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Pakistan'la kader. ~ 
hirlijimiz 

Kardeş ve dost memleketi tanıyalım· 
ve sevelim 

Yazan: AHMET EMiN YALMAN 
pakistanla imzaladıgınm: anlaşma; butüa A }a kin, 'bcıtiia 

Orta~ark için, bulun lıür dünya için )eni ufuklar armı3· 
tır. Bu uretlc Türk 'ı: Pakistan mille.ti eri arasında bir b· 
eler biriigi kuruJnıu~tur. 

i tikrarc;;ız biı· Ortaı .ıı k bölge i var. h.i millet beraberce 
btınun etrafına b:,. rınni} el duvan ~·eviı·mi!iltrılir. Şimalden 
gerek aldıt •" ~ olh:e, "l'lt1" fitne ve fe at yoliyle ~e1el:cı. teh
lilı.t'lere kar"ı T•irkıcr ' ~ Pakistanlılar mii~lerek bir cephe 
Jı.urmu !ardı;. ~uııa rıniniz ki. Orta~ark milİetıeri güniin bi· 
rinde birer birer bu ceplıe,·e katılmakta tereddüt ctmr~ecek· 
!erdir. Rindistanın da )Oldasımız olması ümidindt'n uıgeç. 
nıiyonız. Bu il..i l;oın unun ve iki dostun aralarını bulmak, 
bizım ir.in bellib1~lı lıir ht'dd halinde blmalıdır. 

Ta kt'nt'ten ıtclt'n ) obazlık ma keli Bol~evik tah:-illeıi, 
bir umanlar Pakbtan<!a faali)et abalın aramı<ı Te o mec· 
radan bizim ir emniptimirl H elametimiri tehdide kalkı • 
ın15lardı. Türkiye ile Pakislanın, liik bir anla~ ı~ta ve hur 
dunya ile i~birlilli t a ında birle,meleri i tikbal hesabına 

hertürlü lihıt: deliklerini tıka}aca'ktır. Tıirkiye ile Paldstaınn 
~irblrluinin teerubelt'rinden Mi(adr. etmeleri '"' kültür sa
hasında birbirlerint. de tef;: olmaları, her iki memleket iı:in 

taze bir kuvvet l:a~·nağı olacaktır. 
Anlaşma miinasebelhle Pakistanı olu)·utularınııza tanıt· 

tnalı: ihtiyacını duyduk. Bir hususi nü:.ha baıırlıdık. Bugün\ü 
sayımızla beraber bunu okuyucularımıza hedi'e l'dhoruL. 
Gerek Cumhuneisimiı a~·ın Celil Bayır ve ıereJc Pakistanın 
Devlet ltei i .muhterem r.ulim Muhammed, fevkalaıle nü.,ha· 
nıız için birer mesaj hamlamak liıtfunda buıunmu5lardır. 

Kardeş ve dost memltketi Turk oku:nıcularına tanıtmak 
itin böyle bir t. cbbıise giri5tigimizden dolayı iftih:ır duya
rız. Dileğimiz nc!ur J.t bu adım, iki memleketin b:rbirini ta· 
:nımasını ve e\"mesini temin edecek daha (eDiS faaliyetlerin 
hareket noktası olsun, Türk • Pakistan do ttuıu n ittifilı, 
hür dünyanın en sallam istikrar lmillerinden biri hatine 
ıelsin. 

Cumhurbaşkanı, Çanka1a'da 
Bakanları kabul etti 

Başbakan ve Dışişleri 
almak 

Seçin1Jerde, oylaruı yüzde 
3S ini C~H.P. ve l,S unu 

D. P., 
· aldı 

Hurus'I Muhablrlmlzden 

Ankara, 6 - Cumhurb:ı:kanı Ba)ar'ın Ba ,,ır,' rı. kenrtı •ıhıı
CelAI Ba)ar bu ak.am b:itün Ba· larında ı;o). •rıl, lcı. basar• ar· 
kanları Çankayııya )emcıe da- dan dola\ı ·~, ı·ı..ır c~m S o'· 
\'et etıui,tlr. Bas!>'lll·.ın .A.dm.n ma)ı muht.~-n~ •: .-. 
Menderes ve Dı} İ$let'• B. kar.ı Bazı maıılılL. i.! \en"" . itn· 
profc:;or Fuat Kôprü Li htanbu · dcıe:ı' c F.ı.ıt Koım.ılu nı.1., bu 
la gittik'c. i hın bu zı;;~ft>• t b:.ı- ~i htanb'1 ı? •• l•:ııi e'ı :ıf noa 
ıunamamısladır. Bu ~"mck'e, We,amı a: 4 iı: 2 de> 

C.H.P. Genelik Kolu 
...> 

teblii yayuıladı 
C. H. P. İl İdare Kurulu 

neticeden memnunuz» 
«Vardığımız 

diyor 

diğer mevzulardaki 
söyledi 

GÜRESÇİL'F.RhlİZ KAMPT.\ - Japon) ada ) apılacaı.: dun~ a 
giires ~ampiyonbına i:ıtiriık edecek gurcH:ilcriıniı l 'alo\B'da 
kampta bulunnıaJ.tadır. Re.sim güre.çi lerimizi hocalamlc bcr•· 

ibeı- ıösteriyor. <Diier resimler u spor haberleri ~por 
ııtunumuzdadır.> 

Mısır'da, hökôoıet 
darbesi tesebbösü 

~ 

On subay tevkil edildi. Mısır Vaktf lar Bakam 
Türk iye' ye geliyor 

'l ıır1' tlalıtrltr A !ansı lRr 
K;ıhire, 8 - )lısır·da askeri 8 "' 'd 1 

iktidarı de\•irmek \e bunun ye- ogaz a yo cu 
rine sivil bir hükumetin is ba-
ftna. getıı:ıımcsı icin. baz.ır' ·ııan Sayım 1 basl ıyor 
yenı yenı komp:oıar meydana • 
çıkarılmaktadır. Birkaç giın ev· Ar.;ı.dolu AJaıu.ı 
vel, hükumeti devirmek üzere 
te~ebbü e geçmeden encl tev
kil edilen süvari birliğine men
sup subaylardan sonra bL:glin, 
10 subay tevkif edi!mis tır. Bu 
subaylar Mısır tank biı·liğine 
mensup olup, Mısırda )eni bir 
hükumet darbe:ıi hazırladıkları 
suçu ile tevkif edılmi:>ıerdir. Tev 
kif edilen bu S!.ltiay::ırm çoğu. 

yüksek rütbelidir. Diğer tal'2f· 
tan verilen malumata göre, hü· 
ktlmet Ünh·ersiteli geııı;1crın bir 
kısmını tevkif etmeie başlamıs 
bulunmaktadır. 

Emniyet te kilitı, askcrl ikli
(Devamı Sa: 7 ısu: S de) 

Ankara 6 - t stanbulun Ru 
meli Ye Anadolu yak:ılan ~chir 
dı~ı irtibatlan nı modern şart
lara uygun bir , ekilde sağla· 
mak maksadiyle Karayolları 
umum müdürlügünce tertip e· 
dilen trafik ayııııı yann başla 
maktadır. 

Bogazın iki kıyısı arasında 
işliyen \ 'apurlarla seyahat eden 
lere bilet gi$e!erinden biletler 
le birlikte birer kart verilecek 
ve yolcular sual hanelerini' dol 
durduktan ı;onra kartları inecek 
leri iskelede memurlara biletle 
beraber iade edeceklerdir. 

(De\lını Sa: 7 .Su: 4 de) 

•• . 
ilk petrol arama 
Müsaadesi verildi 

llıuu1I \lııhablrlmlzdP.n 

Ankara, 6 - Yeni pet:c ka· 
nuııuna dayanılarak bugun So· j 
koni Vakum'a ilk petrol arama 1 
musaadcsi \ crilmiııtir. Bu nıUna- · 
sebetlc İ5!etmelcr Bakaı11 Sıtkı 
Yırcalı 'erdiği beyanatta czcum 
le öyle demi§ tir: \'ictnam imparatoru Bao nai < olıla ) Ba~bal..an Bun 1.11,. ile 

•- İlk defa Sokonl Va· Kan'da.ld oltllerinin önünde ıörüsurkeıı. Ilao Dai ;\nıerika H 

kum'un kurduğu ~irkete yedi sa ı Fransa'nın ısran}le Ceneue konferansında \'ıt.tnam nanıını 
hada petrol arama mi.ı.sa:ıde~i l miime~il bulundurmayı kabul etmi ;tir. 
vcnlmi~tir. Elimizde daha dört 

1 
~ 

el'ncbi firmanın milraca:ıtı bu· Başbakan Laııı·eı 
lunmaktadır. Kanuni iormalite- . 
ıeri \ 'C tetkikleri bitin<'c onlara 
da· musaade verilccekfü. d • • ld 

Petrol dairemizin bu ilk mü· ~uven oyu a f 
saade~i memleketimiz.de umumi 
olarak petrollü arazilerin inhı· 
sarını tazammün etmemek ~a·r
uy:e tetkike salahiyet vermek· 
tedir. Kumpanya bu tetkikten 
sonra faaliyet yerlerini tayfa 
edecektir.• 

---o-

D.P .. Genel Kurul 
Başka~hğl' nın 
Bir acıklaması 

' An\cfolu Ajanıa 
Demokrat Parti Genel Kurul 

Başkanlığından bildirilmi&tir: 
11. Yeni l!lw; ızazetesinin 6 Ma· 

)'15 954 tarihli nü)hasının birın· 
ci sahifesinde Demokrat Parti· 
nin seçim masrafı ba;ılığı altın· 
da ne~-rolunan bir yazıda Demok 
rat Partinin :? l\Iayıs s~imleri 
için 60 mil~ on lira sarf ettiği, her 
vilayette 500 bin ili bir milyon 
lfra ına~raf yapıldığı ve hlan 
bul, hmir ve Ankara ile bilha:.: 
sa ehemmiyet vcrılen diier ba· 
z.ı vi!ayctlerde harcanan para· 
nın bir mib·onun üstüne çtk-tığı 
nın tahmin e>lunduğu ifadf" edıi· 
mektedir. Butiln oı.ınl:ir hiiAfı 
hakikatur. Şöyı e ki: 

CDC\'amı Sa: 7 Sil: 1 de) 

« l' AT .4.N » ııı 
. 

PAKiSTAN 

İLAVESİ 

• 
'I ur ki~ e • Pakistan aod· 

lasmuının inuıbından 60n· 
ra bu do t ve kardeş mem
leketi tanıtmak malı.sadly
le hazırlamıs oldu~muz 
husu i. dört a)·ralık illve. 
yi mü \'ezziinizden hteyinİL· 

Dien Bien Fu'da komünist hat/an şiddetle bom
balandı. Amerika müttehit hareket fikrinden 
vazgeçti~ Komünistler yaraltlann tahliyesi için 

yapJ/an Fransız teklifini reddettiler 
Anadolu Ajaniı 

Paris 6 - Resmen bildirildi· l\Ieclislcn resmi bir ~ckı.de gil· 
ğıne tore Fransa Ba~akanı Jo· \'en oyu a.mak"tadır. 
seph Laniel buınin Milli Meciis· Jlukumet aleyhtarlığı artı~ or 
ten 262 ~·e kar ı 311 gibi kat'i Bugunkıi gü\ en oyu esna.,ında 
bir net ice i,e :üven o~ u almış_ FransrL Mcclısindc hıikumete 
tır. Lanicl Ba,bakanlığa geldi_ kar.ı tcvcceuh cdtn hueumun 
ğindcnbcri ikinci defadır ki <Dcumı ·a: 7 ~ü: 3 de> 

Amca - Söyle haklim oğlum .. Anııenı mi liC\Uiı.,. 
Dcmokr.ısl)i mi? ••• 



-ı VATAN 

Milli Tesanüt ve 
Türk Ocakları Şehirde yeni 

vara lama 
dövme 

hadiseleri 
ve 

Mertek ve çôP, 
Og'"' refmen Okulları A ı. 5:~ •• ;~:~:~;" 

k partıs ııl b 

Türl\ Ocal ları Umumi Katibi Dr. Fetlıi 
Kasımpa,::ı Küçt.ikpiyıılt Mektep sokıık 58 numarada otu. 

ran ıs yasındaki Kenan, ııralarındıı çıkın münakaşa ıonunda 
a~ni mahallede oturan 1\'t','Zat Güney ıı'yu bıçakla yııralam ı .
tır. Yaralı i 'k yardım ha~tanesine kaldırılmı~. suçlu k · ı · 

j ıa~yonunun tahminlerine gö 

1 
\'eşilkıh ~teleoroloJI ls- ı 

re bugün şehrimiz ,.e l'ha· 
rında hR\'a uınumh·t.tle az. 
hulutlu, muhtemeıe·n ml'nii 
''ağmurlu geçe('ek, rıugiı lar 

B 
gore ııaı ' ııcrl 

l·ıı·rme ı"mtı"han 1 na mlzdeki ldıırcc oııe' 1. sa uzen cihet J!I 0 1ar•l 

Nas 11 gl·rı'lecek? kendilerını ı~:.ıarl'o: tekıememl~. 0 bit il 
tanbulun htÇ ıtııOııır, 

Mı il Eğitım Bakan.ıgı . l 'gıll- c. H. p, niıı r0İe bit 
lere gönderditı bir •amımle bun edememe•! bO,:.,,dıi~l 
rlan sonra dı~arıdan, Oğretmen gin me\'Cut. o'jiıı b'" 

Erden'in radyo konuşması 
f\1'1 n~t ~~:l~: ,,,... T'. k O .... .. k J 
tı içinde ça· « ur cagı Tur vatanını ve Türkiye halkını ayrı 

cak ılar hür mısıır. 
rhel \e 1 tık: Eyüpte oturan Basri Üzülmez ile '\fehme! Mcric: araların· 
lal zum re i· da çıkan münakaşa onunda. taşla birhirlPrıni ) aralamışlar. 
nın mrfkiıre· dır. \'arası ıı~ır olan ~tehmet koma halinde Ccrrahpıı a has· 

hatı )Önlerden orta kun cttf' 
" l'Ctk, han J<•aklık dne· 
re~i biraz azalacaktır, 

okulu bitirme imtıhanların:ı "lr termektc)ntıS· ıt.rd' 
mek iste' en li e mez.ıın! arından , bir kısım çerr'J!luııt_f.ııl 
hır müddet başarı ile iıgrı!t"llen 

0 
vcrme~tn Jıl$ V':'. 

lışan cemıyet ayrı parçalara bölünmeğe sevkeden bütün telC.kki-
lerden hırı o· iını benimse· tane ine kaldırılmı,tır. ' 

l>un en )Üksek sıcakıık 
4- 23. t.n elti ıil + 9 olarnk 
knHlt.dllml tir. 

vekıllıği yaptığını :;ö teren be • karşı bir )'1rı:ııı ,ıırr 
genin aranmıyacağını h•ldirmw ı ııtare IJ 

larak, kuru'u- lere muhaliftir. Memleketimizde birliği en esaslı mi !erdi on Karaı:ürnriik Tiirkhtan cadde i .4711 numarada oturan fs
mı 1i \~z7rc· mail. ayni semtlt' oturan Ahmet vt. üc: ::ırkacla$ı tarııfıncf;ın 
mız ku' vet 11 dövütmüşlü'r. lsmaıl hastane) e kaldırıl mı~. anıklıı.r yakalan· 
hır mefkure mışıır. 

muş. .\) n ııart' ~ 
tir. sız. basına .... ~tJJ ı tunun 43 un-

vazife sayıyoruz. Dığer taraftan l' k öl!retınen k dU'". r' 
okulu haline getirilen Köy Ens· kırgınlı tdtrl~ ... ı ·1 u )ıldonlımü 

nu tes'ıt ettı· 
ğımız bJ son 
gu:ıler
de Tu.k O· 

nın uıfcrı dı: Kara~ümriik Eyiip sokak 211 nıımıırarl;ı olıır;ın oman ka· 
\C tc'likki olu rakola müracaatla, o lu Ahclııllııh Satır ile Fethbe Den z. 
~abılir. Cephe Hikml'l Den'1., Kadri OP.niz 'e RemzıyP neniz araları nrla çı· 

de -;azifesi bilen ocaklılar, yJ. kan kav1D3<~a birhirlerini dö,·diiklerini \e .\brlullahın b ıçak
ne ocak arının catısı ;ı t•na koş hı Rcmzıyeyi yara'adı~ını b. 'd iTmişıir. Sanıklar y:ıkalıınnıış., 
tular. Onun ıçinciir ki milli za· tahkıkata başlanmı tır. 

(Turk Ocakları \ mumi Kı\tilıi Dr. Ftthi Erden :\filli te~anıit 
meuııu hakkında rıııhoda bir konu ma ~apmıştlr, Konusmayı 

a5ajı, :ı ~ ayınlı} oruz.J 

Çünkü gazr 5~ .. ıı" titu erinin mülga sağlık kn .Ja· , ıik bir kısnt 1r ,ı ıır;, 
~ - - - .......... ~ • rından öğretmen oku u bitirme ie inde c. JI. ıt;sit•lt~ * Mili! E"ltım }!üdUrıu:u Oedık- imtihanlarına girmek iste •tr.l'!r len ekiJde 
rıaşa'da Ballpaşa Ilkokult:nda Tukıı· de meslek rler leri. turk('r. koın· 

Küçük haberler 

cakları namına, şimdi burada 
mumessı ı sıfat!) le bulundu· 
~um mües ese!'lın t~-ıhinde e
hemmiyeth o an baz: nokta'a· 
rı, azız dinlcyıc •er m•· iz.ah et
mek vazifcsıyle miıkc elim. 

Turk mılli tarihındc muay
yen b r mevkii llldugu kabul 
edi,en Turk Ocağııı.n, mi 'et ee 
reyanının. doğusunda \e inkısa 
fında, ne gibi fıki:- erın mahsu 
Ju olduğunu, ve ccmiy~t üıerln 
de ne gıbı tcsir' er husule ge· 
tırdiğini, icap ettiğı ~ıbı anlat· 
xnak çok dar bir zamanın çcr
çc\'esi içine sığmaz. Bunu ba· 
§ında ifade etmt'liyım. 

:Mılllyet ecre) anı tarihinin 
mebdei, gayet eskıdır. Onun 
( 1200) senciık, :kıdcmı o:an bır 
tarıhı vardır. Fakat ne yazık 
kı, bu~ünkU bahsimPc, bu ta· 
rıtıın muhte ıf merha.e'erınin, 
gırmes.i imkanı yokt:.ır. En son 
de\Tl alırsak Ahmet Vefik ra
§a, Suleyman Paşa, Veled Çe· 
le.hı, Necıp Asım, l\l!!hme~ E· 
mın. Zı) a Gökalp gıbl bir çok 
aıız u;imlerı birbiri ardınca say 
mak icap eder. Bunla-:, din ı:i
b, milli)ctın de kadir !ıkirlcr
den biri olduğunu, vakt!nde 
duymu~·ar 'e mille1ler arasın· 
da tanh, coğrafya 'e sec.ye 
farkından doğan bütü11 mu
mcyyıı vasıfları dikkate a'arak 
dı er camialar i~ındc 'rüı'k ca
nuasının müstesna eh:?mmiyetl 
nı kendi milletlerıne an'atma· 
yı bir vazife bilmi:ı:erdir. isim
lerini uydı~ımız \'e saymadı· 
ğımız. mubessir \'asfında olan 
bu büyük mürşit.erimizi ben, 
namına konustulum müesse· 
ıemle beraber hayır ile, min
net ı!e yadediyorum. 

Yalnıı Türk İmparatorluğu· 
nun ıııyast hudutları içinde de· 
ğıl Turk dilnyasında, aynı his 
11 duymu§ bır çok güı.idelet 
)'etıtiti. Onlar, dol!dukları ve 
yaşadıkları )er erde, a)nl mü
barek fikrin i hamına kapıla· 
rak miicade e ettiler. Ve bir 
.kısmı, Turk dünyasının. mils· 
takıl o'an parçasına. yani Tür
kıycye gelerek burada ki mılli· 
yetçılere katıldı'ar \·e hatırala· 
rı kalp!erimızdc ı;ok aı.i: olan 
biımetıerhı, sahlp'cri olarak, 
çok haklı bir şcihr~: l.a:ıandı
lar. Bunlar ara ınian da bir 
kaçını ayırmalıyız Isnıaı' Gas
parlı, Ağaoğlu Ahmet, Yu uf 
Akçura, Doktor Hu e~ in Zade 
Ali bu dış halka i~ıııde yetiş· 
mı~. mücahıtlcr arnsındadır;ar. 

T ürk Ocağı, 1911 scnesi'lrle, 
bir yaz gecesındc kıı~u'du. 

buldu~ lddla edilen bir )OILUZ'luk lermic d•~ ·,1, 
hldllutııe rı koymu,ıur f-td•.ı.u pozisyon. ıh! bilgisi, Tıirk ede· Büt~;n bunl•r. ıd•rr.J 
ı::öre oıcuı Müdüru Okı.:ı - .\llP er biyatı tarihi, çocuk rdebıyatı, ·or ki c. Jt, dt~ f,' 

çok hak ı olarak i Jre: ellik
leri vcçhıle, hiç bir mı 'ı:,et ce 
rc~anına na ıp olmıyan bır sU 
ratle intişar ederek, 20 sene 
zarfında bir memleket te ki!a· 
tı halini aldı. Rumeli"lo ve A· 
nadolumuzda bir tek nıühiın 
şehir \'e kasaba yoktu ki, ora
da bir Türk Ocağı vııziieye ba5 

ferden onra Türk O::Jklorm n --------------
ııaı tarafından tl'ltııı ed11eo •s.y ı- ~azı - i~ ve müı.ık der .. 'eı ınden '·endi ,.0ııerııı .,. •• ıeı~. 
çın hazırlanan plyanı;ova ö~uncl· • ., •ov ·..t 
ı,,rcıen ı:urla hediye ı;eurcnıı~ "' 200 ımtihana tlıbı tutu acak':ırdıı·. bırakıp ba~1'• ııd•dıl',,ı' 

Jamamış o sun. 
Mi Uyet cereyanları, her yer 

de muhafaz.akardır. O kuv' eti
ni mazıden alır. MilUyeti kısa
ca tarır edersek, o, müşterek 
hir ızzeti nefis davasıdır. Beka 
istıklll \e şeref davasıdır diye 

sayı ı 26.5 i budu. Her Ocaklı, 
gıttlği )er erde, rtr.ıfında bir 
gençlik kütlesı toplay bılecck 
bir muhit bu du. Mi 11 müc<t
delcden sonra dol!an mılli)el
pen er dev etin, Ocağın sene· 
lerdenberi yaşattığı mi il ide· 
ahni tahakkuk ettiren hir dev 
Jet olması ha ebı:11e, Ocak ı'ar 
büyük bir bahtiyarlık duydu
lar. 

biliriz. Turk Ocağı bu da\anın M il i tarihimizin en buhran· 
pe inde :.aşadı ,.e halt'n bu da- 1ı zamanında doğan Tilrk 
\anın peşindedir. GönUl'eri, Ocak arı, her ccmiyctın biiny~-
ced erin hatıralari}le do:u bir sınde 0 duğu gibi baz.an b ıh-
mAbet haline ko)mak, mil t ranlar geçirmiş ve bır kaç defa 
mefahiri benimsemek. onların inkıtaa uğramıştı. Bu mcfkiırc 
kurduğu medeniyetleri tanımak ) uva arının tatı'i faal )et etme 
\'e tanıtmak, husu 1 ve mıl'i inin ııki~leri hariçte bile tesi-
varlığımız.da büyuk bir mazınin rini gö terdi, o uıman Jurnal 
ahibi olduğumuzu bir dakika de Deba'nın i tanbul ınuhahi-

unutmamak, emellerimizin e as ri, kendi gınctcsine z.:kliği bir 
ları arasındadır. Ba~ı. 200 e· tc'grafla •20 sened ııbt'ri Şar-
sene evvelde olan ıslahatımııın, kın asla alışamadığı bir şckılde 
merhale merhale bit.l eri;tırdi· Türk genç ığine libe!:'al. mi' t 
ti bu son zirve erin ilslıinden, bir terbiye vcrmeğc muvaflak 
i~ml bi~_ihtiyac~n ::n,-:ctu~: b~ o~an bu müessese ycr•ne ne ku 
tun deaışmelerı ka~!.11 etmek, rulacaktır bunu merak edi)o· 
!11illetimiun ';11azisine Ayı~ bir ıDt>va~ı Sn: 7 srı': 6 da> 
ıstıkbale malık olm ısını, m ·:· rr: 
aplarımız.ı ıamanın tcvldıne r ----------"' 

mazhar olmuş esas arınd.ı ara· P.ı.m~ll!llıııtl""fl:••11ıı11-• 1 

2;t~~~~:F·~~'.ı~.·~::.::: Wı~1~N T ilrk Ocağı, Türk vatanını ve __ .IIm.!_1j~ 
Turkiye ha'kını, ayrı ayrı 

parçalara bölünmeğe .?vkeden 
biltün te!Akkilere muhaliftir. 
Ecdadımız.ın tanıdığı ıibi, blı 
de fokleri tarihin karanlığına 
dalmış ~ :vatandaşlarımızın 
bazı hususiyet'erini ve bu hu· 

ı.ı. etle~ d~n JM~sese
leti tahıınak.a beraber, müşte
rek hakların, müşterek vaıife· 
lerin \ e müşterek sereflerin, 
se\ gılerin ışıtı altında yekpa
re bir vatan, \'e yekpare bir 
millet düşünüyoruz. ~lezhep ve 
ırk Carklarını ilk top'andığımız 
\e bir cemiyet halinde mem'e· 
ket .saha ına çıktığımmlanberi 
redd.e<liyonıı. SozUmUz. yazımız 
\'e bütUn emeklerimiı yakl! u 
rıcıdır. Sevgi~e ~samliha ve 
bir'ik fikrine istinat ede:. 

Türk Oca~ı kurulduğu gün· 
denberi gencliğe iman, hami
~ et, şefkat ve !azi'et hislerini 
aşılamış ve bu fik!r er etrafın 
da top anan Türk gcntliği:ıin 
merkezi, daha doğr mı koca 
bir inkı'.lbın heyecoın menb:ıı 
olmuştu. 
Şimdi yaslanmı~. ve bk <:'Oğu 

aramızdan ebediyen aynlmıs 
buttin milliyetper:eıler en a
teşli aşklarını Ocağın çatıları 
altında yaşadılar. Ye or:ıda fi· 
kir'crinl yaymak zevkini duy· 
du'ar. Bu fikirler yavaş yavaş 
ilerliyerek. bir Türk Ukimiye 1 
ti şeklini almış ve Yalan top
rak arı üstünde bir Türk dev· 
leli o'muştur. 

Mlthat Paşanın 
şehadeti 

70 yıl en el bugün, ; ;\la) ıs 
188' ele bü' ük Türk va

tanptn ed )lilhııt Pa a f'hit 
tdilıni li. lithat Pa'a tari· 
himizde pe miinim bir mev 
ki i,gal edt.r. İlk '1e~rııtiyeti 
kurmakta başlıca rolü O) na· 
mıştır. Ziraat Ranlı.ası, Em· 
niyet Sandığı vr. sanayi mek 
ttpleri gilıi nıuhim e erin 
bıraknıı~tır. Bütün hay:ıtı 
bO) unc·a milletin hakkını 
htr Şt.) in ü1;tunde tut mu -
tur. Hatta bir gıin den in Pa 
dişahı Sultan İkinl'İ Ahdiıl· 
hamidf' göndtrdiii mektup
ta, datı.anıklardan yakasını 
l)ırma ı ta\' İle inıle hulun 
duğunu, millrtin menfaatle
rine uyl(un olmıyan en ufak 
i terde bile 1.:tndlsine itaat 
tdemlyecelini, çiinkiı Allah· 
tan H 'ic·danından korktu
ğunu yazdığını rhayf"t eder
ler. 

)fithat Pa a, erlek ve per 
,.a ı z ruhunun teıalıiirlerinl 

•htr ıaman ve her VC'ilP. ilt. 
ıö~tumiştir. Sultan Hamit 
böyle bir vatanperveri Sul· 
lan .\bdülwıiıi oldiirmf'k u 
çi:l;le (!) mahkl'ml',·e nrnıi~ 
f'H'tHi idama mahkiım ettir· 
dil.tı>n 'onra reza~ını C!) l(il· 
ya tahfif ederf!k Taif'f' iir
dürmü5 ve orada öldtirlmü~
lÜr. 

52 kişilik Amerikan Suların kesilmesi :1':ı~rc1~~11!~n d~~ 1~~~1~~~:1~: ~;: ::rsi':;;~a~m;~ıc~ırm~~~:~; ~~·:~!1~;.~~
5

!eb~~4:ı~ 
kl)etlerın~ yol 1.çan hAd ı-. ı•ı•ıı tatbık ı>.dı'ecektır. 

1 
rine • S ' 

Sanayi heyeti Elektrikle ~~~l~oc!r~~~l~~~:l~r dUı'1.J• ı:m.ıc Tarlabaşı caddesi !~~:ts~rttarı~d·:r.~1 * Nlşantaşı Vali Kona ı radde.wt tarak kabahat t;ıtdır~ 

G 1 
72 numarada oturt.n Feyrt'.l"e Yıl· asfalt! f teı.tl ~J • Af"' k 1 • ' t anıyor ,.t.ıkıemek s. l ...... .., e 'yor a a 1 im Ş mu, ocuına atnırıenmtş Te ıntllıar r 1~. 1 etmelı: makaadlyle ıenturdlycıt ır- Tarlaba&ı ;sfa1t kapamasının • Halk parti~ ı 

• ml.ştlr FeyZlye'nln tedutsı yaptı· bakıll~a ... ~ 
Yabancı Sermayeyi Te~vlk Şehrin muhtelif ~emtlı>!:'indekl rılmış. tahkikata b&4lanmı,tır. tamamen dc~i~tirı' me i ameıi· larına . htw 

Kanunu hükiımlt'rınden h}da- ı;usuz. uk devam etmeJ;:tcrlir. Bıl- * Han şdı1Uer1 lhtltaıı ı~ Mana yesıne baş anmı tır. İn aat ta- Parti iktıd•T'crli b'ı 
!anmak iizere mem P.ketımızı 7.1- ha sa son hafta içinde ~ehrımız· cumarıeaı ııtıntı aut ıo da Fatih mamlanıncaya ka~br yJl trııfiğe iyi deniJebilt Jlat!JO ı 
ya ret edecek olan !'i2 kisilık A- de boru patlaması yUz.undP.•l ıki ııarkında yapılacaktır. iıılltıı pro;· kapalı bulundlirula~aktı: Tar1a· yapmaınıstır~ tPrt!:~ 1 

'k , . d I ramı haz.ırıanmışur. nenerıtr d ... , • ~ 
men ·an ~anayı ve ıs a am ıırı dda su'ar kP.silmlştır. Bun:.ı:ı * Atına Bcledl)e Relat Nıkoııutoı başından utnız cumr.rte i ı:ün· iktldarırı tıt•• 
he) eti 12 mayı ta şehrimize ge- cbep!erıni araştırnı::k üzere d:ln iıtanbul Valisi Pror Götıy'a ıtın· ler.ı saat 8 • 12 arıı ı. diğer gun· da bu Jı\J J!J 
lccektir. ~apılan bir loplant•dıı. irı:tıtaın derdiği telgrafta mllletv~ıı:ıııw Ar· ler 17 • Hl arası araba tıırı'l i;eç· !arı bııJurı.nıJ~ r'~ 

.\tııhtelit ı!yaretler yapac:ık elektrı'k rere'anında vuku h•ı· timi dolayıalyl" Atına•ıııınn tebrik memleket ıç .. ,:Jttl 
J Te muvartakıyet dileklerini bildir· me~ine mu aade ı>.di' ecP.ktir. Bu · ısıer " 

olan he~P.t,. hu tetkıklerine 13 I an ke ılmedcn i erı l!Cldı':ı;I ı':I- mıştır 'erimli. .ıı ~ = e Eaaller haricinde Taksım , B"· k d r ııW r . mayısta SUmerbank'ın Beykoz. dia 1 ortaya atı'mı tır. İddıanın * Çamlı~• Kırı Ltaeaı cı~rencııerı me te ı · {JI ,,1 1 
De · ve K d s .. · bu gece Eminönü ö~rencı Lokalin· j!az \'ıo Sı~Ii l~tıkametıne "İde· C il p. n ıııvt ~ 

rı . . un ur:ı '~nıTı m~- mahiyeti \'e haki'ti SPbrb.nin a- d~ •Kızlar ı:aıenıror• •dh bir piyes ceklerin Karakoy, Dolma bahçe, rukİıi ıiıttrıerlu.,·r'~1~ 
e ~esesını :ııyare e asa~ o.ca.-- rastırılması için, ~er:i \C yab:ın· temaU edeeeıcıerdlr. Taksim \'Olunu tercıh etmeleri > b'rıe t' 
tır. O" k • ı. I cı mütchassıs'lrdan bir komı ~. * PAklıtan'ın •n buytik ,u.e- 1 alakadarl~ra bı !dırılmi~tır ~tei !~.~;·~ ~0.pdbt1rıı'14~ ~. 1. 

un Ü ta~ıt Kaza arı von teşkiline kar.u ve. ilmiştır. te.,rlnden olan •Tlmt~ or Kara- • · " "'" ;bı • "' 
L" • 'k' .. k d l rhl• ıı:azetul baell\uharrlrl B. "'U· Teknik Okul ögw rencileri - hu tas' o"'' 

Ahmet Esin idaresindeki 3010 n.nmıs~on 1 ·ı g:.ı.,e ·a ar top a· ıcrı latanbul'a ı;elmtştır. de • nıenfl pr '~u~·_.-
p 'ikalı Taksim • Sarı~er otobu· nıırıık talışmıl\•a başlıyııcaktır. Ankara'ya bı'r hey t -ı tır· )il' 

J Bugün iıçiler idn Bursada e :ruıı yap.... basııı 
ü İstin) e virajını dönerken ro- Türk ocağı bir dispanser ~ H tarafsız ,1 

tu kırılmış ve Denizcilik Ban· bir konferans veriliyor gönderecek b'ıımcktedlr .... ııt'1• 
k { b 'k h tesis etti b "" ı • ası a rı a ının ba çesine dü~- i 1 b 

1 
.. . . . ., \'ı'dız Teknik okul'ı o"rend· Sonrı. u peır" .ı~ 

müştur. Yaralanan olmamıştır. Türk Ocafı. mc aide bulundu- 5 an 11 • Unı\'ersıte·ı l,;tıs&t leri, Te\nık Ünİ\'t.r•itnye hağlı ayt. ,.r. t ıı~, " 
Mahmut idaresinde'Ki 68 ııU· ğu muhitin fakir halkına ~ırC Fakul~~s.~ Iktısat ve İçtımaly~t 1 o arak açı 'an Teknik 01-ı tun ka· :~:;~n menı~~::e~~ r./ 

ka'ı kam) on. Kadıkoyde, 24 ~::ı· hir yardım yapabi:mek ga:1esiy· Ens~itus~ tarafından l~çıkr lçın yıl ve kabul şartlarını prote~to fa~ dalar bt fa'& ı ~! 
VllJ L'enerbahr tra\• a• ı tertıp t'dılen sos.vat ~ıv. a~t ko:1· bU .. ~ '· 
• r ,c m J na t:ırp iP bir dispanser tesis etmi~tir. t k k d l k • t kanunlarııı ,,, •. J 
mıstır. Çarpma sonunda traır.- Bu di pan erin hütiln noksa:ıla· feranslarının altıncısı ::ıugun sa· cd .mkle •• ml a ·s~. ı~·. e o tJ a gı me· }ayar.ağın• d• .. ,ıııu~ 
va•· hasara u"ramı•. k<im"on da at 16.30 da Bursa, Merinos Yün· ı erı O .ı:un ıçjn, sınıfta ka· ı'nanmıctır. ı"ı:ı••"·t..ld 

,, a; v , rı tamamlanmı tır ve 16 may:.s v r" 
devril miştir. Yaralanan olm2mıs sı54 pazarteJ>i gününden itibaren lu ve Halı Dokuma Sa?la\il mıi· :an re bursu kesl'en arkada•la· Partisi gtrıde .,11,ı~. ~ 
t e sesesi lokalinde \'eri'ecektit'. d • •· ı ı: · a " ı' • .; ır. faaliyetr. baslıyacaktır. rının urum arını gorı ~me • üze nutukların artı' ,.-, 

O·man Tun(' ldRrt.sinrlcki Ord. Prof Dr. H. Arndt tara- A k b' h t .. deki topra1'!rt,.,~ "~ 
14"6~ ek 1 k . u tt Memleketimizin t:ınınmıs dllk· fından verılccek olan ~onf"ran· re n ·ua~a ır eye J:onoıcr- ""' ,. fi ı: 
- o ı p ... ·a ı ta ı n°yıızı an 1 .. k rın eline " 11 ~t~ geçerken hmaıl Hakkı Yılmaz'a tor arı tarafından idarP. o'una· ın konusu •Asgari ücret me e· mcyt. arar ,·ermişlerd:r. It"las~·onl•J"i btıl'' 

cak olan bu dispanser-:!" : vatan- ıesı dır Okul idaresi, ör<rencilcre bir· P u J ~ çarparak yııralamı~·ır. Yaralı d 1 • · ... ıtfndtll ~· .,.Jll ,,, 
aş ar parasız muayene t'di'ccek k b ""ti p• ı 

ha taneye -..a:dırı'm15tı:.-. lı>.rdir. nokt:ırların m:ıayr.ne gU- Bas Hilmi Girginkoç bir ·ac: gün daha ekleme!P.ri.~I 'e ıeylerdenhafıı•ııı~: 
Bunlarda~ Laşka diin şehri- il ti . b ld Bakan'ıktan mUracaatlar•na ge· HatU. - ır ~l"tıd 

n ,., a;;ı f'rını ı ırr.n listeler k • ı k f' Id >c., k b J• miıde ~ ta;>ıt kazası d.th:;ı olmuş- onser verıyor ere· cevap men ı o n .o;!I ta·. ,,0r~anı • ,ıı 1 ba tırılarak fakir muh'.tlcrc da- dl d k · • · ,, ~ dJll ~• 
tur. {iıtılmıştır. A"ıkara Dı>.\'let Operası anat. r c An araya ı:rıtme'P.-ını hı\•• geldilderi .... r,ııı•r;~ 

GI. Halit Karsıalanın ba- karlarından bu Hılml Gırgin· sıye cttiğınden. öğrcncı'f:r iki i!ç lın katdır• e1' il'~ 
kıye-i iıômı naklediliyor Sabıkalı bir eroin kaçak· knc. ıo mayı~ pazartesi gıınu •;ı· giln daha bek'emeğe !carar \er- etmiştir. ~t~,ı~ı• :I.'. 

at 18.30 da Kür;uk Sahne'de hır mişlerdir. \e ıere~ lt•t•fl~• 
M. M. V. İstanbul Temsil Eü- çısı yakalandı ~an reslta' I verecektir. e<Naboland» acentesi tun bu ıd bııııı eti 

rosundan bildirfmiştir: Ev\•f'lki .. erı>. cP.hrı'mı"•do •abı- Ü .. d 31 k ntadı}lnı d•11 .... ııVI ,. ~ .. ~ c ay once c oca pazar ""leyhı'ne bı'r da· va ıu •· ıı 
Bundan bir müddet C\'VP.1 Ye· kR!ı bir eroin kaçai<c sı ya'. ... a lan. gunü sabahı Cemal Re it Rı-y "' Böyle ''ı ısıt'°' 19rr:J 

tat tden Kars falihlerin:le"l Ge- mı tır. Cf!ıatvinde:ı yf'nl çıkan idaresindeki Şehir orkestra ının daha arıldı terdi. nası '' .ı ,, . 
neni Halıt Karsıalan'ın bakı) ei :J mil11e,.,erll't.r,..,151ıv 
ızAmı bugün saat 10 da sıra yo. Potürgeli İsmai l Öz'iln ton ~ün- Tahim Be:cdiye gaıinosuııda ·Xaboland• ciiebl ııcentesi a· ıın Hali\ r• ı -.:.1. 
kuşundaki evinden alınarak F.· lerde yeniden !aa' iyete ge{'tiği vı>.rdiği kon ere solist olarak ka· leyhine veni bir dl,•a daha açıl- sin'! l\ıs-'vr~ 
dirnekapı Şehitliğine defnedile- öarenilmi~ ve 1:'.0 lıralık eroin tı an ve büyük bir basan kazı· mı~tır. Davayı açan avukat Be- Huıasa bir fıt ııı-' 
cektir. nan anatkir bu resitalinin itk kir Sami Gömil .. en Dumlupı· tı'U fdartcll~ b•' .tVJ 

atarkP.n ~uçüstü ya:Calanmıstır. kısmında Bach, Scarlatti Seha· • • ' • . f pi" ,...,,, 
Bıı münasebetle bir de mera· f .1. k . mann S hub rt B 'ıh nar• denızaltısından 20 $Chldın r• ,.e tara 1, ... ıı!:,ı1 t smaı ın, Ta ·sım Kazancı yoku- • c e , ee oven, il 1 • 600 b' 11 " k '· .ııı· 

im yapılacaktır. Mu~ org~ki Richard Strau~ ,e ı a e erı namına ı~ ra tat· ıık dulııca ııııl~ 
Trafik levhaları tahrip sundaki 71 numaralı e\lnde. ya- f r u'· 1 . ! minat talep etmektedır. lıjı part1ııitı dıl ~ f 

rıı'an aramada da, metresi Ü'm· c~~~~r ;ı, 0 tan parça ar soy! ye· :'tfuhakeme hugiln üçüneO Tı· ıarına kar11 _,Jl!1'. ~~ 
ediliyor mühan'ın üzerinde :rn gram ero· · canıt mahkemesinde l:>!slıy:ıcak· makul oıurJlı" (. \~I 

Boğaı.ın sahil yo'una konuıan in hulunmuştıır. Sanıklar hak· Konserin ikinci kısmında ıo- tır. SOP • t,fe ~' 
· 1 kında takibata baclanmı•tır. :r.art ile Verdi'nin operalarından .rtl>' w 

ve lt'Ct.leri parıldayan vıra 1 arı ~ ~ ar 1 k ı A • r- t o ..... ..... ıı"'' ya ar ve son ısmı'lı a ı~e a· TA" V l'l.tl -'"""' '' "' 
ı:östernıf!ğe yarayan levhalarla Bir turist vapuru geldi nan Sa~ımn, Cemal rıeşit Rey ... , 1 Turıanıt• do~ 
beton imdat bııbaları i.istünc yer ,.11 Uhi Cema' Erkin'den halk '7 llJAYIS rns• • • • 
lcştirilen reflektörlerin hazı kim Norvtç baııolırıılı •S e •a Po- ıa~-ını,. .. · ııır•' tlirkiıleri yer almaktodir. CU~IA Bir de ıtr' • 
seler tarafından koparı!dığı ve laris• gemısi 132 turısti~ dun A\" ü det · 'f~ Hılml Girginkoı;'un ehrimiı· 5-G ?'\' 31-HIZIR :? ıaa)'ısu ~ 
kırıldığı görülmektedir. abah limn~ıınıza gelm tır A· deki bu ilk knnserı, mUıık se· RU::'llİ 13'10 - .SİSAI'\ 24 r· 

Büyük emckltr sarfıyle yaptı· merikalı •ıe J\ıınadaiı ollrı tu· verler tıırafından büyük hir . tgı HİCRİ 13;3 _ RAllfAZAl'\' 4 ti~df 
rılan bu levhaların '<orunmuı ristler dün 3enrimizi gezm:~ er· \ 'a·atl Etant d ifl i' e karşılanmıştır. • k.. ı" 
kin Emniyet 6 nr.ı Şube müdilr· dir. Bir .. f ı 
ltil:il ve diğP.r ubıta eklp'erl, Avni ııemin'n vo cu'ıın ıır:ı· Milli Piyango bugün 5.\BAH 04 50 09.4-0 ulı JI•\ıuııı 
\'a!.lfclendirilmiştir. A:'ıt·a~ \'a•ı- sında bulun•n Atina Emn•ıct çekiliyor f~lv~t 12·11 O!l.OO Kuıguııc tıırall ııı• 
la kullanan hemserileriıniz!n de mildlir mua••'ni, dün 5. ci ş .. be 16 04 oa.,:ı4 numarıd~ o rd•11' • 
hl elerine dü~en v:ır.ifc"i yap· müdiiriine blr neıakı>.t Mc.ret: l\!illl Piyan~onun 7 ma)J5 çe· AKŞ~M 1912 12.00 Jer, keııdıııl 5uret1' 
malan ve levhayı dm,ğı>, ret· yıpmış ve Atlna polisının Turk ki'isi bugün ~aat 13,30 da An· YATSI 20.38 01.47 nlıt. atmalı: \1 
Jektörleri hozmaya calışan kim polisine selamlarını oi dirmlr karada yapılacak, ikramıye ka· İMSAK 02·55 07.44 mi§tir· 0;ıı\ıt 
seleri gördükleriııde mlidahale tir. zıınan numaralar bu "'ece ~aat Guetemlze ıonderllen ,uı 48 yaşınd~eı:ı çı 

Tıbbbelıler. dikkati celbetmek 
.sizin, mektebin dU\ arpıdoın at
ladılar. On binlerce ceddin 'e 
ceddenin yarattığı o bııyük me 
ıarlığın scnı' ikleri arasına da 
}arak, ta içerilere 'tadar i cr:e
dıler. Ve Seyit Ahmet Deresi 
nin l alnıı ığı içinde, yabancı· 
}arın yer yilzUnde tek diye ya
dettiklcrl, Karacaahmed.n top· 
rak'arında barındırdı lfı ecdadın 
meuırlan önunde baba·arı ve 
anaları ~ahit tutarak, (Tiirk 
mi 'etini korumak için, bir tc. • 
kilAt yapmak kararını verd:
ıer). Ve bunun mu,ıırra·~ ölmıı 
aı için, her ne IAzıms:ı yapa· 
cıklarına dair, o sessı :ı mez:ır 
taslarının ortasında yemın et· 
tiler. Servılerın üstiınrle. yaı 
gecesinin yı dıtları, $en ilerin 
etrafında reçine koku':ı"ı yayıl 
mış olduğu bir saatte. genç Tıb 
biyelilerin ettik erı ;)emın, 
Türk Ocağının doğuşunun tari 
hidir. 

Birinci Cihan Harbinde Orak 
lılar ''alanı \•azifelerini ıra et 
mek için hududa koştular. ıa· 
manın Harbiye :SAı.ırı, hudut
larda döğüşen genç ihtiyat u· 
bitlerinin fedaklrhklarını an· 
lata arıl:ıt:ı bitiremiyor. Mılli 
duyguları yük ek, gen(' Ocaklı 
l:ır:ı Jhliy:ıcı bıılıındıığunu hil· 

ile ubıtaya haber vermtıleri ri· ·Slel!a Po13rls. bu aksam li· 2.1 tı>. Ankara rad) osu .ıe )'a) ın· n re tmı.r ba ıhın, butlma· cesedı denlı ıııtfııt 
F. F. TÜl.REXTCt ca o!tınmııktac!ır. manımızdan anı!:ıcaktır. !anacaktır. "n ••41• ""' 1llı"~- kikata bat1811 

~:=:;;:;=::;;;;.=:;;:;:;~;:;;;:;;;;;;;;;;~~~~~~~~~~.;.;.:;;;;;;;~:;;;;;~~~~~~ ~ı<' 

Turk Ocağı en mii'~vazı şart 
lar içinde do~du. F.ı;.,t k:s:ı 
bir zamanda. )İne )·abanrıların 

diriyordıı, 
1 tikliıl miic:ıdele inde Tür· 

klin milli, siy3~İ ve tarihi ınev 
cudi)elı tehlikeye düştü~•i u· 
m:ın Yal:ın bütün evldtl:ı&ını a
cıklı bir esle vazife 'ı ışın:ı (':ı 1 
ğırdı. Bu davete ilk koç:ı:ılar 
ara ında Ocaklılar da nrdı. O· 

'TÜR&İYE. gREDİ 

OSMAN BEY 
~ubesi 

Orijinal açılı~ htdiytleri ile 

17 Mayıs Pazartesi 

günU h'z.mc tinlze giriyor. 

HALIK YEY.NİZ -· Her c 'ns balık. bil has sa kıhe ve kalkan bol ve U· 

cuzdur. Men uplarına yemek VC'l'en miiessese, Fabrika ve 
mekteplere Balıkhanede toptan fıatına temin edilir. 

BugUntcrdeki fırsattan istif adc ediniı. En kuvvetli ı:ıdııı\ır. 

is tan bul Balıkçılar Cemb etı 

Bu haber telgraf gibi bütiin 
gemi) e yayıldı. takine daire
sine inen dar demir mP.rdi\'tn· 
ler erlerle do'du. Paynter bu
nu derhal farkettl ve se) ir o· 
dasında bulunan Maryk'e bil
dirdi. İkinci kaptan omuı sil.;: 
ti. •Ne söylt'diğini duyamıyo· 
rum, yakıt ga:ıı kıılaklnrımı 
tıkamı~ .. dedi. 

Fakat bu nimetten yalnız mli 
retlebııt istifacie f!debi'iyordu. 
Haberi bütün subaylar rok 
geçmeden duymuştu. Ancak 
bunlar Quceg'e bağlı olmadık 
!arı h:ılde .subay kasketinin şe 
refi uğruna. makine dairesine 
inmekten lçllnap ediyorlardı. 

Bir aralık şifre makinesinde 
ealışmakta ve inlemekte olan 
Dııcety'nin başı dilştii, artık 
daha fazla tahammül cdemiye· 
ceğini; makine daire ine gi!'.le
rek su içeceğini söyledi. Willie 
onun yUzune hışımla baktı. Ar· 
tık A teğmen Kcilh, bundan 
on dört ay e\'vcl ycdelc subay 
oku'una girmiş olan tosun. 
pembe ~üz'ü piyaniste pek b~n 
zemiyordu. Gözleri, çukurlara 
~knıii tü . Ağzının ve b•ırnıı
nun etrafında derin çizgilr.r ha 
sıl o'muştu. E'macık kemlkleri 
\'t' çene i daha belirli hale grol 
mişti. \'ıizu yanıktı ve saç'im 
karışıktı. Yüzünden aşağı ter· 
Iı>.r bo anıyor damlalar ııçık ya 
ka ınrlan içerlcre doğru kaya· 
rak goml<'"ini sırsık'am ediyor 

.. 

dıı. 

·He'e bir kıç tarafa git, ı-r.· 
ni gıdi kuçük pıç seniı dedi . 
(ha buki Dudey ondan daha 
uzun boylu idi) •Artık can yt· 
!dini bir daha cıkaram17~,ın. 
Yemin ederim seni denize ala
rım.11 

Ducley inledi. basını kaldır
dı ve isteksit istekı.iz çalışma
ya devam etti. 

Bir bakıma Kaptan Quccg'in 
subaylarından ayrılığı istedi~i 
karlar tam deği'di. Hususi yü1 
numarası olmadığı l~ın cli~l'r 
subayların kuliandığı yüz nıı· 
maraya inmek zoru:ıda idi. 
Olmayacak zamanlard.ı kapta
nın göruniisü hazan hadiselere 
schcp oluyordu. Arlık, kapta· 
nın kapısının kapandığını işi· 
tir işitmez, çalışma vııllyetir.c 
ge~mek subaylar iı;ln insiyaki 
bir sey olmustu. Birisi yatağın 
dan fır: ayıp yazı'arı ~ •tkik va 
ziyetinc giriyor. birisi sifrP. ma 
kincsi başına ::eçiyor, dif;er bi 
ri de eline kalem alır> kantin 
he ap arını yapmaya ı:iı·ist!·nr 
birı i de jurnalı eline alıp tel· 
kike koyu'u) ordu. 

o sırada Willie ve Ducley 
hakikaten ça:ıştıkları için kap· 
tanın kapısının kapanışı onlar 
için bir mana ifadıo etmf!di. 
'Beş saniyı>. sonra, Quef!g ay;ı

tında eski terlikler olduğu ve 
ideli yec;hlle boşluğa bakarak, 
salondan geçti. İki ~uhay baş
larını bile kaldırmadılar. Kısa 
bir .e sizlik oldu, sonra kori
dorda bir ıiırültildur kop•u. 
Willif", kaptanın çıp .ık hir tele 
dokunup. cereyana tutulcluğu· 
nu sanarak, daha dol\rıı•u ıimit 
ederek yerınden hriartı, arka· 
ında Ducely olduğu halde ko_ 

ridora ıirdi, Fakat kaptana 

bir şey olmamıstı. Sndt'ce, su
bay dusunun içine doğru hu•· 
kırıp duruyordu. Asteğmen Jor 
s:ensen. çırı!cıp!ak, pı>.mbc kı
çı raf J:İbi çıkık olduğu haldt. 
duşun altında idi. Omuzları ıs· 
laklı Ye yerde de nemlilik var· 
dı . Bir eliyle mu luğu tutmuş 
diteri ile, gayri ihtiyari göz c· 

rindı>. olmayan gözlükleri dir 
zeltme~e çalışıyordu. Yüııinrle 
hııdalaca tatlı bir tebcs.ü:n 
\ardı. Kaptanın !Ar yağmurun· 
dan ·Benim emirlerime ttnt-

sitlik ... Ne cesaretle• s5z'eri 
ıınlaşılabiliyordu. 

•Efendim borularda kahn su • 
idi, diye kekeliyordu. 

•Ben sadece borularda1'1 
suru kul'andım • 

•Borulardaki su ha~ Pııklı A 
öyleyse. bıından sonra diller 
liııbaylar da o suyu ku\lar.ır ar. 
Mürettebata su yasJğı bugün 
bc~te kaldırılıyor. Sıı::ıav;arM "a 
sak kırk ekiı saat dah; devam 
r.decektir. Mr. l\taryk'r. bıınu 
bildirin ve sonra bana. her ~ıze 
niçın bozuk sıri' "erml'm ıcap 
ettiği hakkında bir rapor ya
zın .. . Derhal.• 

Jorgen en hal~ •Borularda· 
ki su diye inliyordu.• 

Fakat Queeg yüı numaraya 
girmiş ve kapıyı kapatnııftı hi. 
'c. Keith \'e Ducely nr.fret do· 
lu nar.arlarla Jorı:cnsen'i süz.ti· 
yorlardı. 

Jorgensen kendisini hak ı 
çıkartmak için •Arkada !ar kcn 
dimi tekrar insan olarak hi~set 
mek için duş yapmam lAzımdın 
diyorciu. •Hem ben sa dere bo· 
rularda ka'an suyu kullandım» 

W\'1le •.lt'!rgcn•en • dedi ·Sn 

suzluktan ölmek üzere olan do· 
kuı kışi) e ) eteceı.. su ser.in o 
muazz.am kıçının ar.ıs na lcaç· 
tı ... Yer.ini de bu~du ı;unkt.i se
nin şahsiyetin o noktada top· 
Janmı tır •• 

Caine'in aubayları iki gün 
daha ~sur.luk çe:Ctılcr Hepsi 
sıra ile Jorgenscn'e kiifiir etti 
fakat daha sonr;ı cınu bağış'adı 
Jar. RUzgAr da de~i~tl ve böy· 
le'ikle sebze ve yakıt gaıu ko· 
k115unun rleh eti azıı!dı Yalnız 
ha,·a daha sıcak ve dabl yapı~ 
kan o1makta berdcvJmdı, Ta· 
hammüi etmekten ve kaDtana 
ktifretnıekten ba ka ) :ıpılacak 
bir ~ey yoktu, Suba~ tar her lki 
$e~ i de bol bol yaptılar. 

runafutf Atolü, açık denize 
sıra1 anmıs çok yrşll bir a

dalar diıi i idi, Caine, burayı 
giln doğuşundan hemen sonra 
vardı. 

Yarım saat kadar sonra ma
vin tarama destroyeri, iki di· 
~er ı:emlnin en dı~ında bulu· 
nan destroyer ana gemisi Plu· 
lo'ya ha~Ianmıştı . Derhal bu· 
har. su ve t. ektrlk ıein boru 

't~ ve kablo!arı :e•lttl 19 
mış, Caine ~d;de~ " 
rek ana geJ11 tı· J.fı ,, ! 
ye baeıanıtı1~ 1t;ııı6ııv( 1 

nafutı adası ~ta de ,,... 
da kadar açı \' , 
lunu)ordu· 11~ ,ec~~t' 

Puto)'a bııt0 ~ • 
du. Muhab~~~ ,u~ ı 1 
) aret onu kılrtıı t ~ 
me i~in~e~ ıel''1~dl 
!erini çozu~ ılfesi • ; -< 

.. ın ,a ıJf• " .. 
gemı.sın ul1'"r ıı ' ' 
destro>·cr 111 boı.:t c 
nın .arkasını se''j) 
makarnıardan b,rJ 

.Jt , 
d ı. k6rreı.v ' ı• 
wnııe ıçıP s ı:tl '~ 

tı oıdu~.11,.e an• j,ıd",d) 
len gcctı rint. pıt 
rent\'.ıi içle e~tl· ' 
koridorları ~ 111ırcl !ı•~ 
inip çıkU· cı,'ran'oVı•rıı'~ 
b b re fi\ p•' .t• er e . ·c. ~ı•tı· 
ma ırhant) de ) ı• 
aletler ıçın ll'lutf'ıııı J' 
kızartı]dığı il rtt ~fl1 
buna rnuıııııs se>e 
rlcni ınuesr >eıııı:ı 
su tertc~~erıo~:ıı'-',' 
yerlerde. dO"d d" ı 
kııtuııırdıı~ e eri rl' '' 
sılril bahrı> ndl t d' 
sunıar l<;, ',.ııd1 

ıleğışi1'.111 ~6r(lt'iııe , 
daha s~k. n ıd CI ~tı 1 

ncnilebıJırı.•bfi tı ı 
!arına ınu c1ııl .,f) 
yen c1n.sten ttJt' 

• 
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Doğru nıu ı Meclisinde·-' iki Ederse ... 
Seçimleri kaybt dl'n C. 

mebus tıı:~r A.LTEMUR KILIÇ 
t ttıııctc • 

S'lınlJı ... ıcap eder ki. Amr.
yumruklaştı 

H. P . lilcr ; 
11Ah nt' :nptık ılı 1950 

n isbi seçim ic;temini kabul 
etmedik· d iye dö\i inüyor
lar. oınd' . 

«t a, birçok ıçı.ni iyn eti hu- 11.sso~latrd l'ru~ 

~ld ltrtıtdııde ~ıın eler gibi hh Mı ırda yeni 
f.itfjt bıı Sİ) du ınuş•uk. ller· met darbe i meydana 
~llliıte b' a ette hiç olmaz.sn çıkanldı. 
~""'Slzlılt ır l'tızulısın.luk \e in * Paragua) da çıkan is· 
lttt ı.11, :etcutıu. nuııes bir yanda hükümet merkezi 
~titı hır Si) oınunısııere karısı fı ilerin eline geçti. 
~tdt b:~l taltip edilme i, * Çin Hindi mesele inde 
s~ td ıınu1tn:ıına ı tezini Fran~:ı na bakanı l ec· 
~ • tıcıınl';ken., <_;ılneydoğu li"1en gü\ en oyu aldı. 
'•( ~ıııı bir ~ .. Hınılıçini sa\8· * Alm:ınyadaki Sovyet ko 

Tahran 6 - Mebusan Meclisinin bugün yaptığı gizli bir 
celsede sabık Başbakan Musad dık'ın taraftarları ve dü~man
ları arasında patlak veren şid detıi tartışma'arı müteakip ile· 
ri gelen iki mebus yumruk yumruğa gelmi~lerdir. Adının a
çıklanmasını istenıiyen bir mebu a göre salonun bir tarafın· 
da Mehdi Meraşafi ve Şemseddin Ceı.a ı rı hararetli bir maç 
yaparlarken. duruma son derecede kızan Meclis Reisi Serdar 
Fah:r Hikmet, hadiseyi protesto makamında ::'11 eclisteiı ayrıl
mıştır. 

l'akat h iç birisi; 
·~edt'n 'köye <ı tı Cf'tir-

medik. nede n yol }apmı . 

dık. neden köy lii niın ben
zine kan getirınedık?· de
mil or. 

)lulıal eret P arti i hila 
hastalığın farkında değil . 

\'tremin. asp irinle tedavi· 
.. ı bakalım 1958 e t.adar 
n e netice vt. re<:ek? ~tı 11Utrck bi ııdah:ıte ol:ıbile- mutanı Batılı komutan· 

~ııı ~ltşırke r hareket ~arııt· )arı zi~aret etti. 

~. allıııaqni ~ı'e «'unıhııı·lıa - •------·------·• 

Almanyadaki Rus «Türkler, Pakistan E C\ 'ET GÜRESİN 

~ketleri ! >con ela Auıeri-
lt:k, Ye Con:'n. ge.reklrse ilin· 
tt·• Q, ba k trıl"bıleı eğin! siiy 

Komutanı Bafllılan :için hürriyet Anna Pauker 
Muhakeme 
Edilecek 

"' lı ı an ır )~ 1 1 111 •1 enhower ev-
~t lıtor UdaJıaıe ihtimalini 

Ziyaret etti Sembolüdür)) 
a dtg ' sonr 

~tt ltğı taı a Fransızların 
~'il ı:eııe t~bi reddeıliliyor, S t lsten·ı 1 enbowcr, llin
~tıııa ı:o: en neticeler alın 
~t bir tı: l\oınunl tlerle 

llııda11 b :r Yol aranması 
ba~ a sedl)or. 

te l>aıı, •· 
~ t ftatııııa ın teklifleri di· , 

A• '>rJ.ılı!d PrHs 

Baden B:ıden 6 - Doğu Al 
m:ınyada \'DZifcli 300.000 So"}·et 
askerinin komut:ını Orgeneral· 
A. Greçko bugün Baıı Alman
yadaki miittefik kuvvet' eri baş 
komutanlarını z·yarete çık~
tır. 

larşıı r tarafından da ' 
ı. ·°''r'ı' andıktan sonra 1....,.•t.c 

f.~-cııı ı ıı bu ·· 
~llıı le leıaı <ızleri llu Hesin 

·ı-;,.._·el~ Heidelbergte. A\Tupa 
dnki A nıerikan kuvvetleri baş 
komutanı General William Ho
ge'nin kaTargfıbına uğr:ımış. 4 
s:ı:ıtli k ziyareti sırasında yeme 
ğe alakonulmuştur. Müteakiben 
So\•yet komutanı . Fr:ınsız böl
gesindeki bu k:ıplıc.'a şehrine 
ıgelerek Fran.ıı kımulanı Ge· 
neral Roger Noire t'i z:yaret t'I 
mi tir. Fransız Generali bu ge 
ce Sovyet meslekdaşını misafir 
edecektir. Sosval temaslıır tur

:'ile b lıiıterı halinde bulun· 
~l"tt 11 •ö~er \!11ahiyette idi. 
"'Uıı lllıuıake' ıç olma1.s:ı Ce· 
~( ~ n &trıı~~leri esnasında 
trtı/aılııtı nıetodun:ı uy-

b dıışııtnıo~an Fr:ııış11Jarı 
~' uştiJ. 
t bt1L,Jıitı •s) 
b •. "ll 1) ına b:ıkılır a 
~""~a unes ,. • 

".tlıı t tt t ' Eb •ııltower 
'l \i1 lıı tıe h&ilbter hr.p bi~ 
~. ~~tlar, a~~tnek 1 teıliklrrl
~ tt, işi •)orlardı d.ı ga· 
~ ~"'11~0~d ns~ın:ı _Iı~r tiirlü 
t llı!l, t tdeıı/' · 1Iıııa t:ım 

Ilı t~ b'iit1111 
1~0rıı1~ Bir te· 

l\IC CAltTHY YI~ ş.uı lnt -
Senat<ir !\le Carth~· ile orıhı nra· 
ı;ınd:ıki ihtilaf dola) ısiyle yapı· 

ları tahkikatta ş:ıhit olan er D:ı_ nesine de,·am· etmesi bekleni· 
\jd ~chine l e <'arthr ~arafın · len Sovyet komutanı yaTın muh 
dan kar,ılanırken . Tahkıkat ,.e lemelen 1ngiliz 'kuwy orduları 
)ii1JŞirmeler ıra ında k:ı~,t- ı komutanı General Sir R"<'hıırd 
tara göre ortalama 432.000 ma· Gale'ye uğrayac.'aktır. 1ngit:z 
nalı ve manasız. baza~ ho~ '~ makamları. bu konuda ~imdi
baun hiddet. d?lu. kelıme tealı den yorumda bulunmak isteme 

edılmıştır. mi ler.-c de. General Greçko'· 
t., b~11 11oıı~·ıınya gazetele-

t.L.lli 'İılJıa sa ~ka t.('f irrile~i- ' Bulgarı·sfan'da ıa:ı'.dt 1 Yalitti h ınrrık:mın Hın 
·~, trtddud ııs~suncı:ı uyııl 

nun Amerikan ve Fransız 'ko-
mut:ınlarını ziyaretten sonra 
İngiiiz komutımına uğramama 
sı muhtemel değildiT. Ameıik:ı 
itler, ziyaret sıra51nda kendi ge 
nel karargfıhl:ınnda m:s:ıfirle
r ini rencide ı-debilerek lı<'r 
hııngl bir hadiseyi önlemek i
çin sıkı emn:yet tedbirleri al· 
m• ,-e l.reçkonun ziyaretiyle 
ilgili tc!erriiatı anlatmaktan 
kaçınmı 'ardıT. 

" llıllj e dıışınu~ olm:ı- K"'urtulıış ı"ç'ın ~~ıij, ~~ı.aıı r· 
t lltıı b uııes• ~•seıılıower'jn 
0ıia b ~knııı:t~ nuıı"s'ln de 8 f ld 
~llıı aş~nın ınt\ vaıdır,ı y:ı- eyanname a 1 1 
s-~' llıııd ·~tkar ~oln elan Anadolu AJanu 
~ ıı 1 "~'a ~çı~i'nin hemen Belgrat. 6 - Bugün ge·cn ha· 
'lııı:. 'tbıı haklıııı~'h~e sonunda bcrlerc göre mil iye ti me~hul bir 
~~{! 11 flla etıne nıı nıc· uçak ni an ortalarında bir gftce 

Ilı ı.. tak hl 1 ld tt 11 ~~lirtıı·: ~ :ıtrıı kl's Bulgaristanın Plo\'div ı m:ıııına Şam'da nümayiş er o u 
\ t\ıt i rıh ·• ıulonıı} <•r. , kurtu uş11 ibaresini taşıyan be-
~· l'oı 1 ' a>'11:7~r, •eri ile· yannameler atmı tır. Komün• l Şam 6 ( \.A .) - Arap Kurtu 

~~Ilı.\\ r lira abuı olm:ı- gençlik te ki'fıtı gece yarm f:ı:ı- tuş (So yalisO partisine men-
~~ labırı •nıta bir çıkıır liyete geçerek bu beyınn:ıme· sup bin kadar şahıs meclis ö· 

ı htr~ dt'Ja ile, karşılıklı !erden mühim bir kı smı nı top- nlinde dün gece bir nümayişte 
llııt ' 1ttıııı ın ctınek is- lamış a da bunl:ırdan b ir kısmı bu\tınmuşlur. ~ümayişçiler 

\• ~0rıı~\er,ltr lir. nu karşı· müteakıp gün' erde eld ·n e'e do· 0, ~~ı ~:en , seçimlerin serbe· tisi 
~ « 

04h11 lttıer, dl', llinıliçini- !aşarak mem'eket içine J:ınıtmış 1111 ~basın hürriyetinin korun· 
._ ,.:et~ h g"cnıec;ine "''" tır. ma~ını temı'n i"İn tar:ırsız bir h "'' it erturlü • ~ ~~h 3~tıı ıı:ıc:ık ı t:ıvız· imza ve işaret taşımay:ın ktı- hliki'ımet kurulma~ını istemiş-

..._ ~ 0lf~t ır. 1 Jı ıtl rda Bulgar h:ılkın:ı cesaret- lerdir. 
(~~;~d'tııı- Son beya t li , ,J\arı tavsiye edilmcl:t,. \'e 
.-ıı ı~llt~\t~ işinde nn:ı ı 11.~ ku rtuluş gününün yaklaştığı bil Edip C:lçelli gıyaben muh:ılw 
ı~t ''tdd • bir ııllcs ı dıri ' mektedir. me edilecek 
~ t '~ 11tıl'tl 1 b:ıkımdan 

'iJi lıtıı ıaıe "t · ti 8. k k Sam 6 (!'\afcn) - Suriyenir, 
it 'ıtt hıı ttı-ıinı mış r. ır u sa azası eski Cumhurbaşkanı '°' dikta· ., orı. tııe eı l..i, Ame-

" Ilı~ ~a ltıı l'dc ':mh lıir Corpus Christl (Tek as) 6 törü Edip Çiçeklinin gıyaben 
~ L. tıı tı anı tn muhakeme edi~eee~I bugün i· 

"'-• ~d erı ı· . me· CA.A.) - Corpus Chrlsli hn\•a t 1'"'abıı ar !:İdi~ tni~7Jıkerede üssüne mensup olan ve 10 ki· IAn olunmustur. F.dip Çi,.ekli. 
1.ı'S't ı, lltler cr~ını. barı· şilik mürettebatı ile kayıp bu anayasayı ihl31 etmekle suçlan 
~a llathtııı e~er:ıehllere.i!i- lunan bir bomb:ıTdıman kesi r dırılm:ıkt:ıdır. 

r bı,' •larıa tnl·nıı~tir. Ru uçağının enkazı Meksika hu· Suriyenin eski diktatörü. Su 
•.~ ,1 

11ilııe ,'.
1
a bir nok· dudunda 150 kilometre mcs:ıfe riyeden kaçtıktan sonra Suudi 

-~ ~~t te 
1 

arıl:ıınanuş- de görü lmüştür. Uçak diğer u· ATabist:ına gitmiş. orada bhi~ 
._~ ııı trıaaht çaklar tarafından 'örüldüğü w müddet kaldıktan sonra Ka 1 

t ı.. llı~lla bı11 
e 'kisi 1':ı- r:ıda "'erde hfıH'I yanmakta io i. reye gelmiş ve sonra da Parise 

'Qle le he •· " F' ~diını nu1 ta· Kimsenin kurhılamadığı zanne gitmistir. Kend"si ~imdi r:ın-s' , 15 ıleğildir. dilmektedir. sada y:ış:ımaktadır. 

,li?UNLAR fl&:\:?~~~~~B>. 
it\ ~-'"rtt ~ 
~ t:f!~'tı 

~44ıt ,Ct 
mlzl b:ıltalam:ıya yeltenenlere 
karşı pnıtmaz gerçeklik duy
gusu)fa hasımdır o ..• İ:ıtediği 
şey. apaçıktır: Dc\''et şeklimi 
zin ve ideallerimizin dokunu:
mazlığı ... Son seçim, bu ba
kımdan güvenimizi en geniş 
ölçülerde arttıran bir rererım 
dum (Genoy) sayılabilir. Mil· 
telimizin bu en büyük politi· 
ka olgun1uğunu gördükten son 
ra ,göz:erimlzi büyük bir i· 
mania geleceklere çevirebili· 
riz. Türk demokrasisinin sar· 
sılmaz bir desteği vardır. Se
çımlerini büyük idealler çer
çe\•esine alııbi'en bir millet, 
ne bahtiyar bir millettir ... 

'ıı ••11·~adi 
"~ ı.~ G~ııe:=ulllhurl) et 
~~! >•r, lııı i ~ elrreterl· 
~~~tı lı llart~~nınrdlğini 
~ ı. "ıı t atırıa n l:ennisl 
~" diy tııtcıd nan seçtnı 

~ ~ • or kt· etıne inden 
'4t . 
hı <ııtıden . 

~l duıııı iten ~ıkAyet e-
~ ~ devlıınıııe:' ınenraat· 

~~U tu anılı v ek, Yurdu· 
ı ~ ~. ~de tutarlığını her 

• bire~hayet, ~~.k .torun-
~ lt~t fictı0 ~tun sis· 

a Ilı bJtinı n dan iba-

HÜRRiYET 
~>t~t ~ıtırı11~ df.aydaları 
~ ~(}11 rtıarı b a \'ardır. 

ıtı~nı, dahakıınınd:ın 
~ tlusu a doğrusu 2 JA \ '1S 19:ll 
ttı..ıen 11hıiu ararken SEÇİMLERi 
ı t~t t.ihın~YI bılme ŞüL.Tii Kaya tı:imln neti· 
d t l'l!Jııa lliyetıe ve ce inden bahisle diyor ki: 
~-\.. e tutarak 

~"l!"l' ·Seçim kanununun nisbet 
~~l. 1 l:ıııı~~~~ Reneı::e- usulünü kabul etmemı5 olma· 

'' lsl ttııt verici sı muhalefet grupl:ınmn Mil· 
l\~ ... f\~BlJt ıet Meclisinde dar bir çerçe· 

·11" \ 'e içinde kalmalarını , belki 
~it de seslerini işittircmemelerini 
ltl)t l,h, ... , ~. h k r.,, ı · eabcttırereklir. Fakat n ·ıı '- ~t · iN ~t"l \, f)( le kuV\'etli tek bir sesin de 

L •tL ''~ı-... •G lJ ,.J ., • 
"I • ııı :'ili ' ' vl\ en mutlak bir iktidarın 
'~t,11'11ttı11~0ıı setınıı ıaskınhklnrını önlemeye, hat-
)'• fıı'4<1ııtliııd~asıı b. erin tA bir v:ıtanı kurtarmaya yet· 

, t~ d.tı111 ııııunu ır" de\'· ti iğ de görülmemls ve işitil· 
t~ 13'ıır '.erdiği ı:~~le_: memi ş değildir. 
~ Ilı ı.~ı: nt fio~ lu. Nıhayet. her .~klidarın . ,.~ 
~. ltıt11~ 1. g rır d . her kuvvetin üstunde bl~ Tilrk 

11 
1Yle d ev etı- milleti vardır. Ve nıha~ et. 

ıı l'tıııagan~sleğidir. memleket idare. ve mUdafa-
<'rek, .,,. :ı kı'ık- asının. vatandaş hak \'e hay· 
~;~linin Türki)e Cumhuriyet 

ve inkıtlbının emniyetli ve 
namuslu ellere eman ~t edi;
miş olduğu daunutulmama' ı· 
dır. • 

DÜNYA 

i STE EX ACI 
IİSAI. 
ralih Rıfkı Atay c. n . P. 

yi !Uecliste tt'msil eden me
buı.l :ır ara ında herkesçe ta· 
n ınan yalnı z İniinii ve Sen er 
Somun~uoğıunun bulundu~u
nu . komislonıarıta büt~e ko· 
mi~yonlannda muhaleft't görii 
şiinü ilah ederek oı:ınlara ih · 
t iy:ıç olıluğunıı c;öyliiyor, di 
yor ki : 

• Ktınıltav iki acı mis:: iden 
de f.aydala~malıdır. Her sc· ı 
çim çevresinde l\lr.cli<. ve hli· 
kOmet vazifelerini b:ışarabi· 
lecek şahsiyetlere yilzde yir
mi, otuz. her halde yeteri ka· 
dar Y<'r verllme' i. fakat tav
siye edilecek olanla.-ı ayırmak 
için yüksek parti nıenfa:ıtıeri· 
ni 5ahsi kaygılar :ls~linde tıı· 
tabilecek şahsiyetlerden hu
susi bir heyet kurrnal 11lır. 

Bir !:iyasi parti ~recllse 
beş yüzle gelebilir. Reste. o
tuzla da gelebilir. Besle gel· 
diği ıaman da kendine giire 
\":ızlfo görmelidir. 

İktidar ~eçim kan•ınundakl 
açık adaletsizliği dii•el~ecek 
midir? Jiiç ~anmıyorur.. Onlar 
da bir gün otuz'a Meclisin bir 
kö e ine sığınıncaya kadar bu 
böyle gidecek. Fakat partiler 
kendi aday usullerini bugUn
kü misale göre dcğiştirmeli
dır • 

Paki tan Jbb.,rltr 5trrlsl 
Karası, 6 - Türk • Pakislan 

anlasmasının imzalanması do· 
tayısıyle Tiirkiyenin Washing
ton büyük c!çisi Feri,1:.ın C. Er
kin Paklstanın Washingotn bü
~ ük elçisi Amcad Al '. şerefine 
bir topl:ıntı tertip etmışur . • ce 
sur Paki tan mil'"ti• r.e k:ıoclı 
kaldıran Feridun C. ErJ,ıo Tiir
kıyenın bulunduğu !>01ge<I" sulh 
ve gü\'enliğl korum·ık gavr~iyl l' 
gııiştiği müe:ıdelr•crin özetıoi 
verdiktrn sonr:ı Tü.k \.e Pakı:,
l:ın mil 'ctlerlnin l · ü · tt: !."cıl \'e 
do.,tluk bağlarının sağlamlığına 
temas etmiş ve yenı :ınlt:'in~anın 
hem iki milleti ye.c1iğeı i n-- da
ha çok yaklaştırt1<'!l~1-:ı: hem de 
iki mil'elin bulunduğa bö' ı?cde 
gü,·enliğin korun:ı;:ağını ~öyle
miştir. Büyük elçi Aırcad Ali ele 
Türklerin PakistanJ,'ar ıç ln hür 
riyet \e ee aret sembo' ii o' duk
larını söylemiş ve haliı~k&r Ata
türk'ün büyük eb'atta fotoğraf
larının Pakistanda en uC:ı'k diik
kiınlarda dahi eksik olm:ıdığını 
iliive etmiştir. 

\ tatürk'le Cinnalı'ı C'rnnette 
konusturan siir 

Topl:ıntıda bir Pakistanlının 
yazdığı 5iir okunmuştur. Bir 
diy:ı tog tarzında olan bu ~iirde 
Türkivenin kurucusu Kemal 
J\tatü~k"e I'akistanın banisi 
Kfıid-i-tıuım :'\fehmed Ali Cinnah 
Cennette konuşaı·ak Türk - Pa
kistıın anl:ısnıası dolayısıyle duy 
duklan memnuniyeti belirtmeı.
tedirler. 

Bir rahip, k ilisesini dina-

m itle u ç urdu 

Münib, 6 (A A.) - Ba\"}'er:ı· 
d:ı Obertsh kasabJsının rahibi 
kilisesini dinamitle havaya u
çurduğu için iki ay haps~ ve 
9000 mark para cezasına nı:ıh· 
ki'ım edil miş. hapis cezan tecil 
edilm iştir. Rahibin bu hareketi
ne ~rhep, t:ırihi Abide ler ara;ı
na ithal edilen kilisesinin dıı::ya 
gelenlerin hepsini artık :ıl:ıma· 
ın:ı,ıdır. Rahip Srhwert[irm ki
fü,enin genişleli' nı<'sl için miite
:ıddit defalar dini \'e :-esmi ma
kamlara mürac:ıatta bu1unmu•s:: 
da, binanın tarihi bir m:ıhiyeti 
haiı olması sebebiyle i~teği da· 
ima reddedilmiştir. Artık sabn 
tükenen rahip 1953 mıırt :ıyınd~ j 
harekete geçerek kilist'yi dina· 
mit'e uçurmuştur. Ceza mahke
me i rahibin suçunu anlayı~la 
k:ırşıl:ım:ısını bilmiştir. 

Amerika'da bir komünist 

hudut dışı edildi 

Waslıingotn. 6 (A .A.) - Ame 
rik:ı Ad:ılı-t llnk:ınlığı, koıniıni-t 
partisi yararına faa livetierde 
bulunduğund:ın dolayı New 
York'lu Morris J\ngel'in hııdut 
dışı eclilınr. ini emretmiştir. 

MEVLID 
Çok acvı:lll otıumuz 

f,'\Gİ._ \ \'B \ \ 'ın 
•tflltıntn kırkı m\\nasebetlyle a;Jz 
nıhun:ı ithaf edilmek üzere '1 Ma
yıs ı9S4 te Cuma namazını mütea
kip ŞI il Cnmllnde okunacak hatmi 
orrlt ve mnlldt ııebn!'ytı akraba ve 
do t111rımı ıa a1'7.U edenlerin huzur
ları rlC'.11 olunur. 

naban: Jtpmaı AYBAY 
~P~l~IJhal_~.Y---

VEFA T 

!'O AF l:~ 
Viyana, 6 - Bura~a gelen ra 

porlara göre, Rumanyanın e ki 
Dı. işleri Bakanı \'e Başbakan 
.r:ırdımrı ı Anna Pauker'in mu
hakemesi başlamak üzeredir. Fa 
ırnt bu ı,usu daki "oorlar knti 
b;r nıa.iimat vermemektedir. Son 
1am:!nlaıda demir perde geri in 
de aleni muhak<'nıe ı:omedyala
rına gıdılmemiştir ::=ıe'llentıs -
Sl:ııısky veya Kosıov hadiselerin 
de olduğu gibi bir muhakeıre 
komedyasının Anna Pauker i
~in de hazırlanıp hazırlanmadığı 
t.ım manasiyle anla~ılnıamıstır. 

Zarar veren 
Göğüs iriliği 

\~•ndatı!d Preu 
Manııheim (Alman) a) 6 -

Göğ,fi daz.la iridir» di) e ışin
den çıkarılan 22 yasındaki gü
zel bir kız bur:ıda e\'Velcc çalış
tığı ıtrıyat mağazasının s:ıhip

lcri ale) lıine tazminat d!ı\'a ı 
açmıştır. J\dı açıklanmıyan satı

rı kız, mahkemedeki ifade~ınde 
patronuna ne sebeple iliten çı_ 
karıldığını sorduğunu ve adamın 
cevaben şunları söylediğini an
l:ıtmışur: 

ı )lans münasebeti) le .\losko\·acla, Km! ıne~ dan da geçit re mi ) apan Kızıl Bırlikler. Geçit 
;esnıiııe ba larında gençlik te ekk/;lleri olmak_ üıeı:_ sivı ller~e istlriık ctmış_ti_r __ 

Köprü'de şüpheli iki ' 
şahıs yakalaııdı 

Biri Türk, diğeri Sovyet tebaalı olan erkekle ka-l 
dm, bir paketin denize düşmesi üzerine 1 

dikkati çektiler 
Dün saat 12 30 sıralarında ve erkeği ka,.akola davet etır. i 

Kadıköy köprü iskele inin par lerdir. Lminin lgor Sav n 
maklığından bir kadınla bir Rus tebaalı o:dıı~unu sn~ l i~ en 
erkek, fienizi seyrederlerk<'.n erl·ek p:ıketin icinde ru-ç:ı mcr 
yanlarında bulunan büyiik b ir ınualar bu lundııl1unu. bun' , ı 
paket denıze dü, ünce. kadın satamadığı için den ize :ıttt!iını · 
bağırmağa ba-laın15 'e ayni za kadın i-e i-minin Güler oldu· 
manda köprü dub:ı ına yana- ğunıı, beyaz Ru:s \P Tur• tebaa· 
~ık bulunan bir andala atlıya it bulımduğunu. lı::or Sadn'in 1 
rak paketi .-udan çıkarmak i • arkadaşı oldu~unu \Md"rmiş \e 
temiştir. Arkasından ayni .an. k'taplarn yazık o'mama-ı içiri ı 
dala atlıvan erkek ise bilakis denizden ı:ıkarmak i~tediğıoi id 
kürekle. · paketi dibe doğru it· dia elmi ıir. 
nıe.iie ,·e dubanın altına sok. KöpTüaltı karakolu komi eri 
mağa çalışmıştır bir casusluk iht imali üzerine 1 

Bu hali c:eyreden halk du- kılaplarla beraber kadın \'e er
rumdan ~iiphelenmi5 \'e derhal keği cmniy<'t ınüdiirliiğünr. c;ev 
vaıiveli köprüalıı karakoluna 
bildlrıni~lir. Gelen poli ter de keınıi tir. Hadise hakkında tah 
nizden paketi çıkartarak k:ıdın kıkaıa başlanmıştır. 

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

l\lorrhon 

t.Göğsiınüz iri vr müşekkel , 
bu hal ise, dahıı nıUtcvaıı ya-
pılı kadın mu.terilerimizi ken· Bı·r erkek 
dllerinden utanriırıyor, belki de 1 Silahsulanma 

Komisyonunda 
Türkiye' nin cevabı 

Harry Morrison 
Geliyor 

Turk llahrrler AlanSJ 
kıskan•rorııır ,.e satışla:rımrz; Daha 
dü<:ihor.• 
D~ru m:ının bugün yapılaca· • 

ğını duyan l,!azeıeıer bir çok ro- : Kadın oldu 
toğrafçı ı:öndermişlcrse de mnh_ 
keme heyeti, duruşmanın cid· 
diyetini vika)·e gayesiyle kııın 
mıdıkeme salonunda resimleri
nin çekilmesıni yasak etmiştir. 
İlk eel eyi müteakip satıcı kmn 
men. up bulıındutu sendikanın 
a\'Ukaıı . biçimli yapılı müşteri· 
sinin, eski patronundan, mahke
me dışında anla ınak ü·ıerc tak
riben 95 dolar tazminat alma) ı 
kabul ettiğini Ö) !emiştir. 

Peynir fiyatları 
Yükseliyor 

Belediye iklı at i•leri muaür 
lüğü , peynir fiııtlarında ki anor 
mal artı~ı nauırı d ;kkale ala
rak. önleyici tedb' r ' er aln1a~:ıı 
tevcs,,lil elmis; bu ar:ıda ikti· 
sat nıüdiirliiğiinde peynir tül'
rarlariyle bir toplantı yııpılmıc: 

tır. 
Bmhaned<' k!Hi miktarda tok 

mevcut oldu~ıı göriildüğii hal
de, peynir fiatlarıııın bazı fır. 
s:ıtcılar tar:ıCından multa~ıı 
yiik~ehilmrsine bund.ın sonra 
mani olunacak Ve fiat!al' 260 
kuruşun üzerine çıkartılmıyn
eaktır. 

Yeni tahsisler 

Ankara 6 (Anka) - Roınnn· 
va i:e me

1

mleketinıiz arasında nl 
~an annda lmzal:ın:ın Tirıırt' 1 ve 
Ödem.e anlaşmaları gereğince, 
mezkur memleketten ithal c•!i
'ccck muhtelif madıl elcr için 

.\nııdnlu Ajan~ı 

l\lexico City, 6 - "irın bir !'a· 
rısın güıe:i bıı~ün bur:ırta gazı'" 
tecilere verdiği beya ·ı:ıtta , 13 ay 
süren bir cinsiyet deği tırıne :.
melİ\ atı dcncsinden soır:ı e:·
kek'lkten kaoınlığa geçtiğini a· 
çıkl:ıyar:ık şunları söy'emişı lr: 

•- Şimdiki kıılık adım :\tar· 
ta'dır. amma e-ki ismim Jorge 
Olmas Ramiro idi . 26 raşında
yım. Daha şimdiden birtok ev· 
lenme teklifleri almış bulunu· 
yor. giinün birinde de ana ;:>la
cağımı umuyorum ... 

Bir ,ıra ga} et nazik aınelıval
ı:ır yap:ın Dr. Rafael Sandovd 
caınneho i ıc diğer 3 l\leksik• iı 
cerrah. bu cinsiyet deği~t:rır.e 
anıeliyııtı, nevinin tamamıylc 
muvaffak o' mus Uçüncii mlıd:ıiıa 
ıe,,idir, demi ·terdir. 

Vücudunun nıırin hRtlarını bü 
tiin güzelliği ile mcyd:ına koya· 
<'ak bir ~ekilde ıkı bir t·lbise 
ıziy nıiş ve koyu kuınr:ıl s:ıç'nrını 
İtı. l~ an biçimi kısa ke:;tırn•is o
lan !\Iarla :>zlcrine <:Ö} le dt'vııın 
etmi~tir: 

•- Kü~ ii!,{ 'ü ~ilmıienberl l:r.· 
d~nlık el· \.!~··· rıyle kdll3'1t' ılJ 
rurum Xiha· l't çekti -;' :ı ı •tıra· 
ba bir son · ı rmek içiıı ame:i) a
t ı: razı • · 1.. ııı. • . 
Bir ltalyan gemisi 
Bir motörü hah rd ı 

ı'ıH"<'lat~d rrl's• 
·cw York, 6 - ·· ç kılada "11 

:ız on memlekeı müdafaa ma raf 
larında yapılacak büYıik kesinli 
!erin düma ekonomıs;nı sarsa· 
cağıııdan korkulmaktadır F.ko 
nomik ve :)o:)yal konseyın 13ırleş
mi~ lılilletere aza 60 memlekete 
~oı=duğu bir sualin .ıooel ~e~
rcter Dag Hıımmerskjold ' ıı gön· 
at>rilen ce,·~plarından bu netice 
çıkarılmı~ ır. 9 Nisanda :ılınmış 
oıan ce\' .plar dün açıklanmı5tır. 

Ne" York 6 - Amerıkanın 
en bıi~uk ı adamı \8sftnı a1_ 

mı. o an Harry l\Iorrison Tur· 
ki~ c ' ) e hareket etmı!'.tır. l\lorri
son Se~ han banıında tetkıkler 
yapacaktır Morrıson bütun dun 
) adaki muhtelıf ın~aaha 400 hın 
i~çi çalıştırmaktadır. 

Kendisinden, dun)nnın çehre· 
sini değıştircn adam dı) e hah· 
sedı'mektedir. 

Amerikan 
Diplomallarmm 
Konferansı 

Ankara Ajansı 

Türk iye cevabında Sa,•unmı 
masraflarında yapılacak kesin· 
tllerin gerek sanayi memlcke•
lt·rin<le \'C gerek e J?Crı kalmış 
memleketlerde is-izliğin artma· Ankara 6 - Ma:mı:ı 11 inci 

Salı eünu 1 tanbul'da Bırle~ k 
s.na sebeo okrailını belinmekt~ A k , Ort " k n . merı ·a nın a ve ıa ın tı 
mesken rn aatını ele alar&k a- ğ d b 1 - 15 t ı · · b"-r 

· 1 '· 1 • d · t ' h u a u un.... emsı cısı ı 
r.avı mem e .. et erının e ıs ı -

1 
k f kt d ki rd. B:.ı 

ı · ı· dd ı . . •t nd e on erans a c ece e ır. 
•1 c m:ı e erı J~8. ıı . 1 a }: nı toplantı\ a Arap de\·Jet'erındeki 

s: hıılar açarak ı;;mlıJ,!e ın~nı 01 temsilciİerden ba ka Pakistan, 
malarını tavsıve cımektedır. 11 . d' Af" i tnnd k ' nu·· · ın ıstan \'e .,an s :ı ı 

Tren kazasmda 
Bir kisi öldü 

} iik E~i er iştirak edecekler 
diı-. Konferıınsın me\'ZUU < c1 t i 
olarak açıklanılmamıssa da el_ 
çilcrın mınt:ıkaları dahılindeki 
meseıcıeri toplu olarak göruce· 
eekleri an laşıl maktadır. Top.antı 
~ a Birleşık Amerık:ı Dıc:i !eri Ba 
kanlığı Orta 'e Yakın Doğu 
Işı eri Yardımcısı B~ road baş· 
kan ık cdt>cektır. BHoad muh
teme'en Pazartesı ğunıi istan_ 
bu''da olacaktır. 

-o--

takriben 15.000 000 liraltk bir İtalyan bandıralı 4500 tonluk 
tahsi~ yııpıl mış ve keyCıyet MC>. - • Xıha• silebi e\'\"elki gere Gc· Emine Erguder in hemşiresi. Mu- • • • 

wrr"r :Ergtıder•ın yenı:r.sı, senttıa kez Bankasına bi'dirilmıştır. !ibolu açıklarında. Giizel İzmir 

E\ velki ge<'e Ze~ ıinburn•ınch 
bir .,ahı deha tren altında kal 
mak uretiyle can 'ermistir. 
Saat 2 ıralarında. Sirkeciden 
Bakırköy i ı ikemetinr )?iden 
94 numaralı marşandiz treni 
Zcyunburnunda ra vlar iizerin
de dola :ın hmet Gümü -e çarp 
mıstır. TckCTlekier a'tında '<a
lan Ahmet beyni parçalanmak 
sureıo le ülmUstOr. 

H. Osman Erkan 
Ka·za geçirdi 

Sönmez. M~llhat Erdolen. Nertbe Bu m:ıddeler meyanında alt· nakliyat ambarına ııiı 100 ton. beş k slik miire!lcb:ıtı a~ ni ;?e 
Ayııcn . Nllveyra Muhııddts'tn annr- mış bin m<'tre mikabı kerl?'ite, Iuk • Kon\'alı . isim' i motöre mi tarafından kurıarıl ıı rak diln D. P. Kocael i mıllet\ ek le· 
~::;ıı ı<~my11a;11 ,80?.~:ı,t!rt ~:~ıh!;1~~~~~ muhtrlif kllğıtl:ır. ('imentolar, çarparak ·b::ıtırmıştır. ~l otörün limanımıza ııctirilmişti r. rındr.n Hıımı.~ O nıan E "n 

1 200 000 1. k t · d İmıiltcn ı~tanbula !:!<'lirken knyınva!d~tcrı, Bihter Şahlnbaş'm , . ıra ·ıyıne ın c pcn- ~ 
tcyu.111. Nlhnt Kızııdenıtr , '11Jnt Sön ecre camı. kalorifer radyatörıe- , Q K U y U N U z 1\ Gcbıe c.'İ\arında oıoınobilı ka· 
mez, Oktay Manço'nun bllytlkannr- rİ. makine iğne'eri , yaş ve kL•ru zaya uğramış, kalçası ve iki ka 
ıerı : \' \ C'İ UE <:ı.S"(TR pi'ler, parafin. vazelin , \'ernlk ve 1 ~lübarck Ramazan pide ıı olmaz. iyı pide her maya 1 burga kemiği kırılmak suretiy 
ll-l:kıo rahmetine kavuşmuştur. ~- bovalar ~udko~tik, hertürlü khı ile olmaz. ~liden:zin ekşimemesinl i~ter~eniz ekmek ve le ağır yaralanmıştır. Yaralı 
nu.uı '1.S.9.54 cumn ıono öfite no.- yc~·i m~ddelcr, karpit ve sana· pidelerinizrie MA YADAC mayıısı şarttır. Haydarpaşa Nümune has tane· 
o.azını mUtı-At.ıp neyıızıt camllnden yide nıü,tamcl kimyevi ır.adde· Telgraf: Mayndağ - Jsı. Te.l · 41964 sıne kaldırılmıs•ıT. Kendısine 
ı:aıdırıınrnk Edlrnekapı Şehltllflln- d ı-.•••-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~e:ç~m~i~o~l~s~u~n~d=e~ri~z.:_. ___ _ <!'ki aııe kab-.n~ d"'nedll~ektlr. lcr yer almakla ır. '• .:: ... 
_:_...::..:._~..;..__~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 

HOS MEMO Ah ne günlerdi onlar •• 

4MA /ZllAIA~ P/$1-
~/NCE P/NZ~A ~
ve-.e/~p/;~; NE.R>:tl/N/ 
iSE YAl&IRb/.~ 
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• H. P. Gençlik Kolu 
tebliğ yayınladı YİRMİ GENC 

..> 

Zahir GÜVEMLİ < Btit t lncide) 
den ddıı &Uyuk bir onem ka
zanmut.ıdır. 

Mem' eketimit.de demokratik 
hıyıun yerle•mesini ,.e Ata· 
tfırk ee\Timlerinin benim~enme 
alili b ir arada yürtltmek lüıu. 
muna inanmaltta),ı. Bu ga~ e
ye varmak içın mem' cket ölçü 
EUnde b·ı- kültürel kalkınma 
haınles•ne gıri~i'mesl ~arıtır. 
C. H. P. ı:ençlik kolları önıi· 
.mUıdeki dört yıl boyunca im 
Unların el ,•erc1~i kadar bu 
yolda çalıcacak ,.e böylelikle 
muba1efette Jke.n bile memle. 
ket kalkınmasına bılfıil hızmet 
edecektir. 

C. H. P. nln genel seçimler
deki mağlubiyetlerini ülkUler· 
den ve prensiplerden fcdakAr. 
lığa razı olmayışının olağan 
~lr gonucu şa,·ar. gençlık kol· 
tarı, çı'ışma hevrsi Ye ,ucun· 
den bir şey kaybetmemistir. 
Partimiz içinde bizlere devre 
dı'mekte otan de\Timcılik Ye 
demokrasi meşalelerin 'n öıımc 
mesl icin her fedı;ktırlıi!ı S<'VC· 
seve kullanaca~ız. Ulkuferımi
z.i gerçekle•tırme yolunda en 
bilyuk ku v' et ka' nağımız de\' 
r'mcı Tlirk ;:ençlığıne be ·ed • 
ğ.:mız :uHndır. • 

10 ra ·ısa huırlık 
C. H. P. il aençlik ko im İs 

tanbulda kuruluşunun yıldönü 
müne rastl;ıyan 19 rayı~ ~ıi· 
nünu b·r törenle kutla,·acaktır. 
Tören haı.ırlıklıırına b~~lanmış 
tır. 

Yalanlanan bir hab~r 
Ankaı·a 6 (Husust) - Ba:r.ı 

gazetelerde Vedat Dir!~li. K:ı
sım Gü ek ve Nihat Erim·n c. 
H. P. den lstira ettiklerine daiı' 
çıkan haberleri bugünkü ı)'e· 
ni Ulus. yalanlamıstır. 

Cezmi Tiirkiin demeC'i 
Ankara 6 (T.H .) - Secim 

neticelerinin kati olarak Win 
ed;lmesl ü:r.erint. Köylü Pr+l•i 
ba~kanı Cezmi Türk. bir (T.H. 
~.) muhahlr;ne demistir k:: 

•Elde edilen neticeler, bek. 
lenmiven ~eylet' df'l!ild;. Bu 
mem'f'ketle mürakabe ve mu
halefetin rnrih tecrübeleri ili' 
mü bet olduğu ü1ere çok ;:üç 
ve ınkıntı1 1 oldııl:unu ve ol:ı· 
cal!ını h·tc bi'e bu sahaya atıl 
mış bulunmaktayız Buna hl. 
naen calı~mııva devam etmek 
n iv,. H~ kıırarındııvıı. 

İktidarın dR mf'.mfekctimiz;n 
hıı,rına inqanı hareket edece
ğinden em· ııtz. • 

c. M. P. 11111 ıôru&ii 
Cumhuriyıııt Mille T'ırtJsi yıi 

nPtİm kuru lu bu~ijn rl}ll'dl'n 
5onra h·r topla:JJ'tyıpacaktır. 
Toplantının ct'nunda hir bPya'l'I 
name yayınlanması ihtimııl da 
hilindt gOTiilmtktedir. 

C. Mıllet J>arıisi liderlerin· 
ılen Fuat Arna ; ~eçimin netice 
sini normal kar~ıtadıklarını; 
10 eu mecl'~e kendi partileri 
bakımından daha kuneıli zir 
dik'erinl: ancak Halk Pıırfisi. 
nin aldığı neticeyi sürt'ri.zle 
kar•ıladı~·Jarını ifade etmi•l:r. 
Fuat Arna, bu net:cenin, bu
ı:ünkn mer'i seçim kıınunur.u 
hazırlıvanlar tarıfından vıık· 

tivle hic nazarı itibarıı ıılınma 
dıiını ~öylirerek bu sistemin 
değiştir·ıme i tüıumuna i:aret 
etmi~ ve dem:stir ki: 

ol\tuhalif nıırtilt'l'l'l 'M<'rli~•e 
kıılııbalık o'~nık ,•,.r almaların 
da miihlm fa\'rl;ılıır varrhr. \Ie 
stla bir harp · ilanı menuuh~h~ 
ol a. bu!:'ünkü h.ılivle karım 
~ac!cre bir parti verecektir.• 

Fuat Arna. ~ecımlerin ne ti· 
ces:nden müle\ eWt inıihıılarını 
rla cöyle ifıırle etmektedir. 

•Bu tam mana iyle demokra 
sinin gerilemesidör.• 

4 faJIS t&rıhll U:Jll!ll?da (I• 

kan lılr yuuınd... Zahir r.tı
l'~mll , zo rene una"' '" .h•1· 
l<f'lttıpn, Ş~hz&df'bUı'nda, ltu. 
1ıırıı Murat. Mf'drf'sHl'nl!,. act•k· 
IJın hlr ••rrl haklı•nda 11muınl 

llklrl•rlnl b•llrtmlştl . Atatıda 
lııı 1arı11111 lkfnrl kıtmını ııu

lata.luını~ 

Şimdi de, Şeh:r.adebası'ndaki 
Kuyucu ~lurat Paşa mcd· 

re-esı'nde açılan yir;ni ~encin 
(aslına bakarsanıı. üç de sera· 
mik ve heykclri o 1du~una ıô· 
rt. yirmi uç erler) re i:n \'e 
heykel sergisinde ıöııimiiıe 
çarpan tablolar üzerinde dura· 
lım: 

halrle, de~i&ık turuncunun §id· 
dttli tonu dolayısiyle, büyu· 
cek bir duvarı mükemmel sus· 
!er \'e ınsanı o basit gôriınuş'.ı 
karşısında uı.un uzun düş[mdil 
re bilir. 

C'. H. r . nın t" ekkiirü 
Cuonhurivtt Ha'k Parti 1 f s. 

tuıbul il idare kurulu başkan
~tından bıldınlmiştir: 

hurbaşkanı, Can kaya' da 

(1) numaralı re im Vivettc 
Şöef'inmi~. Zaten tc:. hır re· 
sim'e i~tirak etmış. Bedri Rah
mı'nın talebesiymiş. Galiba .ser 
sııye katılanlar içinde tek A
kademi öitrencisi... Büyücek 
hır tablo. Kompoıisyon bakı· 
mandan şemalaştırı mıs bır 
Brueghel'i renkleri ve çiz;ıileri 
ıtibariyle Klee'yi andırı) or. 
Ama her ha:de beyazın bu kıı
dar cesaretle k111Ianıldı~ı hir 
haşka recim ı:östereme1siniz 
serzide. YeEil ''c kırmızıyı renk 
nlarak cçmiş. Siyah kontur
lıırla kocaman sathı ufak ufak, 
rakıtl oldukça u~talıkh hlr ş -
kilrle bö'müş. ilk d~fa resim 
teshir ettiline ı:öre, cidden i· 

Gelelim LcyU G:ınmı'a ..• 
(25, 26, 27, 28) numara'ı rl'sım 
ler onun. LeylA Gams•:.'ın bır 
seneye yakın zamandanben ser 
ıisi olmadı. Buraya dört yeni 
tablo vermiş. Bunlır:i~n nalıir 
mort, renklerinin can ıtı~ı~ le: 
portre, az çok siyah çız,ı:ilere 
ve sıö ı:eye yer vermesıvıc öte
kilerden ayrılı) or. Le; la G:ım· 
sız (dikkate de~er olan tarafı 
bizce en ziyade bu). hcme.ı hrr 
~cfcrinde yeni hir arastınnayla 
karşımıza çıkıyor: Y;ı deği•ik 
hir paletle, yahut rcsmr. ait de· 
~er erin bir kısmını feda etmis 
veya yeni 'rıır tana u 'aşmış n. 
!arak . .Ru defa , sıislcme sanat· 
'uıylr., yani rr.smi siislcyici 
hır unsur sayarak, hunun ya
nında ona klasık anlayııa ya
kın bir defer ka1andır11rak, ya 
ni a5a~ı yukarı iki 7.ıt anlayı•ı 
uyuşturma~ıı çalışarak boyamış 
tual!erini . Bır df' şunu ilave et 
mrk ~l'rek: Lr.y'a Ganısıı'da, 
P<'k u~ııılaşmı~ bir •anat:.A!'ln 
rahat ve scrhest çalışm.ı tarzı 
,·ar. Kolr.yı tcrrih e tmrınckte 
bcrabrr, yine de. güzr'ce rlU· 
şünrlü~il bir tertibi :~ha'. ılı,... 
rli~i ıııhi boyamak J :-zusıı hA· 
kim onrla. 

•İstanbul mıllctvekiU:~i ıç·n 
hem6erılerimiıin 2 mayıs pazar 
gunU kulbndık arı ovlımn ta 
nılı f1 seçim kurulunda dün ta 
mamlanmı~tır. 

Cumhuri)ıe• Halk Parfüi il 

Bakanlan 
(1'8 ı 1 indde) 

tıirlil ter irler le hu'ıınma'.: i•tr· 
>·enler olmuştu ... Fakat Nt e\·a· 
:ıatin fstanb•ıl :rıilletvc.kili t 'an 

idare kurulu olarak van!ığımız 

1 

~rendere.s':e Kıiprlilıi 'niin maz. 
ne ıcerl'-i1 memnunuı. llatalannı almak ,.e nani te k.· 

Seçmen vatanda larımıu. b 'Atı ile temas etmek icin yaı-ıl· 
!e minen vl! maddeten vardım . 
ede.n hem$enlerımize şukr;\•la dıtı tahmın edllmekteJ,r ve Jcv. 
rımııı arzetmeyı bır borç bılı· kalade hiç bir tarafı bulunıı1l" 
rlz.• .ı maktadır. 

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

kah·•I etti 
lh bakan 1~t•nbulrla 

lh~bakan Adnan i\ff'n'l'"t't:• \'I! 

Oış keri Rakını Fuat Kripriilti 
dlin lstanbula s:elrrı \ tir. Ba•h.ı~ 
kan ve nı( İş'eri Bakanı ~ehri· 
mizde pBZarte i ıününe kad:ır 
kalacaklardır. 

Seçim n•ti<'elerl 
• Ankara. 6 (Husıı~t) - Siva~i 

mahfillerde ~ııçim neliceltri.•ın 
munaka~ası günün tek mevwu 
ha'indedir. 

Seçim neticelerinin k:lt'I ni•· 
bl'ti henüz rr.men açıkhnma· 

1 
mış, fakat umumiyetle yüırlc 
63 ünü Demokrat Partinin, yiiz· 
de 3.'i ini C. H. P . nin ve vii•de 
bir buçu~unu C. M. P. nin aldığı 
öylenmektedir. 

)Talat\& D . J>. te~ki'l'ının ~fa· 
lalya ~~çimleri hakkınd l yük· 
ek seçim kuruluna bu !;unısı:a 

itiraz.da hıılunrlu~u ısrnrla öy
!enmektcd ir. Bu itiraıda, il ~t· 
çim kurulu aı.ılarınt bazı \'tr" 

!erdeki e•;im ~andıkları::ıııı yer· 
!l'rinin hl'cl ıılmedi~;. bım sıın· 
ılık l>aşkan':ırının rao:M;l~rı 11'10 

ı:itliği. hu yiwlf'n ur ı l ıiyl'leri
niıı s:inclık ha ınıh h•ılunama· 
dıklıırı bildiritm,. ~tdlr. 

Ilu itlrU tah:ık:CoıJ.: edtrrk Vl' 
'falatyaıla ~çim erin yı>niden 
yapılma ına karar reriteeı•k o· 
hırsa huraıla n. l'. i';? C. H. l'. 
nin Yf'niclcn <:etin ?ir mlicadelı0· 
ye g.irme~i icap edecektir. 

yi. 

(13) numaralı re:;im Musta· 
fa r:sırkuş'un. Bu re!ml ele. 
ergideki tablo~arın çnı!:ı rıhi 

daha önce ı:örduğümıizü hatır
lıyoruz. Ancak E ... ırku~. yU1.. ıfa 
dl' 'erinde pek gamlı gôrünf"n 
hu resimde, ifade 'J3kımınd:ın 
sıyah ara çok şey ':>orçlu. 

(16 ve 17) numaralı re~im· 
!erle İvi Stangali, hassasi~ eti· 
nln derece ini açıkça göster· 
miş oluyor. Biraz k1ilümser, 
)alnız bı':i ve dıkkal! d.ıyan· 
mıyarak, rahat, fakat islek~iz 
~:ııısılmıs resimler .. Hakkı yok 
mu ressamın? Bır •anat hr.ves 
lı i kı, i•te tahsı linl bilirmıs, 
hallA be 1i bir ;:örüş \.:aıanmış. 
Öyleyken senede bir ~ergi ya 
açar, ya açamn. Aç..,a bile k iır.p 
hıtap etliği meçhul. Ya resim 
satar. ya 'alamaz. O halde, bu 
i.i me lck olarak seçmis~e o 
re~ am ne yapar? İ\-i'nin rahat, 

Heykellraşlara ;:elince ..• Fıl 
rcya Kı ıç'ın blı'kııç par;;: ese· 
rinf' hakanca, Maya'da epr.y ön 
ce açtı~ı sergiyi hatır'1dım . Kı 
sa zamanda. isın :zcnaat tarafı· 
nı nasıl da ha'lcdl\crm ı ; •.• Hal 
bukı, renk ''e ıie•en b~k•mın
clan, srramık"erinrle o!dukca 
kfımi' hır ı:örünü~u v:ırdı da, 
e indeki malzeme~ ı sıcrcktlıli 
şekilde kul'anamı~ ordu. Şimdi 
o ııüçlük erin hepsi halledı' · 
miş .•• A loş ve bilha~sa A 1ı Bü 
tün'le Kuz..;:un. kendi an•:ıyış· 

!arına ı;ıôre Heykel°c ve s0 ra· 
miğe tamamble yeni bır gô?.'c 
bakıyorlar ... 

Yok, yok .•• hunca "'Pri bir 
arnda ;:örmek. ~·eni re~mimizın 
özü hakk•nda gerÇ.!k'en yele· 
cek drrecrrlr. fikir -.·e rı•·or in· 
~ana .Siz de ~örün, m •ılı akkak .. 

kolay ve aklı ba ınrla bir fırça· ı Pötürge'ye kar yağıyor 
<lan çıkma re imleri insanda 
i ter istemez böy'e dücüncelcr Sehrrtnlzde ve mcmlC'krtin 
U\anrlırıyor. ihtimal gri , ... si birçok yerlerinde. ;ıj!ııstos ııvı
yııhıı faz'a yer \'<'rmc lnılrtıdir. nı hatırlattr bojhıcu sıcaklar 
Mııliım ya, renk erin p•iko1ojik devam tdcrken Malat,-anın Pli_ 
te iı1trini yah:ına atıım;ı~ ıı... tiir~e ilçe.inden ~lınan bir ha. 

Adnan Çoker, T.iitfii Giinay. her. hayret ııyıındırmı tır. M~
Oktav t:ündav \'t' Abdumılı· latyarlan bildırilrii~lnt> ıı:ire. Pö 
mıın ·Öztoprak'ın r<'S m eri. da· ı tiir~cvl'! !fıra laon kar a~mıık· 
ha önte Maya galcı'i•irde srr· ta \e civar ~a!!lıırı bC'vın: bir 
~ile mis vP bunlar 'ıa:Clı::nrl:ıl:i kar tabakası örtmüş hulıır.mak 
dil~iıncelcr bu . a~!alarda Y•'r tadır. 
hu'mııs o'rl11~11 kin. o tikir!Hi '\'.ne ayni haherrlr.n ö~renrli
~wağı ~ıc•ağına tekrarlam l~a ha ,eimc ızörc Ma'at~·adıı ~ldrlrt· 
ret yok. Rıını mukabil, I<'<'rrııh 1i hir do'u ya!!mıs vr. meyva ll· 

Başağa'nın ıann~eıim )epye ~açluı ehrmmijetli surette za 

• ni hir •non - figiiratif• lv1e 
kıır51laşıyor11z. Ftrrııh Ra~aj!a, 
hu ba~it tah oda. renklerin an· 

rar ;:örmüştiır. 

Yalanlanan bir haber 

eden la ması hakkında mevcut kai· Ankara, fi (H11sıı~i) - Mc· 
murlara kanun a (;;.) ın edilen 
ıkr;ırniyelrrrlen ayrı olan~ onu· 
müıdeki hayra mıla hır maas ik· 
ramiye dah~ verı'ece'•i hak ·ın· 
da bir gazetede çıkan haber ;;· 
lahiyrl 'i mahfil er tar:ılından 
il') it r.rlilmemlş, kanurtP.n buna 
ımkan olmadığı i'a\e o'unmu~· 
tur. 

Bty· delrri tam bir hılgiyle tatbik 
oğlunrla kendisini': karlın bul- ettikten ba,ka, o kadar ba it 
mavı vııııd l'den iki ~ahsın 1-4 bir şekil \f' ~ema içinde kompo 
bin. Jlra~ını çaldıklarını bildir. 7.İ~\·onıın da tn giizcl neticesi· 
mi~tir. Yapılan tııhkikaıta, anı· ne 'arı~or. Do~rusu, bu dere-
k.ıta kadın trrn'n eıll'Ct'k olan- t'f' n malzemeye böyl" giız<'I 
l:ırın honıo rk~iielltrılcn :-:ermi bir nf'ti<·l' almnk :ınrak kuvvet-
VP l\felııııet olılııkl:ırı :ınl:ı ıl · li rP. aınl:ır:ı verı:ıi. nasit dr.· 
mışıır. S.:ınıkl:ır ar:ının:ıkt:ıılır . ğil, sade. ııcndıı i giiriincliiğli 

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

E. ÇOK SE\'İU:S iKi AJt'fİ S'I'! - Ameıikıı'ıla tn çok atılın sintnııı ınec·muıı ı ~lan °Phntoplay. htr yıl okıı'·~ıruın_rı. !'~~.ınıla lıiiyiik hir anket tr.rli,plrr 
ve bu ank'-ttr r.n ~ok rf'V alan kactın H' erı.,.ı,; arli tırre hiırr ·Altın l actatra• vıonr. ·Phntopla~·· ın hıı yıl trrtıplrılığı .. .ı ıını-ıı Hın :'\laıblya Ankf'tı nrlc 
en çok re alan iki artist, ) uh rııla .rcsimlrrini gnnliiğıiniıı lan 1.aılıl '' M~rit ·n Mnnro, ~I mıı$1~ır. 01.ıı~ 111·11ların r.n ~nk h r!,.nıfıkleri film ise •Curadan 
Ebedı)cte Adll• ~er olmu tur. Du fılm ayni ıamanda yılın en b11 arılı fılmi olarak Alı.ademı Mukafatını da ı.&unmı~ bulunmaktadır, 

t 

uENE!?Al Ali FUAT CE8ESOY~ 
_ Bht' t._~ 

1 
-~2 -

Mosko,,a 'da Eıı,'er ı•· 
aı kadaşl rıyl teuıa~ 

a 

Ru•l•r, Berlin'do bulunan Enver Poıo'ya ıahsi ihtiyacına ıorfodıbil"'1' 1 
kaydı il 500.000 mark gönd rmiılerdi. . ) L_____ ~~ 

ihtiyaç varılır. . k!Yr.:~ HALİi, PAŞA l~ 
lİÇU?'CÜ MEK'fURU 

Halil Paşa. 16 Ocak ını de 
En\'t>r Paşa~ a hitaben yaz· 

dı~ı ve 18 Ocakla Bahaedd.n 
Beyle ı::iınrlerriıgı uçuncu mek
tupta da aynen şu satırlar var· 
dı: 

oln.I 1921 iı"ledc'l .ı.onra 
Kııra Han"a snrli tuın. Jkı nu· 
maralı mektı.bumda :ırutliğint 

hususata ı laveıen söy'r.rli~ı her 
HClı itlr mevaclın ıid ııitı sArn:· 
lerıne arzcdilme inı r;ca e'miş 
tir. 

1 - Tarafı samilcriaden :ı:in 
derılmıs olan c1ört mek•tıp ,ı:e· 
cikmis o'rluğundıın dıınle i oır 
<len :imdi vasıl olmuşıu:-. Bu~· 
!arın ceubı \aktind .. verilme
miş olması bu teahhurri.ın mun 
baı tır. 

2 - Almanya \'e ltıılyııdııki 
mubayııat mcse e ini lanıim et 
mek ve orarlakı memur ara i· 
cap eden talimatı ver:nr1

• i.ıze· 
re • Vurofski • namında hiı- z:ıl 
Rerlin·e ,ı:ondr.rıliynr. Bir oıı

c:uk iki har:a~ a kBıl:ır Ber' inc 
muva!.alat edf'ccktJr. 

Şayet hu tmhe karlar z.Atı 
de1·'ctlcri bır tarafa hareket et 
mrmis hu lıın ur a. z.Atı drııilc· 
rıyle mulakııt içın talimat al· 
mıştır. 

3 -- N6mı alınize 'lir lrurier 
ilt rllin. J;U.1921 • b~;:; yuı hın 

mark ::onderilmi$tır . .!\ara Han 
bu paranın ureti sarfının em· 
riniıc tabi o'duğunu ıfad~ et· 
ti. 

Bunun muba~aat par:ı•ı olup 
olmad ı !ıı hakkında~ -ua'ı mr. 
kar~ı. bur.un aı hı:- par:ı nlchı
tunu ,.e bunun•a c·llha, t•'chi· 
zat miilıa) .. a erli'cm;y,.ce~ıni ve 
şah i ihliyııcal için sJrfrdilec~· 

ğıni ve ~ayet mi.ımkun olur na 
bır mıktar dipç.ıklı mavı.er ll· 
bancası ve fi,t""i gıinderıliı-<e 
pek nıemnun olac•';., l arını ifa· 
de ettı. 

Şayet, Kara Han·ın \'asıl nı· 

rlut:unu hıldirdiği ditı-t meklu
hunuzıın hirınde bir ı~ !çın boy 
le 1m paı·a talep edıl mcrnıs ist>, 
bıınun 2. numaralı mektubum· 
da ıır1f'ltiğım veçhl!e Anadolu 
ya ;:eçtiğinız takdirde; belki rle 
bil'intihap Anadolu !ı~ikı'lm"lİ" 
nin elıniz<' geçmesi muhtı?me l 
olrluğu hakkındaki btvanatınıut 

tesiri olacak ki, ~imdırlen bu 
hu u,ıakı ışlerımize ait sa fi. 
yata karşı'ık olmak üzere rnad 
di muavenette bulunarak !ula 
ılo tluk göstermek ıdemi~ ol· 
maları da varıdi hatır olabilir. 

4 - iki numaralı mr.ktubuma 
leffcn; Trabıonrla Şıikrii Be> i' 
~e lmi~ olan me:O:tup arı da !<''-" 
dim etmiştim. Mu maile) hın 
mr.ktubıında hah eltiı:i tc~kı'a
tın ıierect> i ve hu hususta 1a· 
tı dmı erince \'erilen talımat 
hakkında liızımı kadar maltima 
tım yoktur. 

llu husu•ta zAtı s~m lrrince 
trn ip bu~urulan t.ı~ımat rlıure· 
slncle C'ercyan edlvo: .. a. talep 
etlik eri muavenctı :ıak.livenin 
kısmen yapılma ı ıaı .. ndır, nı· 
lckım !'l ll.l!l20 tıır•hli mtktu· 
bııııuı ıi1erinP bu tes'dıııtın tev 
sıi hususunda ::erı>1' Şü'trLİ \'e 
ı:r.rck Anarloluya ::<'rmi~ bulu· 
nan s~mi Reye )azmı~ınt. 

Di~cr C'ihrıtcn, yinr. e\' ctre 
arıcttiğim \'r.çhile hura~ı m<'I'· 
kr.z olacak. hen ele hıı:-ıırııı ka· 
lacaı:ım. Bura<laki Tıirk ve ;:cıy 
ri Tiirklere sarfedilmek ve k::· 
1.a kuri~·r. te~ki'atını l<'min ,,.,. 
idare etmek üıcı e Je p3r;ıya 

* l'EHın Ti' ATROStı 1:'11:-00\ t 
ROı.t \iti - ru emh~. Cumarte•ı 

IH OH 
~e Paur Hftl 2ı de, •:rrıca P12u 
13.30 da \ \ ı ı K17 • Yar.an. Jı.,qu· 
u n .. aı TtJrltç.,,ı: ThAan B"ran. 

1-• 1 * GC..,~Llll fl'\ATKll il - 00· 
\'LR \ 01.l • ltnmeoı 3 p~rdı - T•· 

1 un. A A Mllnr - Turrteaı. U Bu· 

1 
AMERiKAN 1 rıan • E&hnere ıı;oyan : A•nl oııııgıı 

1 
Salı, Çnaamba ıUlre 20 30. Çarı;sm-

8 U J. , LE R 1 ba matıııA ıe.:ıo • ıı:mınonu Otnncı 
LoKtllnı1e. 1 1 j: l 0.1 l,.15 OPOlETI • \TR~t.\ 

1 • Anl maro ı ı A\ cı - Buruk oııerrt 3 perde. H~r 
et• 2ı 11e, Çar mba. cumartuı H 

1 • Uzun omür 1 P&::ar matllıt er.at !.\ tı "' her Pa· 
• Yumu,ık çııh,ma ı urtuı. Tel . ·0353 

1 1 * l EVH'D BlLG!!: Op••etı - ıSe-
• Fazle kuvvıt çim Arlte.1>. oıı:ret 3 perde r eıert 

1 • Benzin tasarruftJ 1 u.aat 21 de Mab!cı de cıımı.rtc ı pa 
ur matine ıa'te Tetdon 43134. 

1 Sıı(ilayın ye~lne 1 * KtÇUJ\ SAHM:: - Çarşamıııı-
AMERIKAN BUJILCRI can t-~şka b~r ııece aut tam ~ı de. 

1 1 ı 
Salı, Cutn aıeoe mattnuı n P•· 

_.. TUt\i,• u ... ~ Mııııı•ı:.ıl!ı - ,. uat tam 17 de !'" \\ ı , 1 

BAHRİ i~MEN ~- I ~~~ ~:;~~·- 3C.~cl~~~:- ı::,:n~~~~: 
q, - ı lab • Teı 4?215. • 

""'""'" ~= 1 SiNEMALAR -ı 
~ r ırnıır, z •'·d·• ao 

Tel ı l24' • UU 

T••;•· UU!tıl il"!!! 

!"h•"-1, ııtı•hl a.•~eıa, atıaır.u llvı 7 

ttı ı ııaeo mu 
hl;r ltnıım4' 

, l!ır..-t.a~•r Poıtı tı~ 14 hl • uz 
Talgı o •• ,~,. I! ,. \:r. 

tıı \ oC'iı u ı..:ıHl.11 

* AL.KAZAtı . 'Iet• 42.\U - Tıcca 
l'laLakhıuıclerı . 

it AB lel. 443'4 - Htrku:n K•· 
d..ru. 

1ı: ATt.A.S . T•l : 4~a3~ - tn·ı~am 

*' rı.HA.llll..\ - 1931 A rrupaaı • 
Otın Juuı. * ı:;ct: nı : at5~3 - s.:ıı..aıc K ı· 
tarı. 

* LALI:;: Tr.1. 43393 - Htr.ı:uın 
!tadını. 

L0.ıt6 · ııı. 4o~ao - lleıeıı. mı7 
c~t.aıı mı? 

Bu gibi hler ıçiıı ~ ı0~ 
\e fakııt mıktarı ~~11\ .. t 
hu parayı burad~ ,.5~ııı • 
j temevı muvııfık ,. .tı:•t • ı:tr• -t GP.rek teşkilata, \: üı':A 
hu~usata ~arfedıln1~rı ~:; 
dr.ri en bes ) uz bılr' '1 
miinasip mıktarııııııııi ıcl 

·•me ı mıma gönden ~ 
ederim. o{lı b ~ 

Şayet bu M• ~ 1c tf 1, 
1811 • bil 

~asavnır buyuru . r!• 
J:ayri kHi görlillı); ıııPll' 
salla mühimre \ ııerı rıı 
par;ı laltp ctrn~~11dıır ,r 
her zaman mürn ;. Jl1 i 

:1 -- Kara tıa~· ır'tı t 
vaktiyle Şarkla ı)I j-;t , 
lik o'du'ı\ıarınd.a~· 1Jı'l1 
biilün Sıırktakı 8111 1ııtd1 

ıamaniy e anla)ıP1 çı :.1 
rr.t e ., 

ve elan bu «U " 
ıar•n 

olduklarına na rıııı t 
yapmak ı. terlık e 
lamış' ardır. 

1
..,.,, 1 

ta nıa u •' Hu hu uc so'" 
sr huna nıııarılll 

0 
"ı ,~ 

meti rlr. JnS!ılizJerı .. ı IJ 1 . . . nıt•• ıt!I 
ki pr<ıJelerının h•' f 
ait tr.dbirierı itli , 
tiyor. ııı•' 

6 .... Kara l{ıırınc • • 
muminin bur<11 a 1111 dl 
~c l mcmı~ o du~u 
~or. ı.,c~ 

7 _ Ankaranırıkı;ıııı!1 

kıl'eri o'du~u h~ıııat s, 
hıırıciyrsıne ıttal. t• si.., 
tir. Bu hususta ~ ııt s' 
ele nıallımat ıııe'' A 

' ıı• )Uru m11~ı. • ııe ' 
R - Zatı ~11 rn J;tııP 1 

dan ;elen iki m:tııP t 
Beye a il hir .ırıe Jlll 
dim cdi: miştır. <Pt'' / 

l lst. Lv. Amirlığınden Verilen 
Kıtaat llônlorı t 

-l!!!!lll!!:!:!!ll!ı!!l!!l!!!!m!!!!! _____ mrıı_91!!1!.-ı~aca~t ·, ı 

Kasakçılıkla ilgili yenı 

bir tahkikat 
Bır muddet once Bcyruta ta· 600 Dboüıu ça ır açık cksıl tme t'e ıu•U , ~ 9 

rı~l kıyın tı haız altını r a ko· ı 22 lııa, eeçıcı temınatJ 090 ııradıı. Jhıılt ı 1 'd~ '! / 
kaın kaçırırken Ankara hau a· ~amba aat ıu da selımı)e \ s. ::;a. Aı. ı..o. (11~ 
lanın da yakalanan ve durus!'1a· Şart namesı kom ~onda ~orulu r. 
aına me\kufcn devam cdı°tn ~ 
Merzuka A kı;am hAdısesiyle ~eh· 'it 

1 
ti etil 

rımiıde ı le'A'rıat veya Mii:'.<'Yl en A a ıda un \e miktarı > aııh ıkı a~ ı·ı pa ııcr e 
adını kulian n bır kadının aJA· tc kapalı zarfla hiıatıırıııda ~aulı gun ,c sa: r ı;of11,, ıl 
kası gorU'd!.ığU ve btı&!il?lerde Sa. Al. l\o. da atın a!ınacakt ır. Şartııaıııe b~t ~··~ / 1i 
bazı klmselerın ıfadelerının 'li· rulilr. leklif mr.ktuplarının lhı1le rıaaunden ı5~5 ı -
nacağı oğrenılmı~tir. dar komısyona , erılmesı. jııalt 

Bir Japon g misı battı 

Tokyo, 6 (A.A.) - 900 ton· 
luk bir Jap('ln yiik gemı ı bat· 
mıştır. Mıirettebatıan 3 klşl bn· 
~ıı1 muştur, 14 üne de ~ayıp na· 

1 
zarıyle bakı1ıyor. Ajikawa 1aru 1 
ııdlı j:l'mı bır kaya,·a tarpnıış v~ 
'°ok kısa bır zamanda batıuljtır. 

Cinııi )tikt;ırı nedrli G.1'rminRll 

Taze bakla 
Semiz.otu 
Taı.e soğan 
Taze !:-akla 
Semızo•u 
Iue aojan 

Ton 

12 
18 
20 
12 
18 
20 

I.ira 

3'i00 
5220 
3500 
3600 
5220 
3MO 

ı.ıra 

270 ) 
391.5 ) 
2525 ) 
270 ) 
3915 ) 
262.5 ) 



Prcn r.slr. niş:ınlırnaeağı geçen 
sene siı} ıen<'n Albay 'rlrn nscd 
Son n~anıı: l..ord C'.ırneglc 

!akat aralarında da kavı:a hiç 
bir zaman eksik olmazdı. Gı•
orgc \'. in \0aftiz oğl•ı 24 scne
denberi kra ' ailesinin her !er· 
dine kendısini Se\'dır:ne ını h l 
mis fakat en çok Marı:urrit ta· 
rafından sevilmişti. Prcn. c~·ın 
kuzeni i c geçirdiği cğ!e nccll 
glinler harbin başlama . !)le ni 
hayel buldu . Dalına ~l"ırşııl 
.Mounbatten'ın izini tııxırı eden 
genç Lord Cam• •ıe hl W da, 
sa\'l§mak iı;in Bırmanyaya git 
ti.. 

Posta müvezziinin yakısıklı 
askere getirdiği pulsuz mektup 
ıar arkada~larının dikkatini cc 
kı> ordu, İng iliz askerleri bö) le 
mcktup'arın ancak Buckingham 
Pala c'darı gc di ini bi ı~orlar 
d.Cın '.il ·ıc ı 
ee\ap lcrırdi, Noelde vatanı
na donclüğü zaman Prenses 
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BEYNELMiLEL PORTRELER 
,....~~--_,_.....- ..... - ---- ..... ~ 

Komüııist Çiıı'iıı 
Dışişleri Bakaııı 

. . • •..............•••.•••.••• 
Marııucrifin ctnfını sıırcn 
l!<'nçlPr gruhu tabii göıiiııch•n 
kaçmadı, fakat )·ine de eskisi 
gihi mera i mlerdc, b;ılo'aı da. 
kuzlninin yaş günTcrin.ie görü· 
lü~orılu. 

B undan bir kac giin e\'vel de 
Pren, <',,in 23 yaşını kut:a· 

nıak icin Balmoral ş:ıto.,unda 
\erilen baloda Ja'l\ı~ Carne~ie 
de \'ardı. Baloda Prenses!,1 d;ı
ha çok kuzeni ile :l:ınutmed 
herkccin dikkatini. Peter To v 
send'den sonra genç kadın üıc 
rlnc çekti. 

Kra'ic;c Eliıabelh H. ln kar-
dr i son g!inlerde Clarencc 
Hou e'a tıışınm15 bulıınııyor, 

Zevkine göre döşetti~i }:usu· 
~ı dairesindeki plfıklarının, ld
tap arın, 11ntlka vaıoların ve 
bilha sa kendisine vcril<'n he· 
dlyclrırın çokluğu göze çarpar. 
Ana krali<;e klic;ük kızına ev· 
ıencliği zanııın, Cl:ır"n lloıı~c·ın 
bü!Un dairelerini Yermeği dii· 
şünüyordu, halbuki genç pren· 
fes Windsor DukUniin ı'.\l"lle 
Simpson ile bala~ la'"ını geçır· 
dikleri Fort BelY('der calo~uııu 
i ti)or. G:ıllcs prensinin PP· 
tırclı~ı sarıl\ ın muh~rşem havu 
7.Una, Kralın se\·gili~i ıçin t:ıh· 
tından Icr:ıg:ıt ettigi lo ~cne· ı 
denheri daha kimse gırmrmis· 
tir. Gcçcn'erde Prerı~r~ \fıır
guerit Fort Belve:ler'i iki dl.'!:ı 
ziyaret elti, ilk uyl:::lıoi <'niş· 
te i Prens f'hilıp ile yapnıı•
tı f:ık;ıt ikinci dcf:ı ken<lisir.e 
rer:ıkat <'drıı arkııdıı~ının hii\"i 1 
yeli lam nıttııa iyle :ın·a : • ' ama 
mıştır. nclki de o ari:tıd:ış ,Ja· 
nıie Carnel:ic'ydi. .. Kiınbilir ... 

Romııda Geçen T:ııiı. isimli 
« fılmıle l ' rt'n es Anne ro 
IUnil oyn:ı~un ingiliz artis'I 
Andrey lleplıurıı'in bir kaç sc· 
ne evvel Rı'lmayı ziyaret eden 
l'ren es l\largueriL'i çok güzel 
ttmsil etligi söy'eniyor. 

Mevzu Romada geçivor. bura 
yı zi~:ırt•le gelen Pren~e~ .ı\nne 
bir gece serbest h~vatı t:ıtnıak 
nı:ık~:ıdiyle lıulund 11\ıı rkılik 
binasının dll\•:ırlarıııı aşıp SO· 
k:ına ı:ıkıyor, o sır:ıcla ra~tl:ıclı-
ır.: ı;tnc• ve yıık151l:lı Ar:rrik:ılı . 

Aslen aristokrat bir aileye mensup olan Chou 
En - Lai, Komünist Partisinin en eski ve en 

muktedir liderlerinden biridir. 

Çinlıler kendi geleneklerine 
göre bir insanı •YU\'arlak• 

\"e •dört kö~e· o arak iki bü
) ük kategori) e ayırırlar. • Yu
varlııkı insanlar halim selim, 
sakin yaradıJışlılardır. Aksine 
belli prcnsıp rre göre hareket 
edip, ı:e\·inısiz olanlara da 
•dört kô,e • del'ler. 

Cenevre'de on gündenhcri 
de\•anı etmekle olan konfc
rıınsta Koıııiiııi t Çin'i teınsıl 
eılr.ıı dclr.~a,)·onıın başkanı vr. 
J)ı~i~led Bakanı l'hou En Lai 
•YU\'arlak• ııpe giren ınsan· 

!ardan biridir. Cenııyetle dos_ 
ıane, yakın bağlar kurmasını 
bılen, ga)el kolaylıkla ve çok 
dost edıncn; yaşn) ışında aşırı
lığa varmı).ın kamil bır ın· 
sandır. Dünya diploması ile· 
minin hıç yabancısı olma)an 
Chou ı-:n Lai bıl hnssa Amerika 
lılar tarafından gayet i) i tanı_ 
nır. Daşkıın Roose\·cıt zama
nında \'e daha sonra Generııl 
George Marshall, Kuoml:llang 
ile Komünist Çin arasın•l:ı bir 
mütareke ~ :ıpılnıası için akıc· 
dilen müzakerelerde onunla 
sık sık ır.mııs etmişlerdi. 

Çin komünist liderıeı i ara· 
sıııda çok iinenıli bir ~er isgal 
p<lrn En - Laı. parti içinde de 
\facı T~c - Tung'tan sonra ge_ 
lir. Rıı )a'da Mololov'un iş· 
gal ettiğı ıne\ kıe bc,rıcr hır 
) eri \ardır Komünist Çınde. 

c hou En - Lai, yapacak iş 
bulamazsa hası:ı olacıık de· 

recede encrjık \'e faal bir in· 
sandır. Modern dün)a mese_ • 
lelerini g:ı~ et ) akından kavra· 
mış olduğundan hcrh:ını:i bır 
ınunakaşıı esnasında kolay ko
lay ııltedilmez. Gayet analitik 
bır zekfısı, kuvvclll bir hafıza
sı ve if:ıde k:ıbiliyeli varrlır. 
Rlitiln bunların )anı ı:;ıra usla 
bır diplomatın sa'lıip olına'l 
gerrkcn :ıktiirllik v:ıı.ıfları da 
k!'ı!i derecede sağlamdır. Sı
rası ı:cl<liği znman ko aylıkla 
:ığ!nr, sırasında bağırıp, sıra· 
sıııda tevazu ı:östenncyi çok 
iYİ bılır. Ort:ınıektrp t11lehe i 
iken tı•ııı!>illerde kadın rolleri_ 
ni hep F.n - Lai'~ c Ycrir"cr· 
ıııi,; ama bu onun efemine bir 
tip olma ındon değil dP, kcn 
dini ga)et i~ i idare cdchilcn 
hır alclôr oluşundan ileri ge
liyordu. 

Çin Komiini~t Partisinin ilk 
ü~ ell'rinricn biri olan Chou F.n 
I.ai :ı len ne kci) :ü, nf' ele iş· 

('hoıı ı:n Liil 

çiclir. Çin'ın e kj bir 'M ncla_ 
rin :ı•lesinc men upıur. Aı'e 
gelenek eri icabı olarak ı i 
!el efe 'e benzeı ı ıl m eri' dök 
mcktcn rilç kurıulclu \ r Frıın 
sa'ya f~tti. Komünı.st l'arli.,i· 
ne girişi 1021 ) ılında burada 
bulundu •u z:ımana tc~ad.ır e· 
drr. Koııı!ini t l'arıısiııin Çin· 
de kurıılusıı da hemen hemen 
aynı yılludadır. 

Fr:ın a"<laıı clıiııü~üııılrn ~on 
ra Chiıın~ Kııi - Shrk'ın nıii· 
cllirll'ığlinli }aptıi',ı Askeri Akıı_ 
drmlnin ıvao;i .:ubesinr ekrr· 
ırr ttı} in edıldi. A radıın gec;cn 
çok kı a 'lam;ııı son:ınd~ kı· 

dem nln sı\ıı.si söıc:ısü olmak· 
ta gec kmcdi. 

~2 ~ ıllık :ııart' ha~ ııtınrla bir 
çok si~ asi \ azıfclrı· ı:örmti~ \ <' 
parti ıcındc ı;ıkıın ihtilfı!'ııra 
karı,.mış o m:ısına r-ı"mrn ker 
dini hareaınamı", n1rmTrkcl'· 
nin ı'cri !lelcn :ııolıt·~:wtarın· 
dan biri olmıısını bi"!1ı"şt:r. 

Xcw \'oı k Time' ı:a1rlr. 
ı;inılrn ı;c\ irrn: Or. ,\1, 

. 
Açık Eksiltme ilanı 

·' 

Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

1 - Matı!~~<'~!! için !l54 al\ça yılında partiler halınde 
(3000) k·ıo dan:ı. sığır kıırac·~eri ıılınııraktır. 

2 - t uh:ımmcn bedeli (6300) :ıradır. MU'iakkat lemina· 
ıı (472) lira 50 kurnşlur 

3 - İhalesi 18. Mayıs.954 şalı günü saat 15 de rendikıc
ki mile sese bina ında ya:ııılacak•ır. 

4 - 1haleye girecekler ihale saaıindrn 2 ıı~ııt c\'\'f'J Kııt'
!nl :-.ı nlmüdürlüğünc teminat akçalarını )alırmış buhınacıık· 
l:ırdır. 

5 - t •t<'klller bunıı :ıit ~a rtnameyi mlics r~e mijdiir:U· 
ğlinde giirelıilirlcr. (5138) 

• 1::m·tednin CC:re~oıy l'Pcl:) ıır 

.ka.~ından gidiyor. Genç ad:ım 
evine .,ıgınnn kızın her tarafta 
aı'an:ın l'rf'nsr~ Ann• olduıtuııu 
ancıık erl<'si sabah g:ı•etrlrr
den öğreniyor. J\lc•~eğinin aw 

1. T. U. Makine Fakültesi Dekanhğ ıp.dan 

kı gazeteci d aha Don Juan ro· 
Jünü oynamadan e\'vel • Pren· 
. es ı \ nnt ile geçen 24 Saat• i>· 
mi altında hir rüp!lrl:ıj hazır· 
Jıyor. Bir glln ol~un hiimyelt 
kavuşmak isteyen Pren~eı;i. ~rh ı 
rin sokaklarında adım :ıdım ta 
kip ederken, bir :ır'tac!aşı da 
:ığızlı~ındııki gizli kamerası i'c 
reslml"rri çeklvıır. Ru ıırarla g;ı 
'l'etrci de ıırrnı;e~I ce,·meğe h:ış 
lıyor. fakat film genç kızın. b:ı 
bıı~ıııın 53rayını a~kına tercih 
etml' iy!e bitiyor. 

l' renSl'S ~targurrJt l e Tiom:ıcl:ı 1

1 
geçen ta tilin kah ram:ını ı;:ihi ı 
tam hlr sr.rbe,tiye kavuşmayı 
i~tivor galiba. Amrası gibi kra 
liyet nluımlarını pek la!lıma· 
yan fn ;:iliz pren~esi ba'·alım 
ktmminde karar k ı lacak mı? 
Yoba onu baska 'an mı takip 
edPcek ..• 

(°t!l'İrt!n : Yı lıfı1 F.R:.OY 

Kanada Milli Müdafaa 

Akademisinden bir heyet 

geliyor 
Ankarıı,. 6 (A.A.) - Kıı n ada 

Mi!H ;\tililafııa Akademicine mrn 
sup hi r hf'yet hususi !ıir askı>ri 
u~·akla 13 mayıs per$~mht> gilnil 
ı\nkaraya ge'ecektlr. He~·et, An 
karad a 3 gü n kaldıktan •;onra 
1 tanbııla giderek ve 18 ma\·ıs1a 
memleketimizde n ayrıl:ıc:ıktır. 

ZAYt 
P'aUh hınrl fıkotulundan almış 

nld11ttım ıı••omu r.ayl r.tllm T~nl· 

alnl ~ıkuncaJlımdan eaklaınln hOli:· 
mü rolı:tur. 

0 1a O\ ca.N 5 • 11 • .so. 521 

Fakü'lemiı teknoloji kiircii iirıe 62.J lira ıı) lık Urrrlle 
dökiiın işlf!rincle tecrlibeli Yük. Müh. ırkni~rrn ıılınRcııklır. 

T:ıliplerin Gümüşsuyundıkl i. T. i;. makine fakiılt,.~i 
teknoloji kllrsilsüne 14/5/054 cuma gününe k:ıdıır miira-
t·aatları. (5395> 

•Tuhaf, bM dr bana kızmış 
ınızdır sanı) ordum. Kavga 

f"ltiginiL sizin do tunuz değil 
miydi?. 

•Allah giislcrme~in. Sorlrcc 
bir arkad:ı~ın arkadaşı o kadar. 
oll l"rn blli~or ıııu tınU7, hunu 
~aplığınız için mrmnun bile ol 
dum. Kaha. krndi ni hcğenmiş 
7.İippcnin biriydi. Hayatımda 
onun knclar sinir insana cidden 
aı tr. :ıclüf etıim.• 

·Xa.ıl iyi olmuş mu? • 
• Şôyle böyle. Burn.ın•ı kır

mış ırııL. Ama pek ıiyaııı yok, 
daha e\Ve'ce Jıir iki defa da· 
ha kırılmısııııs.• 

• Poli ter gf!:i nce ne yap-
tı?ıo 

• OövüldUğUndrn utanrlığı I· 
çin sika) etçi olmadı~ını ı;öyle 
di, me e'e kapandı • 

•Rana hunun için mi t!:le
Con ettinlı?e 

• llayır, siıi sörmck istiyo
rum. Bunu söyliyccektlm.• 

•Ben de bunu istiynrrlum a
ma ne adın11.1, ne clr. ııizi nl're· 
de bulabilerrıtimi bitiyordum. 
Beni na•ıl buldunuz? • 

~\ıa)el ko!ııy. Maxirl'cleki ,l!ar 
sonlara kim olduğunuzu sor 
dum .e 

Kız sustıı. Guy da susuyor· 
du. Xe öyliyeceğlni b!lmiyor
du. Ama onun tf"lin öteki urun 
da olduğunu bilmek hoşuna 
gidiyordu. Neden sonra kız 
• Bu.ı::iln beni yUrlly!işe çıkarıp, 
s:rımeğe ~ötürecektinlz, ae:ıı 

mi?. ıliye sor<.lu, 
uTabil, nere~ r lstrrsen .• 
•Saat ikide Tuılerics parkı

na.11 
ıKabul, kusura bakma ak

lımdan cıkmış • 
• Şimdilık :ıo t;a kıılın. Saat 

ikidl' beklı~ or ım unuım;ı~ ı:ı.:1 
aUnutmam ... 

* Guy apaı1manının knpıııını 
açlığı zaman knpı<"ı ıAşa{!ırln 
sııi iki polıs bcklıyor.• dıl e 
haher \'erdi. 

"Xıı i•tiyorlarmış"l• , 'e iste· 
diklerıni r;a)ct iyi hilırnrrlıı. 
Kaçakrılı k mcst>le~inr!F?n r!n'ın ı 
hnpse giitilrmeğe J:elmislerdi 
onu tabıi. 

Kapıt•ı omuzunu silkerek ce 
vap \'ermedi. 

•Evde olduğumu söyledın 
mi?· 

tE\ et.• 
•Kc i5tediklerini 5Ö)lcmcdi_ 

ler ml?ı 
tHayır.ı 

)lo~lrnu kaclınları J' ı ansu ıırtMJrrin r lbisrkrinı• ırı·e · ıi lr. lıak ıJ orıar 

Sovyet Rusya' dG 
bugünkü hayat· 

:························· ······· · ··· ·· ·· ·· ·····~··ı 

~ Moskova' dan dönen bir Fransız muharriri diyor ki: «Ne- ~ 
~ şeden eser yoktur, herkes d üşüncefidir . Milletin büyük ~ 

• i bir kısmı ıyı gıda _alamıyor» i 
• ·•••·•····• ·•••·•·· ··· ··• • . .......................... 

l{omerli Frnn•ez artistlerin-
den ıııiirr.kkep bir he) et 

geçende :Mo3kovaya gidrr~k 

orada haıı tenı iller \'C'rdl ve 
çok raj:lbct gördii. Temsil t'r 
bU~iik :ıliıka çekti; Sov)"I hü· 
kumct erkanı mııhte•ır oyun· 
1:-rcla bulundu, :ırti ı crın ~.:· 
refıne 7.iyafet'er \'erıldı. 

Fransız artist crı :ıı l'. ınd:ı 
bulııııon l\lau rice E•c:ınde yol· 
do pa aport unu kııvbclmi~· i. 
So' yetJı:oı e pasaportu ola ılar 
bıle giiç k:ıbul rdilır'•" ı !llau· 
rıee F.scand<''iıı p:ı•aportıı hu· 
luıınıaıııa ı endi,e •ıy.ıııılırnıı~ 
tı . Artistin :?t•ri ı:evrilııı,..siııien 
korkıılıı~ordu. So\'ye' ı•r hır 
l'f"ıni'e gÖ3lrrerck J\la.ıı·•rr> ı~~
ranıle'ın kalnı :ı ıııa ınliı;.ıac.le 
ettiler. 

1''ransız: arlistırrh•te hirl ik:" 
bazı ı;:ıı7.etr.cilu de lookov:ı'va 
ı::ilmı ll'rdl. Bunların ;ırasında 
hulu nan Fİ!!aro'nun muhaı rı i 
orada gördiık'erine daır bir 
maka e •cri•i ne retti. Mııhıırri 
rın yazılarını hu fısa o orak n<'~ 
rcdı) oruz: 

Mo~ko\•aya vnrdığımız :r.amıın 
ha\a oğuklu. llalkı ka· 

lın kürk rre carılmış bulnca· 
~ımızı tahmin erllyorduk. llal· 
lıuki kurktrıı e~rr yC1kt11. Kıı
clııı lar umumiyellp · mantoı 11 , 
h;ış arı lınl örliıye -a rı'ı. ayak· 
!a rı kauçuk dzıııell idi. Kııılın· 
J:ırrlan mak~ailı kimse ~nktu. 

Yo'da giirdiH!ilmüz hl'rkı•• 
chışııneclı . mağmunıdıı. GUlrr 
~ liz yoktu. Hüyük mıığaıal ıırrlıın 

birinin öniinıle dıırclum, cımr
kanlara bııklını. V:trııı er'1e 
jambon ar, tavuk'ar, le ıvıı ı but 
hırı. balıklar \nrdı. ·ıoı hun 
!arın hep i tı\ atrolarıb o rlJ::ıı 
gıhi muka\\:ırlıın \C hoyaiı !· ı 
eli. Bii.}lik nıa~azalarıl.ı:ı b ı· icı 
mının Rl' rı hlr kapısı vardı 
Jlır kapırlıın girip başka tJ ara 1 
l!eçınrk kahi' rlej!lidi. Hunun 
:ıl'hebini :ınlıyamarlım. 

Fi~·at'ara geliıwe ııatııtewı 
kiln~u 60 frank (fıO kuru~>. ~·ıı 
murta :ın . Elma f!On. kılr;iil< ıw 
t:ıvıık rnnn frnnk mukııhi'ı ııll. 
Ta•r ı;;elwe ;?"rirmrrlim. E•n "il 

yc•l'lik ele \'oktu. Gördıi~UmOı 
nac\ır ~ esillıkler Danı marka· 
dan- l:t> 'mı~ti. 

Kauıııç laz'a değıldır. y~ı. 
nıı mcşh~r art!\! er, mııharrır 

1 rıınsı1 ıırlistırrin in yanlarına kaılar stıl.:ıılan lo kova kldınlın 

l<'r, anatkar1 ıır fazla p:ıra alır· 
ar Halkın b}'l uk bır .kı mı J) i 
ı:ıd:a al:ımıffir. 

1\·)ııfl!'Ut:r duıı::U dl' dır 

E bı•elrrin ço~u ltlOO mode i· 
dir. En •on moda buc 1925 
modr.lıne göredır. 

1\Ko~ko\ıı·nın p'lı hı ro tur. 
Bir ~er<' tıtmck ı lP(h~n.m r.a· 
ııııın ıurı t blıro un:ı mı eni 
Plmrk lfır.ımrlır. Rliıo ,j~ b•r 
kroki çızcr TP.lcfo!I ıı ı d e 
yoklıır. Bunun iclii urı•t 
biiro,ıına mDrarilat etmek ıldP 
eder. 

İki kişi bır araya :?C nırlrf •n 
çekınır, daima bir iiçıh< l e· 
rıır. 'çnk •r~ıe knnu;;n;ıı;;, < ıı.ı 
dcğı ldır. Bırı ıne bi.n ı,. rö •, ... 
ı;enlı ~anınızdan kaçar. Ole de 
\ e~ıi~ ere kar~ı bir oda.la dai na 

yedi kı"t bu'unur. Bun arın ·ı 
zife•I konu~ulan aı ı .tın!eme •• 
lır. 
Şeh rde tak lrr en elA 60 ki 

lomctıe Eünt e gıder:er, sonra 
ı;;aıı keserler. Sur at au ı "cı 
) rn dE'n gaz 'erirler Bu surat 
e ıak•ı kah ür'a le, Uh ;;~k 

la\ ıış ;:i lrr. 
Ünl\ er itenin etrafı d.'~c ıll 

tı> l<'ı lc çe\·rılml•tır Op~ l .ı 
rağbet çoktur. lla k unutm.ik 
l\in nıuzık clın ı~ or. 

Halk smokın nt>dlr bı miyot, 
kt\QfP!lcı (rn dır Fakat OP!" 
ra 111n orkr ı ı a••nd çalan ar 
frak ı;;ı~ er rr, be) ıız krı at t.a
kar ar. Kııdııılıır umumıretle 
ko~ u renk elbi•l' gı~ er u 'Bun 
'ar. Fransız artıst e•ı ıo~ııtı 
çıkınca durup kend er~· mü 
tcce i~ ı;;61.lcrlc bakı. er ar. 

Boğ. ve Marmara Dz. Kor. K. 
Kıımendıın'ı~ımıı llmuryıori 2ıolyemlz ıç n a atıda me5· 

leklrrl ~ uılı bir nci unıf 4 ış::i ımııh2nıa a ınata~.t•r 
1mtıhan netices:ne gore a•;ıri 100 kurus saatlik ücret 

\'er lecekt•r. 
Talıplerın ,,n .(?eç 15 ~tarı~ 195.l ıariblne karhr bir~r dı

lekçe ile. Bol!· ve Mu. Dz. Kor. K. tığı TEkntk ~!ı. :ıa .. u· 
=Une mliracaatları. (,'i!iü4l 

Bırınp sınıf Freucı 

Demir u bakır borucu 
nemırci 
r>·z .. ı ,., benz·n motbrcu.u 

ı 
1 
ı 
1 ---- --- ---
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(;idip bunu bizzat t~hkıl\ et 

mektP.n bafka >aNcak bir i' 
~oktu . ePek:il~.» dedi. eŞ"mdı 
celi) orum• 
Yapacak bir şe~ ) oktu. hemen 
aşa~ı in p onlarla knnu5abi· 
lirdi ama innır<l ı. Hırıız oturup, 
kendini topar'anıağı daha \J~ • 
guıı bu'du. Rir bardak ~arap 
ootrlurar:ık içti Sonra odad1 
ctnıra gliz ı:eı.dirf'rckıen. her 
~e) ı •nn defa ı;ilriiynrml şcıısı 
na inrcd!'n ınre)·e iizclii U· 
ıw ıı zaıııa n<lıı n h,.ri her~" ı•in 
hıı ~rki'cle sonuı:'anar a~ını 
hP.k'erlicinrlM , bir bakıma rek 
ha\'l'f'tlf karşılıımamı•tı hunu. 

F~kat ho' iP hir ıınrla, hir ıki 
saat •oıır:ı \f iriam'la bulu•ar:ı 
~ı bir anda o:ıııası canını .ı
kn ordu. 

Kendini yep yl'ni hir haya_ 
tın cşiğinıle hi~ elifi hir ~ıra
da, en çok ı:örme\ i arzu etli· 
ği bir insanın mc\·cudi eıin 
den u1ak k:ılmıık ona çok arı 
j!r.'h or<lu. Hiçbir ·"~ i bu nerl'" 

'1LAJ A4t !: ll41Wİ:l. HA 

<;e<~.-t _. OR. AZ. 

re kıı\\ellr ~:ıpmıığı arzu et
tiğıni hntırlamı}tll'du. Hal ır 
Jıatırlı) orılu. On ~as arıııdııJ • 
Jcrn dr bo)IP. bir Rl'lU dıumıı~ 
onun ihli~:ırı içindr kıuıın_ 
nıı~ıı. Bahası ve ı;mcası~ la blr
tıkte balık ll!tmııi!a ı:idN"l'kle· 
ri zaman da bö~·le olmuştu. 

CRkNınl sırtına ı:h ere< a~ıı 

~· kendı.ini b!'kliycn polıı; le· 
rın yRnına indi. 

Arlf't olıiu~u Ü7Pre rıoli er 
ı:a~ et hiirıııet kAra n,, hi r tın ır
la r!!ilf'rPk p'ftm'ııdılr onıı. 
İçl rrinılen hiri .siıi rııhaı•ıı 
rrtiğimi'l için öılir dilcriı • de 
rli. Konıber ~iz.ö nlp ftörU,.mrk 
ı~ıilor Liitren hiıimle mrrke 
u kacl~r te rif ccll'r misiniz?• 

Rıı sahte nr1J1krte ne lfrwm 
\ardı sankiZ :'\e diye kr1epçr· 
~ i bir an ev\'rl taknııyorlardı 
ellrrinr~ 

Kırmııı ~ü11U kapıcı h;raz 
geride durmuş, sanki onu sa) ı 
ııız cinaı;etlcrindı-n dola\"I ;?iilli 
rtiyorbrmıc ::ihi knrkıı v' dPh 

:•ı lçınde olup bıtı.nlfrı uy
redb l>rdu. 

Aparımınla Po"ıs mtrl.:t:t
nin arası utak dr~ıldı Bu mUd· 
dPt urfındp ne rıo'ısler ne de 
Guy tek ke lime krınu:mttlılu 
\ler:.. eıe 'arınca, lkincı kuta 
h0) ukçe hır nlon :ı 5oktu ar 
onıı Hır keııard:ı otıırıın kA•ı_ 
lıp nn ıır icrri r•rın,.e verınd•n 

kalkarak ciı•a l'I cıktı. 

Bir nn ;çın h!'feP\ 1 oldlJfU 
ı:ilıı kalıııl rdrrrk, it•raf edip, 
r.ımrnı<' hıı~ıı~unria kın b!r 
trrrddilt grcırcl . Nrtırrde zor 
hınmndıkc;ıı. ırhar rdı m":J•,;· 
çe hıç hır r~ ı so~ lem•::nE&,e 
karar \ermısti. 

Du ~ebl'ple. onları O) alzu:ık 
~alanlar duciınme~e ba!'adı 

HP.rhınsıı bir uretıe ~lırlıım· 
ile trma a ı:cçıp. gtclkmuı· 
sinin 5"brbi'lı rııh etmeği ç::ık 
arzu rdirordu .. "ma bir rer•· 
ı; i 'oktu ki. a'onıın bti' ük sa· 
eti ikiye çrvrek \"tırclı 

Salona ııçıla n h•r kapı açı_ 
lnrıık içeri g!!çnıe~·ni EÖ)ledi· 
irr. 
Odanın nı1ıı ~ f'rindeki e \ri 

u ü' ma ııclıı knnıı er nturu' or 
du. <;u~ t('eri gir!nre a\l~a 
ka'kıı. el ini ıknrıık \ nnırıhkı 
koltu~a oturttu. 'ı'U7ii ıı;\ ,., 

ridcli 'c nP rlıı•lindü§'unli bf'!• 
li etnı i, ordu Ru nl'zııkele bu 
nhte kihulıi!ıı ne lüzu m \'Rr 
di) c dii~iindıı r: .. 

( Op,•amı vır) 
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Hazırlıyan : Fasih İNAL 1' 4\ 
Romanya ile imzalanan ticaret ve tediye · BORSA. 

anlaşması ile listeler ,:r~~:~t:sın•n '·~fi~fü1g 
100 Liret 44 80-44.80 

Ekonomi ve Tıcaret Veka'c· mercimek 50 bin dolar, 270/ ıoo tnıçre rran,ı 64.03-&t 03 
t.ı tarafından ncşrcdılen 499 sa· 798 - 802 kus:>, e 'c pos:ılar 400 ıoo Fıorın 3.63.4<>-73.GB.40 

100 Drahmi 9.334-11.334 
yılı sırktilerdc memleketimiıle bin do'ar, 284/894 ceviz kütük_ ıoo ccıı:osıonıt ıtur. :ı.so- s.so 
Roman)a arasındaki ucarı mü- Jcri 100 bin dolar, 178, 179/563- ıoo tsvıçrc Kur. 541250-54.12.50 
nasebatı kola)laştırmak ve bu 568 narenci)e 500 bin dotar ,... 7 FAızı.f T,\H\/lı.ı.ER 
arada cskı alacaktan tasfıye et· 276/836 palamut 650 bın dolar. esnA:w VP. rAuviı.AT 

Sıvas - Erzurum I 20.8!1 
mek mııksadi)le 15 Nısan 1954 269 797 çöven P. M. 253/7GO, SIYas - Erzurum 2.7 20113 
te ) ururlüğe ;ırmek uzere An- 762 tulün 100 bin dolar, 57/136, 1941 Demıryoıu I 21 35 
kara'da bır tıcaret 'e ödeme 137 sünger 30 bın dolar, 189/ 1941 Demır:voıu It :?1.55 
anlacması ılc tasfi~c protokolıı- 194 ıeytın 200 bın dolar. 341'82, ıo4ı Demtryoıu IH ' 2 :ıo 

~ " Mllll M.ıda!aa I 22 ı5 
J1un ımıalandığı bıldırilme?<te- 83 yumurta 400 bin dolıır. ::ısı Milli Müdafaa u 2ı.:;o 
dır. Bu sirkuler gereğince ti· ı 89 - 91, 85, 87 taze \e tu 'u ba- Mllll MUdaraa ın 21.10 
carct anlaşmasının metni sudur: hklar 500 bın dolar, 277/863 Milli Müdafaa ıv 21.85 

Tıcari rnübade'clcr ticaret :::-e- kitre 40 hın dolar. 127/435. 438 ~!::: :~:!: ı~ 1~~~~ 
jim'erıne göre yapıl~caktır. A- ipek P. M. 374/1206 pamuk ip· ~ ı FAizı,t TABVh.LER 
ağıdaki listelerde zikredilme- !iği döküntüleri 30 bin dolar, 1941 ncmırroıu vı 103.30 

k ' b · d Kalkının& 1 103 40 
~en veya ·ontenJanları itmış muhlc'u l milyon o'ar. Kalkınma lt 103.40 
mallar, iki memleket. yetkili İlhal edeceğimiz malları gös- K&lltınm& m ıo3 .40 
makamlarının önceden nıüsaa- teren (A) listesi şu<iur: ı948 istikrazı I 101.40 

desiyle ithal veya ihrac oluna· 32/79 yağlı asiller 5 bin do_ 1048 T&hvlll ır ıo3.00 
İ 1949 Tahvili 102.40 

bıleccktir. ki mcmlel..cLın bir· Jar, 66/162·166 her nevi jcla- c;o 5 fl'AiZLl TADVlLLER 
bırıne göndereceği mal partile- tin P. l\f. 208~649 Hindibağ P.

1 
1948 ikramiyeli 22.00 

rine menşe ~chadetnamesi ek· M. 274/832-834 is karası kara İkramıyeıı Mudafu 23.40 
lcnecek ·r. (1000 T.L. kadar bova 200 bin dolar, 283/888 o- İkr. 941 D. Yolu IV l09.00 

" 1953 T&hvlll 100.80 
mallara menşe şehadetnamesi dun kömürü 200 bın dolar, 284 1951 Tahvili ıoo.•o 
mecburireU yoktur ) reçıneli bi~ilmiş tahta, 2 mil- zıraat Bankası m ıoo oo 

'Bu anlaşmadan enel b:ışlayıp ~on dolar, 284 blçılmiş sert tah_ zıraat Bımka.aı ıv 104.oo 
Ziraat Bankuı V 103.GO 

intaç edilemc)C'n m'J:ımc eler,, ta 350 bin do'ar, 284/951-9561 Uı\.'lıKA nJssr.u:nJ 
ıki memleketin yetkilı makam- biçi'miş sandık kerestesi 3001 T.O. Merkez Bankası 2co.oo 
}arınca bu muame!eler icin ev· bin dolar, 284 telgraf direği P. oa~antı Bankası B. 128.00 
\elce kabul edilen şart ar dai· M. 285/970, 971 kap'amalık a· Obllgasyon And. ı-n ıao.oo 

Osmanlı Bankaaı 110 00 
resinde sonuçlandırılac!ktır. ğaç, )aprak ve şerit 20 bin do· Terk Kredi 128.50 
Ekonomık münasebetleri ko· tar. 286/974 kontrplak tahtalar sanam K&tkını:na B. tıs 'o 

Jaylaştırmıık maksado!c Iü.:um· P. M. 287/975 ağaç travers (ka- iş Dankası R. 5~ .oo 
lu tek!Ulcri '· apmak üzrr.:ı ıkı "ın ve me c) 500 bin dolar, :.?88/ Yapı v~ Kredi Bankası N ıs oo 

~ Akbanlt T.A.0. 1320.00 
taraf temsilcilerinden mürcıt<cp 977 - 978 ağaç yonra \'c talaşı Türk Ticaret Bankası 59.15 
bir komisyon kurulmuş o ıup ta· 10 biır dolar, 288/970 ağaç tec_ Aralar. çımımto 45.0•l 

raflardan birinin tıılebi iızerıne rit maddeleri P. '.\!. 289/981 ha· ;:~!1°';;-"ıi~~n~~r~LTl'I l"t ;!;~ 
toplanacaktır. Bir senP'ik süre zırlanmış fıçı tahtalan 50 bin (l) kilo altın 415.000 Fr. 
ile 15.4.954 tarihinde ·ıurürlüğc dolar, 290 984 ağaç fıçılar P. ~ı. (1) Dolar 360 Fr. 
gıren anlaşma iki av rvvel ha· 295/998 - 999 ağac dokumacı SERREST PIYAS\DA oövizı.rJt 
ber verilmezse otomatikman u- malzemesi 40 bin dolar. 298/1005 TOrklsch-Account 15.50-ıGSo 
za~acaktır, A)nı sirk.;jler gere· ağaçtan fenni fılat (her nevi) ~~:ızEf:~tı/63' 805~~ 
ınce tcdbe anlaşması a,ağ:da- 50 bin dolar, 300/1008 yalnız a· Dolar :r: Y. Amerikan 632-633 

öır: ) ak kabı \ c şapkn kalıplan 5 bin Sterlin Etekttf 1550-ı .. 75 

Mal bedellerinden ve bun- öolar, 302/1010 ağaç kundura İsviçre Pranııı 147-148 

larla il~ili masrafıardan müte- çivisi 20 bin dolar, 299/1006, ~::~F.sr &LTI!'l ri~~.'!!~R~ 

VATAN 

VÜCUOÜ~DE EN ÇOK DÜnIE Ol.AS ADAnl - '"ukarıda 
re mini gördüğünüz adam William Seraphin adında 53 yasında 
bir Avu!ttralyahdır. ,·ücudü ba~tan aşağı dövme doludur. Dövme 
iğne batırmak suretiyle yapılır \ e çok ı tıraplıdır. Wil\iam bü
tün bu ı~tıraıılara tahammül t'lnıiştir. Göğsünde bir yelpaze \'e 
mütt'addit resimler, sırtında ve kollarında evgllilerinin resim-

leri, kartallar, ejderler vardır, 

FiKiR VE SİlfAVETtElll , 
\cllıt ödemelerle her iki mcm- 1007 ~anız ağaçtan düğme ''.e Hamn 48.70-48.75 
lekette yurür!Uktc bulunan kam tokalar 5 hın dolar, 302/1011 kur ouıaen 4ıı 4s-46.M Dinleyen ve derleyen : AHMET RErlK NOY AN 
bı~o menuatına fôre müsaade dan 5 bin do!ar, 306/1019 ağaç- Vahit 47 75-48.oo 
olunan tediye er Merkez Banka- tan spor aksamı 30 bın dolar. i:~ıız Llrası :~:~:·: Beledı·ye ın· ~aatları 
sı ve Romen Halk Cumhuriyetı 307/1023 - 1026 h<'r nevi fırça_ Napolron 45.75.46Dll _ 
De\!et Bankasında her biri na- !ar 40 bın do'ar, 312/1043. 1044 D. Horoz 45.75-46.oo Şehrin muhtelif mahallerinde- kın bu müşkül~tını önlemeleri 
mına acıtacak faizsiz ve masraf· spor edevatı 15 bın dolar. 3.!4 KÜLÇE ALrıs FİYAUAıtı ki cadde ve sokakların bir çoğu ne ihtiyaç görülmektedir. 

_Güreşçilerimiz 

{Yalova 
:Kampında 

Tokyo'da yapılacak 1954 dün 
ya güreş ıuiisab:ıkalarına katıia 
cak milli güre~ takımımız çalış 
malarıııı hızlr.ndırmıstır. ~uri, 
Ya,ar ve Saim hocaların nC?.a· 
retinde çalış::n giireşçilcrim'z 
kendilerini gayet iyi hisseıme:c 
tooirler. Resimler üslıe güreşçi 
lerimizın bazılarını milli forma 

i:e yanda, istirahalta lavla oy
narken, altta yürüyüşle gösl~
ıiyor. 

sız h<'saplardan yapılacaktır. 1070 - 1073 ambıı!iıj kiı~~~· 3~~ ~~u~ ;~~:;:~ kana izasyon su e'ektrH hava- istanbul belediyesiyle t. E. 
Hcsııp parası A.B.D. dolarıdır. bin dolar, 328/1076 - 1 ı st~;da~t 729•730 t 1 ·f ' ı' · • · ! mti T. T. idareı;in in ve emniyet mü 1 

Ödemeler taraflann milli para- ince matbaa kağıdı, yazı kfığıdı gazı ve e e on ış erı ıçın -
larıyle o'acaktır. Milli par.olann 200 bin do'ar, 329/1079 - ıosı ~~:~19 ;~::;: tema<liyen kazılmaktadır. Bura- 1~~~~ğ~~~ ~~;r~:ı:.temin edecek 1 
dolara tahvili cari resmi kur ü· I hava postası için ince zar[ Ve Saat ts'te te\plt f'dlldl ]arda topraklar, taşlar her ta• 
zerinden yapılneaktır. Hesaplarda kağıtlar 5 bin dolar. 330j1ilfl5· . . . . rafa yığılmış, atılmış olduğu 
,.~ .. ı d'ısponibilctc "oksa, l,5 mil l087 renkli kfığıtlar 20 b. ın do_ 1634. tazyık edılmış camdan k.ı- veya çukurlar kapatılmış olsa 
"'w " f t ıtı ı h ı 20 b bı'e llzerlerine tas dö~cnmediği "On dolara kadar kredi marjı ıar, 331/1088 - 1090 ıltre ve 

1 
remıt u .. a ve ev a ar ın d 1 ~eritmiştir. Tasfi)c protokolu resim kağıdı 20 bin dolar, 323 ." d~ ar, 497/1635 - 1639 . her ne_ \'C topraklar. molozlar kal ır1 -

· · led r· 333/1091 - 1093 zımpara k.ı- 1 vı pencere camı 450 bın dolar, madığı için bilhassa nakil vasıta 
:ısc ŞO) ı · • ._ "ıt ve mukawası, camlı kağıt 498/1640 - 1641 ayna. , e vitnn !arı 'c içindekiler çok torluk 

2.2.943 ve 18.5 94.4 tarıhll tı 2o bin dolar. 334/1094 ıamklı camlan 10 bin dolar. 502/1650 çekiyorlar. He'e gece'eri bu ka 
car~t . anlaş~alar1' ılc 10.12.M~ kağıt 10 bin dolar, 336/1099 - lamba şi~esi 40 bin dolar. 510/ ııların hiç biri ine kırmızı fener 
ıtarıhlı .tasflı;e an ~hşması ger:. 1100 milimetre'i ve hendesi ka_ 1662 tecrıt lambaları 20 bin do- konulmadığından nakil vasıtala
ğınce, ıtha ilt \e - ra.cat mu ğ 10 bin do'ar 340/1106 - 1108 lar, 511/1677 - 1679 b züccaeı- rının bunlara ~arpıp devrilme
melelcrin~cn .~utevcı1ı:. alar:ık· .'\ra kiıtıdı 30 bin dolar. 3411 ~e eşyası, 50 bin dolar, 515/1701. si. ya)a gidenlerin çukurlara düş 
ların ~asf1ycsını m~:nkun kıl· ;;g09 - 1112 mukavvalar 125 bin 1702 mücerrit e:ırn yünü 10 bin mesi gibi tehlikeli pallerle he~ 
mak üzere aşa~ıdaki hususlar d 

1 341 1112 rlam için kat· dolar, 51511704 su sevi)csini an k:ırşılaşılmaktadır. Halbukı 
kararlaştırılmıştır: . o ar, f iti kfıy•ıtlar 100 bin gôstcren boru comları P. "1.1 Be'cdiye mevzuatı kazı yapılan 

Karaköy köprüsündeki 

Belediye zabıtasının 

alôkasını istiyorlar 

ı - Kanköy köprü ünün 
yanlarından vapur iskelelerine 
inilen merdivenlerin önlerini 
bilhassa akşamları bir takım 
seyyar satıcılar işgal edet'ek 
halkın gelip geçmelerine mani 
oluyorlar. Her ne kadar köprü
rüıı altında beledive zabıtasın'.I 
mahsus bir yer va~sa da Mada 
~aat on yediden sonra kimse 
bulunmadığı için satıcılar ~er.
betçe istedikleri gibi hareket 
ediyorlar. 

1956 gençler fut bol 
• 

şampıyonası 
Ticari alacaklar ithal c?,ılc- ~~~~~ a 34~11\ 13 ~ ll 14 valnız 534/1818 kalörifcor radyatiirlc_ yerlere gü!1düz i~aretler konması 

cek Romen mııllarından yuz?c h ·ıi· ·nce ukavvalar 10 bin ri P. ~I 335/1819 _ 192.'J elek· nı, gccelcrı de kırmızı fener ~ak.ıl 
6,5 prim kcsiler~k odcnec~.k~.'r. a~~r' 344/1 ;1;7 • 11 lR valnrr. trık sobaları 10 bin dolar, fi3.i ma~ını amirdi!'. Ne yazı; !n b•r 
Yukarıdaki anlaşma.an11 . yu~ur-1 do~ ' k tular (Dl!; ticaret 1822 filillı ocaklar 70 bin do'ar, çok şeyJcrdekı kayıbızlı;c bun•la 
lük süresı esnasındakı lıcarı a· muj a. g ue) 5 bin dolar 346/ 538/1842 - 1857 drmirden r1 a- ela yapılmaktadır. 

h' 1 15 'I 11,-4 re ımıne or • 
lacak. sa ıp en ~mntuz : :ı _ 1123, l124 mukavva masura ve J~u 3~ bin ?olar • . 545/1880 n;a· Küçük arazinin sulanma· 

2 - Bunlardan başka bnTa· 
da tanzim satışı yapanlar hal
kın rahatsız olaca&ını h:ç dü
şlinmeksiıin sandıkların adet 
'\C sırasını arıttrmak sure tiyle 
gelip geçmeyi zorla:;tırıyorlar. 

Memleketimizde yapılması ıçm Almanya'da 
ileri sürdüğümüz bu teklifin müsbet netice 

vereceği kuvvetle tahmin ediliyor 
.. 

tanhıne kadar Meıkez Ba!tkas~ makaralar 10 bin dolar, 350/1133 kıne ığnc:erı 20 bın dolar. 5.l2/ .. 
na başvuracaklarlı~. Bu~ nc:ı~- kozmoğraf)a jçin mücessem kü- 1904 elektrıkli ütüler 15 L!n do_ larında asılması luzumlu 
Iara aıt tran fer t.ı.cplerı .me. ı eler 5 bın dolar, 357/1147. 1148 ıar, 552/1910 a maden oc::kla- arklar meselesi 
kıımbı)O kontr<>l•ı esaı; anna r·alnız kfığıt toıi>alar 5 bin do- rı lambaları 50 bin dolar. 566/ 
göre ıntaç cdılec klı•". İhraç c· i 36311158 • 1159 vatnız kar 2010 - 2012 zincirler (rejime 
cecc ımiz mal'arı ıtös•ercn <A> ;r, kfığıUarı hususi kağıt 10 göre) P. M. 600 - 607 musiki 
lıstcsi şudur: b?: dolar 3-f9 - 379 ~atnı:ı: pa- iıliıtı 20 bin dolar, 618/2.?19 ıe-

1, 7, 8/20, 21, 24, 2S, 26 can_ ~uk me;sucat 300 bin dolar. I lcfon makineleri 35 bın dolar. 
tı hayvanlar 300 bın dolar, 183/ 111 _ 139 - 387 /1333 şerit ve 647/2282, 2283 kıbrıt 10 bin do· 
579, 581 hndık 230 bın .do'ar. ka~ tancı eşyası 10 bin dolar. Jar, 651 _ 652 motörler 400 bin 
174/549 kuru iızüm 50 bın do- 39211347 perdah içın z.ımparalı do'ar, 653/2423 - 2426 tulu ııba
Iar, 175 551, 55.1 kuru incir 50 b zter 10 bin dolar, 463/1516 • tar 50 bin dolnr, 658, 476/15;;4, 
bin d~lar, 183-185/58~ - 586, 58,7. 1~18 l>iley taşlan 20 bin dolar. 1~55, 1556 torn,:ı ve a:ctı.c~ 50U 
588 dığer kuru )cmışl<'r 50 b!n 468 1530 talk 5 bin dolar, 469/ hın dolar, 69.-ı 2526 - 2;,ı~3 z 
dolar, 364/1161 pamuk 4.5 mıl- 1531 • 1538 çimento ı milyon maıot. benzin, bitiim ve tr:ık
~on dolar, lintcrs pamuğu P. ~I. dolar. 471/1541 :Feldspat 10 bin tör benzini 600 bi~ı do'ar. 6~8~ 
409/1375 - 1376 so~ ulmus keten dolar 47111542 a tacfiye top· 2336 parafın ıoo hın clolar. 2;,ı36 
~e kenevır 300 hın dolar, 3~4! rağı 30 bin dolar, 477/1559 e- a va7.elin 50 hın dolar. 699/2.138 
1162. 1162 a ııamuk doküm.usu ternit 15 bin dolar, 481/1576 :ı kundura boyaları P. M. 702. _ 
100 bin do ar. 97 /333, 336 yun_ teş tuğlası 50 bin dolar, 48.'U 709 boya ve vernikler 200 bın 
1.3 mı yon dolar. 98/346. 347 ~587 1588 ~ini döşemelik tuğ· dolar, 711/2630 sudko tik 50 bin 
tıftik 300 bın dolar, 323/1067 1 30 bın do'ar 487 çi:ı! veya dolar. 710 - 852 kimvcvi madde 
paçavra 200 bin dolar, 155. 223, a rselenden sof;a takımı 50 bin !er 300 bin dolar, 718/2726 kar· 
572/500, 575, 576, 680, 682, 67,7. ~~lar, 493/l624 .1624 a çubuk pil 50 bi.n dolar. 8~7/3214 k~~-
684, 686 yağlı tohumlar. 400 bın veya boru ha' inde c:ım'ar 10 güt 20 bın. dolar, 8a3/33~3 mu 
dolar. keten yağı 100 bın dolar, hın dolar, 494/1625 damacana ;5 t:ıhzaratı kı~ycvi~ cl sınaı~:e ı~o 
279/872 a dığcr nebaU yağl:ır bin dolar, 494/1626. 1628 kücuk bin dolar. 8.:ı3 : 3300 tıbbı m~ 
100 bin dolar. 72 - 78 178 - 223 • 1 ıo bin dolar. 494/16~7 tahzarlar 100 bın dolar, porıatı[ 
kuçük baş haY' an derileri 300 ş~SC'ler ,.c akiimülatör kavanoz· e\ler 150 bin dolar. muhtelil 1 

d "k" şışe er 
bin dolar. 70/172 hay>an o un· 1 rı 2o bin dolar, 496 1632 - milyon dolar. 
tulcrı 150 bin dolar. 63/153 bal· :a~~---------------======= 
mumu 100 hın dolar. 158/500 
beyaz fasulye 200 bin do'ar. 1~7/ 
503 pirinç 500 b n dolar, 158/;:ı08 

-o-

İhracat durumu 
20 Nısan 1954 Perşembe günü 

Ticaret Odasından Fob. 818367 
lira değerınde 20 adet ır.cnşe 
~chadetnamcsı 'crılmıştır. 

AYusturya'ya 3752 lıra değe_ 
rinde 125 kilo barsak. 20023 ıı
ra değerinde 7040 kılo iç fındık; 
Çekosıovakya')a 332440 !ıra de
ğerinde 87200 kı o yaprak tU· 
tUn; Fınlandıya'> a 30623 lira 
değennde 3184 bandı! ve 4000 
halka barsak; Fransa'ya 911?4 
Jıra değerinde 50 ton boynuz ve 
Tırnak, israil'e 260802 lı"a de
ğerinde 905937 ~ilo k.üspe: !
talya'yn" 30262 !ıra cıe ·e~ıneıe 

284 sandık yumurta; L!.!bn:ı.1'a 
5958 lira dcğerınde 2 ton iç fır.
dık· 41630 lira dcgcrind:! 30 ton 
.kabuklu fındık: :M:ıcnristnn'a 
50843 lıra dC'ğerinde 15132 k:ıo 
ku:ı:u derisı; Yugos'av•·;ı•,·a 1_0 
bin 500 lira değerinde 3750 kı
Jo iç ceviz, 13438 lira dct:erın?c 
15998 kılo keçi kılı; Yunanıs· 
tan'a 4516 lıra değerinde 1564 
kilo çiroz, 4396 lira de3terin~e 
34 kilo sinema filmi ihraç cdıl· 
:ınıştir. 

Ticaı•et ve Zalıire Boıcsıun 
C - S - 19S& 

Satı~ıar: 

Mıaır un Pöknıe Kilosu 25 Kuruştan 

Kuş )em! cuvaııı 40 
kuru• Ayçlçe 1 bumu Dökme 55 75 M 

Cntz iç tşlenmıı 260 
Fındık iç tombul 28!) • 
Un E l:. 3300 3900 

• E 3ı75 > 3300 

• 0!15ln '2613 2850 

Razmol ltil0$U ı7 5 20 • 
Kepek • ıs 

Koyun b:ı.ra& ı I el Adana K. 120 > 

Keçi b ra&;;ı Adana • 100 

Pirinç Mara telli • 80 • 
nernz: peynir yaltlı tenekeıl 3250 3750 
Beyaz: peynir tam ynl;ll taze Te. 3800 • 
Deynz peynir yaltlı taze Tc. 40()() 4200 
Beyaz peynir yarım yağlı Te. 2500 2600 

Zeytln}-a"ı l. Y. Na. Te. KUosu 274 275 
zeytınrarıı ımbunluk çıplak • 238 240 • 
zeytınyar;ı E. E. Na. Te. • 290 

Zcytlnyagı E. • 282 263 
Sadeya sı verck eri tllmlş • 560 > 600 
Sadeynfi; Trabzon tuıtu • 550 
Ynpa~ı Trnk1a kırkım • 335 

Yapağı tabak r 30 renkli • 32() • 
Yumurta natürel sandıl';ı 10100 > 

Kunduz: dertsl çlftı 13000 
Ç&kal cıerlsl çlftl 100 > 

S&nsar derlııl çlf ti 20000 • 
Zerden cıerısı çlıtl 7800 • 
Tavtan derlat adedi 80 

Keçi derisi T. K. kaup kilosu 2so • ıas 

Sığır derW aatamura k p • ıss 200 • 
Ku ı dertsi yaş • 300 • 
Sığır derıat ya • 142 144 
Manda der ı )'il~ • 143 • 

Gerek Ilgaz kasabası l'e grrck 
rivarındaki köyler halkının Dev
rez suvu kenarındaki tarıa·arına 
her sc.ne çeltik ekilmektedir. Bu 
verlerin bu dereden alın3r:ı:. sıı 
ile sulanmaları için lümm·u ben 
din yapılması kabil ise de cu' ama 
arkının her tarladan geçirilerrk 
açılmasına aratl sahip'crinin bir 
kısmı ra11 olmadıkları cihetle 
şimdi kaynaklardan istifade <'di
'crck sıılanmaktadırlar. Burada 
çc'tik t1raati yapanlar beş bin dö 
nüm tutan bu arazinin dercdf'n 
sulanabilmesi için ark açtırma i· 

Halkı üzen ve sıkan bu vaz.i
yetlerin önüne geçilme~i için 
nk amları orada belediye zabıta 
memurlarından nöbctci bulun· 
durmakla beraber bu memurun 
yalnız mevkiinde oıurmıyarak 
etrafı dolaşma .ının teminini be 
lediycmizden bekleriz. 

ine hükumetin el koymasını is
temektedirler. Esa'>en böyle su 
kenarlarında bulunan kücük a
razinin su'anma'an için müşte· 
reken bend tutulması ve lüzumlu 
arkın açılmasında bir çok yerler 
urnşamadıklanndan ihtilaflar ,.e 
~üna'ıl!alar olmaktadır. Binneti· 
cc bu yerlerden layıkiyle istifa
de edi'ememesini mucip olan bu 
gibi hallerin ortadan kaldırılma
sı için Dahiliye ve Zira;ıt Vekfl
lctıerinln kanuni müeyyidelerle 
bu i i halletmelerini temenni e
cleriı. 

Otobüs ve tramvaylara 

inip binme düzene 

konulmalıdır 

lstanbul'un yolları 

Şehrin bir çok mahal'el'indeki 
parke kaldırımlar urnn zamandır 
tamir göı·ınedikleri için yer yer 
çökmllş, bozulmu5lur. Yağmur 
yağınca <;ular birikiyor. Bu su· 
tu çukurlara da:an nakil vasıta
larından herkesin iizerine pis u 
tar. çamurlar sıcrayor. Aynı uı
manda yaya gidenler de böyle 
fena yo'larda yiirürlnken çok 
zahmet çekiyorlar. Belediyenin 
her kaıada tamirci ekipleri \'ar 
sa da bunlar yine çok bozuk o
lan arli kaldırım'arla muhtelif 
kazılar yUziinclen mlltemadiyen 
açılan yolların tamirlerine bile 
yetisemiyorlar. 

Tamirler bu ekiplere bırakılır 
sa halk daha scnc!t'rce bu vazi
yetleri çekecektir. Halbuki şeh
rin daha bir çok yerinde hiç 
kaldırımı olmıyan <;okaklar da 
vardır. Buralardaki halkın ihti· 
yaçları gözönünde tutulmalıdır. 

Binaenaleyh Belediyenin ha'
kın yollarda zahmetsiz yürümele 
rini ele atarak bu yazın tamir 
işlerine hı-z vermesi bir taraftan 
da hiç kaldırımı olmıyan yeriere 
kaldırım dösettirmesi hcrke~in 
başlıca i t r.ğidir. 

Ufak köylerin 

birleştirilmeleri 

Otobiis ve tram\'aylar durak 
!ara gelince yolcular daha in· 
medcn oralarda bekliyenler der 
hal kapılara hücum edlp inecek 
kimselere mani oluyorlar. tç
ıcrinde ekseriya çocuklu kadın 
laT. ihtiyarlar. maluller bulunall 
yolcular bu hücum karşısında 
çok müşkül vaziyette katıyor
lar. Biletçiler bunlara bir şe>· 
yapamıyorlar. İnip. binme işi· 
nin intizamla C'ereyanını ıemin 
için her durakta polis bulundu 
rulm:ısı kabil olmadıi:tını b11iyo 
ruı. Fakat bir kı~ım halkın iç
timai terbiye kaidelerine bu ria 
yeısizlikleri önlenmez ve herke 
~c böyle yrrlercle nasıl hareket 
c:lerekleri öğretilmn.~e bu sıkıcı 
üzücü vaziyetler de,•am edip 
gidecektir. 

Binaenaleyh bu hususun müm 
kün olan yerlerde polis ve bc
ledıye zabıtasınca düzene ko
nulmasına ve bunların bulunma 
dıkları duraklaTda da biletçilc 
rin, kontrol memurlarının hal· 

Vi:iıyetleriınizin pek ~oğunda 
beşer onar haneli köyler vardır. 
Arazileri orada olduğu için böyle 
münferit bir halde yaşıyan bu 
ln5anlar ve aileleri tamame;ı ce
halet içersindedirlcr. Bu vaziyet
ten kurtulmaları içi n kendileri
nin en yakın köylerde yerleş· 
tirilmeteri elzemdir. Evlerini in
sa ed<'cek çiftçilere Ziraat B:ın
kasının vermekte o'.du~u uzun 
vadeli krediden istifade edi!erelc 
böyle kilelik köylerin '1akiı1eri
nin temini her bakımdan i;;abet 
il ve yerinde bir is olacaktır. 
llükQmetlmiıln bu davayı e:e 
alacağını ümit ederiL. 

1936 genç milli takımlar dün 
ya futbol şampiyonasının mcm· 
lekctimizde yapılması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Bu sene Almanya'da yapılan 
genç milli takımlar şampiyo
naı;ı münascbetivle toplanan 
~:oııgrede idarecilerimiz, şam
piyonanın 1956 cııesındc Tür 
ikiye'de yapılması tekli!inı i
leri sürmüşlerdir. Bu teklif on 
sekiz milletın mümcs:.illeri t:ı· 
rafından müsbet bir şekilde 
karsılanmıştır. 

Tabiyatiyle tckıır gelecek se 
ncki şampiyonada göıönündc 
tutulacaktır. 

Diğer taraftan 19.55 ı:;eııç mil 
1i takımlar şampiyonası içiıı 
)alnız Arjanlin'ın Buenos - At· 
re.t'de yapılması hususunda ts 
ıki bir teklifi vardır. 

Gelen haberlere göre, isparı· 
,.a ıle Portekiz'de gelecek sc
i1eki şampiyonanın memleketle 
rinde yapılması hususunda F. 
I. 1''. A. ya müracaatta bulun:ı~ 
caklardır. F. i. F.A. yapılacak 
teklifleri toplayarak gelecek 
~cııcki gençler ştımpiyonasının 

yapılacağı memleketi tesbit c:lc 
c:cktir . 

Yalnız gelecek seneki şampl 
::onanın şekli değıştirilecck, 
dünya kupasındaki esaslar tat
lıik edilerekıir. Ybni a)rnlaca:C 
gruplar memleketlerinde kar~1 
lıklı maçlar yaptıktan sonra, 
grup birıncileri bır mcmlekeıtc 
toplanarak kar<löfın:ıl ve fin:ıli 
oynayaC'aklardır. Bu suret'e 
genç milli takımlar dünya şam 
piyonası hem daha az masraflı 
olacak, hem de maçları muhtı:
lif memleketler seyretmek iın· 
kanını bulacaklardır. 

' Ankara basketbol maçla-

rı sona erdi 

Ankara. 6 (A.A.) - 8 Kıüp 
arasında yapılan genç küme 
basketbol müsabakalarında. Yt! 
nişehır takımı Ankara gene kil 
me basketbol birine.si olmuş
tur. 

Bu vaı.iyete göre, Ycnişelı'r 
klübü basketbol takımı Türki)'c 
ı;enç küme birinciliği müsabıı
k:ılarına katılmağa hak kazan 
mıştır. 

.. 
r.barcti 

ingilleıe Kralıçesi İkinc:i Eliıa beth. )lalta'da Floriana şelıri ni 
ada halkı namına çitek ' crilirlıi.ca 
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.... tal, Kabataş, 
~ Ortaköy 

._it~ lltnka • 
'-:"• •rıı!ı 51

• • l\lirtah ıırabı Tapunındın sonra. J(ı. 
a.:"'etek ıı t ~ '•rııırunu: bunıfın snnra da 550 yolca 
.~ n.... ın Ort ı . 

..._vrıakoy I . ı,.o, 'erıurunu denlte indirdi. Kıbıta , 
'~'1111tnı11 ' d stınl,. IPr anednde ·apılmıktıilır. Bu suretle 
~ Ollfııtıı e bo durmadığı, hummalı bir ~alışmanın 

lıL~~I 1 anıa lh~or. 
:"Ilı ~ "~· 1 hl ı! ~ tıııen h 1 e " ki bir sanattır. Bir umanlar mem· 
1~ llııılac er tar;ıfında tersaneler ,·ardı ve bunlarda 
S llı&k,~1 l~~ ı:un gemller yapılırdı. Tenanelerimit 
\ ~•n•nırıa eldı ki 1571 de, bir kayıtsızlık ·üıünd!'n, ,,ifa bıı ~ı inebahtı'da mahnılduğu halde tok kısa 
~il l\ an dah11 ku\'Vetll yeni bir donaııma in a 

~ lfrsaneı 
~ '°"il ~r Gelibolu, hmit, Gölcük, 1stanbutda idi. . 

Bazı lsf anbul 
M. vekilleri 

1'1ıaneıe/rınara, Karadeniz kıytlınndı birbirini mti
~1'e""1neıerikunııdu H~ hunların heosi muvaffıkiyetle 
;"tr f llıüteha lllbin çoğunda, bilhas a t tanbul'dı (Ok 
1~111 '"•ııı ,..~~sıs_la!" u tılar vard ı. Bu hal «~en yüzyıla 
'ı it a)ı ffaıı , · lkınd Abdiılhamit tahta cıktıkhn s11nra 
Ilı~ ~ııeı,rt ~ e tıkarak burada çüriimeğe mıhkiım ~ttiği <B•!I 1 lncide> ""° .. -.ı: 1 •ıe ı~ı \ Atina, 8 <T.H.A.) - Yunan 
., tiıı )ah enıPl nale getirdi. Bu \"Üıden, ın kiirük basını, seçimlerde Demokrat 
~ anrı lersan!'lere muracaıta mecbur olu- Partinin kahir ek.seriyetli z.aferi-
~ t..L ti el dı , nl gayet lyı kar~ılamıştır. 
, ~t l'Jıe \'rınde bu kayıtsızlığı bir derece son "'° Kattıimerini ıazele i, Yunan 

~!ı'.~k ~ ... L e a h bir hamle gösterilemedi. Tersan eleri- halk dklrının bu zaferi mem· 
~ ...... "lllUth l nunlııklı kar~ıladığını yazmakta 
~ ~ttik 11 e de, rinde ciddi surette çalı malı ba5· dır. Bu gazete, Türk seçmeni va 

.._~r klıı a~hkarı JruruJduktan onrı bu çalı~mı planlı, life.sini ifa etmiştir demektedir. 
-~ !kettııı1ı dı. Vima gazf'lesi de Türk seçim· 
~ ~~btsaı 1 de getnı i11~151nda muvaffakıyetle çahşabi· teririin neticesini cvmekte ve 
.:'."-aj""*lııı tah8:• u tatar ''arı1ır. Son ununlanb Avnıpada Demokrat Parti tarafından ta-
~lttlt. 8ıını sıı elmi~. tttrube. gönnu5 mü~hıssıslar dı kip olunan dı~ siyasetin tasv!p 
\... ,,,.ıı 1l11ıı11 tarın ıı:a -rctlyle bizde mühim bir sanat doğ· edildiğine işaret etmektedir. 
,~ k esqk Etbnos l!'az.etesi de Türk se· 

''lllıtıı. eılcn Denizcilik Bankasının hlmmetini çimlerine hasretti:i ba~makale· 
. inrle •Elde edilen nefüeler blz 

' Ankara demokntıannın ıiyaret teri 

'

' J Enis Tahsin TlL leri son derece memnun etmP.k· ; et - tedır• diyor. İstanbw D. P. millehekıllerinden 1'"aci Kurt İl Seçim Kurulu hleler Bakan 1 Genel mt't'Iİ<I \•e Bt'lediye mt'clisi B~kanından maı.batasını alırkrn 
Slnai kalkınmayı seçimle~ için hı~rlık . ı Yunanistan'da ki fel6ket- BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Genel meclıs, Beledıye meclr _ __ _ -. 

İzah tf' si, mahalle muhtar ve köy ihtl- zed e lere yardım ·ık I k I I 1 ~ rıı e 1 yar heyetleri seçimi ha.,ı:-lıkları- İzmir, 6 (Telefonla) - Yuna· ma e a an ar 
" ,."de ı,~111 ki incide) ketimizln muhtelif mıntakala· na ba lanmıştır. n~tandaki deprem felaketine 

~- ~ 'I: ı h <Baaı ı incide) 
t 1 ~ bıı te lıı$ ıızırlı'k:. rında ta~ kömürü nrrnması ve Seçimlerin yapılaca~ı tarih ka~ı duyulan teesslirün ifadesi bllmielerdir. İkmale kaldıkların· 
' ~t 1 ~anı • edılmete mevcut ta: kömUriı ve linyit o· bılahare tesbit edilecektir. Se- olarak ~ehrimizdeki NATO karar 

\ 1 t ba11ı ar da faali caklarımızı daha iyi bir şekilde çimlerle i lgili olarak 5eçim kü· gahında çalışan Türk, Yu:ıan ve dan bahsettiğimiz. blr kısım mıi-
aııtraıı :'fıcaktır istismar etmek gııyesiyJe Adeta tükleri haziranın ilk haitae•ndan Amerikan subav ve askerleri nenerler ise onlara ayak uy· 

e'ııa t~rıınııın °ha· bir kömür aramı ve istihsal ıe itibaren tanı.im edilmeğe baş!a· kendi aralarında 1677 lira top· durmaktan arlı kalmı&lardır. 
~ ~ ballan 15, lesl~Ieri. ferberllğl yapmak için hazırlık nacaktır. lamışlardır. Sonra dünyanın her yerinden 
'tl~ ~al hat~ı~tır. İhale larımızı ikmAI ethk. Ecnebi bir gelen, bizim halimizi goren. umu 
it~ r'rı la arın maha l- kıs•m firmaların teknik imkln B b k L • J mi ölçülere rnran ilim \'e siya-
,~ '"! llıanıen tayin lanndan da istifaıte etmek YO· aş a an aıııe • sei adamları, kalrm s.ıhiplrrl 
' ' ·• ,,, -, \'lr, Hepsinin hıikmıi nıüshrtıtr. ) 1 f~ıtı'"

0

lir:ı lh luyla buna hız veımeğe karar 
t tr li . alesi, ya vcrdık. e"-'u·. veıı oyu aldI Hepsi, uyanan. geifcen, dün:ra • ecı, Zerınıı 15 yuziınde tok hayu ıı '.llifel!'r 

ı ~tli\ •eceı.:r a · Dığe't' taraftan Mı:rgul ve e i goren, naha ha.)1rlılannı basar· 
'.\ \ ıanay·· 1:· varında yeniden ger.iş ôlçüde CB~ı 1 incide) Amerika müttehit hareket mağa namı.et olan demokrat. 
\ ıı 111.tıııı 0;!nıçjnhlKa bakır made

0
ni a:'n:ıt:rmalarına sık!et merkeuni Dışişlerı Bakı· fıkrinden vızge~U Turklyenin lıa.)Tanıdu·ıır. 

ı:ıt~· rı~aatı ok başlıyoruz. midimiz. bu mın· nı Bıdault te kil t'lrnistir. Müf· Wııshıngton 6 CA.PJ - Bir- Bilim kendi kısır ruhlu, dar 
r 

1
Ye g,.. • ilerle. takada hn:en Murgu1 i~letmesi rıt sağ ve sol cenah mensupları leşık Amerika Hındic•ııi'de ka· •örüclu bir kısım miıncV\erlni· ··- ı:ıı., ... arı erim'ız " il ü " · b " · ı " ~ ""t .., lrıü ulç s n :.ıe yenı :r rezervın e! Bidıult'yu her ne bahasına olur ın \'ietnam devletinin kıullar mb.se, olup bitenin hakkını ,·er· 

P \'eru \'azi ola 'biti müm:tiln oiı~ağıdır. Diğer sa olsun Çın Hınd inde sulhu tarafından fethinin on'enmesı nıekten, hazzını , .e Utihımnı 
1 • ~ ne ~k•edır. taraf! ıı. mamlek~ m ~de ol- eıpio eun~,.l uğr 4 ağınıt> - bah~indc Fransız ve ;erli kU\ · du "maktan çok uz:ıktırlar. mı. 
~llı"\)e ltıe\c ly !r m, mıJ1 le.'1 \C tranydtn ıtbl j mcrika'nın tefiirf\ altllıda ka" vMletc yardım k in rnuttehit ha· husa ünherııitelerlmlzfn muhi· 

~ ltrj ·nı Ut çe:ık kıymetli ma1'.leler üzerindeki makla ıtham etmisterdir. Bu_ reket !ıkrınden hemen hem~n cinde böyle menfi \•e mıınr.r.nesiz 
~ bt llılsı· •IAtım·ı: araştırma '°il :~!etmeler iç n günkü oy nisbeti Mecliste hü· tamami)•le va~eçmiştir. Dı, ışle· göruşlerr. tesadfıf edilmesi çok 
l t tı hnı'rıe çıkara çok esaslı \'e müsoet (elısmala kumet a:eyhtarlığının arttıöın ri Bakanı Foster Dull •s şımdı I acı bir e dlr. 1inh er.;itcler bir 

~r' tr·ııııı tısisicnn rımıı ba§lamı~ tır. ~" md iden iyi bir dehi addedılmektedır. Lani· güney doğu AS)a'da kol' ektıf hırı memleketin rlimağı demektir. 
~it ~e~ıııı u Yıl netice~er alacağımı:ı ümit e.· el ıeçen Haziran'da hakıimeti güvenl_ı~ sistemi teski!Atland ır _ Hr.r~e~i cniden 3 aıımıığa muh. 

t ~l"ı\ıar1ın tahmin mektcyıL te~kil eltiği zaman Mecfütt'n 206 ma~ ıçı~ gayı:etler sar~etmek-, taç olan geri kalını bir mr.ın· 
ttılıı b ız buna Nı:f.a Vek!'.ctinin re ~tı- ya kar§ı 398 rey ılmıstı. Anlık tedır. Böyle bır koıtektıf gu· Jekette mıisbr.t tenkiıta ~uıırlu 
\~ıı ~~Qıı kanaviçe bankın t ll sldık~:-ı bııylı\ e· ayında Bermuda konferansından · "~nli_k ~i steI?lnin gayesi _Çin rf'hberlığe ihliyaç bu)liktiir. Ne 

\ ~a "' fıtıtı tcek fabrika lektrik enerjisi ist ;hsali dav351 e\'velkı ıüven oy~ ni.ıibeti ise Hındı bolaesın~e'. J,aos .v~ Kam yazık ki gerr.k hoca ,.e gnek ta
~ ~ t~:,ada 'ta ile ınUşıe :-a müva:ıı 1Jlarıık bir lmı"lı mı: 244 e kar~ı 27S idı. boç)·a devleUerını komünıst te· lehe ı;arlannda hnlıınan haıı 
• {l't\ "•rı.ıı~~Ulınası ı. den sanw i üzerinde gir:!e.: ~ ıtomünıst hatları bombalanıyor cavüzden korumak olae.aktır. 8 iınh·ersite mensuplın rehberlik 
~ tııah ınıı mUta ~~miz tesc~bGrll'r 1e ıyi ll~tlce Hanoi 6 (A.P.) _ Bugün yıldı~ stir~J) .ıitmekt~ n,ı.an üç~n rolüne sahip çıkmamı ınr, ılar 
~ traıı·f) aııen halk ltr verm••, ba~•! batı ecnobi cil Çın Hındı d_ evletı \ ıetnam ~ göru~lcre ı;aplanmı$lardır. tlnı. 

a t• ı , "k Fransız av ve bombardıman u· lln w sıı hUk<ı ti ~ bta\111 bl Yolu"lıı fırınalarla da mtisıerek te.mı • . BI Ph k 1 - l:e ce, a ıngton me l'ersitelere çok kôt{i bir neli 
tı r " 1 l · ns·p "nla~- çakları Dıen en u a esı- cimdi bu memleketin Akıbetini politika sokmıı tar \e'·a li"kul· ZUnı.rd e. rnu. ça ı§ma ar ıtın pre ı " " nı· muhasara eden Itomıinist Vi· .. " " 

' t ,_,_ , e •kmııı malarına varılmıstır. Bu uana: etminh birhklerine a"'ır darbe_ daha ı.iyade Fransız ve Vietnam masına mrvdan ''ermislerdlr. 
\~ ' 't 'ıı ?ıf, T. A. Enstitilmüz de '!tendı· 6 hUkfımetlerini llıilendiren bir Hele Hukuk· Fakültelerinin baıı 
~tı ~rtbı•blitUn lhti sine dü en vaı.ife1eri eskiden ler indirml&lerdir. Kıle &imdi mesele olarak gônne e mt>yyat· hocaları, terakki ,.~ lnkılftp ru-

• •· tcek td ıı ' bi f k t ayni zı:ı· 168 gilndenberi muhasara altın· dlr. hunun tamami~ıe hariclnde '"al· ~ard ııı b r bir 0 u .. u gı ve 8 ·a da olup &iddetıi savaı!ar baştı· • " 

' 
~ııtı,. Belçika manda hususi te,,ebbUse de :•ar . B' Komiiıtlııtıer bir F~n ıı tekli(ini mı~lardır. irtic~ ile alakalı dha 

ı t1
- • aııı d ı k :ı•a "'Avam yalı 55 ilin olmuştur. Dıen ı· reddettıler larda hilı"r'·ı· ·ı dı"e ,·erdı'klerl ' ıo;ıı \ aşına- ımcı 0 ara • yapm ~ l><: en Phu kalesindeki yegar.e ka- " ~ 

'l' ~ l:ıllldı~etkiklerl edecek ve enstitünUn bu ölçü dın Fransrz hava kuvvetlerine Cene~e 8 (A.A.) - Fr~n~ıı 1 raporlar ,yürekler acı ıdır. Bun. 
~ l11•: lır ,_ada nıUs de takviyesi için bl:ı: de tftzum mensup •ıasta'bakıcı Genevıeve çevrelerınln bu akşam bıldır- !arda ı;r.rl kalmı t:!Ş b ilmi, 
•· "ltnıa1 ou husus lu tedbirleri alacaaıı. De Gallard, 28 Martıınberi kr diklerine ıöre komünlst!P.r, Di_ ruhların lfaıleıert ~·ardır. Demek 

1 1 
• ı:- 'a•da~ "•urnıak Bu arada bilhassa !lusust tt lede bulunmaktadır. Ancak en Bien . ı:u·d~ki _yar~lı . ~an~ız j ki memlekP.tln mıruz bulundu· 
r ı aeı~tknı rek- şebbUsiln maden arama ve 1$· bombardıman durduktan !onra ıa~~e~erının .:ı~lıyesı ıçın br ğu gP.rllik trhlikesi, halk kiitle· 

~ ' ı ' a~a ha }etmesinde muhtaç oliuğu kre Hanoı'•·e dônmesi imkln dahi_ mut.areke aktcdıl~~I hususu~· terinden zb·ıde bllgi yaldızı) it> 
• ı . · h" t "•re" ilk ,, dakı Fransıı teklıfınl reelde.· ma•k•Jf'n"n bazı •·afalırda ıltı'r:ı 

~ •tda d Yi temıne ızme eu . r- !ine ıirecektir. 28 yaşındaki er ~ .. "' 
ı ın·-ıe d c bulunu,·or''I' mişlerdlr. KomünL~tler hıı mese· lmka·nı hıılma'· tııdır. 

Ge 
"'"' · a ımı ıtmıw • - ııur •hasta'bakıcı kadın, yeraıııa· " 

, lenin ancak Hindirinl ~ulh mü· l\lilli lmtihanlımia ikmnle ka. 

nel K - rın durumlarını kontrol için u· zakereleri başladıktan sonra (anlar, ikmal imtihanını nasıl 

b. Uru' Başkanı 1gv1n1 n çakla 27 Martta kaleye ,e tıril· b h. d "l lıll ~I • ·· 
mi~, fakat bombardımanlar ba~· · me\:z~u ~ ıs ~ 1 ~. ece ~1 scıy ı;etirerekler'! Herhalde üniver· 

1 
lıt)'lncı Hınoi'ye döntt.memiştir. lemı5, crd ır. Hındıçınt muıake· site muhitlerinin haricinden ı;r.· 

i li. r açıklaması O zamandanberi fedaklr huta_ relerinin başlaması Cuma:-tt s iye lrrek müflahalrıler \C baskılarla 
it- ::--11 l bakıcı, kalenın yeraltı sığınak· tAlik edilmiştir. değil .. Rır kısım unnlan uyuş· S ~~ltl'iııdlııcıde) ı ~is ve koklcştirme yolundaki ıarında 800 kadar yaralıyla ıw mu:; hir hale duccn. ıhn 'l!tıa ııll _ 

• :ı ~t •r tar~ tectı!lı gayretlerınde butün mücadele ce ıündlı:ı: meuul otmu~ur. Boğaz'da yOICU katan kesilen bir kısım ünh·er-
t ~~ ~l.lsbe~:ıdın 4 imkan ve ,•wtılarını tamımiylt Geçen hafta kendisine ~eJyon ıite muhltlerlmhln lı:enıli itli'· 
~'1.l ulll lrraa· meşru kaynaklardan temin et· Donor nişanı te~cıh edıhnlşti. rlnden gelen tesebbfi !erle il ·an 
l i •le b'Jlu '116 ve l!Vj bulunmaktadır. Pırtimiıin Dün ~ece iu basit bir tônnle Sayı mı ba<lıyor malan. mitti rrhb<:rlilı: varifesi· 

t ~ tıı.ııetınıı~'l a_ kendisine ait otmaran mali men kıııle komutanı General De Cas· 1 ne hak kaıanıyalar1, 11ahlr (ık· 
t t ~tıı d• 

11 n~- halara ve hele devlet p:usına trie baran De Galard'a düsman rna$1 1 fnciı11'l t11aları; '.\"eni ,.ıtr tığ ı r:ı giren 
~e lıhabb u'ı:ıuıtu el atarak ve ııuiistiınallrre kal· ate~i altındı temayüz eden u· 7 mayısta gayım sadece Kaba akınr.ı Tıırl.;lyr.ıle , ıızerıtıdP. en 

l '·~ başkal'ı~~ be- kı sarak vicdan ticaretine te:eb· kerlue ma~us .Medai!le Milila· tas· Üsküdar le Sirkeci - Ka· ıb adr. hassıı•ı •elle durulması 
, t Ilı it. lfıı ı~bır büs etm•sine imkAn ve ihtımal irc nişanını te\'cih elmiştlr. dıköy iskeleleri arasınrla i~lı:! . lanm gelen dh'alard;ın huidlı. 

'tlııı ııı, ini~ b~ıy;e mevcut de~ildir. Bu gibi hare_ Yen araba vapıırlarıncia yapıla A hmet Emin Y AlM A N 
l~ft1~1ıııa ın VıcdJ ketler onların yüz karası olarak General Ca~trie yardım istedi cak ve hazırlıınan pro"raına 

1' 111. a~ be •nası· tarihe intikal etmi§ buhınuyor. Hınoi 6 (A.A.) _ Dien Bien göre haftanın muayyen gıinl e· 
~ ııe1111ttine rhgkey· Partimiı.in gelir kaynağı ancak Fu mil tıhkem me\ ki kumanda_ r inde olmak üzere 12 h aı.irana 
Qı. ıc•ı a a· 'ını· · • kad•r de m d kt "r b". •ıı ' etin· · .,..e ancak basının ve ona nı General Christian De Cab>trıe ., va e ece ı • · 

~~'ti! lbr•lte l~k;~r: rıanların verdikleri aidat ve vnp in acele )'ardım lstei,:ine karıl, Yolcu vapurlıırındaki sayım 
·~ ııııli:ettir. e tıklan batıflardan ibaret olup .Fnnu, Hln<liçinl'deki 450 u- lar ise 8 mayıs • 11 haziran a· 

~ > '- ıı1 •ııaçık t hiçbir hıksıı. iktisabı d1yanma· çaktan mühim bir kısmını sefer tasında yapılacaktır. 
'l'f O duğ e· k d Yolcular için mavi ve yeşil 
e lllft tıqd 11 Rlbi ma ta ır. • ber etml&tir. d renkte olan kartlarda •nereden 
"'ı• ı t•ıa .. ı nev•- Demokrat Partinin son &ecım General Castr!es bu ra yo mt' 
··ı " , • d · ı d k d' Her ızeliyorsunuı?., • ·er~ye ı:ıdı) or ı ttı~ 1,A• ı:irlc- aıratorında mt>rketden vıptığı &aJın a ~oy e eme tey ı : • 
'il 'lll..., " b h ı ı k unuı. ve •Seyahat maksadınız. 
)M "e ai • dl 1 u· yardımın miktannı ı:elincr: B.u ne a asına 0 una 0 sun mu ·a· nedir• sualleri, sarı renkli ta· 
., ıı ıbr"' ıh_ 60 mı·ı..-on Jı'ra deı..;l, , .. c•k bır bit at~ de\•am etmek mcclıu· k 

" .,. ·• " d · p u ı ı şıt ·artlarında i se ayrıca "a. t b etı~r ;,t Ve· bu,.uk m"ıl''On lı"r:ı civarındadır. riyeUn eyız. ara~ t e ma ı.e· . d 
ıı.. r ~ . •at d " ~ k' mc atmak için her tareye bas- sıla nın cınsı ve vasıta a me\'· 
"14ıt1 1 aJtırıd 1

. a Bir kere daha tekrar edelim 1 cut eşya , . ., yolcıı tonaj ' 'e r 
t~ bır ta a or- bu bir buçuk milyon lirayı par- vuf~~~:;; ~ üksck kumandanh~ı dedi hakkında sualler bulun. 

, ~rtnı 'l:•h~ıı timiı kendisini seven ve ona iti· bu radyo mesajı üzerine Kı·lıl maktadır. 
~ b •'t l:ibı ~~- rnad eden mensuplarının Y~P!1• Delta üslerindeki uçakların çok :'ıfemlekeıimlıcie ilk defa ıec 

h bırr Llflira:'f U· ğı teberrulardan eldP. dmı~.ır: ıor cartlar itinde harekete ııeç_ rübe edilmekle olen bu sayı. 
~l't • 11 ıını1 1 

ve Bu da kaydcn sAbit oldusu :ıbı ~ mın nasıl bir netice vereceği 
~lttb~ l'ııılin d 

11
• di· Türk ml!letinin yüksek huıurıın. tiklerini bildirmiştir. ilaililerce merıki·a bekh~nmek 

llıa~a~nı bire 60 da ve tarihe kar~ı her an lsh~t tedlr. 
a llıa ~o 1 llıeb_ edeecğımiı bir hakikattır. Bız 9~ - 954 devresinin tezvir ve 
l ısı ;:ıbıardan Parti olarak onlar gibi devlet iftira usullerini bundan böyle dr 
~ il bırakı• ııenı Paralarını ve gasbedllmis mat· devam ettirebileceklerini ümit 

•rt'l'lıi ınası ları parti menfaatine barcamı edenlerin ve son seçim netice· 
~ '~l!li z lllu· Ve harcamakta olan insanlardan !erinin ifade ettiği derin miına_ 
llrtal'ttı lck nar detltiı. Onun içindir ki yatlDın yı anlamamakta ısrar edenlerin 

~~ara •k için esasını teşkil eden tezvir ve U- hlisranla karşılaşacaklannı he· 
•ı~ 

1 
!:e•dıktcn tira.yı Allahı sükür bütü~ ı:id· nllı farkedememekte bulunduk· 

Donanmamız Marma ri5te 

Mıs1r ' da hükumet 
D~rbesi fesebbüsü 

cna ı incide) 
dar aleyhinde b:.ı ''J!'l'ln Univer· 
-uı t:t1 qııqr." nq ıJaı~ua! 11aus 
baren tevkif etmeğe b:ı~lamışt ır . , 
Te\•kif edılcn Unı\ t>Nilcli t ııle· 
belerin sayısı bilı:ı ::T' emukt• dir. 

l'i) asarlı durum gergin • 
Mısırda hUkfim sürnıektc olan 

ı~tlkrarsızlık havası. piyasada bil 
yük bir end~e \'e :timatmlıJı: 
do"'ıırmıı~ bu lunmaktadır. Mısı· 
rın be' lihaştı bıivük Licıı rl ve ~a
nayl miıessesc!eri i ş lıırine r.on 
vermeğe boşlamıs'ardır 

l\lı!ır \'akıflıır Bakon1 
Kahire, 6 (T.11.A .) - Mısır 

büktimcti aldığı hır ka rarla, Mı· 
sır Vakıflar Bakanı Ş:?yh'Hasan 
Bakurlyl, Tilrklyeye ve Arap 
memleketlerine gönrlı:recektir. 
Vakıflar Bakanı gerek Türkiye· 

letlerle Mısır ara sı r.dakl mOna-

Milli Tesanüt ve 
Türk Ocaklan 

<Baıı 2 incide) 
ruz.• diycırou. Ocağın fa.ıliyet 
te bulunmamasını isteyen ha· 
rıç kuvvet ve düşUncll: er bl!mi. 
yorlardı ki, onun ınuk.ıddes 
mihrabı, maddi darbe!rr:e yı· 
kı'acak mahiyette değildir. İma 
nı yıkabilen tek kuv\·et, bunun 
zıddı olan diğer hir iman.ı sa~ 
makla, mevcut olabilir. Biz O· 
cağı \'Ücude ~eliren imandan 
bir zerre kaybetmedik. 'Fakat 
Ocaklı ruhu asla zaafa uğrama 
dı. O daima yaşadı. Ve tekrar 
milşterek ~urette faaliyete gl· 
receği günü bekledi. O gün tek 
rar ge:mistir. 

İdeal i~lerinde .ı;e,gi ve mu· 
habbetin çok büyük bir mevkll 
o:duğunu takdir eden Türk O· 
cağı, çatıları altında sev~! ve 
muhabbete büyük bir yer ayır· 
mış, ve kadirsina~lık hi3~crln!n 
neşvünemasına çalışmıştır. Yal 
nız birbirlerini deitil, h•rke!'i 
sevmek ve muhabbet JÖstt'r· 
mek şıarını en ön p!Anda tutan 
Türk Ocağı. beşerin refah \'e 
saadeti ile bahtiyar olmuş, w 
tırap \·e feUket!eriyle ka.bl sız 
lamıştır. Vatan toprakları üze 
rinde bozguncu bir ruh vficı:
de getirmek i~tiyenlerla daima 
mücade!e eden Türk Ocağı hiç 
bir kuV\·etin önünde eliz çökme 
mlş, kendi istikametınde ol· 
mayan hiç bir cerey~na b:ı,ını 

tevirip bakmak tenezzillilnde 
bulunmamıştır. 

l'tlem!eketimiıde, birliği en 
esaslı vaı.ifemiz sayıyoruz ''" hu 
birliği bozacak herhınıi bir ha 
rt'kl'ti \'t' tf'lftkkivi de Türk 
milletinin düşmanı adr\eıliyo· 
ruz. 

Türk Ocağı e~kl yolundıı me. 
saisine devam ediyor. On un 
koları. yumnıklatmak için. it· 
mek Jçln uzanmaz. Onun kollR 
rı yalnrz benimst'mt'k ve ken· 
dine çekmek için lculanıhr. 

Paraguay merke1i 
ilerin elinde 

<8111 J lnrlde l 

Diğer bir haberde de Asiler!e 
vul(u bulan bir çarpışmada polis 
teşkilatının ~efi Dr. Roberto L. 
PeUt'nin öldtirUldülU bilrliril· 
mi5tir. Gerek bıı haberler ve ıe 
tek Paraguay radyosunun n~&ri
yatından memleketin kanlı tari
hinin en uı:un sulh ve sllkQn 
de\Ti olan son beş ~enelik se:ıı· 
sizliğinin yeniden bozı.ılduğu an 
! aşılmaktadır. 

Radio Telco adındaki hususi 
bir Paraguay radyo ıstasyonu 
500 kişilik bir sü\·arl hlr:fğinln 
isyan ettiğini ve hükQmet kuv· 
vr.lleriv'e çaroı~tığını bildirmh· 
tir. Hükumet her tarafta C:rfl idı 
re HA n etmiş ve Panı:uay'ın h.ı 
r iç:e hertürlil irtibatını kesınlr 
tir. Halli Asuncion'a uğrayıp yo 
!una d'-''am edecek bir yoku 
uçaftının hareketine de mlni o· 
lunmuştur. 

Clorinda'dan ıeten h aberler 
isyan hareketinin ba51nds Para
guay Merkez bankaııının e6kl 
mildürti Epifanlo l\Jendez Fit!· 
tas'ın bulunduğu bildirilmekte· 
dir. 

Pıragua~· Cumhurbaşkanı 

Rio de Janeiro, 6 (A.h.) -
Erezılya hükumet çevrelerinin, 
Asııncion'dan aldıklan güveniıir 
husus! raporlara atfen bugün 
blldirdiklt'rine ıöre Parumıy 
Cumhurbaşkanı Federico Cha
vez. ayaklanan ıskerl kuvvetle· 
rın elinde bu!unmaktariır. 

, -

1 ay her elin H T .L. - lS &ilıı lZ.$0 T.L. - 3 elin 8 T.L. (On kelimeden 
fazla MhPr lı~me tçln her cUn ZO kuruş alınır. ı 

DOKTORLAR 
EflENKÖ\'DE TA1't KO!"FOR· 
LU ı;atıhk VillA. ftle!on: 8205l 

DOKTOR ÇiPRUT - Cilt, Saç, Saat 14 - 19 . 
Zührevi Mütehassıs~. Beyoğlu -3-G-A-Y-,-.A-D-E--tı-.E--F-A_t_z_st-z-, Posta Sokak Telefon. 43353. 

8 
.
1 

K t 
1 

d 
osıancı ı e ar a arasın a 

Dr. ABiMEl.EK - Cilt ve Züh· 
revl Hastalıklar Mütehassısı Be 
yoğtu, İstiklll Cad. 407, Tel: 
41406. 

bahçe~ı evlere müsait ucuz fiat 
la arsalar satılığa çıkarılmıştır. 
Satı~ yeri; Bostancı Tramvay 
durağı, fırın yanı 538; te:efon 
52812. 

DAHtLtl'E ıu0TEBASSISI 
MAHPEYKER - Elektrokar
dioğram. Cumartesi ö:leden 
sonra hastalara meccanen ba
kılır. Harbiye HaUskArı:aıl 
No . 82 

~ 
İ~TIBAH ÇAl\IAŞIR Fabrika
sında yıkanan çama~ırlar ev 
kadınının ze\•kldir. Feriköy 
81268. 

EML K 
ARl\IONtK. AKORDİOS 

KİRALIK - Bebek, Eski S:ını. Gramofon alınır, satılır. E ıflel 
ralın bitisiglnde konforlu. üçer Radyo Evi. Galata Yüksekkal-
odalı iki daire. d 
------ -----·· ırım 25. 
KİRALIK Y AZIHA:"JELF.R -
Necatibey caddt'slnde ~laliye 
Şubeler kar~mnda 182 No. lu 
binada kiralık yazıhane:er. Mü· 
racaııt: Telefon: 42485. 

PRATİK ECZACI yetiştirilmek 
üzere ücret:e gençler alınac.ııt

tır. Boğaz.kesen Sıhhat Ecu!ıa
nesl. 

--~---~~A~--------------

( SATILIK EMLAK ) 
lstanbul Delterdarlığmdan · 
Dosya :ı;o. Cinsi Kıymeti Teminatı 

Lira Lira 

515-2882 Beyoğlu. Hasköy, fKeçeci P iri 5560 417.-
Mah. Çakırgöz So. yen ı 1. imara 
göre taj 1/1 kapı. 200, ada, 11 
parsel sayılı 37.05 :M2 arsanın 
tamamı. 

515-3251 Beyollu. Hasköy. Keçeci Piri 454 34.05 
Mah. Çöpüstü So. eski ~ imara 
göre taj 36. kapı. 233 ada, 23 par 
sel sayılı 22.69 M2 aTSanın tamamı. 

515-3252 Beyoğlu . Hasköy, Kececi Piri 358 27 60' 
' Mıh. Çöpilstü So. eski 14. imara 

göre taj 32. kapı , 233 ada. 21 
parsel sayılı N ,49 l\I2 arsanın 
tamamı. 

515-3254 Beyoğlu, Hasköy. K~eci P iri lOOS 60 i5.68 
Mah. CöpüstU Sc eski 49, taj 42 
kapı. 219 ada, 9 parsel sayılı 
50.84 M2 arsanın tamamı. 

513-:J:.?55 Beyoğlu. Hasköy, Keçeci Pir' 30i5 230 63 
l'ılah. ÇöpUstü So. yeni 2. imara 
göre taj 4 kapı. 283 ada, 17 par. 
sel sayJlı 204.65 :\12. arsanın 
tamamı. 

5J • G!l3 Beyoğlu. Hasköv, Kececl P iri 2500 187.95 
Mah. Hasköy Mektebi. H:rrap 
çe~me So. yeni 8 imara göre taj 
19. 31 kanı. 230 <ı da. 4 parsel 
~ayılı 250.5~ l\12 ar sanın tamamı. 

515-3271 Beyoğlu . Cukur l\t :ıh . Çukur 3720 279 -
So eski 5 yeni 63 kapı. 3i 0 ada. 
16 parsel sayılı 3 6 M2 kArglr 
evin 1/2 his•esl. 

515-6300 Beyoğlu , Galata, Hacı l\r"mi 1:?"1D 93 -
515-8334 Mah. eski Kate. y eni Hendek. 

Hisar yanı So. en eski 28 e sk i 
28, 5. veni 28 kap ı . 129 ada. 
12 ve 31 parsel sa yılı 13 50 + 

" 2 = 15.50 M2 iki aorsanın t m~mı 
Yukarıda yazıtı gayri menkuller 17/5 954 p:ızartesi gür. i1 

saat 14.30 da M•lll EmlAk Mü dür!Uğundcki komisyonda ayrı. 
ayrı acık arttırma ile saulac aktır. 

İsteklilerin geçici teminat rnakbuı.Ja r ı ,.c lk ametgtıh senet 
lerl ve nüfus cUzdan1arile hirt;k te ~a tış günii komlsvona, 
faıiı bilgi için sözU geçen müd ür!Uğe ba~vurmaları. (5394) - - -------

Harp· Akademileri l\f. M. Akademisi kadrosuna 400 lira 
aylık Ucretle ve imtihanla bir erkek Steno Daktilo ııtına. 
cakur. Sınav 17 /Mayıs/954 p azartesl günü saat 15 de vapı· 
lacıktır. İsteklilerin en geç 15/!\layıs/954 cumartesi g!foil 
saat 13 e kad~ r Harp Akademileri Personel fUbesine mUra
caa tlan. 1278 

Daktilo Almacak 
Harp Akademileri kadrom nda istihdam edilmek üzere 

17~ lira aylık ikrt>tle ,.e imtihanla dört erkek Daktilo alına· 
caktır. Sınav 17 /Mıyı s/954 pazartesi saat 15 de yapılacak· 
tır. İsteklilerin belgelerlle birl ikte en ~eç 15/l\layı s/954 cu
martı~ı saat 13 e kadar Harp Akademlle:-i Personel şubesi-
ne müracaatları. 1279 <5691 - 1278/ 127!)) 

·--------------------------------

T. C. 
ZİRAAT BANKASI 

Vadeli, vadesiz tasarruf hesap sahipleri 

arasında tertiplenen 

Bir busuk milyon liralık ikramiyenin 

üçüncü çekiliıi : 

30 Haziran 1954 
iki büyük ikramiye 

Her b iri 

30.000 Lira. 
Ayrıca 

Bir tane 

10.000 Lira. 
1 O tane 1.000, 20 tane 500, 

100 tane 100 lira. 

Son para yatırma günü 17 Mayıs . 
lıtirak tartfarını ö§renmek için 464 

Şube ve Alanıımız emrin izde dir. 

-

ı:larcvi t detı)le yuı.Jerine çarpabılettk larını teessüf Ye teessürle mü· 
e• bir durumdayız. phede etmekteyiz .. 

~rarmaris 6 (A.A.) - Kora
miral Kemalettin Baz.kurt ku· 
mandasında harb filomuıa men 
sup Gemlik. Gavrct, Sultanhisar 
muhripleriyle Erdek Ye Onaran 
ı:emilr.ri buiün iimanımııa ı:eı· 
miştir. 

de, gerek Arap mcmleke~'erlnde f 
temaslarda bulunacak ve bu dev 

tcberrr i takvıye tı"le~cktır. •-------------------------------- -------
5583 
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Türkiye Güzeli ve filim yıldızı * 
BELGİN DORUK ! 

"cildime hususi bir ihtimam 
gösteririm,, <li)or. 

* * 
* * * * * * 

'' 3 !'ene ı.. dar e,,eJ, }CDİ lıir 111· 

\alet ııalıuıııınurı pı~n•ıı)a ı;ıl.:tıı;ı· 

uı chHduııı. Dıger bm;okları lllf:'• 

)&lllnda onu da recruLe ellım. 

* O ~ıindenbcri J>l flO'nıııı ha}ra· * 
nl\ ırrı. ıiaırua Pi RO l.:ullarıırıııı * 

... Siz de 
Guullık Kral iı;r rıııı. i n 

§ıthQi tı-criılıe iıı<lt·ıı İSTiFADE 
(~DlNlZ ... Baıı yo \ c la\alıorıut.· 
ela rutgt•le l'ahuıı ~rı ırıc Puro 
kull.tnııııı.. Çok kı•a uır 7.8. 

rııancla tlaha :;u1.ı:l. ıJalıa ca1.ip 
ıJlur~uııuz. 

ANTiKA 
SEVENLERE 

ve STiL EŞYA 
BüYüK MüJDE ... 

MUZAYEDE 
HARiKA EŞYA 

İ L E 
SATIŞI 

9 Mayıı 1954 Pazar günü saat 1 O da 
Ray an H:WTZE :;EFİK ESAT BA YK.\X Bomont E. 

1'o1'ızı sokak 29 :\o. :u Hıza! Apt. D. 7 CBonıontı Tram
vay dura[:ında ). 

Vil.:ıoryen \e Q..ıin An harıl.a salon takımları, l~pok 
Ampir Konsol 'e b:ıhuler. Edırne Etajer 'e andıklar. 
Boheın. Beykoz. Bakara. Vcnız guleptan şckerlık \C kase· 
iM", J. P. Saks. Se\ r, Eıblo \e a ürelikler, Viena. Saks sa· 
hanlar, Altın r"la legen ibrik ,.e :.ürah"ler, meşhur hattat 
Ycsarı • ."efık, Sami ~azı kolleksiyonu. eskı ku'a, Gerdez. 
S.no seccadeler. Louis X\' bronz Şömine takıını, Krstofi 
§amdan ve çatal bıçak takı mı. J . P. tabak takımı kataıo. 
~e ıablolar. harıka \ enıs ayna konsol , mağun yemek ma
saları, Quin An ustü kadife kaplı 10 Sandaliye 2 koltuk 
Üskudar Çatmalar. Ellşlenıe Çar~aflar. Dantel \:.s· \ '.S. 

Portakal. ................................ 
Elazığ Yollar 8 Bölge Müdürlüğünden 

./ 
~.ı .ıol' ---

'c herkese t a\ Si) e edcrıııı ... * 
BOL KÖPÜKLÜ· NEFiS KOKULU 

PURO 
Eksı tnıc~ e konulan i:ı Erzı ncan ilinde l\lans • Karakulak 

~olu Pu:k deresi ur.0rındc l\Iiı:ilkar H Dorum deresi üzcrındc 
Boı:agak köprulcri o'lli> keşi[ bedelleri 211.966.03 ıkı ~uı on bir 
bin dokuz yü..: altmış a tı lira üç kuruştur. 

RiPi 
"'' basarı ile kullan• 

Bu ar-nt"ki fılimleri: Ç•kırcatının Definesl 
l<•nlı Çiftlik, Korooıu, ötdUren Şehir 

Pıı,k deresı iız.c:-!nde l\lığı kar koprlı~u ıçın 136 874.61 Ura, 
;:- Dorum deresi uıerınde Roz:ıgak kopru~ü içın 75.091.42 lira. 
" Eksiltme :.!5/5f9.i4 s:ı'ı gunu saat 11 de her ıki kupru bir 

-------------------..;;. ____ .;... ________________ ~_-.:;______ grup halinde E azıg \o Jr 8 Bölge rnudur.ligu bınasında eksilt· 

• Soguk algınlıgından mü· 
tevellıt butun agrı ve sı· 
zııarı derhal teskin eder ~~~~~ji'(j' 

BULMACA 
1 2 3 4 s ' 7 

• 

Soldan aa~a ı 
kadınlarından biri 2 Kısa aman 
:ı - PmoloJI. 4 - für elit hastalı ı 
5 - B&ll<anlardıt blr ehtr 6 - Bir 
unum;u. bir ır n 7 Kat"! ı -
5erkQ: blr ha,ı un 
Yukarıdan a a 1J a ı rur hay-

nn baraatı.ar :.ı Bir rrnlt 3 
Kuru ııebulrrdrıı blrl · bevan "da· 
u 4 - Pek rer.a dr.,ıı 5 
Per.;amber 6 - En çok 7 Btr 
h&~~n: anamn 8 A ı .ıuvuı • I 
Dl~KU 8 Ll\lı\C,\:\I;\ HAl.l.J 

Soldan sat• J lsturıı 2 
U 3 Tul~ 4 AIA 5 - Za· 
ten IS - Briç. mal. 7 
.Aka. 1• 
Yukarıdan asa~ı a· ı 

2 El. :ı Terazi 4 A •Jt 5 -
1ta IS - Krema. ô - 11; .Na ı . 1 -
'Jıut 

it·ZIUi.l 
i ~la) ıs l9S.t Cuma 1 

A:\K ı\R.\ 1 
7 ,O A ıJ,3 ve program 
"1 :ı;; Kuran·ı ı.:erını 

'1 O Habrrler re han rapo· ı 
fi 00 Karma sabah m ı:ıtı iP ı. 
il 30 HAii! mu .k pr~nunında 

Pen:y Fıltb or~utratı IPJ.) 
ıı 00 O ınun programı •e tapanıı 

l t.sıı Açılı Te ı:ıro::rım. 
22 00 AAker uatl 
12~ Cnrıye Ceyhun 
13 oo l\.I s Ayl\rJ •e hıı.bl!l'ler 
13 U Rad.ıo aalon o:;;uuuı İl· 

han öz or idare inde 1 • 
Flotow · Martha opera&1ndan 
tanı.a 2 • Mlchle;.s Çardaş 

3 • Oabeıt G uıwm. 4 • 
Neumann· Oavut. 

l • 'O o:ıe ı;azetul 
13.45 Rad)

0

0 ı:ılon ortu:nıının 
duamı 

14 00 Ril a r11pJru akşam 
mı •c kapanı~ 

~** 
16 M Açılıa Te ımıı;ram 
17 00 Fikre• Uıturıu • Zehra KUçt.k 

1 
ten şarkılar. 

17 U F im yıldız;.arı ce~ dl IPI). 
17 oU Kum11 faslı 
18 ı5 Ko:run 1att• 
28 30 Yurttan acaler 
1900 M ı:ı Arıı..ı n h•be: u 
ı~.ı~ Tarihten bir yaprak. 
lll 20 Aauma:ı Araun. 
l'HO Bu ıe••nln türkll'fl' 
20 00 Sıdıka Çandarlı dan dana 

11t.r .ıarı. 

20 ıs narıvo ı:..ıetuı. • 
:ıo.:ıo ea•J EıutrumanlırUe TU:Jı; 

mu~. ı 
:ıı 00 sııa.ı ~nal 

:ıı.u Oli:d.uı· Konçutaoı pa:~a· 
1&r ıPiı 

21 !in 'larlhlmlzden !eçme Cıkralar. 
21 40 l'ent dıt"S pIU;ları. 
22 00 Serbes: c.:;.ı. 
22 15 Mu.ı:fı. S.• ı>adt!et Ats!:•n 
22 45 Af S ~varı "' ht.btr.e• 
23 00 Pr~ m 7t O'> nll 

l TA:\ BUi, 
J2 .57 Açıl ıı ve pro;;ram 
13 00 Haber.er 
13 15 Danı. mUzl 1 Pi 

•tıte Edlbotıu. 
J4 00 Karnanl melodileri •Pere1 

Palth or .. eatraaıt (rl . 
14 20 Mustafa Ko,·ancı 
11 45 Plim yıld zıarı •Doru Dayı 

!Pli. 
ıs 00 Kapanış 

••• 
l8 oo A ııı, n hanr ~rı.aıar •Sör· 

Ie1en nene Carol> (PlJ. 
lK U Haaan Tunç 
1830 Konu mı 
28.40 Mehmet Akten n arkada,ıa

rı. 

J !I 00 Haberler 
19 U Meµur ortcstralar • me~u: 

eetıer Camıııe Baln t • Sllens 
Scnronı No: 3 op 78 •do mi 
nô:r• cOrı:lu Senfoni> Ça an 
Cbarleı :Münch ld ;r.;ew Yor!; 
l"1Ii.rmonlt ıenronı ort. Orc 
ıolo. Nles Ber~rr 

20 00 Cevdet Çatla. Vecihe Daryal, 
Meaut Cemli Ye Sadettin He 
per 

20 \S P.adro ı:a etı:ııı 
20.30 Kıaa fehlr aberlerl. 
20 35 Muıtafa Ça~;.ar. 
20~0 Sehlrden ~lre. 
21 oo Haftanın ahu tema ı 
21 ıs Radyo kllslk 'l'Oro: mwlk1· 

ıı toptuıucu. 
22 00 Konuıııu. 
22.10 Sonat. LudVi1g \"&D BttthO• 

Ten aonat •re majör• Çalan 
ıar Allm Almat •Keman• 
Erı;lcan S. dam •Pı:rano•. 

:u 30 Caz ae"enlerlo uau (Pl), 
22 4\ Haberler. 
23 oo Kambiyo • Boru u pro;ram 

ıar. 
2307 Dana müz!ll il'). 
23.30 Opera aaau ırı). 
2f.OO Eapan;.ı. 

• Çamaşın f!ıiar. 
),-

• 5ogu/r- su ı~ çalkalar. 
• l(irli Jvyv /Joşaltır. 
• Te/r-rar sudan _yreririr. 

• 5anlrift?j ıl!' suyu çeler. 
• Kendi kene/ine durur. 

/Jülii11 /Ju itkri oir tlü/mışı Jt11111t1f/d 11/111110/ii #llflt1r. 

fSTANBUL -ARI iNŞAAT MÜESSESESi 
Müessisi : T AHSI N KARAKASLI 

Adre : Be o tu l liklat caddesi 251! Elhamra llan (Elhaınrı Sineması) Kat 1 Xo. l Tel: 427~0 
Muc sesemlz n kuruluşu münascbetiy'e satışa çıkardığımız arsalarımız Jt'LORYA, KÜ. 

ÇukÇEli:MECE \ E HAVALİ Sİ:'\ DE en ha\3dar, en cüzcl ve en mütenev·vi manzaralı 
<b ha a den ze nez.arc1i) olarak basta gelir .\r alarımız AVRUPA BUT.VARI VE LON
DR.\ A FALTJ ı..zcrinde ve DENİZE 3 D.\KIKA mesafededir. Küçükçekmeceye otobüsle 
4 dakıka. ) üriı~ erek 10·12 dakikadıı. (Kuçükc;ekmeccde her trenin arsa.larımız önünde dU· 
ı an 3 oıobu ü \ardır.) Elektrikli tren \ e otobüsle SİRKECiYE 25 DAKlKADIR. 

Parseller 150, 2i7 ıoe 300 metrekaredir ~lclresi 6 ,.e 7 1.radır. 
Arsalara ~ıdı . Bu pazar müesse,enıiz önünden 10 da b aı ek et edılecek 'e arsalarımız 

"O)terılecektır. ıue e.:.emizc muracaaı ederek llitfen sıra numarası alınız. 

ız:mn ı • 
H 8 At; ılış "' pro.ra m. 1 
16 00 Hualli Aracı .cl)'luyor (Ö:ul 

Pi. 
10 20 Dcb ay •The Cblldrcn'a 

Corner> sUIU (Pi). 
ıa 40 Kerim iıuL 
17 00 Medırı:;er Kardeşlerden hant 

melodUtr tPll 
ı1 15 Bi.flıca pro raml11nn takdlml 
17 20 Ocnı;ıu konuşuyor. 
17 :ıo TUrkulcr (P • 
18 00 vıncent Lop ortcıtraaın· 

dan danı muzıtı Ye dana 
şarkılan IPI ) 

18 15 Sc;ih taılı. 
ıtı 00 Hilbc:Ier 
19 ıs M ıı.: dUnuundan eC3Itr. 
ıtı 45 Suzan ·r~öken. 
20 ıo Şehirden tüçUk abrr.t.r. 
20 15 nadyo azeteaı. 
20 :ıo twıet Yazar. 
21 00 Haftanın e.i) u1 tC'Jlall. 
21.lS :Nimet Oğuz n .Mukerrcm 

Bayd&n'dan b'1°11o~r tUrkUler 
21 45 Etlen 1 fıkralar. 
21.5S Borı;a Ye nrıukl pr~ram. 
22 00 Fahri Kl\"ala 

Denizcilik Bankası T. A. O. . 
Silepçilik işletmesinden 

Hopa §llcbımız 10/Mayıs / 1954 tarihinde lıtanbul'da.n 
hareket.e izmır'e tıgrayarak Cenova, :'llarsilya ve Barselon li· 
manları içın \e dönüşünde de i\larsiba, Cenova, Xapoli, Pi· 
re limanlarına uğrayarak İzmir ve istanbul'a yük alacaktır. 

Sayın Ytik sahiplerine ilan olunur. 

Mufa :.al malumat i~in 49i63, 438i2 ve 44864/73 numa· 
ralı telefonlara müracaat edilmesi aı-zolunur. 5464 

22.:ıo Yayının conıı " 

TEK~"İK ÜNİ\'ER İTE -------------------·· 20 15 Aı;ılış Te İzahlı mıızıt Tak· 
dlm eden: Ömer Umar Eset· 
ler: ı - Beethoveıı: •Cor1o· 
lanuu UTcrtUrU. Op U 2 -
Bettboven: MI bemol mıJ6r, 
~ Piyano tonçutoau. oı:. '1~ 

3 - ecımmıann: 61 bemol 
majör. 1 Scnionı. Op. 33. 

22 00 Proı;ram u kapanlf. 

imtiyaz sahibi: SİSA~ KORLE 
UmumJ neşriyat :\lüdıirü: MELİH YE1'"ER 

Bu sayıdı Mes'ul l'tlüdür: 
İHSAN ADA ı; 

< \ A1A!'\) Gazetecilik ve ıuatbaaeıltk T. A. S. - İstanbul 
\ ' A T A ?\ M A 1' B A A S 1 

me koniliıyonunca kapa!ı zarf usulh le ~ apılacaktır. 
Eksi:tmc euakı bıı ge sorumlu sa~ man1 ık \Ctne ıne ~atın· 

laeak 10 lira 60 kunı~iuk makbuz karşılığı teknık hesaplar ser· 
visinden alınabi'k. 

Eksiltme~e gıreb• ır.ck ıçin: 

a - fstek!i!erın 95'1 ~ ı!ına alt Tıcaret Odası bııl~esl i:e 
11.848.30 lira'ık geı;ıcı teminat vermeleri. 

b - Tatı' gunleri harıç eksi tnır gunundcn taakal iıç gun 
C\'Vel bır dı.ekçe ıle 8 Bo ge mudUr u.,une müracaat ctmelcrı ve 
dilekçe erıne Kara~ol ~rı t<•nel müdıır'ugu ek ı tme ıne gırış 
,artları hakkır.dakı yonr~mr"iğın 4 madde ının A. B. C fıkr:ı a· 
rında yal'.l'ı enak.an ba/;!ıyarak bu ıs ıç !n ~etcı· ık belgesi a l
maları. 

c - Eks!.tme k ... nııııı.m 34 maddesı gerrgınre ek~ı tmc ev· 
rakının her par!;asın;ı el"ı~Pr kuru~luk damga pu u \&pı~tırarak 

bunları imzalayıp zarflarına koyma'arı, hazırlı~ arak ' arı tek'if 
mektuplannı ek~ı'tmc gunu aat 10 a kadar makbuz mukabili 
komisyon ba,kan'ığnıa \erme'el"i. 

Postada o ::.eak ~Cl kmelcr kabu edı meı.. Kc~ fı~ et i an 
olunur. (4993) 

1 M.S. V. lst. Sa. Al. Ko. Bşk. 2 No.lu ilanları 
l - Müteahh.t ı ı:nı ,.l' hesabına 73i300 adet gızleme ta ı· 

matname~ınııı renk.ı :ıckil'e•·ınin baskısı yaptırılacaktır. Muham· 
men bedeli 10350 ir:ı o up M tenıınatı 705 mıdır. 

2 - A!:Ik eksı.ımc ıle :halesi, 18/3/954 ı;ünu s:ıat 11 00 de 
Harbı~ede 2. :\o."u Sat. Ko:n da yapılacaktır . 

a - ~artnamr! ı hı;r;li.,., Kom da ı;uı u ur. Cı:.!01 • llil) 

• Bayanların muayyen za· 
mantardaki sancılarına 

karşı taydalıdır . 

• Romatizma ve lumbago 
agrıtar ı nda başar. ı ıe 

kullanılır. 

LABORANT 

Talıplcr.n 
raca atı 

Agııt iŞlerde·ve yol inşaatında en iyi iş 

işinize en elverişli olan lastiği intihap ede
bilirseniz masraflarınızı ehemmiyetli mık· 
tarlarda kısabilirsiniz.l Bu hususta en fazla 
tecrübesi olanı, en sağlamını yapmak için 
hiç bir fedakarlıkdan çekinmeyen GOOD· 
YEAR Fabrikasına emniyet edebilirsiniz. 
Herkesin itimadını kazanması sayesinde 
bugün dünyanın her bir tarafında diğer 
.bütün markalardan fazla yük Goodyear las· 

' ., 
HER IŞE~RE 
AYRI .· MODEL 
600DVEAR ... . .. 

11 ... b tdtı 

bet~ 
tikleri ile taşınmaktadır. Dü~Y~:-!"~ 
Fabrika' dan daha fazla lastı V I 

tarı ' ., 
daha fazla tecrübe kazanmış 0 btelJJ~ 
year Fabrikası aynı eb'addan rn;.r. 8 ~ 
dellcrdc de lastik imal etmekte. 

1
e ":! 

dan İ§İnizc en uygun olanını ~ıı ~I 
için lstanbulda Taksim Bahçesı ~ 
T ATKO Şirketindeki müteha 
müracaat ediniz. 

H11d "ock L ııo 
Modoıı Lht>k LAST/(il 

e n ıO•ı ıaı11 için 
k ull•"•" veullln 
6n tıkerlılıeıı ı,ı ~ 

·Merkez Bayii : TA TK O Otomobil Llstlk ve 
Makine Ticareti T. A. Ş. 

Beyoğlu, Taksim Bahçesi karşısında 
Telefon : 82240. 87419 - Telg. adr. TATKO 

Memleketin her_blr tarafında GOODYEAR. ttavuerl 



C~ı.. .., 
~t ati llayar'ın 
~sa. 

Ço" J 1 
be leııgin h" 

h~·tletj d . ır mazisi olan Turkh e - Pakistan 
.~llJk1ı b~ırna iki millet arasındaki kardec:liğc 
b.. ır se,•gi, hurmet v,e itimada istina"'t et
~.r~l de 

llıas1 ge~enıe~·de imzalanan ·Dostane lşbirli
•çin 'ge~ .~un~s~b~~l~rin daha. d31 se~ereli 

la bu el\en ışbırlıgı çerçevesını tesbıt et· 
~ lır. Sahada yeni ve çok hayırlı bir inkişaf 

• ııun 
Ut •Yet tah"b' 

g
11111

Ve ~biri'~ .1 • ve sulhsever devletler arasın-
Qa}ı erde '['· ıgı~ın hayati bir ehemmiyet arzet-

tlıııl' a fa~ı b~rkıye ve Pakistan arasındaki kar
lıa~e~ lStikır hale getirmek, onu, düıl\'anm 
td e koy rar 'c tealisine yardım edecek bir 

hı. llebılir rnuştur. Bundan dolayı haklı ulaıak 
""il . 
l.ıı.~. ga~cte · · 
..... ~ ctını ının bu miıhim me,·zua husıı.;i bir 

~ olmasını takdirle karşılarım. 

' 

Tur:ki)e C. Reisi 

~, 
~ . ve kardeş 
~~ıstan' • 
~~-•ıı~n a sel,am 

Celil .Gıyar 

l,., Ilı~ IJ.11 e · • , 
~1\ ııııı 01ııı151 tn~•nı lurki) e • Pakistan andlaşma ının 

'-~it) 11lll.i ~r~. unas~beti)le. bu karde~ \e dost mem· 
~ 4t, 0t. 8iruııa~ına dilha i~i tanıtmalı; malı; adt)!e (I· 

~ •~in bu, bir 'uıfe olduiU :kadar buyuk 

~~~~. ~ 
ıL' tllthud ~~ıı llıı oı Ul olnıadıklan halde, Pakistan dultti 
~0'tl btııuıı du~u tarnanlarda bile aralannda l.arde.s-
1 t. an ık( milleti bu butun biribirlerine baı· 

~\\ 
~ d lılaıı 
~ andıa 

• 
11 

ıı lrlııi! 5l11a ı, Orladoı;u'nun ve Asya'nın bu· 
~~ l tııi bi ~· lıeın bu bölge irin hem de bütıın 

1~~ t"ıltırıı or Untit \ P. mu~lerek Sa\ unma garretleı İ 
'(ı diı,~tk ıı~U~lur. lmc tutulur netic:elni herhalde 

hoı ota an hu eni birl~me, a\·unma bakımın· 
11 Oı·tadoğu'da bir mı) a varife i de gö· 

c~ bt 
~ırtıııı 

\,.~~o Qrıan~ 8°lıluğıunıu gibi 1'iirkbt ile Pıılr.i tin 
ı..'I\ 1ıı::ıııi ., ndıa~. si ·asi bir do tıulı: andla.ması 
~ , ~e h,. e '.kuitureı badakl i birli,!inl de artır· 
~, a ltıadtaber, a eri bakımdan iki milleti l\ir
ı._1 ~ll11111 ır, İki ınemlekel hemhudut olmasalar 
~1tli~te n hndiclen, mu::tt'rek bölr.tdP.ki müdı· 
t tı \Ok r''lc alnıaJart, orduların birlikte flllı • 
·~ 11 kııııa a~ daJı olacaktır. Bundan b:ı~ka tğitim 

Ilı 'e tep 
01'ıııa ı. 'Jürk fabrikalarında Pakistan 

t'\ ln~'tıııa,~ne hnııli de a kcri abada, altla gell'bİ· 
>\ ._ ıı,liteı .. ııdandıı. Bi.ı; )eni andlı~manın pratik 

l~'-t~l r Vtreteğine 'kani bulunuyoru~ 
~ l lııı bir ek, . 
·~ t' lltitletj ~ctıl "linl 'lliı.lumanıar 1f1kil edl• 
~4rılıııı, '~ 11 fen~ 'e dinamik lidetleri, dini ",. 
• )lll~İlıde t~ıuanın kaplarını uymayan ıkwı t~k
t~~ lstaıı illntanın aleyhindedirıer. Onlann ön-

1C li:d.j• ~a~ltıuasır batı nıedeniyetini kuuklamık 
tcı,lt~· llu dan do tlugu da din csa ına müstenit 

tıııe d 
0 

lluk an'anevi olduğq l.adar ıamanın 
~ e U.) gundur, 

lt 
~%~1Jl;ıllıilc . 

~ ~~~ \ı\~derleri, dini ')obaıca tefsir etmeııın, 
~'4tııı dtdırıe Yan ıukıc} tak)itıerin hudutları iein· 

it~~ Ilı htizıı kr. Onların ônderliği altında Pakistan, 
"Qtı~ UııaııtLet~cak}anıak l ol undadır. 

lle do t \e karde~ Paki tanJılın 

G. Muhaınıned'iıı 
Mes ajı 

Pakistan'la Turki~ e arasındaki Dostluk ve İşbir
liği muahede.sinin imzası münasebetiyle Vatan gaze· 
tesinin hususi bir nüsha çıkarmasına çok memnun ol
dum. Bu nüsha için aşağıdaki me.sajı yazmaktan haz 
duyuyorum: •Türkiye ve Pakistan halkı asırlardanberi 
an'ane halini alan dostluk, karşılıklı .saygı ve kardeşçe 
sevgi hağlarıyle birbil'!Prine bağ1ı bulunuyorlar. İmza 
olunan anla ·ma bu bağları bir kal daha kuvvetlendi· 
receği gibi. yalnız iki milletin menfaatine olarak değil, 
barı~ seven bütün milletlerin menfaatine olarak da 
sulhu destekliyecektir. 

Bu münasebc~lc İF1anbuldaki giinluk (Vatan) ga· 
zete.siniıı hu:;u.si bir niisha çıkam1asını. anlaşmanm 
gayelerinin ~erçeklesmcsine doğru bir adım diye kar
şılarım. Çünkü b ı nü~ha · Turki . .ve ile Pakistanm bir· 
birlerini daha iyi tanımalarına ve iki milletimiz.in bir· 
birini daha derin bir :-ekikle anlamasına hizmet erle· 
ccktir. Pakistan ve Türk ınilletlcıinin uıun vıllar sulh, 
terakki ve refah yollarında elele yurumeğc devam ede· 
ceklerini umar ve bu ümıdin gerçekleşmesini Allah· 
tan dilerim. 

Pakistan Umumi Valbl 
Gulam l\Juhaınmcd 

Paki lan lrnumi Valısi Ekı.elfını; Ghulam J\luhanımed, birka(' ay evvel memleketim11j ziyaret ethıi sıntda Cumhurre6imiz 
Celal Ba.) ar ile bil'Jilte. 

TARİHTE TÜRKLER VE 
MÜSLÜMAN HİNDLİLER 

Pakistan - Dün ve bugün . 
A ağıdQ, Türkler c, P.akıstanın esasını teşkı" cdP.n 
lthis:uman Hıntiilerın temaslarını oku) acaksınıt. 

Kanuni Sultan :sulc> mıın 1536'da Edirnp'de hıılundugu sıra· 
da Hindistan'da Giıccra! i:.lim de\letinin hükiııudan Baha. 
dır 'ah bir elçi ı;onı!l.'rir. Portd.iıJiJerin tasallut le bar· 

ı.ngilız Mkim'~ eli altındaki r 
H•nd"stan içinden, hisllı· 

manlann çoğunluğu te,skil e
decek hur bir millet lurma 
kararı ılk ev\-ela 1940 ~ene· 
ıınde alınmıştı. lilletin Ka· 
id.i·azam, yanı Buyü:k. Önder 
ded ği Mehmel Alı Cinnah'ın 
dehası ve m!isıesna lıderliğ' 
ı;ayesınde, Pakistan bir hakı 
kal oldu. Yii7lt>l'l.'C ha mın <;e 
tın muhale!etıne rağmen Hin 
dıs an yarımadasında yaşayan 
l\luslUmanlar kendilerıne bir 
) urt cdindileı. 
Hındulara ıç b r bakımdan 

ben.ı:emıyen .Muslumanların ay 
Tl bır utan edınmclerine 1940 
da karar verılme ıne ıaı;men 
Hındu • Muslüman mucadele 
ı i çok daha eskid r. :Su iki ca 
mıa asır aıdır aym 4oprak 
tısıilnde ;) a adıkları a de, Is· 

Um dlnın n \e Hınduizminyek 
diğerinden dağlar kadar a)rı 
iki inanç istemi olması ha~e 
bıyle, !Müslumanlarla Hindu· 
lar .kend·lerini yehücut hi · 
etmediler. Es.kı an'aneler, e( 

sa ne 'e batıl: ı;•kadn ısıinat 

eden Hınduızm, ı Jam dınının 
demokratık kaidelerıni ' .. o.ıl 
cdemed·. Hındular:a Jılüslü· 
manların ayni <'embeıe bağlı 
olmalarına, tahıl olarıık, ,m 
ı.an yoktu. 

!oğol İmparatorlugunun 
çökmeı1ınden sonra ingıl ı c· 
rın Hındıstana yerleşmesi 

Muslumanlar a Hındular ara 
sını daha çok bozmaktan baş 
ı.a 'bir işe yaramadı. Koca im 
paralorluklan tanhe karışan 
~hislilmanlar, yeıs icinde. kö 
Eelerıne çekildtler. İngiliz • 
gitımine boyun eğmeyen l\lüs 
Himanlar iktısaden <;ökmege 
bns~adılar. Zamanın şanlarına 
kolayca intibak eden Hindu
lnr i e önlerine çı.kan fırsa t· 
!ardan ıtaydalanarnk gittikçe 
teng :ııleştiler. Sir Hunter ad 
lı bır İngiliz l880 taTihinqe 
şunları )aZJ)ordu: •Yüz; sene 
CV\ el iMıislılmanlann arası~ 
da fakir kimse ) oktu. Şimdi 
i e zengın l\hislılmana rastla· 
mak imkansız .• 1857 de ind 
lizleri Hındistandnn atmak i· 
ç n hazırlanan komplo mey
dana çıkınca bu hamleyi ha· 
zır a) anların elebaşısı olan 
.\füsli.ımanlar :fena muameleye 
maruz kaldılar. Batı ilenıin• 
sırtlarını çeviren lüslüman· 
lar medeni dünyanın ı;etitrdi 
ği yenilikleri benimseyemedi 

1 

Pılu~tıının buyuk kurucu.su I\:aidi .\ zam <Bu) uk Önder :\t uham· 
med Ali Cinnilh 

ler. IMüs,ümanlann medeni 
hamleye ayak U\ durmanıası· 
:nıı ılk isyan ede.nlerden Sev 
;)it Ahmet Ali,garh istam Ü
nhersiıesıni kurarak Miıslii· 
men çocuklarının müsait b r 
irfan ınerkez"ndt tahsil elme 
erini sağıadı. IBu ilim ) uvası 

:ııın sonraları Pakistanın ku 
rulmasında büyfik payı ol· 
muştur. Zira, ·Pakistan• ismi 
ni ortaya aup ~ıüslilman Hınt 
1ılerin ayrı bır devlet kurmak 
için pençeıc.enlerın çoğu bu 
radan yetışmişlerdır. 

luı;lüm;.ın Hintliler 
Ve Türki>e 

} 920 le bdar, 1\Iusluman 
HıntlHer Jı;endi hudutları 

dahilinde cereyan eden hadi 
selerden tıyade hariçten gelen 
lerle ilg leniyorlardı. Asırlar 
dır Türklere karsı derin bir 
yakınlık duyan Pakistanlılar 
Balkan le Birıncl Cihan llar 
bi sonralarında haklı o~arak 
teessüre kapıtd lar. Hindista
nın istıklAUnı kazanmasında 
büyüt rolil o an lehmet Al", 
ingilizferin Türklere kar~ı 
takındıkları ta\Tı tenkid eden 
seri halinde ~azılar dolayısı)le 
hapse atılmı~tı. 1912 de Dr. 
Ansari'nin ba~kanlığı altında 
ki bir sıhhiye heyeti Tiırk ya 
ralılannı te<lavi etmek için 
Tlirkiyeye geldi. 

Türki; ec~eki kalkınma ham 
lelerini yakından takıp etmek 
le olan Hınıli Mtlslliınanlar 
modern 'l'iirkiycyi h r ilham 
kaynağı olarak kahul etmekte 
dirlcr. 1!121 ele .\ltis'üınanlar· 
den müte ckkil bir Hınt He· 
yeti Anadoludaki Yunan me· 
zalimini protesto maksadiyle 
İngiltereye gitmişti. İngiltere 
Türk topraklarının ıparçalattı 
rılmayacağına dair söz vermiş 
olmasına rağmen Osmanlı İm 
paratorlulu Bi.ri.ııci Cihan 

llarbınde magiup çıkınca 'l'ur 
'kiycnın taksıın ı meselesi ele 
alınmı~tı. Buna itiraz ellen 
Cınnah Türk haklarını ınilda 
:faa t'dcrek o zaman ,unları 
sö;lemişti: 

·İngiliz ~olıtika adamları· 
nın Türklcrın ana\ltanları· 
nın parçalanma~ acağına daıı· 
'\erdiklerı soı.le hcpımız ha 
ıtırlarız. Lakın. bugün, bu söz 
den doniılerek Turk ~ urttarı 
na tet avuz edıldığini goru:-o
ruz. Kanını, ıparasını \e e\Jfıt 
!arını baııı> me) danlıınnd 
harcayan bir milletin ana\'e· 
tan topraklarına göz dikilirse 
o milleti meydana geırren ~ 
tanda~ların hislerinin pcffia 
tahm n cdebfürsiniz. Bir Mus 
hıman Türk asırlardır lıfıkim 
oldugu opraklarını Yunanlı 
ların erinde ~örür ve en gıi· 
zcl beldelen olan İstanbul 
Müttefik askerlerin"n .kısla ı 
ihaline getiriln'ı;e , o yurdun a 
sıl .sahıplerinin hislerinin ne 
derece rencide edildiğini ta· 
savı.'\lr cdebılırsiniz. Bunda ı 
sonra size, H indistan da dahil 
o'mak tizere, Şarkın hiç bir 
devleti itimat eımiyerek, inan 
marac:ıkıır.• 

·Pakistan• fıktini ilk ola· 
ırak ortaya atan ~air 'Mehmet • 
ikbal de Türk aiTi MevJAna 
Ce?flleddin Riımi'yi mürşid 
addediyordlt. 

1938 de Atatürk ebediyete 
intikal ettiği zaman llintli 
::\filsliimanlar rla büyük b I' 
yei•e kapılmışlardı. Liderleri 
Cinnah Mustafa Kemalin \e 
fatı do ayı-i~ 'e unlan öyle· 
mişti: cDünya çapında bir kah 
ramau <ılan Kemal Atatürktin 
ölüm haberini ,·ermekle coı. 
müteessirim. Onun ebediyete 
intikali İslim dünyası için bü 
yük bir darbe olmu~tuT. Onun 
yalnız Turkiyenin değil, Mısır. 
Afianl.stan \ e irar: aiW lııtm 

uevletierindeki kalkınma iha 
reketlerindc de çok buyük ro 
liı vardır. Atatürkti misal a'a 
<.'Ok olan Hintli l\lüslumanl.t· 
rın artık ayak altında kalma 
larına imkan ur mı':• 

lUıisluman • Hındu i1 
ihtilafı 

n r· Ambedlı;ar 1920 • 1940 
.senelerınde ~lüsllımaniar 

l'uzl1rına lı:ar,ı O~manı : padi ahındıın ~ardım i temı~ıi. * Gene bu ıralarda, Paralık la A nupa de\ letleri i ıami)etl 
tenı il eden o~ın:ınlı İmpnratorhığunu arkadan çe' irml'k 
gaye iyle mu~IPmlrkelcr kur.ırak llindislan'la lran'a l'l 
uaıtıyorludı. B•ı (ll\f") I' hizmet l\in Porteki1lill'r de Hıc
distan'daki Kuka \e Fap kalelerine ~erle mişlerdi, Kanuni 
Sultan Siıleyman yabancı unsurları )Jusluman Hindistan· 
dan atmak maksadıylc 80 parçadan mürekkep bir Hint ri· 
ın~u in•a ına emir \ereli. Bu rlnnanmaya kumanda erlrn 1tfı. 
sır \ 'ali i Hadım :-i•İll'j man Pa~a Kuka 'e Kırı kalelerini la Hindular arasındakı geçım 

a'zlığı •dahıli harp. olarak \'a 
sıflandıracak kadar ilerı gidı * 
)-Or. Bu harp• lere ~ebebiyet 
\'eren hldıseler ço1' defa bir 
llıistümanın ineğı kesmegı ve 

btirdat ettikten oııra geri dônmu~tiır. 

yni tarihlerde, Kanuni \;11Jtan Siılcyman iRAbur Şah'a Turlı; 
topçuları l'Ollamı~tır. * l5S2'de O manlı lınparatorJuğuna bl'glı llint Kaptanlığının 
merkeıi olan ' c.\e~ 'ten Piri Reis kumanda ında 30 gemi· 
lik bir filo hareket ederek l'ortekizlilerdcn fla \at kalesini 
alnu~tır. • 

~a ezan okumaya kalı.ı~ması 
oluyordu.. Batan Hindiı toprak 
larını ınleten çan seslerı da· 
?ılusJıimanJarı çileden çıkarır 
dı. 'ebcp, bu)uk )'ahut kiıçuk 
olsun, ikı cemiyet arasında 
mevcut olan anlaşmaz.lığı ko 
ı·tiklemeğe kafi geliyordu. 

* 1554'1e, Illnt Kaplanı Stydi Ali Reis J>orlekil.lilr.rle ınusa· 
demelerden onra Okyanus'ta bir tufana tutularak Güccdt 
sahillerine guçliıkle urabilıniştir. 

murada. :Müslümanların fa 1 
kır durumlarını da l"Uvveılı 
sebeplerden biri olarak zik.re 
delim . Kota Hindistarun her 
köşesinde .bütün banker, em· 

* Türklerle Hintli müsliımanların bu illı: birkaç miına ebclin
den onra Kanuni ~t!ltan SuJe,> man Jiumayun t\ah'a bir 
mektup da gondem1l tir. * .Bu müna ebttlerden sonra Sultan 1'ipu 118i \'e 1801 tarih· 
lerinde Birinci 5ullan Abdillhamit \e Cı;lin<:u Sult;ın ::ıe· 

lak sahipleri ve paıronlar Hin * 
du idi. Bu, Mıislümanların i· 
lelebet fakir n slJık kalma· * 
ları demekti. 1905 de ilk defa 
olaıak, Bengal, dosu ve batı 
o mak üzere. ikiye ayrı~'dığı 
:zaman, füslümanlar Hintlılı!r * 
den a~ rı ya.ama'bın ve iktısa 
den .kalkınmanın tadını t.ıt
mı~lardı. Pakisıanın yar;ml· * 
ma ında en çok ekonomik du· 
rumun tesiri oldugunu sôyle 
mek yan!ış olmaz. 

Pakistanın kurulmasında 
:Mehmet Alı Cinnah'ın rolü bü * 
"uktür. ~rnıetinin kendine 

lim'e müme il le he göndl."nniıııir. 

İkinci Süleyman'J:ı Mo:!ol İmparah>ru AHangze) b ara ında 
da mesajlar teati edilmi5tir. 
lS57'de Sultan Abdüimecit Ilaydaribat l\'i1amına gcinde.rdi
ii bir mesajda Lıgilizlere ka!"§ı gelnıemc)i tani) e etmekte· 
dir. 
~ultan Abdulhamit Muslüman llinllilc.ı e gônderdigi bir 
fermanda Hicaı hattının in~sı için iane toplanmasını iste· 
mektedir. 
Selim Sah'ın oğlu Hüss~m Şalı'ın hukiımet darbesl )lpma ı 
uzerine sabık hükümdar Bey ~ungur'un htanhul'a bizzat 
ı:elcrel. Diirdünciı lıuat'tan tahtının geri alınması için is
timdat ettiği ııabittir. 
naıkan Harbi esnasında Dr. Ansari'nin ha~kanlığı altında 

bir :\liı !uman Hint UilaH Ahmer he:yeti Turkiyeyc gelerek 
1'ürk KırJlayın.ı )'aı dım etmiştir. 

CD-.mı Sa. C Su. 4 de) 
: Buyük Önder• ded!ği bu va
tanperver Hindu ve İngıliz 
muhalefetine göğü.i gererek, 
ı;ayeı1me herke:.e nasip olma 
~ at·ak çabukluk ve olgunluk 
la u lastı. Pakistanın yaratılma 
sı bu büyiık insanla yakınd&n 
aliıkalı olduğu için Cinnahın 
iha)atını kısaca' ;özden .:eçire 
Jtm. 1878 de zengin bir aile· 
nin çocuğu olarak dünyaya 
gelen :\lehmet Ali Cinnah on 
altı ya~ındayken Londraya gi 
derek hukuk tahsıline ba~a
dı. İn;ıltereden döndukten 
~onra kısa zamanda tanınması 
1913 de Müslüman Cemiyeti 
do layısilo·Ie sıra.sete atıldı. 
Partisine yazıldı. Cinnahın de 
lAleıb le ıMüslüman Cemiyeti 
Partisi 1916 da Hint mi:Il 

<Devamı Sa: (. Sü: 6 da) 

Pakistan Olimpl.)atıarına i tirıik eden Türk atleti Ekrem Koçalc 
5000 m etrede Asya rekorunu kırarak birincilik kaıanmı~tır. Re· 

sim, Ekrem Koçak'ı Pencap Başbakanıyla kucak.la ı.rkl.'n 
göster !yor. 
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-~.:"·:: Anlaşması t· 
. . h" anlaP:' 't Turkıve \ e Pakısıan ara:.ınc· .. ı tarı ı vı~ 

9. .. zaİanmısıır. Anlaşmayı P.ı"ı tan :ıdın~ )ııt ~h' 
10. Endustri Bakanlığı L ""Til:Jff; ' • ••••• • ' • t Ç udhuri :l:ırruJlah Han, 'furkiyc ı:ıdına da 

1311 
t 

11. Haber ve Yayın Bakanlı~ı . ~ ' Arbcl ınllalanııslarc!ır. . ,e1'd
11 

12. tı: İşleri Bakanlığı Beynelmilel ml!•cle:erdc her .ki <icvıetını~n atı 4 
13. Keşmir hleri Bakanlığı • i;ürı oldu~u kadar \'akınlaşnıasını :nünıkUn 10 

da ıı~ 
14. Adalet Bakanlığı • l~ı!sııdi V" teknik Slihalarla savu:ıınn me~-ıuuıı 
15. Çatışma Bakanlıtı •. . . ecıinmektcd r . 

• 16. Azınlıklar ve Parlimento Anla5marıın metni aşağıdııdLr. 
İşleri Bakanlığı • l\ladtle ı: llcr ıki taraf bir· 

17. Muhacir ve İskln Bakın· •· • birlcrinın dahıli ışlerıne mu 
lığı - dahalc ctmcmeği ve bll·bırlc:ı 

18. Till HUkllmetıer ve Hu· ')tJ",: ._,v6U PAKISTAN nin a'e)lıindcki isbırl•ği 'l'C fa· 
dut B!llgeleri Bakanlığı ~.. ı:.liyete istirak etmemeği taah 

Pakistan federasyon usulli 
1 

hüt etmekıedır. 
ile idare edilen bir memleket-! ~faddc 2: Her ıki taraf bıı-
tir. Merkeıi hUkllmene eya!et ~ • l.ıir:erlni kar ıJıkı. olarak ilgı· 
hUk(lmetıerinin vaıife ve mes· ıendiren meselelerde be) nelıTıı-
uliyetıeri kesin olar3k aynl· Jel durum ı e şarıtarı nazarı itı. 
mı&tır. 9 hare .ılarak ınünıkuıı oldu~ıı 

Pencap, Slnd ve Kuzey • Batı • kadar ~ıkı teşrıki mesai ) apınıı 

• 

Pakistan Bısbakını 
Muhammed Ali 

hudut eyaletleriyle Do~u Ben· ğa ga) ret edecektır. 
• gal valilikleri Paklstana bağlı· ::lfadde 3: Her ikı ıaraf kültü· 

dır. Her eyaletin kendi te$rıi tel. iktisadi \'e teı.ııık sahalar<l.t 

paklşlan ha:kın isteklerini 
Meclisteki mUmessi!leri va· 

sıtuıyle tatbik mevkiine ko
yan demokrat bir devlettir. 
Hllen, iktidar Hintli müs'U· 
manlıra eğemcnlikle:'lni bah· 
şedJp Pak.lstan•ın kurulmasın
da en büyük rolü oynayan Miis 
lüman Cemiyeti partisinin e
lindedir. 

Pakistan Anayasası Mec:!5 
tarafından hazırlanmaktadır. 
AYDI meclis parlAmento veya 
federal teşrii meclisi olarak da 
vazife görmektedir. 

Devlet başkanı. ııe.ıel Vlli 
unvanını t.aşımıktıdır. HUkCı· 
met bir Başbaklnın riyasetı si 
tındaki ve Anayasa Meclisine 
karıı sorumlu olan kabineden 
teşekkül eder. Başbakanı dev
let baJkanı seçer. Kabinenin 
di~er üyeleri de Başbakanın 
tav iyesi üzerine lntibıp o!u
nur. Hllen mevcut bakanlıklar 
5unlardır: 

1. 
2. 
3. 
•• 5. 
(!. 

1 7. 
8. 

Ticaret Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Savunma Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Elitim Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
İaŞe ve Ziraat Bakan1ılt 
Dıs İşleri Bakanlığı 

meclisi vardır. Eyılct kabine- ilaiii an laşmalar innalayıp ou 
·!erinde vaıife alan bakanlar fiııhalar.ı t:ıalluk eden nıiinh~· 
kendi meclislerine karsı mes· betlerı had dercce~e çılı:aracak 
uldllrler. Ga)Titabll ha!lerde, \ e !Uzumu olduğu takdirde dıı· • 
P k . t ı ı· . t f .............. ,. ., •f•lt•l J b k a ıs an gene va ısı ara ın· .a aş ·a anlaşmaların imzalan f.; 
dan tayin edilen eyalet valisi ması cıhe ine ;id:.cc·ektir. 95fdt y 
devlet başkanının emri üıeri· Madde 4: Savunma me\Zuun u,ı..1st:ın'ın 1 r~1~ ,,,.,. •••••• r- ,.. 

PUUtan Devletinin resmi ınnası Baıbakan Muhammed 
tarafından açılıyor. 

Geııe :raklstaıı'ııı bud.ut bölge !erinde )apyan Baluçl 
riplerin den blrL 

muh&· 
4. Deri .U,400,000 • 

(1 rupi 85 ıı.uru~tur> 

Ç.\Y 

500 milyon rut>ilık sermaye 
tıhsıs edilen çay. 1948·49 da 
3t.7 milron rupi 'kazanç ıe· 
tirmişse de bu mebllt 1951 ·~2 
senelerinde 51.5 mi!yon rupı· 
~·e çıkmıştır. Himalaya!arın 
a lçak sıeplerinde, Kuıey • Do· 
tu Benıal'de, Silheı'te ve Çi· 
taıonk ile Tipperah tepelerin· 
de yetişen çayın ehemmiyetini 
Hk o'ırak bir tnıilıı Bınba~ı 
ortaya aUnıştJ.. 
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Pakistan 
-

s Jlıııı ku \"; 
silcihlı kuvvetleri 

teıı tı )ıltıı.: otıer Pak::.ıanın medarı ıftiharıdır. Memle,.,elin .al· 
;ııhıyet {evcua,)'eti zarfında yapılan gelişmeler Adeta muci· 

ltı· •kistan a~aktadır. 
bo ':ilııuştır. kurulduktan üç seı ;ı sonra, !llAhlı km'\ etler milli 

~ı\.~lfı\ 
~~lkıııına 
lt~.Ya birplfı 1 ~ercğınl'e do· 
t~l>ılııı~t~·ok oncmıı i'lı\e· 
~ lcrı T · Bunlardan so
~ ı.lh hi~lea:1k• 'e •Tıppu 
'0..~lSlııt k rıyıc Pak1ı>tan Clo 
ttıı &!014• de atılan , OC!a. ile 
• ~ b r d0n:~royerlerldır. YE p 
"1 llıaiıeıııe/~a tersanesi. bfi· 
~ ~t~ttdır ı ılc bırlıkte inşa 
' t ll dona :Bu tersane Pa· 
~ t ıı n, ba~asının bu tun ge· 
r_,~ ha\i ın ve tamır te· 

... ~lllldtıı olac<1ktır 
:'«11111 ıune ı · '1t; •htıy ge ı en donan-
",: dona:tlarını karsılamı:k 
~(ı lellştir~ cğıttnı mUCSSl'· 
~ lltJerıe t ınekte \ e cn so!l 
~ · !luıııard C~hız edılmektc· 
~ 1

'ktr top~n ınaada araların 
lııtr~kuııar1y~ına, topçu 'c ra· 
tıı t lJel'i b 1e nıakıne cğıtım 
~· u una . 

~a~ ıtrı k ycnı cğıünı 
o~~ aıı <lonuruınıuştur. 
«! l li1're b anınasına bağlı 
l • htıylt • ır <le Bahnyc Ka 

· te$lcilltı da rne' cut 

l'a~ 

himmat fabrikası düşnıemlşti 
Bu kadar ciddi manialar al· 

tında, vaLJ!es,ne ba 11lı~an Pıı· 
kıs•an ordusu, Hind,stan yarım 
adasıııın taksımin muteakıp 
dunya ıın en mukemmel muha· 
rıp kU\'\ etlerınden birı halıne 
gelebıldi. 

Gerek teknık, gockse teknik 
olına}an butun on.lu ınıiları j 
ıçın eğıtim merkezleri ıe~kıl e· 1 
dı.dıkten ba.ka harjcı ka> nak
lardan ordu ıh ti) açlarının kar-

1 şılar ması \e bu gıb kaynakla· 
ra guvenmeğı a garı hadde ın· 
diren 'az.ıyetlerın hdası ba
kımından muazzam muvaffakı· l 
~etler elde edıldı ı 

Pakistan'ın a teri eğitim 
miıesseselerı arasında b"lhas. ıı I 
:ıskeri bır akademi, askeri b•r I 
kolej, kurmay okulu, 2edikl! 
okulu. muhabere oku u i e elek 
trık 'e makıne mühcndıs oku
lu, d.kkatı celbetmektedir. 

H.\ \"A KUV\'1-:'l'U~Rİ 

Hiç yoktan ba, lıı> an Pakistan 
ha\11 kun·etıeri bugun modern 
\e ılml şekilde cg111ın veren 
b.r~ok mliesseselere malik bu 
luıımaktadır. Pakı tanlı subay 
lar da!ta yüksek: teknık b'lgi· 
) e sahip olabilmek içın 1ngılıe· 
re ıle Amerıka ııbi yabancı 
memleketler• eönderılmekte· 
dır''. 

:Hava kuvvetlerir.in en son 
model malzeme ile )Cnıdeıı ıeç 
hiı.i ameliyesı ikmr.I edilmıs bır 
şekıldedır. A\·cı filolarının kul· 
laomakta oldukları ıTempest. 

tıpi uça ·tar e:Furıes.. \e tepki', 
uçaklarla; nakl )e fılolannııı 
kullanmaı.ta oldukları oDako· 
ta. uçakları • Brıstoı. nakli} ı? 
uçaklariyle değıstırılmekte<lır. 

Batt Paki-ıanın R~cıa put' eh 
rınde kurulan bu:,;ilk ba\a oku· 
lu, Pak~' tan hau k"llV\etlerı. 
nin dai ntivesını te kıl ede· 
cek olan · ava subaylarını ) cıış 
tırmektedır. Gene nesli ha\acı· 
lıl!a heve lendirmek ga} eı.ı} le 
Batı \e Dotu Pakistan'ın ahı 
önemli şchrınde cHa\ a izcılerı 
Kulup:eri • teşkil e<lilmıştır. ı 

Aynı zamanda Karaşi'de b r 
1 

merkez planör okulu tesi~ edıl 

mış ve nakka, Lihur. Peşi· 
"r le Karaşi ~eh ·rıerınde uni, 
, ersıte ha,·a fılol;n kurulmu~ j 
tur. 

P \KİSTAXI:\" :\lh,J.t 
)fl'HAFIZl..ARI 1 

'Olağanü ıti durumlar 'kareı· 1 
sında maba ili Sll\'t.nma 'e ko· 
runma:ı ı sağlamak H ~ukun ile 
ı ızamın ıemınıne ,ardım etmrk 
iızere, Pcıkl!tan Mıllf Muhafız 

trşkılatı 1hdas ed"lmi~tir. B ı 
tesk·lat Pakısıan orduları 
Başkomutanının kontrolil altın 
da bulunmakta olup lüzumu ha 
lınde bu muhafızlar Pak: ı ı 
ordusu safında yer alab lecek· f 
tır. 

Pakistan Mılll :'ıluhafız. Tcs 
kılatının .• Pakı tan l\lılli Ka· 
dınlar Grubu• namı altında bir 
de adınlar kolu 'ardır. 

)ıpılıın 

tan d 
ona.nnıa ının genç erleri 

Pakislıın Hıırn Kıın~llerinin :enç ulıııy nımrt:tlt:rl cltr~tt, 

l'akisıaıı oııfıı,11111111 hir uçak :Har toırn mf'aide. 

İıslıklal <~uniı miina~f'heti} le :Ka ra~ide )ıplıldarı &~ıl reı>roin· 
den bir ıorunus. 

Kad111lığı 

l 'eni Pakı tan kadınlığını tem~il cdl!n genç bir hem ire. 
Bu lbusustaki bır l aıınıız ılheııin doı·dun(u sahifesindedir 

MODERN PAKISTAN'DA 
GOZEl SANATLAR 
Moğol klılturunün en olgun " 

numuneler yle Tlirk \ e l'er:. 
sıın'atıııın tesırlcrıni benliğin· 
de sak a~ ıın bugilnkıi Pakıstan 
san'atı tn çok re ım ve mınınrı 
me\ zularında ııkredeğer bau 
tc-rakkıler ka~ detmektcdır 

lslam re:oım an'ııtı bazen 
Moğol mektebı, baz.en de Per 
mckteb1 tesırı a tında krndını 
go.sıererek 1 lanın etın gırdıgı 
) er eı e göre i ım değıştirıp 
durdu ?ılusiuman Hindı ıan'da 
Tes m zamanın \c muhıtın ıhlı 
) acına göre ınırlandmlı) or· 
du. Mogo• hfıkımı:,l'etının Gu· 
ney As~ıı'da rakıp iz olduğu 
de\ irlerde hiıkumdarlımn ~a
natkfırları koi-uması eski mJı.· 
llıman Hınd san'atlarının bu· 
giıne kadar ya~amasını mum· 
Jrnn kıldı. 

San'atın inkıştıfı ıçlıı sn'l'atı 
se\ mel\ kfıiı de~ilfür. Onu ya· 
.aunak ancak san'at Icır. dc'ı· 
dıvane olanlara na ıp o'ur. Ma 
ti.sse, Van Gogh, Rouau't 'e 
Cha:;all ~·bı kimseler fırça ve 
:fıkırlerine aşırı bır bağlı ıl:ıan 
dola) ı mu\ af fak o'<iular. Her 
:mıletın san'at arlan ıle o.duğu 
gibı Pakıstanlı san atsc\·crlerın 
de i>nline çıkan en bu~ük miı· 
nıa ctaklıt me elesı• olac:ıkur. 
Batı resim ktillurüne iyıden 
iyı)e nkıf olan blzı kımseler 
taklitten kurtulama) arak uun 
dırıcı ve cılız. rserler verıiil~r. 
Lakin bugün sanatların hemen 
hemen hE'PSi kendı memleket· 
Jerınin an'ane \e ha}atı, ihll· 
yaç a ıaruretin1 beniırısE'mış 
kımselerdir. Baıının kor taklit 
çiliğı artık Pakı tanda :>aşama 
sabası bulamamaktadır. A\TU" 
pa fe.sefesının en ince nokta· 
! arına dahı vllkıf o1an Pakıs· 
tanlı ~aır ikbal da batı)ı tak· 
lıde blfı :ı-ana.ma:> arak kendı 
şahsı~ etıni korumuş \ e hır ark 
mute!ekkırı oıarak kalmı.tı, 
Rugunku re im 
Sanatı 

Yakın zaman:ara kadar Pa 
kisıan re ım şnalı \loğol stı· 
llnın inhısarı altında.}dı. Bu 
:-lıle intıbak edıp hukümdar 
portreler yapmanın, sara) du· 
varları arasına kapanıp gözde 
\ t.liahtın belkı de ııpta • çehre· 
sını Iır~·a } ardımı) a zeki kı· 
vılcım ari.}le ı;iıslenıe}e çalış
manın 'tya sus u a\ lularda, bcs 
aşağı; beş ~ ukıırı do'a~an ta\ us 
kuşlarının bin hır tane skeçını 
çızmenın dar çerçeH inı ) ır· 
tan bu~iınku nes 1 ) enı teşek· 
kul eden milletinın ruhi \ c ma 
nen doğuşunu da ağtaır.ak ı
çın nazartarını 'atandaşlarına 
'e şımdıkı zamana çevırdı. 

Ya nız Abdurrahman ÇJğtal 
toğol medcniı-etinı d .. ha •anıı 

mi \ e daha ıru anı b.r .ırozun e· 
Jeğinden g~ırerek, MlisıUm.ın 
ı>anatında hır ronesan. ~arat· 
nıalc aımi~le an'ane\1 hususı· 
'etleri daha da olgun.a~Uı ıırak 
~ıwıe~ e başladı. Moi;o l meklt· 
hının husu..,ı)etleriııı }ıışatma

ya ~alı~anlıır arasında Çuğtaı • 
den başka Fe~ z Rahamın Şe)'h 

AhmE't ve A kari)i aymak do,ı 
ru o:ur. 

A\ rCıpa rcsım teknığinı ken 
dı nırın cketının an'ane\·i kul· 
türü uıerine kurduğu dıin. a ı· 
1.'inde benim eycn bir anatkiır 
da Ze)nel Abıdın'dır. Lo:ıdra 
,.e Pırı~ ı:ibi Auupa'nın m•ıh· 
te r memlekeılerınde ~ergıler 
açtı!."tan sonra eserlerim 1stan· 
bul \ e An ·arada da teşhir c· 
dn Zeynel Abidın 1943 Bcngal 
kıtltkt e l\llSında \'IWİğ( 200-0 
kadar sk~le ilk şohretini yap
mıştı. Zeynelin me\"ZU olarak 
bır kıtlıgın )aratıığı deh.et ~e 
~ıne J.:öy lha~ atını ve tabiatı 
da ele aldığı vakidir. Yağtı H 

suhıho~a çalışmalarıyle hi ör· 
nP.kler \'ereon Zeynel Abldın 
gaı p realiz.mıy't' şark idea ız.· 
mini birleştirmeye çalışarak 
!\latısse'in yolundan gıtmekte· 
dir. 

Bu ild~inden başka, bir renk 
fatıhı olan .:o.;aı:i, Bengal"in man 
ura rıı.ssamlığını yapan Su'ilan 
'e •Sanat sanat içındir• naza
riyesine bağlanarak resim tek· 
nığıne ço'k t>hemmhet veren ~a 
fıuddin, Emerul Hak ve Sefik 
Ahmet de Pakıstanda f(>hret 
kazanmış re ~amlar<lır. 

Avrupada o.dukça tanınan 

llloğol reı;ım tilıni ihya t'tlrn Çuğlai'nin eKolejlı U.i kw adlı 
ıııbl usu. 

z_,;. ~ 
tft, -. 

Geçen J ıl mtmlekrtimızdeki str glsı~ le hm iıli: ligi tı-ktn ıenı: 
re anı Ze)nel .,bidı n'in dladonna. adlı tablo ıı 

Ba)an Zube~dc Ağanın onder· 
lıf:inı ) aptığı sanat hareket •• 
kadın • erkek bırçok kmıse~ ı 
arkasından surllklemrkted•r .. 
ı\lucerret mefhum arı şekıllen· 
dıren Zübe~de Ağanın en mu· 
vaffak eserlerı C'ethoven'ın 
Beşıncı .Senfonı ı , •Akıl• a 
ıGentlık• adlı tablolardır. 
1\llmari 
.Sanııtı 

MJ .um:ın Hındıstanın mima 
rl matlsı bundan 4000 sene C\ • 

\C ıne kadar ı;:ıtmcsıne rağmen 
mımaride en buyuk değı, klık 
1 lamı)etın çıkması) la başladı 
Sınd'e 4-000 mıl kadar uzaklık· 
ta nehır kıyısında bu unan Mo 
henco - daro 'e HatTapa ad ı 
şehırler oldukça zeniin bir me 
denıyeıın eserıdır. 

i lam mimarısının İndo • Pa 
.kıstan ) arımadasına kadar gel· 
mesı ı.s. 8'ın<"ı Asıra kadar 
uzadı. Hındular tapınaklarını 
tenha 'e essı'Z ) erlerde bina 
cdıp bedbın surat:ı heyke:ıerle 
süslü~ orlardı. llındu tanrıları· 
nın bu karanlık dlln~alarını kö 
~elerc konmuş bırkaç !Amba u· 
dın'atmakta)dl, lsllm tapınak· 
}arı ise kalabalık, açık 'e gE>· 
nışlı k >erleri s~tiler. Bu ıki 
mimari tarzındaki tcıat, Mu 1U 
man Hınd i i e Hındu cemıret· 
Jeri arasındaki farkı pek ilİ" 
zel açığa \'urmaktadır. 

Sınd eyAletinde Mansarah Ca 
mii, Pencap'ın :Multan şehrin· 
de aziz kişılerin makberleri ve 

'I'atta'da bir iki haıire bariç. 
Arap tesiriyle bina etli.en cami 
ler buiiln artık Pakistan hudut 

ları dahılınde de.ğıldir. 
Mtıtiliımanların yarımadaya gl 

risındcnben .uı ubbe!en pı 
ramıdı andır.n çatı ar \ e afı· 
rı te~ ınalı) le Hındu mımarı.si, 
~erını sade :fakat müe:.sır \e 
~"U\ ar ak kubbelı \ e mınarelı 
l lam ese.rlerıne bıra ·ır. 

Pakıstandakı İs inı mımaıi!i 
nin altın devrı Moeo idare~i
ne (16 • 18' nc:.-ı A ır ara) rast 
lar. Celum'un 10 • 12 mı! ku· 
ıe} - batı ında 1539'da Afııan 
Kralı ~ ır Şah Nurı tarafından 

ın a ettırılen Rohtas kal~i ha 
r ç, bu de\Tın mımari eser eri 
l..8hurda toplannıı~tır. 

Rohtas Kalesınde goru'en ke 
mer dirsekleri \'e ufak kubbe 
lt>r :Moğol mımarisının 'Hıncfu 
dehası} le karışarak olgun.aş· 
ma) a dogı u gıtuğıni g~ttrı· 
)Of, 

Baıı müııekkıtler tarafından 
•sanatların kra'içesı • dl'nt>n mi 
marı en çok Lahıırda kt'ndınl 
,gôsternuşıir. Lahurdaki es ·i lca 
ıe Moğol mımarl ındeki gelrş· 
menın biııun afhalarını hıfze· 
den yezane abidedir. Kale, 1m 
para tor Jo~kber de\ rınde timır· 
den ieçli. Cıhanıır, ~ıh Cihan 
ve Avral'!"!!:t<') b ) ııpı) a kendi 
de\ir'erıne ha ör.rllıkleri ta
şıyan muhtelü ıla\Cler }aptı· 
:ar E ·her ıle Cıhanııır'ın yap· 
tığı j13\•e'erde kırmıu kum ta!' 
ları) e aslan, :fıl ye ta\ u~ kuşu 
gıbı daha çok Hinduların kul· 
lnndıeı ha)' an .motifleri r~ 
çarpıyor. Şah Cihan ve .Avranı 
zeyb ise }apı tası olank bcyaı 
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_, 

ycnı kurulan hır de\lct n 
alkınma ında adın a. ın 

iUpbe .. 2 buyuk ıo eı 1 \ardı 
.Medenı) et aba ındakı Leraı.kı 
J..adın arın ~aptı.,ı ı crlenıeıeı
le o.çulur Buı::une k. dar ~a k 
.. adın aı-ının bıt .ıı kadınlara 
ııauran daha az rıbebl )c sa
:bıp oldu .ırını n .. nı ırdı l\ta
ınaafıh, bu düşuncc, ~uı:uıı · 
çın doğru a. ılnıaL. 1 ~nıı ge 
leneklere ı:oıe b ı(.;Ok ·Mbci aı 

da hun ı~ etını elde eden Mu lu 
man kadın .ır en çok Pak st.ııı
Hındi~tan ) arımııdb nc!a 'a~ı
lan Sı) a ı burr) et m.ıcaje •.c
ı·ınde krndını .u e ılı. ı~ıı-ı 
rrbe ll\etın t'henımı)e r. d 

rak edtn Alu~llını. rı kad nl ı 
rakı tanın ~ aı atılma nda m[ı 
.hım ro O) nadı ar. 

Btrınc1 t,;ılıaıı llarbın. o.ı ı

lı kadınların taaıı)elıı•ı·ın• hıl 

'erme.sı 'c kad•n hak a ın n 
tam o ara tanınma ı:u sagl.ı

nıabl gıbı l'aı<• tanın kJ~a m .. -
ı;ında açı an hUrrı) et sa • ı da 
fusluman kadın.arını ... anıı:.la 
d ı. 

!'akı tan kuıu dukta SJll" 

ra hallı ı:ereken en mtihıın da
,.a ill"dan bırı Hıncı tandcın lı::ı 

<;aı· .. k Pa :ıtana :ıı!:man ~ekıı. 
m. \On muhacırın ı.>kan, g.) ım 
'e )ı)eceğı o m.ı~tu. la. \e 
mulkunu terkrttığı dı) .ı, ca bı 
rakara .. Pıı ı.ıana ::eçen bun
ca fa ırı gı~dırıp doyurnııı .. \e 
ba~ını okabılecc"ı bır \'atı bu 
mak ~olunda Pakı tanın ılk 
Ba bakanı Lı~akat A ı Hanın 
brısın n ondcr ığı altında top 
!anan Pııkı tan kadın'arının go 
teıdığı Iaa ı.>et ınkiir edilmez 
bır on cm ta~ıma\:taıi ır. 

.Begum L ~aı.at Alı Han 194i 
ıene ınde ıçtımııı ahada rol 
o)namaı.ı;;ı hazır an.rn l 1a1'1Man 
kadınlarını bo) e b r te kılat 
etrafında top amanın doğı u o
lacağına ınanarak Pakıstan Ka 
dın Gonu luler Sır ğin1 kur
duktan .,onıa al,. ıntıhabına 
başladı. 

) ed ;;ınd<'ıı ,>etnıı,ine li:aüı r 
lıer ınıf ha kıan ılcrı atı an 
) uzJerce kadın bu tc Ki atta 
~er aldı A.> rı a~ ı bolgc ere 
taksım edı en :;:onu lu er muh
ıelı! ı:ormcn kamplarına gon 
deuklı er. Gore\ lj kadınlnı ın 

"U~felenne karşı go3terdığı bağ 

ılık ve fedakar ık bu ampan 
yanın muhayyelt.nın Ievkinde 
hır ıırmere 'erme.sıyle netıce· 

Jendı. Pa l!tanın ıkuı ucu u Ka 
ıd·ı Aı.am·ın kızkarde ı Ba~ an 
C1nnahın me.>dan; ıetırdillı Ka 
dın Yardım Komıte i de muh
ta~· muhacırlPre .> ı.> eeek tenıı· 
Jl ı hucu.sunda d ser te kı attan 

tlB#I \.ıılmadı. 

lılll lı:adın 

Mnhahılar 

A tı al onra bu k .. dınl.:uın 
ba ıt fa at ı~tematık bır 

ruulr. tabı tutu duldarı takıır
de daha faydalı o abılecekleri 

ozonlinde tutularak 1947 se· 
ne ının ocak a~ ında Pakıstan 
ıt ıllt Kadın'ar iuhaftt.lar Teş
bUtı ihdas o undu. Gitiıkçe 
b.ıyu ·en te,.kı atın kadın iıa· 
lan jımna tık \ e hastab .. kıcı· 
lık gıbı eılım ere tabı tutu-

An'ane\İ 

uvordıı •reşkılatın ı k kuı u -
dugu ı:undenberı bu kurslar
dan ~ iı-ı erce kadın me:ıun ol
mıı$ ve bu mezunların bin 

'J eııi l.:ı)afeti ilf! ıen(" bır l'aki.,ianh Jm .. 

b r clı;ı;erıy etı daha miıtekam 
kur~ ara da de' am etlere ı ı. 
~ardım. stenograf. daktilo. o
fo ul. ,;c te ız kur !arını mu
u.ffakı)tH e ıkmal etmi lerdır 
Btı~ Lln, 1ı il Kadın Muhafı-ı
lıır Teşlı.ılitının sayısı üç bıni 
b<ı maı.ladır Kurs an bıtiren· 
le bu rakli:ama dahıl de~ı d r. . 
'Pakistan Kadınlar 
:Bırlijı 

M ubaeirlel'ln ı:ıkanı \la\ ası 

kı men hal edıldi:i bır ı 
rııda da mı o arak bu ışle u -
ra aca hır ıeskılit kurmanın 
muna ıp o acaeı du unuldü. P:ı 
.k btan .Kadınlar Birlıği bu dü
~uncenuı e endır Bırlık ılk 
toplantı:ıını 1949da 'Başbaka· 
ıı ın ~vinde ~aptı Orada bu ıı
nanlar fa~da ı \"aztfelerin me· 
sul yetinı ııuk enme~e hazır o· 
lan ve men up o dukları mı -
etın ı le e do u kafa "e ga' -

retl ,ı ere muhtaç b r durum 
arzetlığını bılen kım e erdı, Bu 
t es l:itı kuranlar dahi e ere
!"lnın bır run bu derece büvlı
yup hacım e eceğınl tabmın b 
e edemezlerdı O ı:un oz al n 

Begum I.hakat A i Han •\"enı 
bir mıllet ve aze b r hıirrh e 
yaratmak azm nde}ıt Dun'a 
devletierı ara ında lfı} ık oldu

!umm mevkıı alabı mem•z iç n 
bıte du <'n nufeyi l apma ı

yıt • demı tı 
'Kadınlar tarafından idare e· 

d•lıp Pakı~tan kadınlarının iç· 
tımat durumunu ;,ukseltmek -.e 
dılım \f! kıiltiırel .ı;alıa'arda 

kal ·ınma' ı ağ amak ı:avesıni 
gııdtn rı ı, ufaklı tıutun te ele 
ku l er Pakı tan Kadın ar B r-
1 gıne baQlıdır Bır ık Pnkı ta
nın dahıl n harıcınde olup ar 
rı cı)e'ert ı:uden teskı it arla 
te•r mesaı eın'C''e hazırdır. 
tık mektrpler d ılar ıçın en 

dustrı meı Kezlerı, rdebı at 

~ursı:ırı 'e ebe o ul arı açın k 
ı:ıbı nııfe e ı dr ı.ı;;tüne a an 
b r ık k.ıçuk .ınH nın ı:elı -
m"•ıne de ) Jrd m r.J.mı ı F.n 

aıistu~ el meı keı erde 'aııfe "O 

Uesıni da\etlerde gcyiJen millı bir elbi c 

ren kımse:ılı kadın ara tenilik 
gıbı kadın me lek,<'ri öğretı -
mc>kledır. Mıl!i kalkınmayı sağ 
anıak ı:a)c l)le kUçıik endii -
trın n ıler eme ı ıçın de tuzum 
lu cdb rler alınmaktadır. 

R 1 ğın, mııhtelıf c)a et 'e 
h rdr ubr ı.:ı ı okluğundan 

d ha \er mlı me a cmın ed'I 
nırktcdır !'akı tıın l.adınları

n n b rço aha arda erkeklere 
dr., e \ ııı fe ı ı:uı mc i köyl1ı· 
le c bır ce .ıı cı ka~ nağı o:ııı s 
LU 

Beynelmilel 
1ema !ar 

jttımal hizmeti :a)e edını n 
Pakı tan Kadın ar Bırlıeı er· 

kekler tarafından ıdare edi en 
te ekküllerle d(' temas ha ındr 
dirlcr. BiTle-mıs 1\1 1 etle aı a 
fırıdan re men tanınan barlık, 
De\nelmı el Kadınlar Derneği 
\ r Kadın ar Kulubu Genel Fe
dcras) onu ;:ıbı teşekkiıllerle 
temas etmektedir Eırlığın )ap 
tığı .5ene ık kongre ere Turkı-

Kadın b;ıhri~ e 
Kuneıi 

• 
)e, \lı ır, lrak, lreın. Lübnan 
\C Endonel.)a ~ıbı memleket· 
'erden de.e~elcr katılmakta· 
dır. Bırllk namına Beynelmı el 
Kadınlaı· Derneğinin Amsteı -
damdaki beşınd yıllık konfr-

l ansı. Dıin) a Gençlik Birliği, 
Brıtan)a FestHali. Cenou iç· 
ı ıma ı \ e İktısadı Konseq 'e 
I'a ıfık Kadınları I\onfetan.t>ı 
gıbi 1oolanulara mlimc::ı:.ıl ~on 
derılmi ıır. rord kurumu da 
Pakistan Kadınlar Birlıginın 
neurelı altında hır f'pn Kolie· 
jinın kurulma ı icin teberl'uda 
bulunmu~tur. 
Birlık nıensuplaıı tanı mak 

l?ayesı) le Pakıstanı zıya ret e
den nılimtaz kadınlar ara ındıt 
Ba,>an Roo e~elt de \ ardır. Ba 

) .ın noo,eHll Pakistanda bu 

1949 da Kadın Bahrı:r e .KU\ -
\elinin b.urulma5ı) la bır adım 
dah;ı atılmış o du. Bu te~!" .. -
tın :.uru!masında l;a~ e !'akı -
tan :..adınlaı-mın bahrı.h! le ~ı
kı muna ebetler kunna .nı te· 
ınin etmek 'r lıizumu halın de 
Pakistan donanma.sınd;ı 'az e 
a.arak erkeklere dü~en ı~lrri 
ıı:;.fıfletınrktır. Xamzetler. sck
reter!ık, teJ,ız, daktilo h.ısta
balm·ılık, ,.oförluk \e i'k ~:ır
dım ~ıbi sa) ı ı o.dukc·a kabı.
rık o an sahalarda ı ... tediklcrını 
seçmekle eerbestlırleı·. 

< Ba~ı I in(·İılt ı 
kon;;.ıe~i ile anla~arak Hınd s 
tan ~ arımadasının ı:.tiklilinı 
tayin edecek olan Luknow 
anıa,ma,ını ımzaladı. Hint -
~Iü Iüman Birliginin seınbo'li 
hı. ne ;;elen Cinnah, "a)Teti 
'e dehası 3a.) esinde, Paki~ta 
nı yaratmakta gecikmedi. 
Hın ı :\lı'li Kongresinin ln· 

~ılızlere ·nı bir mukaremet 
hareketi hatırlamağa karar 
\ermesi üzerıne. bu tip nıetod 
ları doğı·u bulma)an C:nnah 
H.:'i82 aıa içinde alınan kara 
rı tek ba-ına tenkid ettikten 
sonra 1930 ıh Kongreden 'e 
dolııy ısiylc te ekkülıin lıderi 
Gand iden a.) rıldı. 

oian :Uuıılünıan kadııı:..t?"ı 
memleketin en sıkıntılı d:ıru 
munda eski Başbakan Lı,ı;ı:
kat A!i Hanın karısının oıı 
derı:ı:i altında toplanarak nıu 
hacir:edn i~kanı dıtrasının h;ıl 
li u;runda çalıştılar. Bi111.:ı_· 
~a Pakistan Kadınlan Mil'i 
'.\luhafıılar tc.kitatının bu !lu 
sustakl verimli mesaisi \'e e i 
ne ender rastlanır fedakal'ltk 
lörı unutulmaracaktır. 

Pakistanın bir hiçten ys~:ı 
lıldıiı çok ı ckrarlanmı~ btr 
fi.kirdir. Küçük bir eyalet 1>
ld: Sind'in ba~kenti K-:ra< -
r.in, son~aları 76 mil~ onluk i>a 
iıstanın idare merkezi halı 
ııe inkıl~p edisinc bakarak 
yukarıdaki fikı;n doğrulu~ıı 
tasdik ed lebilir. Kı.a bir 
müddet evvel , nüfu~u 400.000 
k i. i olan Kara;i. bugtin 
1 .~00.000 insanı b;ırındırmak· 
tadır. Batı Pencap. S ind. Ba· 
lucistan, Kuzey Batı Hudut 
Eyaletleri. Kab'le bö';e!eri 
'e doğu Ben:aıdcn mü ıe. ekkil 
olan Pakistan ilk kurulduğu 
günlerde memleketin her kö 
~ esinde s:stemli b"r idaTe kur 
mak mecburiyetindeydi. Ba· 
havalpur :ibi baıı eya'etler 
de onraları Pakistan 'a b!rl~ 
m"tlerdi. Pakis:anı meydana 
:;etiren eyaletler eğitim \'e 
endustri bakımından en ;eri 
olan bölgelerdendi. İlk sene· 
!erde Pakis:ana aıı olan kı-;ını 
!ardan kenerir. pamuk \ e de 
ri &ibi ham madde c;ıkanl'ıyor 
sa da bunu i3letecek endus
tri tesisleri mevcut de!ıid ., 

Dt'mokrıttiJ.; 

Alti~I\ at İl.bal'in 

tundugu ~ırada Pakı:.tan Ka
dınlar Bırliğının miibtesna gay 
ret 'e fedakarlığı •aye:ıinrle la 
pılan bır ha:.tahanenin temel 
ta ını ko) muştur. 

Bırlığın ı.ahorda )apı'aıı on 

Demokratı.• preıı~ıpli?r:nı be 
nim ememı;ı o an Pakıstıı.1, ka 
dınlara erkekler -kadar hak H' 

salahı} et bah~etmekıe \ <ı n c;

dern demokrasi ideallerinin me 1 
u ıyetini k<ı\Tayan Pc.ki:ıta:ı 

Şiırleri 

M üsltiman • Hintli mücadc-
ıe~ı .;un "e~·tıkçe arıııfı 

b r sırada bugün Pakistan ın 
millı şairi diye anılan ~1eh
r::et ikbal manzum ve men~t•r 
~ aıılariyle )lilslıimanları a'.y-ı ı 
bir derlet kurmağa te~\ik et 
ti. Pakistan, u anda, terakki 
) e doğru hızla yol alırken ilk 
Pnkı~tan f;krini Ot'laya ata· 
rak a~ ni mefhumu be:ı'.eyen 
bu dahinin ileri ı;orü:<lülii!ii 
ı•e hayran olmamak kabil d.;ı· 
ğildir. Cinnalıa yazdığı seri 
mektuplarda Paki tanın kuı·ul 
masının Jiizumunu hi set t"!ini 
söy!üyor \ e bunu ba aracak 
adamın C ıınah olduğunu il~ 
'e ediyordu. Cinnahtan İkba· 
le selen mektuplar da her i
ki fikir de\•inin a~ ni olgun ka 
naat; sahip o:duğunu orta) a 
koyu)"ordu. 

toplantısına yalnız eyaletlerden 
değil. bırı;ok İsliım memleket· 
Jerı) le Bırleşmış l\.lılletlertlen 
de kadın mumessıl \e mu a
hıUrr katılnu~tı. De e~e· er kon 
feran~ nıurldelince ıktbal, ie
tımaı~ at. eğıtim, hı.hı:. ıbha. a 
nat vesair kültur mevzuları ı e 
ılgı • müzakereier ynpmı~ıaı-dır. 
De\·letın ::ııtıkçe .geli~ip kunE't 
,.nmc.,ine mu\'azı olara Pakı 

kadın an batılı hem:ıiı'Clerınc 
rakip o'al·ak ekıldc mt'mle1'r t 
lerıni kalkındırma~a c;alışır.ı:k
tadırlar. 

Bugun tıp, hukuk, galrlccı
lık. idare \ e lıcaret gıbi me,
zu:arda mesulb etlı me\·kı:cı· iş 1 
ı::aı eden kadınluın sayı.sı sit
Ukçe kabarmaktadır. 

tan kadınları da IA)ık olduk
ları me,•kii kazanmak n i) e· 
tındedirler. 

.\ tı ~enelik maıi'i olan Pa
kıstanın buziıne kadar ':mtı
ğı terakkıde Pal.ısıan kadın1:ı-
1'ının oynadıgı bil~ uk rol in!i:aı· 
edılmez. 

Tarihte Türkler ve 
Müslüman Hindliler 

<Ba~ı 1 ineidt'I ·* Rallı:an Harbi ~ıraJ:ınnıla 'l'urki} tdt hıiyiık hiımetıeri doku· 
nan Or. An ad 1'::4·t,. dl' Turki)e)e ~elmi tir. \. * i tiklal Harbi l'sna ınıin 1'ıirk H~ mü liinıan kütırlerinin is

' tiklale kanı~ma ını aı7ula~an Hintli mıisltiınanlar Tiırkhe
) I' rara ) ardımınd:ı bnhındular. * 1921'dt bir :\lü~himan Hint Heyeti 1'rakya'da Yun:tnlılll'tn 
yaptı klan meı.alimi pı ı•le~to Ja) esi) le inıiltl're~ e gitmi)tir. *' Ru anda, K111lay 1 .. ,1.; ı ıatını tl'msilt'n birlı.aı; heyet Bindi -
tın'ı :liraıl'I t'tnıi~tir. * 19•9'dıı 'l'iııL: talebe:eri kıııla~lıJ. bir lıe~et halinde PıtL.i,tan 
hiil..umetinin dut'ti cıl'ı·ine Pakislan'a ~ittiler. * 19.'l2'dt dl' Pakl .. tanıı tall'bt " proft"'•cirlerdr.n nııile ekı.il 
bir heyl't Tıırki~ t'\; ıinrl't t'lli. * A\ni ~f'nt'll'rM Turki~e'i t .. m~il f'dt.n hir hr)el Paki tan 
Kadınlaı Rirli~inin tnııl;ıntı-.ın;.ı i~tinik elli. * Ru arad;ı, Paki tan D c İcll'ri Rıkanı Zafrullalı Han diıl 1 ur
ki\ f' hiılı.iımt'tinin dnttlisi olualı: Tıiı·ki~ '~ i -zi~ aret etmi • 
tir. * Paı.i tan hükiıml'linin Tuı-1: \'O<"uklarına hf'dİ\f' eltili Aıadf' 
adlı fil hiltn nı.ua ffıq:anaı bahte indf'dir. * Pakistan Ordulıırı l'a~kumandıım Genl'ı-ıl :'\J. t:Hıp Han da 
hiıkumttin d:netıisi olaul 'hırJcht..\f'. ~l'lmi tiı . * 1953'tt, Paki tan Cıenf'I Yali<ıi Cıulam :'\lf'hmed Türki e')e 
ft'lmi. ı-r C'umhunl'i•i C't'lal Rnar dıı Paki-;tan hükiımr.ti· 
nin rlnl'tlisi olarak Pakictan'ı dntt rdilmi tir. 

Türkiye - Pakistan anlasması . 
(Bası ı lneidr) 

telin 'kallonm;ı n gelı~me.sınne 
biıyiik fayda ı o lacağını bel ıı·t
mtkted ır. 

('lJ.'\IHURREİSt CEl.AJ, 
JH \"\R'l!ll CE\'ABi MESAJI 

Reisıcüınhur Celal Bay.r 
Tiirkıye - Pakistan anlaşınası 
müna~ebcııy,. Gene.1 Vali G ı· 
lam l\fnhm<'d'e gonderdıği bır 
me~ajda bu anla:manın Turk 
'e Pakı tan milletlerınin değil, 
bııtun ıılh e"r.r mılleU<'r n 
nırnfaa~erıne hızmf't ettigını 
belirtf'rek Pakistan hıılkına ·ulh 
H' rf!falı tf'meı nilerınde bu un 
mu.tur. 
ME~OERl::-. \ 'E 
KÖPRlİl.Ü'!ll f r\ 
J U:SAJf, Rl 

Türkiye .le Pakiı;tan arasın
da imzalanan anla;ıma muna:ıe· 
betıyle Pakistan Basbakar:ı 
lehnıed Ali'ye bir tebrik nıe· 

.. ajı gönderen Ba~bakan Adnan 
Meııdere., bu i~birli,ğinin her i
kı meınleketın karşılıklı dosta
ne ve samimı duyguların takvi 
~esi yolundaki rohinti belirte
rek ;ınla manın Birlesmi.s ıııı
lelleı· Anayasasına yapılan n· r 
hız.mf't oldueıınu i~aret etınıs-
1 ıt. 

J>ı işleri Bakanı Fuat Koprti
lü de Zafrullan Han'a gonderdi 
ğı bır me aJda her iki mem
leketin a.nlayışına pek gütel b ir 
mtu l teşkil eden bu anla~aı;ı
nın .sulhsever ım illetler arasın 
daki dn:.tluğun takviyesine yar 
dım •decegini söyleme.kle<iir. 

l'\IEH'.\IED ALİ VE 
ZAFR ULLAH HAN'll\" 
TEBRİK . IESAJLARI 

'l'iırkiye ıle Pakistan aıasında 
imı:.alanan anl~:ı münasebe
ti~ le Başbakan Adnan !lende· 
res ve Dışişleri Balıo:am 1''uat 
Kôpriilünun ıönderdikleri tel)· 
ı ık mesajlarını cevaplandıran 
Mehmet Ali joyle demektedir: 
eJki dost memleket olan Türki 
)'• ile Pakıı.tan arasında imt.a· 
lanan anlaı;ına n.ü.nasebetiyle 
ıondennek H.ıtfuııda liuluııduğu 
mız naLJk mesajdap dola~ ı ~·ok 
mtiteşekkirım. Bu i~biı'ligı ıkı 
memleketln an'anC\i do)tluk 
bağlarının en ıyi şehide teıa· 
huni olmu~tw·. Anlaşmanın dun 
.> a sulhüı•e ,.e B. Milletler iJe
alleı ı ıııı tanınmasına h izmet 

edeceğınden tiphe etmiyorum. 
En iyi dileklerimin kabulünü 
rıca ederken Pakistan halkının 
saminu hislerinin Türk hall:.r.a 
ula~tırılma ını dilerim.11 

Zafrul lah Han da Fuat Köp
rtııu, e gônderdı~ı ce~·abi me
"ajda i:. ı memleJ:e arasındakı 
mevrut <!o-lluk b .. ğlarının daha 
da km•\•etlenmesini sağla)•acak 
olan b•ı anlaşmanın :;ulh e\er 
dl'vleUeı'in cmnivelini artura
nk dün)'a ulhüniin ihdas ve i· 
d ame::-1 yolunda o~ıı;ıyata:::ı nıli 
him ro'ii belirtmiş \C e ı 
~amimı dileklerınin kabulunü 
rMı ebnlşı.ır. 

P.\Kl~TA~ B..\S l~JSI~ 

HrA YİŞK,\R IAKALELERI 

Turki~e ılc P aki'ltan arasında 
inııalaııan anlasma dolayısiyle 
Pakıstan ba. ınında .. itayişkar 
makaleler yayınlanmaktadır. Ti 
meq of Karachi gazetesi «Bil' an 
la ma başlığı altın•lnki yaı.ıııın
da §Unluı soylcmektedir: uTür 
kiye Pakistan anlaşması Pakis
t anın şimdi.> e kad:ır yaptığı an 
la malar arasın<la en ehemr.ıi
~ etli olanıdır. İkı memleket ara 
"lndal<i an'ane\ ı dostluk köklıi 
bir lcıı·ihın malı<hr. Son olarak 
imzalanan bu aıılı>,.ma 19 'fem
nıuz 1951 de urılan dostlJk 
A11Jasmasıııırı dah:ı şumııl!endı· 
rılip ıelı unlmış şeldıdir. Bey 
nehnilel bir hü\'İ.}ct tasıyan bu 
anlaşma Pakistanı dostsuı bir 
c;evlet olup kendi köse .. inde 
nıunıevi ya~amaktan kurtarmıs 
tır. Türki~e ile Palristan arasın 
aa kültürel. iktisadi ve teknik 
~ahalartla dinamik bir işbirliği 
he!' iki devletin yararına ola
caktır. Her memleketin bitaraf 
lık ve ej!emenliğini koruyabil· 
me.ii için kun-etlenmeı.inin ge 
ıektiğl bu devırde Türkiye ile 
Pakistan savunma güçlerini ko 
nımak ihtiyacındadır. Türkiy~ 
Jruvvetli bir müdafaanın teca
viıı emellerini eritip :rok edebi
leceğine en iyi misaldir .• 

l\araşide inti~ar etmekte o
lan DA WN ıaıetesi de cTü:-ki 
) e ile vapılan anla5maıt bashfiı 
altındaki başmakalesinde unla 
rı belirtmektedir: ııİki meınle· 
!ret arasındaki işbirliği an'ane· 
\'l bir dostluğun sonucudur. Bu 
anla 'ma her iki memleketin 
mu terek ga)eler uğTunda )ek 
diğerine daha \,'Oı< 'akııılaşma
larını munıkıin kılataktır, il ç 

1 
b r gizli maddeyı ihtl\a etnı:
) en bu aı lasma Bırle~mis :ılil 
letl<'r naya a ı çerçe\ esin 'ı> 
haııılanmı olup .. ynı ı.ih:ıt•" 
ti brnım.:-e~en ıkı ramianın •nıi 1 
tekabil menr ııt <>r uğruna b r 
bıt:ıjle te riki m<'.:.aı etme .. n 1 
ı;;aye cılı ıımı~tll· .• 

Bu hadi eler 2:inciri arasın 
da en ehemmiyetli tarih 1937 
d r. Zira, o ~ene yaş haddi u 
su'ıine dayanaTak, hir secim 
yapılır.a sına müsaade ed'.l miş 
ti. :\Ievcut sıyasi te,ekküller 
ara ında en tunetli olan'ıı
Hint Milli Kongresi ve :\I'~ 
!uman Cemiyeti Partıleriydi. 
Nüfusun btiytik bir kısmını 
Hındu!ar teşkil ettiğinden 
Kongre Parthi idaresi 1\lüs:ü 
manlar icin o kadar çekilmez 
bir hal almı~tı ki. huklınıe t 
ı ufa edince :\luslümanlar n 
sC\·ıneine payan olmadı. 

::\fuslilmaıı Cemiyeti Partisı
nin 1940 da Lahor'da yaptığı 
biı· toplantıda mühim bir ka 
rar alındı. Bu kararda Pakıs 
tanın kurulması kaçını~maz 
b r ılıtıyaç olarak ;ıösteri!mek 
ıc~dı. 19.W - 47 enelerinde 
Hindi:.tana ; e!en sayısız in.;i 
lıl heyetleri '.\rüslümanlnl'la 
Hinduların arasını bulmasa 
ı;a'ı,tılar~a da bütün ;a~ l'et
icri bo~a çıktı. Cinııah 194{) 
da Diinyada hıç b.r ::.:u\'\ et 
Pakıstanın kurulma~ıııa en;:el 
olanıayacaktıru diJordu. ıg~:; 
da halka hitap eden Önder 
:\lü~ltiman Partisine ve rilecek 
her oyun Pakıstana verilmiş 
sayılabilecegini ~öylüyoı·du. 

Richard S)monds • Pakista 
nın Doğu-u • adlı kitabında 
bu , eçimlere ıemas ederek, 

•.Seçim'er zaferle netice:endi. 
1\lil:ılUmaıı Cemi) eti Partisi 
'.\lüsl'iimanlar i<'!ıı ayı·ılan 493 
anda ~eden 446 sını kazanma 
ğa mu\·affak oldu • diyordu. 
C"nnah. demokratik usulden 
ayrılmayarak. serbe:ıt seçim 
yoluyla, billiin l\Iıislümanluı 
kendine bağladı . 

Seçimlerden onrakl Udise 
ler herkesın malumudur. Hin 
dıstan yarımadası 14 a~u to~ 
19~7 de Pakbtan \'e Hi~dis
ta ıı dı\ e iki) e avr1Jdı. Hındi~ 
tan !!enel YaHiğine !Jord 
1ılountbattan tayin edı'diği sı 
rııda PJki•tan genel valıligine 
de 'tehınet .\ li C nnah getiril 
mi ti. 

Paki,ıanın l..ar\ıla tığı 
Guçluklcr 

p ak sıan dunya .ahnesıne 
ilk çıktısı an en iyi te~· 

kılaılandmlınış de\ lctlerin bı 
le ba a cıkmakta ıorluk çeke 
ccği ı:üçlük ede kar--ı karw 
laydı. :\tilletin harnsk~rı \·e 
:kurucu u Cinnnh valandaşla· 
rını dahn çok çalışınağa ve 
fedakarlığa davet ederek sun
ları oylemi ti: · On seneden 
beri ku rmağa ı;alı.stı~ımız Pa 
kistan, bugün Tanrının inaye 
lıyle, hakikat o mustur. İsla
mi adalet esas'arının hak;m o 
lacağı yeni cemlyetim~zde ken 
di dehli ve kUltilrUmüzle yug 
rularak çalı alım. u 

Pencap 'e Benga~ eyaletle 
rl PakMan ile Hindistan ara 
sında takııım edılince tarihte 
e ine ender Tasılanır bir mu 
hacir akını ba~ladı. :\Iily onlaı· 
ea insan hayatını ve malın~ 
kaybedince Pencap adeta bir 
ivil haTbe ııahne olmuctu. 

Hindi tana kaçırılan kari ~nla 
nn sayısı da oldukca kabıı
rılw. Taksim yapıldıktan bir 
kııç ay sonra Pakistana sekiı 
milyon ı:öı;men akın etti. Pa
kisıandaki bu:ünkü muhacir 
lerin adedi i e 8 milyonu bul
nıaktadı r. Hükumet ye halk 
düşkün bır \'aılyeıte Pakista· 
na lllka eden bu kimıo:ele~e 
ter bakımdan yardıma ıayret-
r.tmekıedir. l\hlyonları aşan 

bu mulı:ıdr kütle:sinin iskiı:ıı 
cin ,arfedi'en ı;:.ı~ret cm,.,re 

\ eı·m·c e de muhaceret Je 
vam e tiğ'ııden ;ıöçmeıı ıncv
Lllll hükumetin halli en bj Li1< 
problemlerinden biri • .ıv 1 
maktadır. Bu anda, scn e'er 
dcnbcrı ikinci planda •1-:alrııı~ 

Kaydedılea 
Terakki ter 

Kuruluşundan sonra ilk yedi 
ı;ene içinde Pakistanın 

kaydettiği teı·akkiler insana 
rüya gıbi gelmektedir. Bugün . 
lstih5al edilen kenevir dahilı 
islih:ıal~tı kar~ıladıktan ba~ka 
harice de ihraç edilerek mü 
him miktarda döviı kazanılma 
sı nı sa:ıamaktadı:r. Bu arada 
in~a edilen pamuk fabrikaları 
da memleketin ikhsadi kal
kınmasında önemli rol oyna.dı 
!ar. Yakınlarda açılmış ola :ı 
Çandragona kaı:ıt fabrikası 
memleketin kağıt ihtiyacını ta 
ınamiyle kar~ıl•maktadır. 
Bannu \'e Hamai'deki yünlü 
mensucat fabrikaları da i~le 
meğe aı;ı!·mı~tır. Pakistanda 
kömür \ e peh·ol atlıı:ın ı :.u 
kuv\ eti telifi etmektedir. Son 
altı ene Larfında elde <'di'en 
su kuvveti 900,000 J.ilo\·:ttı 
bu lmaktadır. 

1951 sene .. inde yapılan bır 
nüfus ~ayımında Pakistanda 
okur ) azar Yatanda 'ar "ö 13.8 
olarak tesbit edılmi~ti. Aynı 
f:ne kadınların durumu dah:,ı, 

ümit kuıc~·dı. 1947 a'ustJ
sı.ıııda toplanan Pakistan Egı 
tım Konferansıı bir Kad :n 
l·~!itim Komitesi ihdas ederek 
ba teşekkülü kadın Yatanda5 
c:it:min in hız.landırıima~ın:ı 
memur etmişti. B•ı;i!n, kadın 
lar icin 21 kolej. 5.837 mektep, 
\ e 40 teknik endüstriel c;:ıtim 
merkezi mevcuttur. lfom!ckct 
nüfusunun 35.63 milyonu t;... 
dın olt1u!undan bu miie.:>a:...·e 
ler de ihtiyacı kar~ıl :ı.y:ımaya 
<:ök hale gelmektedi:ler. :\taa 
ır.af•h ~lu enelik kalkınma 
planı mucibince, ye.1i olarak 
31 kız koleji \'e 4.cı:; okul 
inşasına karar veri·:n ııır,·. 

•Vatanda~lık· ve • llıllı Kal 
kınma• eğitimine de tab· .u 
tulan Paki5tan Kadın izcileri 
'l'eşkilfttının Hindis ar.ı terke 
(len muhacirlerin iskanı mes.,!e 
~iı de :ö~terdikleri ç;1ırıııa 

herke.sin takd,jrini kaıanmı~tır 
P<ıl.? t:ın :\IilU Kai~n lhİha: 
!ızla• ! q·kilatiyJc P ı :,:s,.,n 
ı-i:t c; n::ı• B :rliğinin fa:ı!ı) eti 
r-. ı.·~t t.!ı kadınla~ın her ~a· 
haria n ıı· omasını sa •;;'t ıııakıa 
d .... 

!.k ı. a !:.rda iktı a ii :;1:>. aa 
Lır takım guçlük!erle Iı;ar~ıl:.ı
~ ... 1 =>a\-'ttanın cid:l ı ı..,ı'"'·" 
;eı;"r<:t·c~inc hıı;n~ n::.r c.n .. ı~ 
t•ı il'• tf':kllatlandırı!m :ır ıs 
ziı·•i bir memleket o~ın .. s• iı 
lr.yısi.> .e bu arı1ınt·?~. ~ ;;~u~ 
r_l'!"<'ntıfC~l'ğine ina·ı.n ıT '· r 
d:. ~'öht , bu:ün _.,~ ~ aıı 
M' ıttlı i:• başında !:>ul\l •ıa:ı o 
z.:mı. ı. k I\la~iye Baka:ıı (; ... 
lam ::\lehmet mükemmel bir 
iktnıatçı olması hasebiyle mev 
<·ut ~üçlükleri kolaylıkla yen 
di Gulam Mehmedin b~ b;. 
::-arısını :ören Pakistanın Ku 
rucu ,u Kiid-i-~zam, rıidiren 
iltifat eden bir ~ahıs olmımna 
ragmen, :-ııaaye Bakanına, • Se 
n!nle iftihar ediyorum!• de· 
mi~ti. Pak~tan bu;:-üne ':\aıl.lr. 
ilk yed i senelik bütçelerinıie 
daima ihtiyat ak~esi ::östere
bilmiştir. 1949 senesinde b"le 
İngiltere ile birlikte dUnyanın 
bi."çok mem1eketleri paralaı·ı 
nın kıyınetlerinl düsürUrken 
Pakistan rupı i kıymetini mu 
hafaza etti. Maamafih. bu du 
l'uma itiraz eden Hindistan Pa 
ki tanın parasının değerini 
muhafaza etmesine taraftar "Ö 
rünmüyord u. Halbuki Pakis~a 
nın bu kararı sağlam iktlsaıti 
hakikatlere davanmaktav'!ı 
Kü:liyetli miktarda ham mad 
de ihraç eden Pakistanın al· 
tın ve dolar stokları me\CUt
tu. Hindi tan Pakistan p~ası
nın de~erin ! n muhafaza edil 
me ine karar \erdikten ancak 
011 yedi ay sonnra hakikaUn 
farkına \'arabild:. 

Pakistanııı ~urucusu 


