak \r-------< 
L\'. \'e :\faiı}e Oku'ıınıla m ürıhal buturı:ın kadro ) crlc.>rınde • 

istihdam edilmek tızerc 100 !ıra a\'lık ikretll' iki daktilo atı· ' 
nacaktır. :'>Iı"murin Kanununun hiıktim'erıne uH:un en:afta o· 
lanlıırdan yapılar.ak imtihanda mm affak olanların tayini teklif 
edilecekur. Talip erin ma) ıs 1954 nıha) etine kadar Eytipte Le 
\8Zım ve Malıye Okuluna dilekçe ile miıracaatları. (5515-1232) 

lmt11u Sııhlbl: i :-IA:"i ltORl S 
Cmuml ~eşrbat :ltDdOrU: MEt.ıH \'&., ita 

nu s:ı1ıda M,.s·uı Mildllr: 
V lo T A "' t D A 

htSA~cılık l'. A. c . - hunı.uı 
O AlA:-0) G.nl'!tCHlk Tf! Matba\I lo T •• A • ' 

VATAN 
iLAN Fl\'A l'LARl 

BaşlıJ; maktu 25.-
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ihayet ... 
• 

yepyenı 

bir Benzin 
Benzinle işleyen her türlü nakil 
vasıtasının daha randımanlı ve 
mükemmel çalışmasını sağlıya· 

bilecek vegüne yakıt. 

-1 
ı gas 

Bu günün icaplCll'ına göre tekamül etmekte olan 
araba motörleri, alelade benı:.inden başka bir yakıt 
kullanılması lüzumunu doğurmuş bulunuyor. Bu 
ihtiyaç gözönünde bulundurularak meydana geti
rilmiş olan YENİ MOBİLGAS ÇİFTE KUVVETLİDiR. 
çünkü : 

Daha yüksek oktanlıdn. IJ i<ine katılmu olan tesirli 
onun i (in her t Ü r 1 Ü ti terkipler sayesinde motor 
·arabanın <ekisini artnır. •arızalarının <oğunu önler. 
Motor vuruntusunu keser. 
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VAJAS 

ARABANJZIN DEFA DOLDURt\1AKl_A 

YENi \E ESKi 
llER ARABANIN YAKITI 

M"mlc·kc•tinıizcl<' ilk defa olarak \ ENl 
\ E ES K 1 1 il-. H T t P \ E M .\ R K A 
.\ H \ B \ :\l~ H \ ~lH\1 \~l~I ARTTl
H.\C \K il \f\.11'. \ n:"\ <,:tFTE Kl \ · 
\EFLİ BIH Bl.\ll~ Pl\ .\ SA \ \ 
\HZEDIL\11~ BlLl:\l''tOlt 'tENI 
\10BIL(; ·\ S hirind ku" t•tini c•n 'eni 
ta-.fi~ c• kkn~i ile• c·ld<' c·dilt•n ) uk:..t>k 
oktan d(•rt'<'t•..,indc·rı 'c· hunun moto· 
runuzt• -..a~la~a<·agı hir -.uru fa~dadan 
alarak. ikin<'İ ku'' 4'liııi de· bir c;ok 
motor arızalarını onlc·~ic·i kim~ •• , · ı 
ı... a 1 ık la rla kazanarak :..iı. c· claha aı 

lwıızirılt· daha fazla .kilom<'trc ~f!lı~a· 
c·aktır. 

YENi 

FARKI 

ffir1tam,ao 
~· ~ f q(}r.IJe 
~~rf<'e!;;n onsu 

zevkle yiyeceği 

BJSKOI L:.ERI 

i l. 

Bİi kalori verir. .., . 
B!Sf er fakat şişmanratmaz 

Halis sütten, bUyUk bir. itina ile 
hazırlanan. nefis ARI BiskUiterinl 

.;;:: her acıktığınız anda yiyebilirsiniz. 

DUYURMA 
Hatay inhisarlar Başmüdürlüğünden : 

ı - 954 ~ı ı ıçınde Antakya Kırıkhan ve Reyhanlı İnhi
urlııı Jdare erme İ"ikeııdnundan 'e isker.deruna bu idareler· 
den nıık Nlı ccek İnhl aı maddelcrı e bı'umum e:.) anın ta=ın· 
nıa ı Hi 4 954 tarıhındrn ı::baren 20 ~un müddete ııçılt eli:
.sı tme e ,o u mu tıır. 

2 - \ ubrd.ı c ·u g ccn ıdarr ero ait nak iyat .ıy.rı ayn 
o nıa)ıp bır mfite:ıhhıde \e.nkcektir. 

3 - ihale 10 :;ın;;.; tarıhınc rast ayan Paıartesi ıunıi saat 
l:'i de Antaha l h ~ar ar Ba mudur uğunde top anacak ı.o

nı )O tarafından \ p r ktır. 

4 luhamm n lJt c!I' 11360 ıra geç cı 'u\en ak~eSJ ll52 
lir ad 

Şartname n a -:ı 1 tımbu . Adana ve Hatay l::hisar'a.r 
:S.ışm durluk' erı e i keıoerun Mudlırlügunde ıiru'~bı u· 

(5352) 

f'{i1zı Jl!ll1t7hri/oilnrle 
el/erinlz daha çah(Jk. isler:! 

YAZI MAKiNELERi' 

Her türlU •yazıhane 

\ ihtiyaçlarmaı.c~v-=_e. 

verebilecek kabiliyet· 
tedir. 

Büronuzda 9aıı işlerinizin~ 
daha iji daha cahuk görü/.~ 
mesini S•ğlamak1 ıçin,b~ 
~an'ka !Jazı meıkinelerini 
/;;,.•'gôriinii z/ 

-... ~ 
SifulAM.YAPI 

• $ES,~iifCAll~MA 
/.IAflf·TIJ~l IJR' 

,_CiHAN KOMANDiT ORTAKLIGI 
----1K.wcıoğlu Han kat 5.4: 1.stanbul -.Tel. 26758 Tclırr. : Golden 

.. 
PORTATiF 

Tipi 

. 
lsfanbul Yapı 

Komisyonundan ~t1 
,ıııh•"' 

Cin~i )liJ..tarı ~fuham?1en • tııta~,. / 
~del~ J,ir'..--r 

________ Lmı JS!.:..--
6800

.00 
Palto 100 Adet 68.00 29zO·~ 
Elbi e 56 Takım 70.00 ~"" 

107~0·~' 
. "er• ıç 
htanbul Yapı Enstitıisü yatılı o~rencJ• 1111 1;1 1~ 

tarı. yazılı palto 'e elbi,,e eksılt meye ç1kıır11o·d• 11 \ 
ihalesi 15 mayıs cuman esi günlİ saııt 10pısıı' 

tanbul Okullar Saymanlığı blna,ı ıcindc ~ ı 
tusıi Komisyonunca yapılacaktır. k ı.-ıı 4t J 

Yapılacak palto ve e!bi.-;eni n nünıu~el•ıııusli111 ,t 
namesi adı ce~rn :saymanlık ile \'ııpı En5 ~1 ı.:sSııı.-il, 

l sıekliler Ticaret Odasının yeni Yıl "e bc'll ' 
nat makbudarı ile adı geren komJ;,)ona 
başvurmaları. (3319) ~~ 

İzmir - Vilayeti Daimi Koıııi~~; 
İzmir Merkez Kahraın:ı r. lar ilkokulu~U~eıı 1

11 

kuruş ke5ıf bede ti on:ırw·: 24/49:54 tarih•" c çıı:• 
müddetle \e kapa'ı z::ırf u~ uliı i'e ek~l tı11e~1.ııı• 

5
, 

. if cct,·etı i e sartn:ımtsi tıergün resınt ç~~ eb1 ~c 
lzmir .\Iaarıf müdıirlıil;J i\luh:ı ebesinde ı;o 81 11 

İhalesi 15 )la> ıs 934 cumartc-i günu ~a ,so661 

muzda icra edi:cccktlr. i k teminat miktııı 1 
, 

rust~r. da ):3~ • 
l tek'i'erin Ticare~ , r Sanay 1 Odası n ~u!1dt11 

na dair be ;.c ıle bu ı~ ic.ı n ~afıa ınUdürlu ıııı 32 ~.,, 
iyct ve·ik.ılı.rını h qı·ı ,e 249(1 a>ılı kanun e1' 1 

k P arını • ı' 
clbıncc hnıı·:ıyaca!.\ları tek'if me ·tu . \t)' ıe' 
1 'aat e\\'Clinc karl:ır konti<yona .,erntıŞ ecı1'oıc 
'unmaları 'aıımdır. PoHada \'akı o acak & 
ma1.. (5010) 


