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Moda caddesindeki dukkanda ) angın öndürüldükten sonra 

Bir baba ve iki çocuğu 
yanarak öldü 

Yangm Kachköy'deki bir gömlekçi dükkômnclan 
çıkmışt1r. O/enin kansı Saten de yaralandı 
Diin $aat 5.46 da Kadıköy Mo· 

da caddesındeki Şinerk 'l'ıkır'a 
aıt ~ömlekçi dilkk~nında yan_ 
gın çıkmıştır. Gömlekçi diıkkA· 
nının arkasındaki kullibede Ar· 
da\•ast Döner ı!e karısı .Saten 'c 
Uç çocuğu oturmaktadır. ilk o· 
tarak duman kokusunu duyan 
Saten derhal kocası Ardava~t'ı 
U)andırmıstır. \'an:ının ı:öm· 

!ekçi diikkanından çıktı~ını ı:ö· 
re n Ardavast, atölyedeki makı· 
neleri kurtarmak için iceriye 
gırmi~tlr. Ardavast'ın 7 .ı.a~ın· 
daki çocuğu Yeriya ile 6 ya ın
caki çocuğu Ar en de babalı· 
rın ın arkasından ko-arak ) an· 
gın yenne ı:ırmışlerdir. Koca ı
nın \e çocuklarının ate~ içersi_ 

IDenmı ' a: 7 ~u : 3 del 

Çeınberlitaş 'ın 
taıniri ıceri kaldı 

Tamir için Belediye Bütçesine ödenek konma
dığmdan amtm etrafmdaki iskele kaldınldı 
Bir müddet enela Çeınberli· ı için kurulmuş iskelenin de h! 

:.eş abidesinin etrafına kuruln dırılnıa lı zihinlerde bir istih· 
ı kelenın Be'ediye l"en ı !eri 1 fam uyandırmıştır 
).lüdür üğü tarafından kaldıı· ı Dliıı bu me,'?ud:.:ı bi)~i istedı 
tı·ma :. Abidenin tamı!'lnden ğim•z Belediye Fen 1s'er· )lü 
vazgeçild:ği zehabını ııya:ıdır- diıriuğunden aldığımız ızahata 
mış bulunmaktadır. Halbuk;. :öre: ıskelen n kaldırılma•ı. tl 
"eçen yılm başında alAkahla: mir için bu yılın biı~ı,:'?s;n.? l&h 
rın \·erdıği bir rapor. Çember- sisat konmamasından i!eTi geJ. 
lıta ın mutlak olaı-ak tAmıri· mektedir. Bu i: için r;eçen ) ıl 
ni Amir bulunuyordu. bütçeye tahsisat kon"lrn3~a da 

Aradan bu kadar zaman ııer ihaleye kim e talip <:ıl\mamı} 
ti 1 halde. fii!ı biç bir teşebbiı \'C abiden n tamiri gecikmiş· 
se ı;eçılmemesi, bllakıs bu ı lDe\Dını ·a; ; Sti : .) de) 

< De\llnı ı 11: 'i :su : -4 de l 

Beden Terbiyesi . 
istişare Heyetinin 
Verdiği kararlar 

Anadolu AJanu 

Ankara, 7 - Beden Terbiyesi 
umum mlidlirlüğii meı·kcı i~ti· 

1 

arc he~ etınden tebliğ edılmw 
tır. • 

Beden 1'e.rbi)e i umum mü-
dürü ü merkez ı tı.are he~cti, 
6 ~e mayıs 1954 tarıhlcriııde to.> 
lanmış \C gundemde ııulunJn 
madde er uzerınde mıl:alerede 
bulunarak: 

l - t'ederasyonların 1054 ma 
li yılı bütçe 'e faaltrt prog
ramlarını ikind defa tet:tık ede· 
rek bu arada blıttin Ied~ra ~on
ların dııi temaslar 'e kongre!erc 

< Devamı .Sa: 7 Su: 6 da) 

GÜNÜN YAZ/Si : 

Seçim neticeleri ve Seçim Kanunu 
üzerinde düşünceler 

Yazan : Hasan Refik ERTUG 
Bugün ikinci sayfamızdadır . 1 

C. H. P. hastadır, diror 
. ""\ 

, Gazetesiııde .. seçimlerin baskı sız yapıldığını )razan Barlas, 
C.H.P. ııin k.endiııi ıslah etmesini, son seçiınlerdeıı ders 
alınmasını ve l(urultay~·ın hemen toplanmasını istedi 

Denizli ve Gaziantep eski C. H. P. adayı şöyle yazıyor : « Partinin böyle 
idaresine imkan yoktur. Sorumlular varsa sorguya çekilmelidir. Hasfahk 

müzminleşirse C. H. P. nin geleceğinden endişe edilebilir » 
Ankara, 7 - Ct>mil Sait Bar· 

Ru5usl :\tuhabırlmltd~n r. 
:as bugiın •Son Havadis• teki 
l>a~makaJesinde Türk millelının 1 
2 ma~ ıs seçimlerini biıyük bir 
muvaffakiyetle geçirdiğini, işti· 
l'ak nisbetinin medeni memleket 
!er :;e\'iyesinde o duğunu, bu· 
nun. mi:letin kendi kaderi ile iı· 
;;ilı bu:unduğunu gö)teı·digiııi, 
~eçimlerin ba~kı..;ız ya;>ı!dıfJ•rıın 
muhakkak olduğunu ')elirl~l'ek, 
alınan neticelere 'öre !:e~ır.ı $1 

temi iııerinde durulnıası .hıın 
~eldiğini. bu si:. temin c. ı (. r. ı.ı 
.! mayıs 1954 te 14 mayıs 19.>0 

CDenmı ·a: j Sü: 1 de) 
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Bayar, milli . 
irade yeni hamleye 
Ruh verdi, ·diyor 
İstanbul mıllclvckil!iğint. e· 

çılme:eri mıinasebetiyle \'a!ı Gö 
kay'ın ı:önderdiği tebrık tclg-ra· 
fına Cumhurba~kanı Celal Ha_ 
;}4lr şu cevabı \ ermi tir: 

"RehberW1iı olan mılli lra· 

PETROL .A~LAŞ:llA~I - )feıu ıe ı..etimizde petrol ara~t·rnı:alıın )apmak uzcıc i ıeımclcr Baı.an· 
Jıgınca mihaadc verilen Sokonl Vakum ir1"eti müme:.)ıli muka\ ele.) i iınzalarl.en. 

Bu ilk mu aaılediı. 
denin bu suret e tecellısi \ enı 
bir fe~ ız1i hamlenın ruhunu teş 
kı l edecekur. 'fe•ekkilr ederınu 

ı.\lillehekılJcri Pazarte i s, iinü 
Ankara') a gıd i) or 

Partiler ara.ı-ındııkı mıicade'e 
•on ;ünlerde cskı hııını ;.al bet· 
nııştır D P. bına ına tC'brıke 

ı;ıdenler de a7.Blmısur. i lanbu· 
:un ) eni ınilletvekillcri de Pa· 
zarte'i ak~anu Haydarpa.a'dan 
trenle Ankara'a hareket edecek 
!erdir. D. P. htanl>ul teşkılalı, 
milletvekıllcrini uğurlamak ti_ 
zere büyük bir merasim ha·Lıra· 
mı~lır. 

Sovyetler'iıı, NA TO'ya 
girme teklifi redtledildi 
Batılılar, Moskova tarafından tertip edilen Avrupa Güven
lik sistemine katılmaya da hazır olmadıklartnı bildirdiler 

As,orlatetl Prus ı-
Loncka. 7 - B'.rle~ik Ameri 

ka, İngiltere ve Fransa bu:ün 
Moskovaya gönderdikleri nota· 
!arla, SoV)·etJer Birliğinin At· 
antik Paktına katılmak husu· 
!Undaki teklifıni reddetmisler· 
dir. Dip:omatik mahfillere gô ı 
re batılı notalarda Rusıann i· ı 
leri sürdükleri "Ü\:en!ık tek~if 
lerı uzun uzadı) a "Özden seç·· ı 
r'lmi•, bu g•bi tertibatın. ~im ' 
diki halde aynı tarzda dti üncn j 
devletlerin hiç bir ureUe hür 
ortaklıkarının yerini tutamıya. 
calh görü•ü belirtilmiştir. 

<Dcvımı Sa: i Sü: 7 de> 
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Bir Irak gazetesi, 
« Türkiyenin itibarı 
Artmışflr» dedi 

.\~K! 

:Bağdat i - Türkiye'de yapı_ 
lan son ,.e.çim!eı·ı l>üyük bır dik· 
katle takip eden Ona Doğu 
memleketlerinin ba ında Irak 
J:elmekledır. Irak ga·lete!eri bır 
kaç ~ündenberi Turkıye'de ~ a· 

CDc\·amı S.ı. : 7 Siı: li del 

Batılı devletlerin Mo.skovaya 
:ıönderdikleri notalar, Rusyanın 
31 mtırtta ortaya attığı ve hay 
ret uyandıran nota ına ce\·ap 

<Devamı Sa: 7 Sü: 1 de) 

Sovyet Elç~ğinde 
tokatlasına hadisesi 
Verilen kokteyldeki tartışmada, Sovyet Elçiliği 
mensuplanndan birinin bir Yugoslav Cliplomatı

na tokat attığı bildiriliyor 
HUSUSİ MURABİRİ:\IİZ 

Erol Ütıen bildiriyor 

'At 
'~~. 

~ ~ l I 

SAllilKLAR - iı.tanbul :Raro u na lıı;a~ıtlı bir anıkat en elki grin 
poll e mtiracaat ederek U bin lirasının çalındığını Ö) lemi~, 
sahı~larını t arlf etmesi ü zerine Eski ehirde yakalananı. getirı. 

len l\'ecati \C Mehmet adındaki sanıklar adalete teslim 
edilınl terd ir. 

Ankara 7 - Si) ası mahfiller_ üçlü paktın kurulup kurulama_ 
de dolaşan şiyiaıara ~öre Sov· ması me\'zuu üz.erinde mtlııakaşa 
~ et Elçiliğinde evvelki ::ece ve· 

ı rilcn kokteyl partide Yugoslav çıknuıs. bu ı.ırada Rus Sefaretin 
dip!omatıarı ile Rus Elçiliği men den Raika Resilouna bir Yugos· 
supları ara.,ında tokatlaşmaya lav diplomatına t okat atmıştır. 

hmail Hakkı E ren, Ga7i Oı.man 
P a anın ıneıarı ba~ında geçen 
) 11 ) apılan ıhfüal d e komut anına 

atıa ı ken 

Osman Pasa'nın 
Sancaktar; İ. Hakkı 
Eren öldü 

Plevnc kahramanı G:.:ııi Os· 
man Paşanıu sancaktarı İsmail 
Hakkı Eren üç ~iın e\'Ve' hasta
lanarak iİtliği Cerrahpa~a ııa.,· 
tahanesinc yatırılmıı tır. Dün 
J;:ecc Hakkı Eren ha> ata -:oz.:e· 
rinı kapnmıstır. hnıail Hakkı 
Eren 109 !<'acında olup ıki og_ 
lu ,iki kızı \e bir tok torunları 
bulunmakta)dl. Merhumun ce· 
nazesi bu.-.Un ha tahaneden al· 
dırılarak Sfinbülefendi mezarlı· 
ğıııa defnedilecektir. Merhuma 
Tanrıdan ma ifiret ve kederli a· 
ilesıne bassağl ığı dilerız. 

kadar varan bir hadise ı::eçmiş· Hldise ,}ehrimizde derhal şiyi 
ti r . olmuş ve esasen bilinen Rus -

Kokteylde Türkiye, Yunanis· Yugoslav münasebetleri üzerine 
t'11 ,.e Yuı:oslav)a arasındaki bır kere daha dikkati rekmiştir. 

20 sehit ailesinin .:. 

istediği taznıinat 
•Naboland» acentesi aleyhine açılan dôvamn 

duruşması başladı 
•Dumlupınar• denitalhmıı· kilin in de duru~maya gelmeme 

dan 20 ~eh ıt aı lesi namına. A· !eri suiniyetlerinin delilidir .• 
vukat Bekir Sa mi Gömüge.1'in :'ı1aksatları d5\·a:n uzatmaktır. 
•Nabolandı acentesi a•e·;hine Gıyapta duru~ma yapılmasını ıs 
açtığı 600 bin liralık tıız;ıııııat terim.• 

,. 

da\'a. ına dün Üçlincli Tü:aret nıı talebi kabul eden ınah· 
:'ıfahkeme~inde ba~ıanmıştır.. keme gıyapta muhakemeye de· 
Dünkü duruşmaya gelmeyen a \'ama karar verdikten sonrJ. a' 
centc arnkaı'arı mahkemeye bır centa ,·ekil!erlnln cevap tiyiha 1 
mazeret d :lekçesi göndererek, ları okunmustur. Bı; llyibalardıı 
duruşmanın t alik edimesini is :ehitlerin dul ve yetimh~r ne 
temişlerdir. Bu hususta kendi· tah sis edilen maa~ ,.e tazminat 
iine .öz '°erilen a\"ukat Beki:- !arın Emekli Sandığı ve l\fali
Sa mi Gömü:en :unları si>yl'e· ye Bakanlığından sorulması. E 
mi;tir: l';lekli Sandığı Kanununun 129 I .. ______________ .,,.;;. ---------

•- Da\'alı acentının ıki tt· <Denmı Sa: 7 Sü: 5 del - \'ı" Demek halkıa rahatı itin metro yapılacak ha?. 



\'ATAN 

Sendikasına 
akseden is ihtilafları 

Seç·m neticeleri ve Seçim 
Ka nu üt rinde düsün e r Tekstil sendıJ.ası , kend: ıne..> ak::.eden bazı i~ ıhti JMlannı 

halletmek yolunda ı•alı~ma'nrına devam etmektedir. Bir müd· 

prensip, mi1JI det ~wcl, Ka.ra'lll•r,,cl .mcr.rucat fabrıka::.mda çıkan i~ lht ilafi, 
iradenın tc· sendıkanın mlıdah<> esı ı e en·etkı gün bır protokola bJ[:!:ınm ıs ; 
cellısine en ,ancak, ihtilUı c·ıcıır:ın f~ıler; sendika ıle ıs veren ar:ısınd:ı 

geniş ö'~Ude imzalanan bu n"oıı:~.:ı u t'!•\•ip etmem işlerdir. İhtilafın :1akın memleketi i· 
dare vekaleti· 

H(lsaıı 

l'AZAN: 

Refik 

> 

Ertıığ 
imkAn ver· bir tarihle Bölge Ça ışma nıüdürlüıtü tarafından kesin uz!ıışma 

Milleti- r 
miz. dört l 

yıl mUddet e 

mektir . Se· yoluy' a hallcdi' ı>rc eı za1rı"<i.lmektedir. Karamürsel :a:ırı!,ası:ı-ni, yeniden -------------------·------
kıı.rılması IAzım gelen mAnA, ~::in sc:.best şartlar .. aı: dakl isçiler. ücret!eri:ıe )üıcl .35 zam istemekte; kıd~mli işçi'e· 
bizce. şudur: da ve hu.: bir ha~ a ıçınd~ r in \'e\ ınivelcrlne d~ 25 kurus zam )llpılmasmda ısrar e•mck e-

Mi'let, başarılan ve bıışlanan yapı•ması luzumuna ınandığı· . , · · ' ' 
işleri mem'ckeı içın h:ı1 ırlı ,.e mız kadar sand ığa atı an rev- dır er. 
faydalı buımaktadır. nu yo'da ıcrln mu~kiın mertebe Me~· Dığcr taraftan, Kunıç,,sme Tekstil Ticaret Anonim şırketin· 
çalışanlardan memnundıır v~ lıste tam bır surette tem il ' ü· de de bir iş ihti l:liı çıkır.ı-tır. 1951 yı'ında ilk defa o arak ı 'çi
kendilerine dört yıl ' ı1c yeni bir zumuna da inanıyoruz. Bu mev er'e bir kollektıf akit ~ apmak anl ayı~ını gösteren Is verenin; 
hizmet de\'resi vernıektc tered· zuda. geçen yıl yın~ bu sütun- akdin 2 seneli!( miııtdcti :eçtikten sonra yeni ıam ta'eplerıni 
dilt etmemiştir. !arda yayınlanan. bır kaç ~·::ıı· kabul etmemesi vr akdın temdidıne yanaşmaması işçiler ara-

İnsafla şu iki noktayı te.s!ım mızda, Seçlm Kanunumuzun, .. t . 
ve kabul etmek IAzımdır: temsil kabilivetı bakım1ı1nan sındn Uzuntilye ~r.bep oımu~tur. S vcrenın evvelce tanıdığı ço-

a) Bu dc!akl seçim'erdt sırf ıs'ahı zıırure"tini müdafaa t>t· cuk zammı. yivp:-ck z:ı mmı Ve prım haklarını da geri a'acağını 

1 
\"eşilköy ~ıett'oroıoji ı.. Kurulu bugün 

tasyoıııınun tahminteıine gör" Toplanıyor 
re bugıin ehrimiz 'e cİ\ ıı· 

ı rında ha\'a, sahahlenn bu· Tıirk gençliğini kül halin".le 1 

1 
ıuııu 'e mevııı yagı~ıı. rnn· tems 1 eden Tlirkıve Mılli Genç 
raları az bulutlu geçere'.ktir. :ık Te5ki1Atının genel yönet. m 
Riiıgı'ırlar önc·eleri batı, son· 1 
lan kuzey ~önlerinılen or· I kurulu bugün saat l6'da Be

} oğlunda teşkilat merkezinde 
ta lmneltr. esert'k, h;na r.ı- toplanacaktır. 
caJ..lığında ise hafif lıir ~ ük· · d" b' k ı:. b 

1 1 
Bı lin ıği g ı tes ·i cıt ug in 

St' ; 1" .~araktı_~· l için dört federatif tesekkü :ıı 'n 
unu? e~ > uksek h~rarr.t nı~ydana gelmektedir. Son "~n 

d~rccesı + ... ı. ~n ~u~fı" +14 ll•rde sıyasi part lerimizin g.?nç 
o arak kayd~dılmı5tır. !ık kolları da siyasi faaliyc.-

l ler.nın dı şındaki tcrb ıye\1. kli 

K.. ., k h b 
1 

•iırel ve ilmi faa liyetleriyle 
UÇU a er er ı gençlik ıeski 'Atına uye oım:ık 

............... _ _ _ ______ . 1 ısıemektedirler. D. P. gcnçlık 

• . ~ eşk'Jatı müm~::~illerl daha ön * :.ııııetıeraraıı Içkl Düşmanları b h k·ı · 'd Teşkllt.tı 13 Hartranda Stokh 1 d ce u usıı sta teş ı at ı are" .
1 toplanacaktır. Prot. ookay bu

0 :ı;ı~ !eriyle ş ifahi oarak goril ;nlış· 
j •antıya mıaatır olarak d:het edile· lerd '. Son olarak C.H.P. İsıa ·ı 

Allah şaşırtııı~~~ 
d·•·· JIJ dt .... 

- Eh... 11 ıır 
tisinin nıüfril ~ 11 ııııt~ f_ 
dhe kadar yur ,ı~ıcl 1 

· 1' rıır•· · dikleri kış. 'ı ıııttri 
paganda sıs t'ı.eııdı 
l ı~ ,·e )tatta guııo 
için zrı arlı oıdll ,rı J 
~·iınterdtn soıı~,ıı ?ılı 
ıııışlarılıı · ~uıı dılı' 
ı;i temi bıral:•P11 ııırt 
li, daha ,cı.~; prOP f 
derleı· 'e hC oıı 
nln • U"ıurıııars) • 

- rıe ·· 
DIUli)Cl \ erı 

_:o.; e gezer!·:· , l' b , 
Yanıımı ııd.!İ ııtr 

ıus • un 'er 1 ı;~ıı~ 
b r b• tı 

" bu ha e ıııı ıı 
genel kUl'Uııııı oıı1' 

•· ııırs•· "' .# tebliğe ha,. prııı;-,. 
bah~ettiğiınlı edtı 
sistenıinıleıı 111 

(1 

tarlırıar. ııo 
• \'eııi l'\US; r,rtı 

Demokrat Partiye vermiştir. 
Dcmrıkrat Partinin. bu defı:ı 
BUyük Millet Meclısıne gön· 
dermeğe muvaffak oldur,ıı mc· 
bus sayısı ve nisbetl, 19~0 ~p · 
timlerdeklne mUsavi olsaydı 
bile. bu başarının par akJı~ına 
hiç bir gö'ge düşmiycccktl. Hal 
buki 2 Mayıs günli veri1en rcy
lerle, iktidar partisi X. urcu 
devrede 500 mebusla tenı~il e· 
dilecektlr ki, b_u rak:ım hcnı a· 
det, hem nisbet o1arak, geçen 
seferkinden UstUnd fi r. 

Halk Partisini mağlOp et'nek miştik. o yazı'arımızda. Halk ima etmesi, bu iızür.tilyii arttırmaktadır. Şimdiye kadar Tekstıl 
gibi bir dilşUnce seçmenlere Partisinin müdafaa et:ıgı nı•bi sendikasının yaptını bütün te ebbilsler netice ,·ermemiştir. Ha· 

~ktır 1 bul Gençlik Kolıı vazı:1 o:a· 
1 * t ET.T idaresi Aımanya 'dan ~ rak Ü)"e olmak talebin.le bu· 

otobüs daha getırtecektlr. Beddler1 
c>denmış olan otobüsler bugünlerde lunmuştur. 

göre J)enıo1'rD,il'l'~ 1·' 
çimltrde ht.r 'le ııır~ 
nıihon ııra 1 

0ıııı' 
!ıra· arasıııda ıir• ııJ 
aıtmış mil)on v 

Seçim'erin hukukt ve niza· 
mt değerine geçmeden önce. 
bu noktada biraz duralım. 

hAkim olmamıştır. cl•nk!i bu temsil usulüne gitme:ı1 tı mem- len devam eden i~ ihti!~fı 11 mavıs salı günü Bô!ge Çalıı;ma 
seçimlerde iktidar ve muhale· leketimlz için fayda toağl•yal'a- müdlir!Uğünde kı•s.ın uz·a.ma , 0 1u;la hal'edilec~ktir • 
retler arasında mün ık:ı•a edi· ğı tezini savunmuştuk. Sl!çim • · 

lflSO seçimlerinde milletimi· 
ıl'l büyük ekseriyeti: demokr2· 
tik rejimin yerleşme~! ve mll'I 
hayatın hamleli bir iler'emeye 
ka\"usması bakımından daha e· 
hil gördükleri Demoltra\ Par· 
tiye rey vermislerdi. Bazı tef· 
slrlerdc: bu partinin o ıaman 
sağladıl!ı reylerin bir miktarı. 
seçmenlerde. Halk Partisine 
karşı duyulan bıkkınlık hissi 
ve her ne şekilde o'ursa olsun 
iktidarı değiştirme arzusu sa
yesinde e!de•edlldiği ileri sn· 
rfl1mQştO. 

İster birinci izah tanına, is· 
ter ikinci tefsir şekline ta~af
tar olalım, neticede, kurucula
rı \"e mahdut sayıdaki tecrübe 
ll'eri istisna edilirse. 1950 oe 
yeni iktidarı ıeclistc temsil 
eden'erin çoğu, devlet hiz
metlerinin yüksek kadcmelerın 
de. mes'ul siyaset mevkilerin· 
de denenmiş zevattan mllteşek 
kildi. 14 l'ılayıs 1930 den 2 l\Ia· 
yıs 1954 e kadar, bu ekip için· 
den çıkan hllkCımet'cr. bir in· 
tikal devrinin tabii sarsıntıla_ 
rına rağmen, siyasi ik•ısadl sa
halarda, iç ve dış politikada bil 
yük işlere teşebbııs etmi5ler· 
dlr. Boylece dört yıl geçml~. 
iktidar ve muhalefetler. mi!le· 
tin hu-ıuruna çıkmıslardır .Bu 
imtihanı, genç iktıda:' başarı 
l'e geçirmiş 'e mılkt•en geçen 
imtihana nazaran dahl ~ilksek 
not nim• tır. Bu nt>tıcrden cı· 

Üç doçentimiz 
Profesör oldu 

len mevzu. Demokrat Partinin Kanunumuzun, ıo•;.ı ııeçi:n:e· 
dört yıl l ık icraatı ia! ve rey· rinde bir defa daha t0uıhür e-
ler, bu icraatın taS\'IP veya rcd den bu zaafını gıd:mr.cl;: irin 
dine matuf bulunuycrdu dıişündüğümliz ted~t", seçım 

b) Seçimler, memlekc' ö'cil· daire'erıni küçliltmek. vılayet· 
sünde dürlist şartlar altında !er yerine, bir ve) a en çok iki 
"e serbest bir hava içinde ce· mebus çıkaracak şeki d.., küçtık 
reyan etmiştir. seçim daire'eri ihdas etmek ı· * dl. Bugün de aynı kan.ıııtl mu-

Biraz uzamış olan şu başlan· hafaza ediyoruz. 
gıçtan sonra, seçim netice· l\leclisin 12 ~lartta tatiline 

!erini gösteren rakamlara da tekaddüm eden günlerde, Se· 
bir goz atalım. çim Kanunumuzun seçim em· 

Kesin resmt rakamlar henliz niyetiyle alAkalı bazı hüktimle
illn edilmemiştir. Ukin aşağı ri değiştfrllmistir. Bu sırada 
yukan kat'iyete yakın bir şe· Meclis kilrsDsDnden karsılıklı 
kilde, Demokrat Partinin 500. yapıla?. beyanlarda. Setim Ka· 
C.H.P. nln 30, C.M.P. nin 5 nunun~aki diğer boşlukların 
mebusla Meclise girdikleri mevcudiyeti de kabul edilmiş· 
ve 2-3 miistakil mebusun d:ı ti. Umarız ki, 2 Mayıs günD ge 
listeler dışında seçimleri ka· ı;irdiğimiz tccrlibcden de I:ıyda 
ıandıkları anla~ı·mıştır. Parti· lanarak. seçmen reylerinin Mcc 
ıerin memleket o'çlı:ıiın:lr. ka· liste daha müe::.sır bir şcki'dc 
zandıkları reylerin cayısına ge· temsılini temin cdecl•k tad:ti 
lince: Demokrat Partinin dort yapmak !çın derhal ~c.cbblİ ::." 
buçuk mllyon ve Hail\ Parfül- geçilecektir. 
nln de Uç buçuk .mltyona yıı- Seçim Kanunumul'ın tcm~ıl 
kın rey aldıkları, gavı:i rl'smi usulü ile i'gili diğer lılikUm'c· 
surette öğrenilmiştir. iki par- ri hakkındaki düşünce'erımizl 
tinin kazandıkları rey!er ile ı;ı de başka yazılarımızda anlata· 
kardıktan mebus sayı:arı bir· cağız.. 
birine nisbet edi1ince, muhale-ı-;-;:-:::-.:=========;;l;;; 
fıot reylerinin liyıkı "ethıle 

MP.c!lste temsll edilmedi ini i" ~~ lJ g her insaf sahibi tesli:n edecek- 1 
tir. Bu netıce. bir çoıt kimse· !ı 1~ teri seçim kanunumuz üzerındc • 
lenıden durmağa sevkcrlect>k
tir. Demokrnıdc basta gelen 

Talebe F derasyonu Tu· 

rizm Müdürlüğü yaz 

gezileri 

La vuazye'nin 
idanıı 

160 )ıl enet hugün, 8 .'.\la-

Türkiye ~ti lli Talebe Fede· 
İstanbul Üniversitesi senato· rasyonu Turizm MUdUr?üğU ya~ 

su, Hukuk Fakültesi tarııfın· sömestr tatilinden faydalana
dan pı'ofes5r1Ukleri is:enen do rak her seneki gibi Avrupayıı 
çentlerdcn Nurullah Kunter. tetkik ötrencl seyahatleri orga 
Orhan Çafıl ve ilhan Postacı- n!ze etmiştir. 
o~lunun dur~mlannı tetki~ e:~ 1 MU badele ,.e bilhassa Türkt· 
ınış ve lsteğı uygun bu.'arak 1 yeye halihazırda gelmekte o· 
profe!örliıkle:inl k~bul eı::ı•r lan ecnebi talebe sayısını ar
tir. Karar Mılll Eğıtf.m Ba...a.ı- tırmak amacı ile tertip edilen 

yıs li94 de me bur i!im 
adamlarından J..avuazye i
dam edilmişti. Bugünkü mo 
dern kimyaınn korncnların· 
dan olan l,avuazye, yirmi üç 
yaşında Pari~'in :Jydınlatıl· 
ması hakkında verdilli muh
tıra iizerine ilimler Akade· 
mhinin büyük mlikliratını 
kazanmış, yirmi beş )a ında 
İlimler Akademisi fıı.a ı ol· 
muştur. Vzerlnde çalıştı~ı 
biiyük bir ke fin m:ıuafları
nı karşılamak maksadlvıe 
vergi müıter.imllği nzlfesinl 
üzrrin11 almıştı. Fai<:ıt miil
tuimltrin ekseriyeti harııç 
kesmekle tanınmış klmst'lrr 
olduklarından ve halk tara· 
fından SC\'llmtdiklcrinden 
1i94 ihtilalinde idnma mah. 
küm edilmiştir. Eserini ta
mamlamak Uzere lstedlğt 
mühlet verilmemls ve idam 
olunmuştur. 

lığına gönderilmiştir. seyahatlerden birincisi (Yugos 

«Samsun» ring seferine lavya - ~lman~a - Fra~sa -
lıalya) dığcrlerı Skandınavya 

ba,lıyor , - İngiltere - Amerika ve İs-

Altı ay müddetle Beyr~t 
İlikenderlye - Napoli - Ceno 
va - Marsilya arasında mllteka
bllen ring seferine b1&'ayacak 
01,n Samsun gemisi hAlen h
tlnye tersanes•nde revizyon ;:ör 
mektedir. Bu ayın 12 sinde bir 
ara seferine çıktıktan sonra. 
Samsun, ı haZ!'randan itibaren 
ring sefcr~erine başlayacak•ır. 

rail ve Kıbrısa yönemmiştir. 
Turlar temmuz ayı içinde 

vapuT ve trenle yapılıp Avrıı· ı 
pa için de hususi talebe uçak
lanndan aynca faydalanılacak 
tır. 

iki kişi intihar etti 

J,avuazye asri kimyayı 

•llic bir şey kaybolmaz. hiç 
bir ıcy yeniden vücut bul· 
maz.1> esası üzerinde kurmu' 

Bir çocuk 
Salıncakta 

Boğularak öldü 

Okullarm ders 
Kesimi 
Günleri 
Şehrimizdeki Yüksek Okul:a 

Dlln ~ehrlmizde b'r çocuk rın ders kesimi ve imtihan gün 
salıncağında boğu lmak surctıy 

1 

leri tespit edılmiştlr. Bu ara1a 
le ölmllştllr. Halıc:oğlu Kumba Yıldıı. Teknik Okulunda ders 
rahane caddesi 13 numara1n o· ler 29 mayıs eumartesı gllnD 
turan Kenan Camcıoğlunun 8 kesi'ecek; imtihanlar 7 haziran 
aylık kızı Vesile Vicdan sa~ın· pazartesi günü başlayarak üç 
cakta uyurken. annesi çar~:ya hafta de\·am edecektir. 
çıkmıştır. Bu sırada. küçük ve .Yüksek Denizcilik ve Ekorrı 
silenin boynu. dü~memesi iç!n mı OJrnlunda dersler 15 mayıs 
salıncağın Uz:erine ha~·anan e- cumartesi gilnü kesilerek :!O 
şıırpa takılmı~ ve çocuk boğu :· mayıs persembe günü eleme 
mak suretiyle ö müştür. Ceı.e· imti~anları başlayacaktır. • . 
din defnine ruhsat veTilm:jtir. Glizel Sanatlar Akademıs•n· 

de ise 15 mayıs l'Umartesi ıN-
Alman mühendisin nü dersler kesilerek 17 m9yıs 

• pazartesi günü imtihanlar b;ış. 
cesedı bulundu Jayarak haziran ayı sonuna ka

Dün sabah BüyUkada Yöril
kali Plajı sahilindt- bir erkek 
cesedi bulunmuştur. Yapılan 
tahkikatta, cesedin, iki ay ka
dar evvel, Haydarpaşada kaza· 
en denize dilsen, liman inşaatı 
mlihendislerinden Alman tah~ 
alı Eb~rhart Şııltere ait ol'dulu 
anlaşılmıştır. Cesedin üzerin
de bulunan ,·esikalarln pasa· 
port bu hususu ieyit etmi~tir. 
Cesedi muayene eden adli ta
bip Muzaffe-r Ercan defnine 
ruhsat.. vermiştir. HAdiseye elko 
yan Savcı Alhddin Dehrioğlu 
tahkikata devam etmektedir. 

dar devam edecektır. 

Odunla yaraladı 

Zeytinburnu'nda oturan Ta
lip Çömez, aralarında çıkan mü 
naka~a sonunda Tufan Yavuzu 
başından odunla va'ralamı~tı ... 
Yaralı. hastahaneye kaldır1l
mı5, sanık yakalanmı~tır. 
Tophan~ pauırında seyyar sa 

tıcılılt yapan Cemal Eçengil i· 
le Turan Bakla, aralarında ~ı
kın münakaşa sonunda blrhlr
lerlnl sandal)·e ile yıınılamı tırr 
dır. Yarası ağır olan Turan tık 
·Yardım Hastahanesin~ kaldırıl 

mışur. 

Mayıs ayında hediye edilecek 
' 

3 Baheeli E _, 

ke~idesi 

16 l\tayıs 195-1 Pazar ıünü ~aat 10 da 
Atlas Sinemasında )apılacaktır. 

Yerler mahdut · olduğun dan keşidede bulunmak 
lstlyen müşı&rilerimizin cüzdanlannı aldıkları 
~ubelerden ıiriş kartı istemelerini rica ederız. 

Keşldedtn sonra bir film göslerılecelı.tlr. 

YAPI ve KREDi BANKASI 

tehrımıze gelmiş bulunacaktır. Genel Yönetim Kıınılu nıın * iE.T .T. Oentl Müdürü Pror glindeınindc Singapurda !oo'd· 
~!~~~~. 0:!~bn :ı!~~ı.nEt~~rta~~ıb~;~ nacak ol~n. _. CWA Y) Dün va 
M•lılüru de bulunan Prot Oörı;Un Gençlik Bırlıgı Genel Asamble 
Mllletıerarası Eıclır. ıc Hatları Kon· sine i~t'rak edecek olan Ti.İrk 
reranıına lşUrak 'decelı:ttr . delegasyonunun \'e Mılll Tecıı· 
* TUrklye'dekl Hür Rumentu. 1 nut Rirl" ği Kongresine i ıırtıı: 

Rumen l6tlkl41 IJayramı •ııünueb<!· 
t.yıe, Romanya tlostıarını yapılll'll.I: • ederek deleg:ısyonun seçın1Jr. 
iyine dhet etmelı:tecıırı r .\ ın ıo rl \'e ~ ukarda bahsedi en ~i ıa 
Mayıata sa t ıı cı" Talı:alm !''l.e Trl· si partilerin gençlik koli .arının 
~~:· Ortodoka kıllse$İnde ~:ıı ııac;at- inrelenip karııra bağlnnmıı .. ı 

* Üç yıldan beri i. ö.ıretmenl'r \'aTrdıhr. . d' ld" ıı· ·· r. 
Demeat taratmda.n açılıın Heybrll· ı ıı mın e ı ıı;ıne gore ıe· 
ade. ~retmen kamııı bu yıl gene a- ne! Yöneti m Kurulu tOj)anıı s 
çuacaktır. O•çen :vıı kampa ~ tısı 3 g iin sıirecektlr. Kuru la katı· 

~~ı:1ı~te;: :!~,ı~~~a~;1~::~~ ~~ lacak olan Ankara . l1:1ümuı'lr· 
aercrkl kaını;ı ıçın 1:enış oıçucıe ha· rl bu ~abah §Chrımıze gelnııp 
zuııklara Glr~ıımı;ıır. olacaklardır. 

* Bu yıw çocuk Hattaaında teh· Denizcilik Bankası hasta· 
rln muhtelit bôlaelertnde başarııı 
tekilde Yarnıkurt ııoaterıı,rı yaptı. 
ran Iatıınbul iıtı:okuları Ba.ıturtıarı 
,eretlne, istanbul Öğretmenler Der
netı taratından bugün Taka1m s,. 
ledlye Oazlnosunda bir çay verile· 
cektlr. 
* Iatanbul Teknik önıveraııuı 

ıı;ıor ba)TBmı butrün aaat ı~ te Önl· 
veralte apor a:ılonunda yapılacak

tır. Ba.)rama İatlklı\l :.ıar~yle b:ış· 
!anacak, Başkan Prot. iııısmı Cıva
o;:-ıu ·nun konuşıııumdan sonra ııös· 
te:ller yapılacaktır. 

* Uneaco'nun Orta Doğu Bilim· 
sel bbtrllğl Merk ... zı Iatanbul büro
sunun mısarırı olıırak şehrimizde 
bulunan Anıerlka'nın Harv.-ard ü 
nıveraıte&I prore.sörlertndtn Dr Gar. 
ret~ Blrkhott, dun u.aı 17 ele ı . Tek· 
n!lt Üntversıteaının Otımu~uyu bt· 
nıı.ıındakl A 1501 numaralı an!l'1nde 
cKıaml Dlteren.slyel Oeııklemıerln 

TamUh mevzuun<ia bir konterana 

hanesi tevsi ediliyor 

Denize lik Bankasının •am 
teşekküllü hastahıınesi, mOd"rn 
ve cıhhi ihtivaçlara cevap ve. 
rebilecek şekilde yeni aletle!·lc 
teçhız etiilmekttdir . Son ola:-:k 
A merikadan :eıirt len rö.,:;;0 n 
cihazlarının montajı b·tm i ;tır . 

Geren sene hastahanede 28 
bin 734 memur ve işçi aya k~a. 
2211'i de yatarak tedavi .. rir· 
mli~tilr. Gene aynı sene zarfın 
da 179 bUvük, 366 küçük .ınıc 
liyat yapılmış. 5557 röntgen. 
12167 lAboratuar muayene~i ~·a. 
pılmı stır. 

Môgros Te~hilatı statüsü 

tir. . •11dtll ıiJ 
Halk part•~.• ,ıııı' n 

gereğince g~~)dtdı\ıı. 
rint'}C irat "'r,ııı~ 
sız iktisap1arınilloıı 0 ~ 
dahi aıtınıŞ 1, 0ı? bl ' 
tuğunu ~an~tİ ab ~ 
bii} le bı.r ·ı'ıııı1tıııd~ 
Jen ,.e ıs• ııı!U 
P. bu aıtnı;~ııstııf• ~ 
nt'rrden bU 

11 
psr" ır 

Bu p3raııı ,t)., J' 
nlıı aidatı> ıe gcıtcl 
larla me~daııa ıi 
akıl aınıaı. " r> il 

~il ekinı trİı fl'r 
ımruJunun 11rti ıll 
ııeçi nılerde p 1ıırıı 1 
d ihtiyar Cl ,,,o 

P.n 1' ııl"' ~' 
rın bir buçıı ~ ıf' tl 
varında oıdu ·rııtııı 

k bC!I O~ 
sin otara pıil! 

lllr buçu1' , e et~ 
du§ıinınrdCII lir' r 
altmış nıllYoııl'· ~t~~1 
,·er<'nıer ~· 1.,dr ; f''ı 
ıunun tehi ~ 0ı.'1• ~ıj 
letinin ın~ııı 5~11 .,r} 

·dııl11 t karşı dU~ h•bııt ~ 
mat ve JTIU rıır 

satı tfJ 
yazılan şu dl>t 
da acaba ue 

Buna fU' ıl~~ ı 
u nını parı t't1 . , et"' 
manasını e'" 
herşeyden ~et"' 
!etine hal:3•c 1 ~ 1 

ncticeıerınl ıeli:' t 
ı,u ıuıett~blrt' 

* Koy çocuklarının tedakArca ça- fs,·içre )figros teşkiJAtı umu· Jışınaktan 1 ,,A)~ 
lıfnl!ll&n sonunda eld• edilen ba - • b " I' 
ndan 'bir omek nnnek pyea.ırıe mi kAtlpliğinden Vı' fıyete ge.cn e tt ·~~ 

vermtftlr. tasdik edildi 

Aydın - Ortaklar. Öğretmen o .11111 bir telgrafta şehrimizde kurul a· Ve gen ıtW 
Resim • tş öı?ret.menı Ömer SUmtr 1 cak l\I igrOS t eşki atı sta tilsütııin tırlara ııe r'~ 
tarafından tutıı;ı edilen rl'~lm • ı.ş t d'k d ·ıd · ıı· b' 'd' ., . . T ti O a ser;:;ıaı. dOn Beyo,.ıu Olgunlaşma ~s ı · e_ ı .. ıı:;! ı !rı. mı5tı~. eş • Biz par ar• . 
EoıUtUsU galerııınde açılmıştır. kılAtın onumuzdekı hafta ırlnd:? bi devıet P 1 ıfl ~ * Memleketimizde ı;ııuuk :ıaıut· faaliyete geçmesi muhteme:dir. hC»lllmiŞ rıı~ıı!l'' 
ıcrı teşvik ve himaye maltaadırıe B.C.G aıısı ihtiyari {aatine 1ıar ıııs'~' 
her Hl Anl:ara'da açılmakta olan ' maıtta o•all ı~ıııd 
De"ıet Reslm ve He) Kel •erııtı•rt· Bundan evvel okul öğrer.cilc- n ' 1 
nln dah 1 d AJ' Jı'z, OllU te•"1

1 a ı:en' utan aş topıuıukb.· rine, kanunda hiç bir sarahıı ı " • rına tanıtıımıuı maka&dlyle b ınr• nın esasını , 1 .\ 
reaım ve heykel aerı;ıaı Temmu~ a· bu lunmadığı halde meı-buri gibi vlr "e iftı'' u< c 
:rının tık hattaımda Eaklaehır ve tatb;k edilen B. C. G. verem a hUtün şiddt blf 
Burıa'dan sonra fehrtmlzde açıla . şısının arzuya göre tatb'k edil es 
caktır. 5e1'1 3 harta müddetle hal· mesl hususunda .'filli El!i'ım ç11rpaoııcc ~ 

, kımıza takdim edilecek ve 100 N· - .) 

l 
&ım teşhir edllecekttr. Bakanl ığı ilgili ere tamimde bu }lZ•. . . ı\ı (' 

Junmlıstur ~· .. dı·~,.ıırıı· l'~ * iatanbul RadYoMU Okul • ~- ' -' •"" " ,r 
rencı aaatınııe ııorev almak tateren Bundan sonra veliler arıu et ,a~ırtnıasırı~ f1 G· ıt; 
Oğretmenlertn &H deneme&I ı:l Ma- lifi taktirde Öğrenciye aŞI ya• seıolf \Jf~ ,~ 
)' ıs Çarşamba ııtınü ıaat 1:1.:ıo da pılacaktır. ·f,l •I ı-1 ı 
Iatanbul Radyoevtnde )apılacaltttr. O..; ~ . J!C ..ı 

t 
• ffllJP JJ' * ıtınye teraanealnde ınıa edl· r-TA CJ vı--~ Kıııllar ... ıtJ ... 

len ve geçenlerde d@nlze indirilen ~ "'I ) dr. .,.. r 
• ~:Oy• sınırı gemilerden •CWııclkör• 8 I.\ \'IS 1954 relerini ıs · • ~t 
vapurunun dahili teeytnat ve metnı ıı ı)'orJarıll İ,Jj~ 
fatmın yapılmas:nıı. başlanmıttır. ClJ.'\IARTESf Ontordatı % 
Bu gemi, daha önce ikmal ed!len A \' 5-GÜX 31-HIZIR 3 nebilir'.'! .. • tf ~J 
Bostancı "e Cadılebostanı deniz o- 'R.U:\lf 13i0 - :SİSA~ 25 il" 
totıuııerly'le birlikte çok t:ıu tıır · t . ~O 
zamanda. aervtae Girecektir. HICR 13i3 - R.\l\tAZı\N 5 ,, e"' ~~d 

\'asati Ezani d .,., L il' * ~lrkecl Aflrerenıll cadılealnde· Ran e• ~~" 
ki bir inşaatta t"•lı~n Oamsn Sa· SABAH 04.49 09.37 • 'leı1 1 
hin, duvardaki tahtalan sökerken, ÖÔLE 12.10 04.59 getırı d6t" ~ 
)@re Clütmü• n aaır surette )ara· İKİNDİ 16 o· 08.53 c• 1 ıanınıştır. Oıman koma halinde · .:ı Tar.abaŞ\,ıııı: fdaı;J 
Eanat Hutahanesıne taldırıımıttır. AKŞA.'I 19.13 12.00 rada ~a.na en ıı ı: 
* BeYotlu Rum Klllsealnde otu. YATSI 20.00 01.4? Sabri KÖ)ı:ıı ıııcııl!I Meşhur inşaatçı Morrison 

bugün geliyor 

nnnyanın en büyllk inşaııt 

Konya 7 (Hwusl) - İbrahim 
Serik adında bir ı:enç. sevdiği 
bir kızın kendi mahallesinden 
ayrılmasına üzülerek kendini 
bahçedeki ağaca asarak intihar 
etmiştir. Muhsin ~en adında 
bir çocuk da bir dükUnda hır· 
sızhk yaparken kaçmış, sonradan 
buna mOteessir olarak ahırda 
boğa11na geçirdiği bir sicimle 
kendini asmıştır. 

ran 55 :vatındakl Margartt dUn sa- ı İl\!SAK 02.53 07.41 tında rande\[iÇ Ç ıı•J 
bah aaat 8 de Bllf(lkaela'ya hareket renı' lm · c, \'C 5,1111'!• 

~...,. l eden t'llpurdsn drnlze dUşmüttür Gazeıemiıt condenlrn ,;azı " 
F. F. ı u1.JBE~TÇ Margartt kurtanlarak tık Yıucıım 1 H reslml@r buıııuı. basılma· kalanmıştıf· rıı ;l 

r:=:=:=======:=:=:=:=:=:=~==~:=:=:=:=:=:===:::=:=:=~:=:===::~:================-~Haa~t~ah~a~n~~~sı~~n~e ~k~n~ıd~ı~rı~ım~ı~ıt~ır~.~---•==·1="=.'=..a~•-~=-=~=~='!_n=,,~r~:=:==:::=:==::~k~ib~a~t~a_;;,..baŞl3rı 
tur. 

şirketlerinden ?ılorrison Knud· 
sen'i kuran me~hur Ameıık:ı!ı 
iş adamı Harry Morison, Garan· 
ti Bankasının iştiraklerinden Ga· 
ranti inşaat şirketi ile müştPre· 
ken yaptığı Seyhan barajına 
gitmek üzere bugün uçakla sclı_ 
rimize gelecektir. 

Morrison, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun kabulünden 
sonra mcmlekeUmiıde birden~w 
re genişleyen bayındırlık faali· 
yetıeri ü-ıerinde de inceleme1er 
yapacak ve bu sahada a!Akt-lı· 
larla temaslarda bulunacaktır. 

Bir kadın öldü 

Ankara 7 (Hususi) - Ma· 
mak'ta oturan Relika adında bir 
kadın dün saat 23 sıralarında 
evinden çıkmış, ı.tCÇ vakitlere 
kadar dönmeyince yapılan ara· 
mada tren raylan üzerinde iki· 
ye bölünmüş bir vaziyttte bu· 
ıumnuştur. Hfıdisenin 'intihar 
mı. kaza mı olduğu hakkında 
savcılıkça tahkikata ba&lanmw 
tır. 

Abdest alan adamın 

il. Türk Film Festivali 

neticeleri bugüu baloda 

ilôn edilecek 

lI nci Türk Film Festivali jil_ 
ri ça!ışmalan bugün sona ere· 
cektir. 3 Mayıstanberi denm e· 
den hususi seanslarda jüri ele· 
meye kalan 8 filmi iÖrmDşıiir. 
Oylar bugDn İstanbul 7 nci no· 
teri huzurunda sandığa auta_ 
ca\'.tır. Sandık bu ı;:ece Film 
Dostları Balosunda bizzat noter 
tarafından açılacak ve tasni! 
neticeııi saat 24 te llAn oluna· 
cakıır. 

Oç hakimin nakli terfi 

mahiyetinde 

Ankara 7 (Hususu - Son se· 
çimde C.H.P. den aday ı;:österi_ 
len Uç hfıkimin baska Vdtifcye 
nakledildikleri haberi do!ayısl· 
le bu mevzuda salfıhiyet,li bir 
::ahsıyet, bu naklin ter!; mahi
yetinde olduğunu söylemiştir. 

Parasını çaldılar C.H.P. den namzetliğini koyan 
EMlkl gece Üsklldar Hor Temyiz Altıncı D:ıire Başkanı 

hor Camiinin çeşmesinde ab· Rauf Dizdar da tekaütlüğilnü 
dest alan Bekir Barutsalın. du istemiştir. Buı:ilnkü cZafcr• si
vara astığı ceketinden 27!i 11· yasi kanaatıerıni izhar etmiş o· 
rası çalınmıştır. Sanık aran· lan Temyiz ftzasının bu hareke· 
maktadır. Bundan başka bir tini tebrikle karş1lamaktadw-
yankesicl de. Ak•aray fırının - Ömer lnönü'nün oğlu 
dan ekmek alan Mahir Sarıça ld 
mın cebinden 60 lira tıımm ış· ı O U 
tır. Yapılan tahkikatın. Mahir• Ankara 7 (Telefonla) - Ömer 
çarpanın sabıkalı yankes'ciler· İnönll'nün bir oğlu dünyaya gel· 
den Namık olduğu anlaşılmış 1 miş ve ismet İnônD dede olmuş· 
ve yakalanmıştır. tur 

Nihayet muazzam bir subay 
salonuna vardı. Duvar•arın ya· 
nına kahve rengi deri kaplı 
koltukların üzerine de M.ki ü· 
niformalı subaylar uz:anmı§tı. 
Aşağı yukarı on beş kadar su 
bay uzanmış yatıyordu. Willia 
iri bir vücude yaklaştı, omu· 
zuna dokundu. Subay homur 
dandı. döndU ve gözlerini kır· 

1 
pıştırarak ona baktı, •Hey Al· 
lahım biz.im ceza kralı. Namzet 
Keitha dedi. 

Bu yllz Willie'ye de Aslna 
geldı : mahcup o'muştu Tanıma 
dığı halde elini uzattı. •Evet 
benim• dedi. Sonra birdenbire 
tanıyarak •Asteğmen Acres de 
ğil mislni?.?• diye sordu. 

Acres: •Hele şiikUr tanıd:n . 
Ama şimdi teğmenlmo diyerek 
gilldü. •Talebc'er hep tanımı· 
yorlar da ... Kahve?t 

Bir kaç dakika sonra kahve· 
sini kanştırırken ·Evet diyor 
du. •Hiç olmazsa yirmi kilo al 
dığımı biliyorum.• Bu ana ge· 
mlferinde başka çare yok ki ... 
Her şey o kadar bol. sc., de ı· 
ylsln. Bira1 zayıflamı şsın ... Bi· 
raz yaşlı görUnUyorsun .. : Nasıl 
iyi yere dü~tiln mü?. 

• Fena değilı dedi kendisini, 
Acres'e hayretle l>a!ı:maktan 
güç alıkoyuyordu Bir zamanlar 
yakısıkh. dimdik bir e~itım su 
bayı olan Acres, şiskolaşmı~. 
bltmlstı. A eres ·Bundan albı olmaz:. 

diye sözlerine devam etti. 

•Su herü?eri ıörilyor musun?. 
Parma:ıru etrafta dolaştıra· 
rak, uyuyanları ıösterdi. •On· 
lara sorarsan. yarısı ağlaşara.c. 
bu gayri muharip hayattan nef 
ret ettiklerini, bu Allahın be
lhı atolde takılı kalmaktan 
hoşlanmadıklarını söylerl~r ... 
Savaş istediklerini idrjia eder
ler. Büyük harbin bir parçası 
olmak istediklerinılen dem vu 
rurlar. Ah, onları !llr Hva~ gt'
mislne tayin eden emirler ne· 
rede? Hepsi bo" lif! )1uhabe 
re i !erini ben ldare ediyorum 
bu gemide ... Kimin ba"kıı ve
re tayin için müracaat ettigİni. 
bir destroyerde komodorıın ya 
nında muvakkat kurmay vazi· 
fesi çıktığı zaman kimin te'lş
land ığını ve haykırdı!tını ben 
bilirim ... Hepsi de bu hayattan 
memnundur. Ben de, itiraf e· 
deyim ki, memnunum. Bir pey 
nirll sandvlc ister misin? )füt· 
his bir rokfor peynirimiz \'art 

•Tabii. 
Rokfor mükemmeldi, ekmek 

te hakeza ... 
. ~resele EU Keith, biz bu· 

radaki ~hlikeyif piçler, haki· 

katte iyi ve çok lüzumlu bir 
vazife (örüyoruz:. Sen bu ıemi· 
nin yapabileceklerini 1:ö;dOn 
mU? B!itlln destroyerler. Plu· 
tonun yanında bir iki gün bağ 
!anmak için adeta dı :c111rle.i". 
Biz her dtrde deva bir gemi
yiz. Her sey o kadar Jyl orgı:· 
nize edilmiş ve beyhude hare· 
ketler öyle ustalık'a bertaraf 
edilmiştir ki, oraya buray:ı ~it. 
mek, savaş pozisyonlann gir· 
mek gibi, iş zamanından çalan 
~eyler yoktur .. . 11 

Bir dilim daha ekmek a'dı 
ve üzerine bol bol rokfor pey· 
niri sürdü. •Evli misin Ke
ith'!n 
•Hayır.• 

•Ben evlh;m, Galiba sızın 
sınıftan sonraki sınıf esnasın· 
da evlendim. Sen 42 Aralığın· 
daki deınedeydln değil mi? U
nutmaya ba~lıyorum artık. Her 
ne ise, bu sarısın kız. Co'um· 
bla İngilizce kısmında katibe 
idi. Üç hafta içinde evleniver· 
dik.• Acres gUIUmsedi, içini 
çekti. Gilrilltülü bir şekilde kah 
vesinden bir yudum aldı. · Bi
lirsin, orada subayların duru· 

WIJVI(_ C~"' A.K,VARDA/l 

mu çok iyi idi Keith . Ne ist.:r· 
::.ek yapabi,iyorduk. Hen, oğre~ 
menlik sona erince, denıza tı· 
!ara \'erıleceğımi sanı~ ordum ... 
Denızaltı doktrinıni dıkkat e 
okumuştum. Fakat bıı evlenme 
den eweldı. O zam . n büliln 
gemileri tetkik ettım ~e flestro 
yer ana gemisine talıp o'dum. 
Akı llılık etmişim. Po:ta mun· 
tazam burada. Kelth. Ve haya 
tim <la mektup beklcmek'e r 
çiyor. Şimdi iki buç•ı k a' lı'> 
göremedığim hir çoc•ı f:um rlıı 
var ... Kız ... Bu geminin mu· 
habere subayıyım. Sana daha 
ewel sorma1ı)dım. Gir istedi· 
ğin var mı?. 

Acres Wlllie'yi muhabt>rc 
bllro sıına götürdil. Burası ana 
güver te nzerlnde geniş bir ka
mara ıdi. Yeni koltuklar san· 
dalye er ve yeşil emaylı made· 
ni bir masası, kavnayıın kahve 
ibrikleri ,.e temiz mavi iş el
biseleri 'ile bir kaç yazıcı er 
vardı. Acres'in bir ~özü üzeri· 
ne bir yazıcı yerinden fırladı 
've temi:ı dolaplardan çıkardığı 
temiz dowalardan bir kaç da· 
kika içinde Willie'nln istedı~I 

§İfre!eri buldular. Bunlarla bir 
• ilkle bir stirü yeni filo yazısı 

da vardı. Böylelik e Caıne'in 
muhabere ubayı, yığın a birik 
mış olao bır hafta ' ık ışten l:ıi:
anda kurtulmuş oldu . Etraf na, 
alfabe sırası ile kitapların dızi 
lı o:du~ raflara, iç'eri hemen 
boş. mektup sepet1erine ve şi f 
re kutularına baktı :\'e bu, lıdPtıı 
antıseptik görünüşlü ranr!ıman 
lığa hayran kaldı Göz..ı, .,:öbPği 
kcmP.rı ile ikiye ·an ımş o':ın 
Acres'e takıldı.. P ' inrlckl l\:i· 
ğıt ara göz gezdıren A«'l't'S. 
Wı lıe'nın vakasındaki rüthr 
i aretıne b~ktı: ·Gümıiş mü al 
tın mı o?n diye sordu. 

•Altın• 

• Giımüş olac.ık. Keith. Yeni 
li leye göre teğmenliğe terfi 
edivorsun Tebrikler.,, 

• WI lie e ' ini sıkarak: · Te~ek 
kür ederim" derli . •Fakat kap· 
tanın tasdiki lazım. • 

•O otomatikman olur )'ahu. 
Buradayken yeni rütbe işaret
lerini satın al bari.. . Nereden 
alacağını gel de göstereyim. Biz: 
de her sey bulunur.• 

Wil ' ie iskelenin başıni!a Ac· 
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fi.sancak limanı «Türkler ve Yunanlılar bircok 
Çın haz1rhk 

~~·~·._'.·~~;~:ı:.:: in. Avrupalıdan daha Avrupalıdır» 
r ... 

0l' trııı an büYiik limana ait h.adoıa AJan ı 1 ""r ıha• 
ltbr;ltıe bırçok.c~e çıkarılması * Çin Hindi'nde 5ı; ~ün Hamburg, 7 - B;ı~bak;ın K onrad Adenauer re:.mi bir ~b a· 1 
kt ~1le &el ecnebi firmalar muhıısarada bulunan Ui· nt maksadiyle ~elmis bulunduğu Hambur:ta tertipledıği hır ı 
~ laııııs ae~ek Projeyi tet:i- en Bicn ru mu t;ıhı.rm basın top: an tısında :azeteei' eı·i n, Yu~o la\;o anın ..\\TUpa Savun 
~ lstcnb r ır. Bunlar ara· melkii dü tü. ma Camia51na kabulü ihtimali ne dair ve bu ıe~kilatın sadeC"e 
f'raıı Ut ctnu~l~a ,tUnel inşaa:ıı::ı * Çin Hindi me~,.ıe iniı.ı allı bau A nupa devleti ara,,ın da te§kılı b;ıhıs me\'ZUU olup o.· 
lı d ıı flttna u unan tanınm15 göru~ulmesine bugu.ı ce madı~ı yolundaki oru:arın• cevap 'ererek ,öyle dembtir: 

n' l°ltdır sının iki mühcndı· nevre'de deum oluna- .Yunanlılarla Türkler birçok A\TUpa:ı millet'erden d:ı.ha 
~'~er ta · cak. AHupalıdırlar.» 
bi 

11 ııııaatıtııftan, Al ancak li· * Sudan'da, Ba~bal;;ın ,\b· ı Sarre me:.ele,i ha ~krnda Ea şbakan, bu me~eıe ancak bir ba 
b r firma tnll et'erarası ) a· dülna~ır ale~ hinıle göste· rı~ andlaşmasının aklin den sonra kat'ı surette ha!lolunabilecek 
iııı ttıcabet ar nezdinde büJ ük riler )apıldı, tir, denı~tir. Sovyct Birliği i: e Federal Alman) a ara~ında dip 
"'·'it r. B nıcvzuu olmağa Lıas- - lomatik tnuna~ebetler t"sı~ı me ~elesine bir basın konferaru.ında "''Jtıı Uguıı b' • .. 
il il gen . ır Fr:ı.mı! fir- • ilk defa olarak temas eden A denaur, durum böyle bir po·ı-
tc, t~kuııu ~~ ~ırektörur.iin dô· flkOkUI ti:..a takip etmemizi lilere:..lı kıldığı anda tereddiııiizce bu mü_ 
~, ~ lo iYJık/ıtietmek ıçin bir nlbebctlerin kurnlma.sı yoluna tC\'Cssül edeceğiz. demi~tir. 

Boiazın iki yaka ını bir. 
le tirecek l;öpt'llnü.n yapıl· 
m.ı ına muhaldet edenler 
yar. 

Boia11n e~tetigi 
muş . 

• \ilah .\ilah! 

bozulur· 

'\'ot yapmak istersin brşı· 
n.,, estetik çıkar. 
Bına in .asın" tirişınin yl 

ııe "teıiı.. 
Köpru, metro isterı.in kar. 

&ında estetiı. •. 
;lfübarek e.)i. o lı;;ıdil.r ö· 

ıı .. sürü,oı-Jar ı..i, adeta be· 
dıiyatlıktan ~·ıkıp baş beJ.,,. 
ı oldu. 

ECVET GÜRESİ:\" 

t> t ıllıı Vade!' ar sağ ayc!cağını . o·· 
1 

Hasanoilan'a (ızık" maııemesı 
( ~eralacatını 1b~lr~di i ::ı i~i üze· g"' retmen ~;·i)se Bonn, 7 (THA> - Federal Almanya Ba!IDakanı Dr. Komad 
1 er e~ebı !" ı dırnıesı tizcri:1e Adenauer'ın Türkiyeyı zıyareti c.-;na~ında tetkiklerde bulundui!u 
~ h«tıı" ll'lllalan ye~i tek- B" • k" aAnkara Hasanotlan İlk Öğret men Oku'u nda öğrencılerin is· 
t, llıJJ le~~ğa SCVketmistir. tr ım an tifadc~ıne sunu'rnak ÜU'e ~öndereceğini Yidettiiı fizik labora· 
~~ ayındac.atnıa törenin a· '.'tura. uandıı .\Janu tuarının malzeme~i hazırlanmıŞtır. 

· Yapılması muhte· Ankara ; _ :.\lılli Eğium Ba· Yakında Federal ... ımanyanı n Ankara Buyul\elçılıği \'asıtasiy 
\ı . kanhğına mensup salAhiyetıi bir le gönderile~k olan bu lAbor atuar, buttin Alman okullarında 

Kızılhaç · 

Kurucusunun 126. 
Doğum yıldönümü 

Anadolu ,\jan., 
Londra, 7 - Kızılhaç te,şki a· 

tının kuı-ucu:ıu o'an Hanri Du
nant'ın 126 ncı donum yı'dönli· 
mu müna~ebetiyle İngiliz. Başba· 
kanı Sir Winston Churchill dün 
ak~am İngiliz Kıı:ılhaçına bır 
me5aj gönderrnistir. İngiliz. Ba~
bakanı butün diınyıı milletleri
ne hitap eden me ajında Kıı.ıl· 
haçın hizmet:erinden bah~etmek 
te ve ona tam bir miıza :ertt ta· 
lep ederek ~yle demc'"tc·l!r: 

fAXRIÖ\'ER'İX KOXFERA:\'Sl.\'D.\ - İkti .. at FakÜ!lhi Tulebe Drrneğı tanıf ı ıııl.ın lf'ı tip f'di· 
len cıBiıım :\tedenıyetimiz• menuundaki konferans dün o;aat 16 da l'skl F:mıııönıi llıılke\lnde 
Hamdullah Suphi 'fannöver tarafından ...-erilmi:,tir. Kalabaııı.. bir dinle~ in topluluğunun al.ika ili" 
takip ettiii konferansta hatip, medeni) ctimıl.i ana hatıarİ\ le be Jırtmı , Türk eserinin ) ah:ınl'ılar 
uzerindeki tesirini iıahla mMe ni)etın muhıelıf de\ irlrrıle ki durumunu ~f" illı )Önlrrden 

l'l'ıır'de 4Üph f' b" ~ahıstan aldığımı~ malumata ,gô· bulunan modern laboratuar}ard aki .>On sistem cihaı Ye malıe· 
fClhıs e 1 ır re. ilkokul öğretmenlerinin or_ me:eri ha,·i o'._a_c_a_k_u_r. __________ _ 

lzııı Yakalandı taokul blretmeni olabilmeie.,ri l 
, ıı. il', cr}f için bazı etudler yapılmaktadır. lrak'ta du··n Evlen·ıp bosanmaya 
h41' 0tııra0 's ~-) "-- Kııılçul· Bel!rtildiğine :öre, lı:.e meıunu • 
~· eı,ytlki alıh adında bir ve llköl!reımen Okulu mezunla· 500 k " . K 12 ~t·l~d• as:~. c~ç vakit Kı· rble . Mlen ilkokullarda öRt·et· omum~t arar veren 

a11 e iirın· rı)e)e ait cep· menJ,k yapanlardan arıu eden· 
t•\a arten 110~3 'e 1ıizli J:"izli !er seçtık'eri br:ınşl:ırla ıl.,di T k"f d"ld" D • k '1 
l ta~ llrııınır ~Çı.1cr tarafmd;ın kurslara alınacaklar ve ımtihan 1 ev 1 e 1 ' ammar a 1 
4ttıır ~thoj alı~ ?"akalandığı til'bi tutulduktan onra o~t o!.:ıl 
"!~de b laklıdı yapmak öğretmenliklerine alınabi ecel.:· ı 1 ırk Ralıul~r lluı<> Ana6nlu 'lan,. 1 ııı ,-.... \'e ad Unda muvaffak o· l ıerdir. Bağdat. 7 - Irak Polbi bıı- Kopenha:. 7 - 1 !e.r.mıız ~ü· 
lt :1ınıi tir ll nı~k.am\ara tes_ llAlen ~lilll Eğitim Baı:.rnı._ ı.:.ın lrak'ın biıtün ,·ilayeılcnn•!e n.ü ~Yn! ycr~e " ~!•:ı. ııa~tte ı.:! 
:ıı I' sabo~.S~J!hın cephane• ğında bir komi~·on ta~akıdan -'1 komünbt yuvalarına baskın çıftı bırleştıren buyuı. bır <lu· 

~atı. tdıJıııelct J ıçın g~rdiği tah tetkık e<li:mekte olan bu miıhim yapn.ıı~ , e 5.00 iı mütecaviz ko· ı ğ~n yapı?a~ak~ı: .. B~ ~2 çiftten 
t"l! da lliibced~r. Zıra geçen meselenin ~akında bir kPı:ıı;ı n~unı t te\'kıf t!m!;:ıtır. Baskın· hır kısmı. bırbır ennı hı~ tanıma 
~ ~ doJaıa lçıJ~r a) r.ı cephr bağlanaca~ı bildirilmektejir. !ar bil ha sa Bağdat. Basra K~r- malaa. hır k1:.ını uıak~an. t<ınız-
~dL liler, ~ ,bır kara.ttı~a a· l\hirac?atların adedıne göre, klik \'e Mu,.ulda ba.~arılı :eçmw 1 mak.ta~ır. . . 
~l Soııri<I aıtat \-Uramamıs· kurs'ar Istanbul, Ankara n: eli· tır. Komünıstleı-. itan Tudeh Duğun'erı ~ apılaeak ol.ın ~·ılt· 
~:-~ı Old:~ burıun bir .. ağ~ç ğer şehirlerde açılaeak ve m•ılı· Parti i ile 1~.bir.lğ~n~e bulunmak 1 ıer. hakikatte n.ani.mad:ad.a. rr:e 
~~ e kapa ılcrt s~nıl_mü- temclen iki ay deum edecektir. ta~·dılar. Bu ı bırlığınl ort~ya ı:o murlardan ve_r~ı sı~temını fro· 
<-~. lijdise ~!llı~tı. Sımdı bu lBu kurslarda ba}arı sağlı.yaca'k y2rı rnuhım mıktarda ve.-.aık ele te~to etmek ıçın ~u har~..:ele 

dıılln ~rınde i!gili!er olanlar 25 lira asli maa !a vazi· ~~\:İrilmi ·tir. Bağdatta. ha.sılan ba~\-urm~ !ardır. Zır~ Danıınar-
tırıltı :ı tadırlar. feye ta} in edileceklerdir. ı,;r kom:iııist yuvasında .ise mu kada evlı \'eya evlenıp a~'Tt mış 

, .\~ lıtıa Ya 1 k him miktarda tabanca. tufek \'e memurlar, beklrlardan 1.> do?ar 
~ra 7 pı aca Portekiz'le siyasi bir 1 adedi b:ııleri bulan mermi ile (azla aylık ucret a!ma";tadı!' :u·. 

•Dünyada mevcut il K:;ı;ılhaç 
cemiyeti, harpte oldu·:·• kadıır 
~ulhte de btırapları d\:ıdil'mek 
solundaki mü ·terek ~.lye!erhde 
bir!c·miş'er 'e din, .. ır>ıf. ınılli· 
yet ve ırklar ara ında !ıı(' bır ay· 
ı·ı'ık ı:üzetmeksizin ne:-ede bü
yük bir felaket olmu~:ı~ hı> bir· 
likte oraya koşmu )ardı!". K:zıl· 

haç cemiyetleri ya:n '! elem n 
ı tırap'arı dindırmeğ~ hilmet 
etmemekte. ayni zamanda millet 
Jer arasında daha İ) i b;ı anla~
ma ~aratmayı ça ışmakcadıı. • 

anlatmı:ılır 

' , ~i ın~AKl\A) - Kar~ı· Bir Tunuslu öldürüldü, I ~talin, :\Ialenkov , .. )fo!oto\''ı:n Bu hakm:'ığı l)rotest·~ .. e<l~.n 
& ı k~r badcJenin ı:ittikı:e tı•k:;ir edılm ı~ sesi1?.ıleri ele ı;:e· memurlar l temmuz g•ınıı bu· 

it illıet tnı §ısında Portc.kiz.'le diğeri ağır yaralandı ç·irilmiştir. yük bir tör<-n'e e\ lenecek "e ni· 
tıl~ınıaı. arasında bır tica ~ 1 . kih muamelesi biter bitmez bo-

«Zafer» Özdemir'in 
Haysiyete tecavüz 
Ettiğini yazıyor 

lt...:'''t.., ı iki d • - Tunus ,ı . (T.H A.) - 'funust Buının tevkıf edılen ,e a)_ı· anmak kin mtıracaat edecek· 
~,;.,-ıuıı ?'ı taraf ndost de\l~t Milhyetçılerı. 'Fransızlara karşı 1 !ar 500 ,i geı;cn komiinı ... ılenn ı'erdir Bundan onra da ~ostron ~ knu .. ı ı 't.ıhabırunır.ı.,n 

KRALİÇE ELİZ.\BE'J'H - İngiJINe Kra liçe'i lkınci I:Jilııbeth ,'\J ıııta' ı ziyareti ~ıra,ınd;ı 1'ıll 
Pren'>es .\nn'ın f'lindf'n tut mu olduğu haldi' h:ığd:ı) polo mü ,ahııkalarına ı;:icltı ı.en. Pren" 
Charles da Ladr Pameıa .'lount hallen ile> ( 'oıdaJ ) ürümekted'i r. 

~ -.r, t{l1J ı an bahıs .· 'ki · ii d ı y • d • . .. 1 1 ·d· · · · "" ·ara, 7 - Cumhurba~l\anı· 
-.; t aa ltı• ,. b 1;.ııştı erı ın ca P e erme e 'hep ı Ba;daı;,ı ~emı mh eı ır. hava ıı ' anı re toranında e'''.?nip na hakaretten sanık Özdemır'ın 1 

.ı.~tıı .. t kanlı"ıne u h.~.u ta \am e.tme. k .te. bu arada Jo'ranstz· Komünıstler A,keri )lahkeme ayrılına aı·ı er•fine bir zı\.·a[et 
,~"'fır • ca. tetkiklere ı ı b 1 Tu ı ı d ~ muhakeme. i mUna-ebetiyle •Za 
~ illa • ara ı' ır ıgı yapan nu~ u a· ö•1linde vargılanacaklat ır. vereceklerdir. fer:. deki ba>makalesinde Müm-

tlcı tıııı tnuht 1 .... rı da ortadan kaldırmaktadırlar. ....omu"nı" -t yu,·~larınn )"'pıl .. nr. Danimarka Adalet Bakanı F 'k F "k ,, hk 
t~ iJ• eme en onu Bu ··mıe<Je lar k Frıı ızl . n. • • " • taz aı · enı ·, sanı ın ma ·e· 

:.ııe,, 50nlannd , .cu ... n o a n aı- t..a kın ınlina ebeF\'le hır a,.ı'.:· Hans Haekkerup bu tezahüratın h d h i t f 
' • ~r. a ımusı .:ı ı~bırl~ğı yaptıkları Tun~ı lu ~ mina ıı o'dufunu fakat evlen· me uzurun a a} ) e ve .ere . 
"1Qılt.,- --o-_ ~~ıllı~etçıler, tarafından te ?ıt " ~::riy~:~.~ı~-~~·k=~~~~~~$ e.~~ ınıo'erıne mani olunamayacağını lerP na ı. tecıniıı f'ttiğini anlat. 

" e •~al' dılen Tunu un tan.nmış ıkı ah w - ·' 1 t• 'la··, Bakanı bu makta ve ~öyle demektedir: •- ·~ •ye B k r b . ~ 1 • ·ı . hU- \elkı iktıdar den:indıo. Kızıl im- 1;0) f'm " ır. ı. e ·İfşaat dedıği nedir? Bir yı· 
"'Qtı A.I a anı ~e ı ugun I lı)eıçı erın puatorluk kurmaia c;ah!an ko· hu u ta hıç bır ~e,· ,(Mememiş- ğın i~nat, iftira w yalandır. ?ılu· I 

ı,~ "1anya'd cumıına maruı: kalmışlardır. ırüni•tlere la•·ık oldukları ceza· tir · . . . . h Ji! t b .. 1 · b • ' ı 
~ OJı a ., a Fransıı: taraftarı Tunuslulardan J • 1 gaze e u oz erı u ~e.-ı • 
~ t il ( ... ··ıd·· .. 1 d 'ğ . d ııı l:.r '•erilmi~tır . .liemleketin hi(' Pondiıeri'de Ü' köy de litunlarına ,::eçirmekle. he'e 
h' ~ •ka A.A) İngiliz ı..ırı 0 uru muş, 1 en e 30ır b;r zaman onların at oynatacak· ~ hep~ine birden if aat demek e 
~ ı, oııy Ilı bu ~ab-ıı P . surette yaralanmıştır. Tun~ :Mil 

.,."l11ı,: ay8 "e• .... : t~ arıs- lı}et:!_Jeri, bu hfıdıseden onra. tarı bir meydan haline zelme · daha iıgal edildi hakaretlerin. kiıftirl eriıı ve h•y· j 
S..,_"411" • •w• ır Ba'-aıı ı;ı'r.• ı'mka"n ,·erm·ı.,·eceıız: Irak'· · t t a ·· f' ile · ı ı·~p··· 'lltr J~ıia .. ~. . " hlidıse l eı·indeıı sür'atle uzal\· "' 51~ e e ec vuı ıı nn n '"' ~ı 
~;ttı,!~. büku~efun l.;:Jacak l~~mışlardır. Diğer taraftan bu~ ta komünistlen kar~ı :iri~ıltu Parh, 7 (A.A.) - Hınt haber ne birden iştirak etmeı\te, oun-
~~'tda <a i'ktısad·e nı!!nsuj) 1 gün Tunus'un b:rçok mahalle· f-alıyet, daha da hıtlandırı1a· lt>r a1an:unın yeni Delhi"deıı bi: !arın doğrn luğunu kabul etmiş 
~tı.~· llııetiirıışıue~e ~:" sblya~ ı ıetine el bombaları atılmıştır. Bu uktıt.• dirdiğine :öre, Pondi~eri'deki .ı:örünmektedır. Çünkü ıt~a. :,:iı.!i 

\' lııij ler l\oıo rue u u bombalar neticesinde birkaç ld· rransız sömürgelerinin :1 köyü ka1mıs bir bakıkatin mey'.iana 
~~ lıal'i ltaı.11> n~a. glnııa 1 inın yaralandığı bildınlmekte· fevkalade öğretmen daha «Fransız Hindıstan'ı kurt•• c:ıkarılması demektir. H.ı!buki • 

J 
t...._, 'le o • \'crdığı beya· d' lu · .kuvvetleriıo tara tından i~na\ Öı.demir'in mahkeme huı.ıınında 

ı ~ .. :•ue .. a~et ..... •ı.· ır. ~ew Bnıani (Conneticui), '7 1 • " "~ bu "'!.l•ıtın mi1• 1 k edi mı ·tir. Bu ku\'\'etler 2.500 -öyledikleri adt<·e isnııttaıı ve 
·~ L bır L 

1Unduğ;ın·ı ,.~ Ba 1 esir'e dolu yağdı (A.A) - • fevkalade öt'rf'tmeno k~~i kadardır. ha.\•si.' et ,.e ~erıoflere tecavüzden 111.tı "'IStnı · ı ,, 
~. nıı Sadi lşb·nın. Inı;i iz • Balıkesir. 7 (Hususi) - Bu- lin\anını kaıan<ın Leonard R. Aneurin Bevan'a trafik ibarettir .• 

KOLO:\mO KO:SFER,\XSl:S))A - Kolombo'da toplanarak .h)a ml' elrlt'ıini goriişen ı oldan 
itibuenı Se~ lan, Jlindistan. l'a ki tan, ı:ndoneıya ve Hurma Ha şabakanları bir anda. Konrenını 

e\\elli.i gün sona erıni;)tir. 

1 1~ı~ anı ır iğıyle ı gill gün saat 15.15 tc şchrimıLıie le!> N.kson adında e,\d bir öğretme Maka'ede. sanığın Halk Paı- • :--1 
f,.._ <\de llıtt1 ~ tır. l lcbi büyüklü~ünde do il y2~m1 , ııe mU\ af!akıyetinin _,IITJ sorul cezası verildi tbı ajanı olarak ça'ıstı,ğı be ir- lstanbul' a gelece~k 1 
,~, ııı~ller 11

1rasında Ba ... - baıı cadde' er dere halin? gel- •. ti'mekte 'e hakaret dil\'a tnın 
• "Q\er e doğı-ud:ın mistir. Beş dakıka kada:- devıım mus ... ~ i\ık.on u ce\•abı vermı, BeaconCitld (İngil tere), 7 (A baskalarına hakarete bir .... .5ılt 1 
. Uınıt e~t~~~e buluna· ı eden dolunun ekili araıiyc zarar tır. eOğretmenli. eıtiğim miid· ı P) - İn:;ılız l~~i Paru,,. o'cu ve;memesi gerektiği rırla:ı mali.- o an Amerikan 

.,ınl beyan vermiş o ma~ınan endı~e edil· cetçe kim eyi sınıfta bırakma · il ~upu lideri Aneuı'in Bevan bu· t;;ı \'e ô~ e denilmektedir: 

S
'' mektedir. dım D ::un burada bir sulh nıahkeme,j • :\lahkeınelerin her ıi:-'li te:-1iı- Dı'plomatları 

tanfından ~9 terlin 6 -ılin ıu· ı den bade bulunmalarını temin 
tarında trafik ceıa,,ına çarp,ı;.·ıl· etmek biı:im en hı hane emeli· ı 

Amerika Bir'e•ik De,•Ietler' mış \'e otomobil kulJanın.ı ehli· mildir. Ancak bıı mah'>P.me:crin " 
yeti :ı ay miiddet'e elindl'n a'ın· de da\•a'arın riiyeti ~ıı-.ı-ında di· Dışi~leTi Bakanığının Yakın Do 
mı,;tır. Bevan, tehlikeli hır ~e- ğeı· 'aıanda;Jarın ı:ıarruz.a uğ· iu, Güney Asya 'e Afrıka Is 
kilde otomobil ,lirdüğü ve bir nmalarını ıfnıemesini ve ınııha· eri Yardımcı 1 llenrv A Bvro· 
kazayı müteakip. trafik memur keme ırasında ,jra,et dalı.' ere- ade, Libyaclan Afganisıa~a. ı.a· 

~imde uitadıiı hezimetin e· lal'lnın !'mirleri hilafına durma- !eri yapı'arak tezvirci bir mıı· dar on üç memlekette bulunar: 
~._~f, . ....._ _ b YENi IST ANBUL dıgı sabit gorüimü,tiir. llü1'ii:n, halefeıe sakız temin etme3inir. Amerikan ::'lf isyonlan Başkanb 
q u • .. ı. lro.. • epleıinl ıözden ıeı;irerek t Ih" d"l" k ı·ı i'e 11 mayıstan 14 ma\I ~ 41.t) l' ·· •-. SF.n Halk Parthı namına öı ÖY- e ım e ı ır ·en. Be\·an'ın yii.!:ıi önüne :;eçme ini di'emek hakkı· k d . • 0 

~ tıti~U:\'J>İ: ~~;~E li)enlerin ~anlış ithamlarının, SF.Çhı ::UÜ.~i.\SEBETİLE ek-ımi;ıtir. Avukat. lşçi Partısi mııdır.• ı p:c:~l Istanbulda toplantı 
ıı.,·'ıı....ı._ il? • • Cumhurbaşkanının Amenka DÜŞÜ~C'El.ERhıiz o·,·u r:rupu liderinin kararı P • 1 Tu"r·kı.r. B'' •. k 1 1 . • 1 
~ ~~ '1 eya.hati haı.kında ~·apılaa temyiz edceeğini .ö~ lemi~tlı-. Bt> araguay ısyanı W ·ıyeL bu) u ~- ç s k •J' ra 1 

bıı \t llılı; l'e . .. ne riyatın bu husu ta büvük Habib Edı1' Törehan se('i· l'an·ın mahkumiyetine ~ol açan sona erdi 1 . ar~.en; . ı ya . · üyü e çısi. !i 
te,1~111da, rıı::k, Ozde· lmil oldujunu ka)dedı~or" u nıin netice inden bahi<ıle di .. kaza burada. 3 ni-anda bır oto· S: \ıllard , Pakı ıan Bü)lie_ç 
~~~-. h~~ l: ın~~~:· di~·or ti: yor ki: mobille otobü, ara ında ''ukua A~uncion (Paraguay), 7 (A. sı Ho;.a~e ·. ~ussell; Afganı · 
L; bıı~~»e cı"",~·ı iıin1 ~tmek-: 61Parllımentolarda büyük bir gelen çupı Jllada ) ara'anan ol- P.) - Paraguay i!Ahiı kun c~· tan _Buyukelçısı .. \ngus ,"ar~: 
" ı._• .... 1 • •t •İşte yukanda kı~aca hull- . k d k 1 mamı tı. Be,•an'ı parlamentoda lerı· ba,komutanı çar~amba ":ı'"· f3raıl '.\ta~laha~guzarı F rancıs 
ıı. ~aı dar .. cı" l'icalimizc "'a ettı""ı"m'z ı h k tl e • erı~ et ·;;ır,ısın a ·a an par · 1 • " "' H Ru ·eli· J Bil·· kel · ~"' td " e .. 6 1 yan ıs are ·e er tilerin en kuvvetli muhalefet kendisine t~bi nrııpun mensup· ı nü bir süvari tümeni tarafından · -, • ran ) u çı 1 

lt ~~ eııı~t lniilıim m~v lbir arada nıütallia edilir e, n \'C tenkid usıtaları ~üpbesiz luından mebu .. • a\'ukat Sydney çıkarılmı' olan i yanın sona er· Loy \~:- .. ııend~rson; 'l~unani . 
lb.. il< ~~•dığııı~ siiylrmedık tandaşın Halk Partisinden ııe: ki basındır. Onun i<-in basını· Silverman miıdafaa etmi~tir. ı d•ğini açıklamıştır. tan Buyukcl~ısı c!.'·~ndıs~ . W 
~lij)·ı~._. ~.katl d~ .. ~saın bahMn den uzakla-tığını ınlamak ko· Cannon; Surıye Bu) ukelçısı Ja "'• " ... nı b mızın partıleri de~tekliyenle· 

• v a. ttt ı · 1l a kr layla~ır. Bin.,«öl'de f'erıdun mes S. '.\Ioo~e: l\lısır Biiyilkel" ı 
•t ..,,lrhı ~ın h" rı\'le ıarafaız o!anlarının bun K o N s E R ' j \o ";ı... . ır ve ile Fikir Du" ciinsel'in D"mo:.-rat · - ~i Jefferson Cııffer,· ıaı·afından 

,.., t d •oııJ'a >o. " " ~ dan ~onraki nzife:eri arta· - .. ~ J "~ ı~ol' L1,caı;ınt ö~ • Parti liste.sinde olmasına ra~· .,. tA) in ediien Ele; ilik :\liistr. arı 
•·- ııı '·ak ,.e memleket da,·aları bu-

""il ra'arda uzun uza ıra ta ı e· 9 " 

1 İkramiye haberi 
Doğru değil 

\nadolıı \Jan•ı 

Ankara. 7 - 'lalı~e Bakanlı• 
ğınılan tcblııt o'unıııu tur: 

ı :\lcnıur ara ;;eker hayramın· 

1 
elan cv,c' bırer ıııaa ni b:ı:ınJe 
ıkramb e \C'rilereği hakk111da 
.\nka. \e Turk lla\adi·• 2Jar:· 
ı men~e i olarak hakikate ta• 

mamen a) kırı bır haberin ıntı
~ar ettığı gorlılnniştur. 

6211 a) ılı kanun :;ereğın~ 
memur \(' hızmet ılcre )ılda tiç 
maaş niı.betınde \erı ecrk o an 
tah bat ar dı~ında ayrıca her· 
hangi bır jkranıi~ c ve) a tabsi
at 'erilmesi husu unda hiç bir 
düşiınee ml',·cut olmadı~ı ı:ııbi 
buna kanunen de imkan bulun· 
manıaktadır. 

6211 sa) ılı kanun gı.?reğın"~ 
\eri'eeek tahsi.at i e 25/~1954 
ınrih \ 'C 4/2422 a:vı'ı Ve1>ı •er 
Heyeti knrıuı gereğince tedıH· 
tarihleri ı ni an 1 eylül 'e 30 
aralık o'arıık te bıt edı mıs bu
unmaktadır . t~ '"<.lrn,.. .. a h.. men, seçilmeme i alel!1e hir d hl '! Nilüfer Hatun O"rerıciierinl Koruma Derne"in'ın telı'.r G. Lewb Jone : LUbııan Blivil 

b .. ~ .\ eı.nıek ıc kimse) i hidbe değildir Orıd&k: eç· dilecek tir. Türk m il etinin en edilmış olan :-ene?lık k'.>r.~eri ıo mayıs ak ıımı Saray Sine· ke'çisi Raymond .\ llaı c: Ür 
. ~ "-lle;ık aklımızdan menler bu je tleriy:e mıl'~te ma ında yerilecektır. Say:n dhetl lt.r miıe bildiririı. dün Büyiikelçi~i De Witt ~lal ~ _ Tamamen ha\a nıah ulti olan 

~., ı .... ~u ıı .. e~er '·anunıa- sı·y .. rı" ahlak de-i \'eı....,ek'e btiyilk bahtiyarlığı komiinizm lorv·, Suudi A'rab•stan Bfi,lı'kel EDE'" ı ·ı D • · 
,. •c. .. uta " ..., " ,., "' ' b' k b" 1 iDARE REYEll J J · ' - ngı tere ı ı lerı Ra· , mezkur haberı yalan'ama~ .. \· 

t:ı.:.. 'lt1s b s eksi:· ht"ı· kalmadılar. a~ nı umanda ik· gı 1 yı ·ıeı ır cere~ ana ney· · çisi Gcorge WadS\\Orth·, Irak ı. f'd c f 
~tııı..., Unu b ~ "d h 1-' 1 dan \'e imkan vermemt,.idir. B"' .. k 1 •• B anı :. en enc\ı·r. ~on eıansı· I nado ıı Ajan ı mezun kııı:ımı~· 

~'ı. e haına1t,,,_ lr an r\•· tı ar olsun. mu a rıet o sun uyu e çı :.ı urıon Y. Berry. na gircırken ıır. 
·~ tıl Ukti •.ı04, Yok kafi siyasi partite .. imize me.m'e _ Blitiin 1 ürk milletinde ~imdi ----"'----·---------------------

bı .• ~ "ı rıı,._~1 var da. bu kette arhk altlı selim s;ıbibi hlkim olan ... a~lam bir zihni- HQS MEMQ - KiM DEMiŞ ? 
'°'""'- 'tr ·ıu " ~ .. ) et vardır; o da memleketin 
~~ 11~,cnt~~.~~i_ u"n~~umumieBcımm" ~~~~-----------~,------------~~~------~~------• a .... b d h i!erleme i \'e herkesin ::ün bı~ •<ti ... 1,. "':-' ırleti al· cut o! uğun:.ı ve bunu er an ;~.'. 

' 'O:" ıı... "' "l'in h b k · b ger.tikçe daha fazla refah 'e sa •tı .. 'ili .. "".>'dır teminatı e ... a a tatma • gcrek~ığ r ı e· •• 
"il .... anı b , adeta nail olma ıdır. 1~111 hu 1: • a, vatan· lı~ lı ~.:.ttte ihtar 2•mi( o· 
~ 1 .., de ler~ıs hürriyet duiır. 1sfr fikrimize.! Halk Mu,•afık ,.e muhalif bunu 

~(t ·•ı al'tlır ve namus Partisi ııırumi efkArın hı u· arrn etmiyen bir feı·din bulu 
~~ı: ~e b' lift.kim her )'arıık· Z nı he:.aba ka·nıar•k nabileceğini tabmın ellniyo: 

t~~llı :~:~lar~~u d~sUnc- ylizıinden t>u~Dnkü ak bele. ruı. Onun için dört sene 
~"'.."ad ... ~ hir k rnudafaa cJ, ·":''iş'lJr içinde bir hayli büyük ınu· 
Ilı ı ·~~~an 1lrıa .~sıntıya ta· ~Plice ~ .. steriyor ki ı,1 • ~ an nıHakıvetıer elde etmi~ olan 

1 tltia{klııı k tore kanun· , ol ;,atııı:dır. Halk l'.•ı tıs· i· DP.mokrat Parıinin iktidarı 
~Lo~ \'a~cı en.disine tah_ d:ıren "r' bunu ıdr,ıı> • ıerek tekrar ele alma5ı saye.-.inde i· 
·~Aa. erı ~ apııcak· kendi'er.:ıC' yeni bır ıot9 çız· lerleme harekeılerimizin ~ek· 

"Y\ n·el!e mm affak olurla:- .ı. ınıl te) e uğramıyacağını !!Örüyor 
\t~I letin beı .. ms·~eeeği ı./.kıı' ve \'e muhalefetin de takip ede 

~ km'l·etıi bır murakabe cıhazı ceğı ) eni \e dürü5t bir ten-:.id 
~l ()l \ na muhtac olan memlekete de 

~.Ilı lAzılı Cumhurı)et Ha'k Partisinin slyasetı ile üzerine bir takım 
Uhaıer!!tln kendbıne de iyı'ık etmiş o· )'eni vazife!er atmaktan :eri 

on &e· ıurlar • kalmı~ acai:ını iımit edb oru?..ıı 



~ . ---------------

Buc.kıngham Sarayı \·e Kral Altıncı George'un ha tıı lı ğı e nas ında haber almak içın 
önünde toplanan h alk 

saray 

600 odalı, 1 O bin pencereli 
bir saray: Buckingham 

Yedinci Edvard bu saraya «Mezar», Beşinci George «Buz dolabı» 
Kraliçe Elizabeth prensesken «bisikletle gezilmesi şart olan ev» derdi 
İngiltere Kra:içeslnin Londra-

daki Buckıngham sarayını 
bırakarak ~ehre yakın Wlndsor 
urayında yerleşmek lstedığini 
geçende telgraflar haber verdi. 
Buna sebep Buckingham sara· 
yının çok bU~uk \e idaresinin 
çok g[ıç olmasıdır. 

Eski bir hına o'an Bucking
ham hakikaten çok bi.ı~üktür, 
Bugünün ihtiyaçların:ı uyma
maktadır. Burada hayat hemen 
her giln aynıdır. B!ıckın:
ham'ın zemın katında yaşıyan 
kadın hlzmetciler için çalışma 
daha gün ağarırken başlar. 
Saat 6 da bir polis memuru sa
ray kapı:arını açar. Bunu süt 
kamyonu ve Kraliçeye sabah 
'aıete:erinden UçıinU getirmek 
le vazifeli mliveui takip e
der. 

Bir saat sonra saraya iki pos 
tacı mektup getlrır!er. Her gıin 
temizlenen kar gıbl beyaz çan 
taları ve altın yaldız ara U
ıer!nde ·Buckingham Palace• 
yaıı ı ceketleri bunların sadece 
Kral ailesine tahsis olunduğu
nu g6sterir. 

5 aat 8 de, bütlln isçi ve me· 
mur:ar vaz.lfelerınln ba~ın 

da bulunmağa mecburdurlar. 
Aynı saatte Kraliçe de bahçe· 

dilmiş olan bir de'ege iki giln
de bir Buckingham·a gelir. 

K raliçe bu sarayda oturduğu 
zaman nöbetçılcrin sayısı 

i4 e cıkar. Bunlardan 25 sene 
dır bu iwe kendılerini \ermiş 
o'an 50 polis kapıdan giren her 
kesi tanımakla müke' eftir. Bu 
polis memurlarının diğer vaıi
!cleri de Kraliçeyi \e sarr.yı 
gormej!e gelen meraklıların a
kınına mAnl o'makltr. A ın:ın 
biJtün bu tedbirlere ruğmen • 
son bir kaç sene Ici:ıd" tam 7 
İngiliz saraya izinsiz olarak gir 
meğe muvaffak olmustur. Hat
tfı Yedinci Edouard de·:rındc 
bir hlımetkAr Kralın hu3ust da 
fre ine girmeğe bile cesaret et 
mış, hükümdarın masasınıı o· 
turmuş, mektup yazarken yııka 
lanmıştı. Hususi saray k ıt
larına yazdığı bu mektup •An
neciğim, adresimdeki değişik 1 
ğe dikkat edn·er. diye baflı
yordu. 

N ihayet Kra'içenln 'Bııcking· 
ham'da ikametgfihı sırasın 

da en zor vazifeyi üzerine al· 
mıs olanlardan biri.si de bay
raktar William Bıconnun'dur. 
Zira saray damındın 25 metre 
yükseklikteki direğe çekilen 

ba~rak. İngilız an'anevi kaidele 
rine göre. dalma duıgün ola
rak sıı !anmalıdır. Zavallı l\tr. 
Bacon'un, riizgarla direğe .sa
rılan bayrağı açmak için saat· 
:erce dam iızerinde çaııstığı 
gUnler çok olur. 

20 hektarlık bir sahada u
zanan saray bahçesi büyilk ha 
vuzu muazzam ağaçları, re!l~a· 
renk çıçekleri> e hariku 'Ade b!r 
manz.ara arzeder. Buckingh;ını 

seyisleri saray korus·ın:lak1 kuş 
ları \"Urup, satmak ha' kuıa da 
sahiptirler. 

T ahta geçen ingiliz hükUm-
darları Buckingham sarayı 

na muhtelif isimler takmışlar
dır. ıese:A. tahta geçmeden 
e\Vel tam 40 sene, Prens Al
bcrt'in ölOmiJne yas tuta 1 :ın
ne i Victoria devrınde \'eliaht 
o arak yaşıyıın Yedınd Edou
art saray ·Mezarı derdi Kra;i. 
çe Elizabeth de Prensliği za
manında Buckingh:ım'ı ·Bisik
letle gezilmesi ı;art olan eva dl 
:} e tasvir ederdi. Babası Geor
ge VI ise •Buz. do'abı. ismini 
vermişti. Zira alınan bütun 
tedbirlere rağmen rüzgarın ko 
:ridorlarda uğu'damasıııa mani 
olunamamıştır. 

Çeviren: Yıldız ERSO\' 
ye nAıır dairesinde aldığı mck .--·----------------------
tupları okumakla meş~u'dür. 
Bu sırada lskoç)alı bir milzis
yen kcndl'erine flavta ça'ar. 
Hükümdara gelen mektuplara 
en geç 24 saat içinde cevap ve
rilir, fakat. bunların satı ma
sına mAni o•mak maksadly!e, 
Kraliçe mektup uhip:erlne ve 
rılen cevap:arı asla imzalamaz:. 

sarayın 600 odası urdır, fakat 
bu odaların üçte ikisi umu 

nüyetle boştur. Yalnız koridor 
ları örten kırmızı ha.ıların u
zunluğu beş kilometredir. Kra 
!içe Mary bu kanşık geçitlerde 
yolunu bulabilmek icin tam üç 
ııaat nasıl boca'adığını sık sık 
an'atırdı. Bu muazzam binada, 
200 hizmetkara ihtiyaç vardır. 
Eskiden saray hizmetine s!r
mek Eton veya Harrow KolleJ
lerlne kabul ed!lmelı:ten daha 
zordu, Zira saray memun>·eti 
bahadan oğula intlka: ederdı. 
Fakat asnmııın İngıliı genç
leri bu pek clddl ·;e sert disip 
lin.i hayatı cazibeli bı:lmuyor
lar. 

Bucklngham'da çatışanlara 

Bir aşk faciası 

VATAN 
~--.._---~----------.... ~---------------------------------------- ----~ 

CEMAL RESİT REV1'İN 
AVRUPADAKİ FAALİYETİ 

Bestecinin yeni bir eseri evvelki akşam Paris' te 
«Milli Orkestra» tarafından çaltndı 

Değerli müziS) en imiz Cemal 
Reşid Rey bugiınlcl'de Pa

rbte bulunuyor. Bu sanat ;::ezl 
sine çıkmadan once kendisiyle 
görüşmek fır.satını bulduk. Yu 
goslın-ya'da \'Crdi~i kon erler
dC'n hC'niiz doıımüş bulunuvor
dıı. Cemal Reşid birkaç yı\hr 
) abancı memleketlerde konser
for veriyor. Oı:kestralar idare 
edi,>or. kendi eserlerini çaldı
rıyor. Fransa. İtalya, Yunanis
tan, İspan) a \'e bu seneki Yu
goslavya sanat gezi;crini, onun 
son yıllardaki başarılı sanat 
ıfaaliyetıeri arasında sayabili
riz. 

Cemal Reşid, Yugo~ıa,•ya'dn 
jki ~rhirde iki kon er verdi: 
U:sküp \'e Belgrad'da ... Ü kü
bün küçük, güzel bir opera hi· 
r.a ı var. Opera lC'msilleri ve 
konserler orada yer alıyor. Sa
ııaıkarımız Üskiıp operasındaki 
konserinden bah ederken «Her 
yanı kırmm döşeli bu cana ya· 
kın salonun her katından sal
kım salkım iİı~an grupları sar
kıyordu,• diyor. Ve bu dinle
yicilerin sanat heyecanından 
uzun uzun soz açıyor. Bel;::rad 
da idare ettiği FılArmonlk Or
kestrayı mi.ııisyenlmlz •Anu
panın herhangi bUyük bir sanat 
merkezindeki orkc.)tralarla boy 
ö'çOşebllecek bir orkc. ıra. di
ye değerlendiriyor. Bcetho· 
ven'ın No. 3 • I.eonoreı uver
tUrii Albert Roussel 'in •BakUs 
,.e Ariane • siiiti, Cemal Reşid 
Re} ·ın Anadolu halk motifleri 
tizerlne Üç 7.eybe~i, ve Çay
kov ki'nin altıncı ePath~tiqueo 
senfonisi orkestra şcllmiıln 
Re gracl'da idare ettıl!i konser 
programını teşkil edi} ordu. 
Raik ve mlızisyen 1 er tarafın
dan bü}iık bir ilgiyle karşıla· 
nan bu konseri Belgrad Rıclyo
sunun yayınl:ırı arasında da 
dinledik. 

Fakat Cemal Reşid'in heye
canla bahis konusu ettiği çok 
önemli başka bir teşebbils var: 
Balkanlar ara:.ı müıik festiva· 
ı:. Bu teşebbü e gerçekleşmis 
nazariyle bakılabilir. Bu yıl 
memlekeLimııi ıiyaret etmiş o· 
lan Yuı:oslav orkestra şefi Os· 
kar Danan \e tanınmış Yunan 
müzisyeni Kalomiris memleket 
Jeri adına mümes~il ~eçi1mis· 
lerdir. Türkıye, Yunanistan \'e 
Yugosla\·ya böylece sanat· bağ
lariy!e de birbirlerine. bağlan
mak imkanını bulacaklardır. 
B.u yıl 15. Eylt11 - 15. Ekim 
arasında ilk Ba:kanlararası mü 
z.ik !cstivali Yunanistanda ya· 
pılacaktır. Bu festivallere ka
tılacak olan her üç memleketin 
müzisyen sayısı beş, altı yüz 
kadar olacak. Festivalin sonun 
<la her üç memleketin saz. ve 
ses sanatkarlarını bir araya 
getirecek olan orkc,tra ve ko
ro konserleri verilecektir. ikin 
cj Balkanlar arası müzik festi· 

Fikri ÇIÇEKOGLU 

Besteci H' piyanist Cemal 
Re~it Rey 

vali bir yıl sonra memleke!i
mıı.de toplanacak. üçüncüsü de 
Yugo lavyada Dalmacya kıyı
larında bir 6ehirde yer alacak 
:ır. ~lilletıeri birbirlerine yak
laştırmak yolunda karşılıklı sa 
nat 2iyareılcrinin ne kadzr 1ü 
zumlu olduğunu helirtmeyi za
it buluruz. 

Be-ıecımiz Cemal Rt' id ReJ 
bir müddetten bcd vi~olonsel 
\'e orkestra için bir c <ır yaz
mayı tasarlıyorou. Kendisine 
bu fikri vere'l, daha do~rusu 
müzisyenimlzden böyle bir bes 
te lstiyen değerli Fran ız vlyo ı 
lon~elisti Piene Fournier oldu. 
Vb olonsel ve orkestra içın 

r. Pıcces Concertanteı.~ adını a
lan bu eser Ocak 1953 sonla· 
rında tamamlandı. Cemal Hc
:;id'in bu bestesi 6. Mayıs. 1954 
s:ünü tanınmış şef Cluylens ta 
:rafından i d a r e e<li:cn 
~ Orchestre :\'aıional• konserin 
de viyolonselist Pierre Four
nicr tarafından il:.. defa calın
mı ıır. Bu e erin bu boy bir or 
kcstra ve orkc>tra şefi~ le Four 
nier fıbi bir sanatkar tarafın
dan çalınması, besteye Hl'İ" 
len önemi ve de~erı ispata )e 
ter. 

.Müzisyenimiz bu konserden 
sonra 9. Ma) ıs. 1954 ,unü Fa
ris Rad) osunun bit' konscrlni 
idare edecektir. Geçen ) ıi Pa
ristc ilk defa calınmış olan Ce 
mal Reşid'in , Çağrılış. adlı sen 
ionik poeminin bu yıl bu kon· 
ı-erde ikinci bir defa daha ça
lınması besteciden istenmiştir. 
Be;t;tcclml'l.in idare edeceği bu 
kon• er rprogramında Beetho· 
vcn'ın No. 3 «Leonoren uver
türü, Robert Schumann'ın Dör 
dilncü Senfonisi, Cemal Reşid' 
in aÇağrılış• adlı senfonik po· 
emi ve )faurice Ravel'in ~Le 
Tomheau de Couperin• i yer 
almaktadır. Sınır dı~ı diyarlar· 
da yüıümilzil ağartan başka sa 
nat olaylarını l!C'ecek bir yaıı· 
mızda ~ene bu siltunlarda ba· 
his konusu edece~iı. 

fAENERAl .ALİ FUAT CEBESOYUtı 

1 
-~3 -

Moskova' da En,rer 
arkaılaşlarıyle te as 
r .. ,,, 

Enver Paıa, Türkiye' de buluna n a rka daçlarına verdiği talimatta, kcnd•'~ıdt 
bağlı kimseler arasında bir parti teşki lôtı kurulmasını istemişti. Bu tefkı ~ 
icabında memlekette vaziyete hakim olabilecek ıekilde ve si lahlı olcırO 

L _____ __ 
E:\\'ER PAŞAf\I~ 
HALİi, PAŞ.\YA CEVABI 

B erlinde bulunan Enver Pa· 
5a. 28 Ocak l 921 ıfo Hai ıl 

Paşaya aşağıdaki mek:ubu yo'
lamıstı. :ıtektuba Ali i:ııza5ı kon 
muştu. 

·İki ~özüm llali', 
Üç numaralı mektubunu a'· 

dım. Ben gerek Anado:u'dan 
ve gerekse lstanbul'dan ve sen 
den aldığım haberlere göre her 
ha~de bir kere :ı1osko v:ı'ya .:el 
meyi muvafık buldum. 

Ben bir haftaya kadar hare· 
ket nbetinde oldu~umrlan • Vu
rov.ski• i:e belki gcirilşemem 
Beş yüz bin mark ~u Azer

baycanlıların parasınd.ln baki 
kalan kısım olacaktır. Bunu a· 
lınca kısmen elimızde ihtiyat 
o'mak ve kısmen de Berlin, 
İstanbul merkez ve saire"ye 
sarfedi!mek üzere saklayaca
ğım. 

Dün Kara Han'a bir mektuJ) 
~ aı.dım. Bunda bizim Azerbay
canlılar istikrazınd"n sana ıki 
yUı bin Çar Rublesi V"rme~ini 
bildirdim \'e bu kUıdı an.: 
gônderdim. Iaemafıh, pek rira 
ederim bu parayı hemen sar
fetme; çünkü, ben ~elirsem !ş· 
ler için elimizde şimdilik b:·:ııı 
para o olacaktır. 
Şükrüye ~aı.dığım ta'lmatta, 

memleket dahilinde doğru•lnn 
doğruya bize merbut ı.rkaı:l,ı ş
iar arasında bir parti teşkıl:ıtı 
kurmak ve bunu ıca!:ıında mem 
lekette vaziyete hakim olacak 
şekilde mtisellAh o'arak ha11r
lamaktır. Ben $İmdi Talat Pa
.a ıle çalışıyorsam da. artık biz 
öyle kendi etrafınJ3 toplana
cak olanların ileti ~ibi deCil. 
belki icabında kendimiz. vaz:i
yete hAkim olacak I>!:- şcki'de 
hazırlanmamız taraf nrıyım. 

Bu maksatla • lslAm 11 ını 
Cemiyetleri ittihadı. fc5ki•iit1-
nı do~ruca kendi e'imiz.rl~ bli-

Döviz kaçakçıhğ ı 
Duruşmasına 

hazırlanacaktı .. 

lunduru)orum. 
istanbıılda da teşkila~ yap

tık. Ben her halde Mustafa Ke
ma' Paşa ıle çalışmayı, bııim 
eski klık ıle çalışmaktan iyı bu: 
dum. 
Maamafıh şimdi hazırlık dev

rıdir. Hiç birıne karşı, bahusus 
memleketin bu vaziyetinde ila
nı harp etmek niyetinde değı· 
lım. 

Sami'ye ltıtfen, hemen stırat 
le Rusyaya ~eçtiğlmı ve kendi
sinin art/k mem'ekette ka arak 
dedlğın( teşkı'atı ~·apma'annı 
\'e bana vaıi) et hakkında mtita
lAa'arını yazmalarını bildiriniz.. 

Kara Han'ın ıstedıği malC.rna 
tı a:ınra blldlrereğlm. 

Şimdılik bu kadar, fÖtlerln· 
den ôpcrim. i\aım cevabını da 
keza. 

_....,,,,) 
-----~~ :raf'~ 

kademesı ı;eldi. fua~ ttd,ıı:# 
bır kaç güne kadar ~r ıııt) , 

her alınmıştır. Bunt) dt J 

ela meb'us Rüştü 0ıcar dır. Tevfık Ru~tu ~eıı' P 
Komunist fırkasına Jlleb ,. 
Beraberindekı dı~cr eıısu9 " 
gibi o da sefarete ıll 5, ı 
ğildir Bunlar koıııun~ıt D • 
tını tetkıke gelm'.S(l'~a bl 
arkadaslarını Bak 
!ardır.. JI" 

HALlL rAŞANIS 
iKAZI 

gilD• • 

Halll Pa a, Aynı de 
10 Şubat 1921 ,3ıııı:'etJ 

bir mektup daha ta ntn 
Bu mektupta Anta;ar• li ~ 
rudan doğru\ a A~ ıneııııt ' 
l\lılıet Meclısı hukU ratııı• 

,\Jh racaat ederek, ınudoııııı 0 s.ı· 
Halli Paşanın 10 ~ubat 921 de 'et eyledığını, A~9 ı;e~ r 

Enver Paşaya hıtaben yazdığı bu teklıfı kabul ııe bil'~ >' 
dördüncü mektuptan bazı mu_ mı Beyın rıyasetırı:~!lı~jlll " 
hım parçaları aynen alıyoruz.: tı Londraya gon .e ıı•otr 

Muhterem Paşam, janstan bğrendı 1111 e1'te1 
ı _ ..... mekte ~e şoyleA d~~o 1 :ı • 
; - 15.1.1921 tarih:! mektu •Şu suretle ~nlart' 

bunuzun en mıihim nıaddf1'ı>r1· rudan doğruya rı•t 1 
nı ıahrıri olarak Kara Han'a tırını saydırarak gııı; J. 
9 Şubatta tcslım ettım. nasebette, acaba 5:80ı.ı 1 ı 

Mülakat içın zaman talebi \'e luda görünerek arık b•' -
ma üm olan tarzı hareketıorı bu tün tethiş edere 11 o·ıll' 
dolavısiyle fazla ıaman ziy3ını işı bozması ihtıına t 
nıucip olmamak üzere tahriri olmaz mı? .,,,re 
olarak teb'iğıni daha muvafık Hareket kararını cıbtt • 
görd!im. Bu hususta yeni bır den bu sırada bU e:ıııP" d 
beyanatta bulunursa a.>rıca arı rin derin naz.arı tccıtı!l' 
erlecc"im nacağı. vatani faıd orada 

3 - Rusların İngilizlerle ''eya gitnıiyerek. ~ff3~ 
d ı;nU' •t 

aktetliklerl muahededeki Şarka dıkları iş.er e f{adaf b• 
aıt teahhudata ~u sıralarda sa· neuce alınıncaya d3ıı bl 
dakat göstermek istedikleri ah· bırakmak şıkların 8~ı ~ 
val ve hareketlerinden istıdla1 daha muvafık 0 8~0tt r 
olunuyor. Bu vaziyete nazaran rey·i iı!ilerıne ın~ııa~tı' 
Berlin'den gönderıtecek propa· şahsen I,ondra ~ ı;çı .ıı 
'anda he~ etinın burada Umıt na hır şekıl a:ına 1 ad~ , 
edildiği surette hüsnli kabul menlze taraftar 01~0ıdııtıl' (~ 
goreceğini tahmin etmiyorum.. ıırlalmağı fa) dal~pc''ııı•,., ... 

4 - Anadolu sefaretinin ilk ~ 
~-------------------- . 

~ 
Başlandı 1 rıYArRoLAR f bt~~~~~~:·z:::ı·= 42~:ıı;r1 ; : 

IST&l\HUL ~~ • 
Döviz kaçak"ıl•:<.ından sanık . R Tel' :..ıı' "' 

•. • > 'ö ı. 1 * ERİR TI\',\TROlil! ORUS KIS· * ALEMDA : V" -' 
!S ıkolas. Karıncapulos, lllar;n.a lifi _ Pııartt$l'duı bagka her ıece mantar Kraıının 50

%) ,., et' 
Gazıyıırlı, Ateksandr Daron un 2ı de, Pazar matine 15.:ıo da SOKA!\• nun o.,ı. ı~" C' 
muhakemelerine dun Bırıncı TA - Yazan: l':ımer Rlce. TUrkceat. * AZAK · nı·. dıO· ot 
Asliye Ceza Mahkemesinde baş· Asucıe ZevbeJtoı:ıu - T~: 42157. Fürattn • cuuı sa 0 voJ ı * ŞEHİR Th'ATROSO 11.ll~tr:ııl * B'l.'LVAR - Y•rı 
lanmıştır. Kaçakçılık Savcılığı· ıu. '" - saıı·cıan .,.~u her ıece ııc:ık • oızıt vulf•· 1,ı 
nın sevk iddianamesınin okun 21 dı. Pazar ~oncıüz 15.30 cıa 11JF;. * c;E.MBERLtrflş ,, 
masından sonra; EOt alan Hazine LEK. HAsnnN ltlSKA~çuı";ı • Ya· \"a ıre - ı:ararıı cıoı; ~"' 
aYukatı: :~: ;:;~~· _v;r~~u2;4;1rkçeaıı sur· * :.ıARM/lRA: T~oı•t 

1 
•- Her üç sanığın dolar ve * '.'iF.HiR 'IT'l·.nnosu urt~ö~il rıman 6erll - or 

diğer ecnebi parası alım ~atımı soı.t' ~riJ - Perşembe. cumarteal son zıterı. .,e2 "'1' • 

FİKiR VE SikAYETtElll -
Dinleyen ve derleyen : AHMET REFiK NOYAN 

Vapur ve frenlerde yolcu ücretleri 
Gerek Demiryol idaresinin ve beri !böyle yerlerde )aşıyan in· 

gerek Denizcılik Bankasının muh sanların kasaba ve köylerini ter 
telif hatlarda işlettirdikleri va· kederek başka mahallerde yer· 
pur Ye trenlerin )·oıcu ucretleri· leşmelerine imkan yoktur. Bura 
ne zam yapmaları halkın haklı tarını içeri tekip yeniden bina
şikfıyetlerine sebep olmaktadı!.'. !ar yapılması da belki bir kaç 

Fiyatların artışı yüzünden bir haneli köylerde mümkün olsa 

' yaptıkları ve harice döviz çı· ve Pazar uat 21 de. ırrıca Pazar P' ~ 1~~1:: K;::ı~t;:IJ.iır , 
kardıkları anlaşı'dığından teczi· ı5.:ıo da \'ASLI K t z - Yazın: Jacqu- e a •tr 6 nr• ,., 

. . . . es Dt!vat Tttrkçuı: ihsan Boran. Cehenn mduı ' ~ l 
l elerını ısterım.• dcmıstır. Sor_ * Gt:NCLlK Tl\"ATMosıı _ oo-ı * n:Ni· Tel· f 
ıuJarı yapılan S~nıklar ise SUÇ" VER \.OLU • Komedi 3 perde • Ya• E!J'arlı Oöl . c;ifft:f ıJ' • 
suı; olduklarını be·yan etmişler- zan: A A Mllne - Tllrkceaı. M. su- K\Otf\Of ıl' ,,. ~ 
dir Bundan sonra şahit olarak rlan • 8alıne:ı-e koran: .onı oııııgıı. * HALE' Tel 60 J.~ 
• · . • . k I k Salı, Çareambll l!\IBrı 20.30, Çaream- A 1 nda • ı;;~n•al· 1 "' .~ 
eıinlenılen hmnıyet Kaça çı ı ba mattııe ıuo - Eminönü ö&rencı r 11 

1 6o3' ' 
Bürosundan Bedri Çaltşkur şun Lokalinde. * OPP:RA ;~11,.oııer.:.d "' 

. , t i da ı - 1!>1>ı•e • ~ .• .ı ları söylemlştır: * \El' SE OPERFJ • ' UR;\IA + sttru:YYA Ttl ll1 ~ 
•- Park Otelde çalışan Alek Hı - BUrtık Operet 3 p~rde. Hır Korunlar • çelik A:4~ ,,. 

d , .. t "! den aldı7'ı 'ece 2ı de, Çareamba, Cumarteı-.l Ye * YCRT· Tel· 80 f9 
san r ın muş erı er.. . !i Pazar matını aaaı ıs te ve her Pa- d ~ııırı _ caausıar sa 
dolarları sattığını oğrendık ,.e zart ı. Teı: 4936~ ____ __ 

kendisini bir hafta taki'P ettık. * Tr.\HJD BiLGE Oprretı - •Se- 1 RELE~ 
Her 1rUn saat 8 de otelden çıkıo çim Artr.aı•. Operet 3 perde, tf'.celert KONG ,; 
• , ,.,~ aaaat 21 de lalı:alm'de cumartcıı. pa- ~ .~ 
Karıncapulo un e\ine ~tdı~ •• - ıı:ar maııne ıs•te. Teıeton: 43ı34. - . E'\'$ Dl> 1otJ~ 

senede iki kat elbise verilir ve 
her tür!U tedavileri mecc:ınen 
yapılır. Noelde de Kra lfte ta· 
rafından her birine çeş t'I he
diyeler dağıtılır. Bu:ıdan baş· 
ka evlenenlere ayrıca çıy ta· 
kımı, çamaşır, halı gi~i kıymet 
il ev eşyaları hediye cdi !r; bU 
tUn bu hediyeleri Kraliçe ken· 
dlsi seçer. Senede bir defa da 
personel şerefim~ verile:ı balo 
da hükümdar hazır bı.ılunur ve 
beğendiği bir hlımetktırla dans 

çok kimseler otobü,, yolculuğunu bile büyük köyler , .e ka abalar 

1 

tercıh edi~orlar. Musait havalar 1 için k~bil değ~~dir: Hele bur~
da yolların iyi olduğunu memlc· lardakı pek munbıt arazide zı_ 
ketin en uz.ak )erlerine kadar rant yaptırılmaması cihetine hiç 
motörlli va ıtaların &ittiğini \'e gidilemez. Her nkit bir cok in 

du. Bir gUn ~arıncapu:o.s. ~· * KC(.'t: K ı \K ·ı; - Çarşamb"· Sa:neK~;~ıı:uıarı "'~'-ıd 
!inde aazeıe kağıdına ;>anlı hır cıan baeka her gece uat tam 21 <le. bit kon;real ıo :.1•rı:1r :ıı 
paket olclnC:u halde e\'dtın cıktı 6811• cum taleııe matınuı •• Pı· sunu saat l_, t• ! ,,od 1 

. k' ·· ı .ı -ı~ gaııt tam 17 de Cil\ \ \ ıeı at unda yapıl•" 
ve Rcceppasa cacldesınrl~ ı Oner , .AR • Pıyea 3 perde • Ya7.an: Fre· s ıoıı 0ıunıJt f 

12 · · · teşrıtıerl rlcll it. 
apartımanının ncı oaıresın~ cıerııı Knott - Cevtren: Tevrık Saduı· ırr 

girdi. Biraz sonra çıktı. Burası ıah • Tel· 402711• ı 1 NEŞ~ 

eder. 

Sarayın bakımı bUyll"< ve de
vamlı bir çalı~ma ister. 

Öyle ya 10.000 tane pencerenin 
si ınmesl pek de kolay olma a 
gerek. Odalar ancak husust a· 
Jetler vasıtasiyle temizlenir. 

• Her biri birer san'at eseri o
lan tavan'arın toı.unu almaya 
yarıyan deve kuşu tuyünden 
yapılmış süpUrgeler gibi. U· 
muml temizlikten sonra eşya
ların yer'erlni muhafaza edip 
etmedıklerlnl önceden alınmış 
fotograflarla kontra' etmek, sa
ray şefinin vazifesidir. 

Bütün kral aile i bu işte çok 
titiz davranır. Fakat hiç birisi 
Kraliçe Mary gibi olamazdı. Ye 
dinci Edouırd'ın heyke1lnin 
eski yerinden on santim kay
dığı bile bu enerjik kadının gö 
zilnden kaçmamıştı. Heyke'in 
bulunduğu odaya hem de Oç ~e
nedlr ayak basmadığı halde. 

Sarayda bulunan 300 kadar 
saati ayarlamak için tahsis e-

Güzel Gi ele 

Fransa'da, Paris yakınındaki 1 kızı Giscle ile birlikte büyüm üs· 
bir kasabada bir ask faciası ot- tür. Çocukken beraber yaşamış· 
muş, 21 yaşında bır ııenç, sev- !ar, mektebe bcra.'ber gitmişler, 
glllslyle evlenemeyince kafası_ çok sıkı do t olmu,lardır. Deli_ 
na bir kurşun sıkarak intihar kanlı ıençlik çağına Jtelince kı
etmek istemiştir. Fakat deli- za karşı dostluktan Cazla hisler 
kanlı lilmemiş, ağır yaralı ola- duymağa başlamış ve ev:enme 
rak hastahaneve kaldırılmıştır. teklif etmiştir. rakat kızın ai!e
Jloktorlar kendisini kurtaracak- si buna razı olmamıştıt. Asker 
!arını ümit edi)orlar. l!ğlnl yapmakta olan Andre. bu 

İntihar edenin adı Andre Cor red cevabından çok mliteessir 
nillot'dur. Andre, komşularının olarak intihara 'kalkısmışur. 

TEKNİK RESSAM ALINACAK 
PTT Fabrikası Müdürlüğünden : 

Teknik re!im bil"isinl halı teknik veya enstitü meı.unu. 
askerlikle ilişltı olmayan ressam alınacıktır. İsteklilerin Sir 
keci P. T. T. Fabrıka müdüdüğilne müracaatları. Telefon. 
23297. (5540) 

bunların aldıkları ücr~tfcrırı va. sanın ölUmleriyle \'e milyonlar
pur ve trenlere nazaran pek az ca lira kıymetinde mahsulün 
o'duğunu ~ören ,.c isilen halkı- mahvolma ıyle netice'enen bu 
mız oll>büslerle gitmektedirler. sel fcllketlerinin önlenmesi için 

Bir çok tiiccar da mallarını da ne gibi tesisler inşası ve daha 
ha ucuza oldu~u için kamyonlar neler yapılması ıcap etliğ·ııi.ı tes 
la naklediyor. Bu mUcsseselerln bit Ye proı;:rama alınmao: clze;n 
otobüs, kamyon rekabeti karşı- dlr. 
sında esaslı ve balkı çekici ted- K ba ve ko""yl · 
birler almaları elzem bir hale asa erın 
gelmiştir. Bu da fiyatların art· ağaçlandırılmaları 
m:ısiyle değıl ucuzlatılmasiy!e 
ve her türlU rahatlığın ve kolay 
lığın temini ve nihayet müc.sse· 
sc erin ticari bir zihniyetle ida_ 
releriyle kabil olabilecektir. 

Su kenarlarındaki kasa· 
ba ve köylerle arazilerin 

durumları 

l\femleketimizin kasaba ve köv 
)erinin bir kısmı nehir. dere \·~ 
gôl kenarlarındadır. HatttA bazı 

yerlerde nehlr ve dereler orta_ 
dan ;eçerek kasaba ve köyleri iki 
parçaya a~ ırır. Araz.ilerin bir ço 
ğu da bu suların yanındadır. Faz 
la kar \e yatmur yafdığı zaman 
larda sular taşarak sel halinde 
buralarını basmakta, mal, can 
kaybına ve mahsulatın 1.ararına 

/

sebep olmaktadır. Buna mani ol 
mak için esaslı tedbir şimdiye 
kadar alınamamı§tır. Asırlardan· 

Kasabalarımızın bir kı mı köyle 
riml1.in pek çoğu ağaı;sızdır. Bil· 
hassa Şarkın ve Orta Anadolu 
i'e Cenup bölge inin bazı yer
lerinde ağaçsızlık fazladır. Bu
nun sP.hebl suların kafi derece
;ie olmamasıdır. Hilkümetimlı 
susuz yerlerin bu ihtiyaçlarını 

;ağlamağa çalı~makl:ı ise de a· 
ğaç dikimi ve bakımı bol suyu 
icap ettirmektedir. Her cihetten 
faydalı olan bu ağaçlandırma i
~ini yapmak için bu gibi yerler
de artez.ıyen kuyu'arı açılması· 
na lüzum vardır. Nitekim Suri
ye hududumuıdakl ığaçsızMa, 
toraklığa karşı diğer taraf ku· 
yular açarak kasaba ve köylerini 
a~açlandırmıştır. Bunun sıkı ve 
rırngramlı bir çatışma ıle bizJe 
de tatbiki mümkündür. Ziraet ve 
N'afıa VekAlet'erinin bJ nh·ııy ı 
halledeceklerini iımıt ederiz.. 

Marika'nın e\'iydi. A!"Jma yap· YEN ıJl'!l~ 
mak için içeriye girdik. F'apı a_ SiNEMALAR - ~tı O'rsfl' 
ralıktı. \'atakta bir kıpırclıma * ooıu ve ~oı1şııt· ı'T,J 
olrlu. Marika yataktan k21kıp e- HF.\'OGLu CIKF.T! ı;;;:~~ aayllı ç ııtrt fi ~.J 
linde Karıncapulos'un bıraktıt\ı * LKAZAR: Tel: U.562 _ l'ınca * H~,,.a.rn·ın ıtU11:ııı•~ 
paket olduğu halde banyoya Batakhaneleri. aı • T;rtlb, ibn-~tıdııı &·:,~ 
girdi \'e paketi ocağa attı. Ara· * AR. Tel. 443a4 - Herkealn ı;1• ve 'rtrrıunr.~t - dı:ı "11 ~!'~ 
ma ~ırasında hazır bulunan Ka- dını. narıı·nın haz~!~ııefi 1',_ 
rıncapulos paketi bulduğumu:ı.ı; * ATLAS: Ttl: 4083:1 - tn•ı.caın t.abı Remz:ı <> ııın 4l ooıı ·· ·· ' * EL"A'mA ıo:ıı A-·"'• E&er ooıı:ıınarıı ... ~ -• gorunce: Don Ju:n. ': - .. w .. aı - oıuo:ı:tıyle b•tıaın 7~ rCP" ~ 
•- Şimdi mahvoldum• dedi. * İNCİ: Teıra4:ıp5 _ Soliak Kııt- Ömer Hayyaı:ıı.'• • ıı:te ~e rP1 

Hatıl intihar edeceğinden de ıarı. blc ıh taklP et~~ıı t'~' P4 
bahselti.11 * ı.Au::: Tel: 435,S - Hzr.ı:ı~ın ıe Arapça • ır~!rıtb'ltl uııP .ıı f. 

Bundan sonra komiser Rıdvan Kadını. sıııtta.t- aı • ,oo er,. • · * L',...S· fil• 40'"" M 1 ? k dtr "ttabltl .,ıJl..<1., İker \'e memurlardan evzat un. · • """ - e ek mı mı te · ~ n•ı•r'.."ııı•"r o· 

Sönmez, Tevfik Özbecerikli ışahit Şeytan' mı? rlaı:ııarın ~111şenır1:ı ıı1111ııP"""111,ı"f! ~ 
d . ll . d" D • * MnEK: Tel: 4036 - Satıcı- aıarının ... ır ı:ı ıf"' olarak ınlen mışler ır. urus nııı öıumu. ._.tabın başka b ığı P ı1.0 

ma diğer şahitlerin celbi için * SARAY: Teı: 4ı6:ı6 - Kadın pınıırıı•nın yar.ılc.sı f'~ t 
1 

başka gUne bırakılmıştır. • Derberı. o.rllktıı tercülll dJ • _J * SÜMER Ttl: msı - fkt ka- Farsça uıının 11141r· -s:•l"·ı' 
Dört tayin rartarıar c~ı>hr.de. şayınıanı:n.•• °ıi~ı ııır 11, rP 

Ankara 7 (Hususi) - is tan_ ıc ~~:C~: ~~;,~~.b;..HoUyıııood'un ba~ı~!~ ::err o1> 11y11cı • 

bul Ünhersitesi Elektrık FakUI· * TAKSL\i: Tel 43191 - iau.n- 11ye ederız. ·ı~ilİjl 
tesi Kimya KürsUsU Ordinan·ü~ T I 

1 
M p rı irı 1 )1 

Profesôrlü~iıne Doktor Namı es im edilen buğdaylar · · 1) ,,,, ~ 
Serdaroğlu, Tıp FakUlte.~i Tıp 7 c11ust1~ı;ıll6' 
Tarihi Enstitüsü Ordinaryüs İzmir, 7 (Hususi) - Satılmıs Ankaı:a fesh• .tı• bı;t 
Profesörlüfüne Cemil üm•cr tl· olan 50 bin tonluk buğdaya mah Partısının it r.ıa ,,vıı' 
yin edilmişlerdir. suben İzmirden gönderilecek o- rarın T~rn> bı•d1r11\t' 

Toprak Mahsulleri Ofi inde lan 18 bin tonluk partinin son nakzedıldığıl'lı s• ~?ı • f 
Ankara 7 (Hususi> - Toprak kısmı Q hın ton buğdayın tosli· l\L P. ınerdert ztl 1 t ı; ı1 

Mahsul'eri Ofı~i Umum MüdUr- mi tamamlanmıştır. Ayrıca Is- sahsıyet bu ıne~1şıır ; 
!Uğü Muavlnliklerine Alaettın panyaya satılan 100 bin ton bıtğ dıklcrıııı sö~ .e ;ıb15 d0 

Aı·ıspn vP. Suat Bolayır ta)ın e· dayın d6rt bln tonu bugünlerde j ıle atakah ~ek ş 
dılmiflerdlr. ihraç edilecektir. tafa Kentlı dır. 
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yazdıgı makale bozguncu ruhlu, kin ve i 
\,, ,

0 k~ur, 6 Mayıs'ta bir vatani feryat kopara- ! 
~ ......... ~. · «Aman Rus tehlikesi var!» diyor ~ 

lJ Uı •••••• • l ı e &aıetesınd b' •••••••••••••••••• • •• •• .. : 
tıı l ' liuse)ın cCahır \'e, şu önilmdcki kA~ıtla· kbet dir ki bunda muvafık 

·~ ru~ııı çıktı. Bt ra son yazımı )azarak gözle. 'e muhalıf butün Tıirk va•an 
'"c u, kın \e ga·- rıml kapı~ acağım lakın da· daşl~rı musavı surette mu~te· 
llarakı nus tehlıke· kıka arı beklemek !çın elim_ rektır. 
tı.:: v den artık kalemı a tmayı dU· ı d '<! lııaka atanı bir şundlim. olmadı. içımde bıç Dıs. d ıi n) anın "enci seçim 

~ ol"lıt· lcyı a~ağı· bir zaman emrinden çıkma· lerımıze ıls gostcrme ıni p~k 
G~l'ih1; ' mış olduğum bir ses, .. azıfe tabıi_ bul~rken,. Moskovanın 
r lı.ıılıkıe ıl\JıUetln nın sesı . b r gök sunli•usu tclakkılerıne daır ı;:ö rdui;ümüz 

-tele lktı lnakale ı;:ıbl dU:'JUldu: Bir 'nsan h. k telgrafların bizi ha~-rctte bı· 
l ltııecıe dar ara· bı d Cı yo da bır tek kı ~ı o· rakuğını saklıyamıyacaf!ız. 

c t Olannberi de. )arak kalsa bile bu tün ha\ a. Mo ko~ların Turk iç i~lerıne 
il ıııu~" dAvada tına bakım olan idealını inu ve polıukasına çok merak Ye 
S lrt. 1 ıkt~~dı: De· dafaa içın son dakikaya k .- dıkkat elt klcrıne ~üphe yok 
~en oy1 arda bı· dar sebat e tmel ıdir. Kalr.· tur. Fakat seçıml('rden filAn 
ılaraıt a~ını nıuka· mimi muhafaza ediyonım. \e}a fılan parıının ma~liıp ya 

\ da ~c\ askı ya. Kendiliğinden elıınden düşe· hııt galıp çıkmasın ııı onlarca 
q~et v erek bu ccği dakika~ a kadar.• ne mana ifade cdehıleceği ııi 
~ 

0 
llıağa c ehemmi· 6 Afnyı ta çıkan •l\fosı.orıarın pek aniıyamıl'oruz. Balı dün (r' 01 kalkmıya· İç i lcnmize Jl"ilerıe yası de\ l NlCTinın işlerini la 

• lt l>ar~un çoğun ba tıklı makale d('rtnlere giz' i gizli sokulmak 
de 0 ltrııı.ı .ehındc •Genci seçımlerımiz n :er"k sureuyle pek iyi tak·p eden 

ka/t r. Baskı icra tarzı. "C'rck neı ·ce bakı- Kremlin ~ellerinin 'rürkı ede 
( e:-ıber \kabil ol· mından dış dünyayı ilgılendlr 1\lo kof komün · ı.m·ne kar~ı 

derecey at'l rolU mesı pek tabiıdir. Tilrkıyen n be len"n hissiyat ve takip oh~· 
ıı l'iiııuyo e çıkma. Yakınşarkta i ş"al etti:ı mev- nan polıtika hakkında hiç şüp 
e ~erd ğ· Onun ı· klin ehemm!yeti. Batı mıida· heye düşmemclerı icap eder-

lıe t\ıne ı hıikum. faasının Ortaşarka uzanması dı. 
:rıJeket Ye mahal hususunda ifa etmekte oldu- Mo ko,•aya kar~ı tutulacak 

l t ~kın ışlerınde ~u hizmet \'e gost erdı'i faali polı ti ·a hakkınrla ılk zaman-
e~Z~r ın~lmasını ~et düşünülecek olursa. seçım lardn nıcmlekeıiınizde b;ızı mu 

t:a "'OYlc · YUı? İş lerimııln netice'erinin batı hıtlerrle belki ufak bir tered 
~ ı ~ teJıı.ıı:~~di. sıyası muhitlerinde bir takım dUt 'ukua ge!m işur. Bıı ko 

e atını§' ~zdc ek tefsirlere yol açması beklenir mlin•znı hakkınrlıı bir sempa 
t e~ ara3~ 11~ 0k iş. d. ti eseri del;ıl. :'lloskof komu . 

t- 1 \al'tn 11 nııı. Bu tepki biT memnuniyet nistlerınin ~ani Dol~evıklerin 
~ le0~~ 'llııı§~B E· ~eklinde kcndısinl belli etmış polılıkıılaTı hakkında biraz 

'~Hını§'· asın tır. Bu hususta ba tı' ı dostla · haya 'e kapılmakta'lı ileri gcl-
~l~ llıı? · • 'e boş rımızı en çok tatmin eden 'e mış bir düşiince e~eri olab ı lir 
llıc llııı tııı Ne Eaçma memnun bırakan kelfı)et n di. Yoksa Kremlinin nası l el· 

e 1dd,1 dusuyor? seçimlerin demokratik pren- hanşumu l bır istılA ve tahak· 
teh4~ · !\lalı itı. s plere riııyct suretiyle icra e· kUm s yaseti takıp ettıiH te-

l• C}aıı Cdc? N ddU ''t l · Pa • e dilmesi o'duğunda şliphe edl· re t kabul etmez surette 
~ dı b rt zanlık lemez. Vakıa seçimlerimizin, me~ dana çıktıktan sonra ko· 

~ıa 'e ~r bıihtan meselA bir in .. ıltere, yahut mUnizm hakkında takı p oıu. 
11111lda118nunu ı' ~ b' r ts,içrc seçimleri gibi ya· nacak Turk tıolitıkası aramıt· 
~ b r Şıkayet pılamamış olduğunu inkar e- da h iç bır al kırılık uyandır-

' ı ldal'\~ey Yapa. demeyu:. Ancak, bu işle he· mamıştır. 
t?i ha et ınuvar- nüz başlangıç safhasında bu TUrkiyede halkçı olsun. de· 
~~e llıis etnıeıc. lunduğumuz. hesaba katılırsa mokrat olsun, yahut diğer mu 
~ deııırcına:ar. garli!müş kusurların tabii ve hale!et paTtilerinden biri ol. 

it/• 11tııı JOr ınu. zaruri telıikki edileceği ve U· sun hiç bir siyasi zümre bu 
o ~· Ve Olduktan muml heyetın manzarasının hususta b:rbir inden ııvrı bir 

ı tt ~ ~hııdıkte ınevcut dost' arımrıı tatmın edecek görüş takip etmemekted ır. İk 
~nıl~lllr? n 60n· bir mahiyet ancttiği d!i~tinü· tinardaki herhanı;i bir parti 
"' aınış leh lir. biıtün ı;:ayrelini ve !edaka rl ı-

\ b ~ buııınd ğ birer Bahusus etrafımızdaki Orta ğını Bo:şe,•ik Rusyadan «ele· 
.~ ;))' ~ kuı~ğ:ı~~ şark dlinyası içinde cereyan bilecek hir taarruuı müdafaa 
,, '< fıı ı .... etmekte olan hadiselerle bir va ıtalarını ku\'VetlendiTmeye 
~ llun 1 dadılar: mukayese yapılmak istenirse. tevcih edecektir. Bu bir harp 
~ fuı ar açık· durumun bu mukayeseye bile taraftarlığı. yahut nus kavm i 
ltını ~dh~cınez. tuz.um bırakmıyacak derece· hakkında bir husumet co:eri 
ayanı arıını de durtist oldu~unıh tC'l"ed- değıldir. Her mıllet e karşı ol 

• ~ trı a~ığı bu d ,, · R 11 · ~~ ıt ınizd dut edilemez. Atatürkün inki u!>u J!ıbı us mı etme karşı 
~ tuh c liibı "e demokratik rejimi. nor da hiç bir hususi düs· 
9 11Yor, ~muıa mal bır yurüylişle ve imkfın mantığımız yoktur Biz'm bil· 

ll lt. f\ l'nd ı· dcreces•nde i~i tatbikat ile i· tün endışckrimiz. kendi ıstik 
tr lllere vrup.a•. lerlcmekte 'e kuvvet bulmak lAllmizi Ve hayatımızı müda· 
~~ ganııe gız i tadır. faa ihtbacından ileri gelmek 
b anııar rdıler, Bu bir olgunluk ve medeni· tedıT. 

Ilı rr Yet Bıııe. yet ı~ıdir ki. tecrlibeli Ye an· Harbe hazırlanıyoruz. Her 
'le ~a c; 

1 
ldeaıı layışlı balı muhitlerinde goz glin bir parça daha ku,·vetli 

\atııa ıstılar. den kaçamaz. Biz muhalifler olmaya çalışıyoruz. Mii1.tefık 
~re doıd lcıtniıi seçım1erde uğrarlığımız mağ- ler arıyonız ve batı dtinyast 

1 

~ ~ ~eıı.~ Urduıar. !Clbivet acısınrla te~elli~i. mem ile elele yüriiyorııı:. Gaye sa 
lı:t kokle !'Uhlar leke.timlzin batı dünyasında 'iı dece hayatımızı, istiki&limizi 

br t~ uf'u~~~ HUr yandırdığı itimat Ve eneUi i ve şerefimizi konımaktan iba 
ı ~tıııer kan~~: istlkrıırda buluruz ve Türk u rettır. Bundan dolayırlır ki 

., k tanı hesabına iftihar <lu) ::ırız. TUrklyede iktidaT değişlkliğ.i 
d '°Uk endile. :rııuvaffakiyet veya ma~llıbiyet nin Bolşıw'kler naıarında hiç 
e )'lı ek aş· bır iç politika meselesidir. E- b"r hususi mana ifade etme· 

'tıı ruıne:'ie sas olan ı.cy rejimin muvaf!a me~i doğru olur. 
~ ,.keyfı 
~. e ita &alta. 

~ ak l rdı. nunu E-
"e Fakat 

~ ~ kırı~:ııraıık 
il be er e nı Uşa 
trmırmn 

ı ay her ıtın zo T .L. - ıs cön ıı.so T.L. - 3 run 8 T.L. con kdlmtden 
'~ ~ları ilerle· 
~ ı\bd • b~ıen 

• " u haın·d 11.tlllı 1 
~ ~ B. de. 

lll biirr. 
"l'lı arı"ı )'et ve °il • a a 
la '"t~ it n~etırdi

atı 
1
;er \1 eh ken_ 

~tı •e a det· 
t a :de:Yıldılar. 
~ l' efret tıarı • 
~b.~ ar ıt~eh is. 

d at ı at· 
ar varın 

~btıı:a~ lo'akat ~ 
e Cl-dı~ ile " ~ ~ .. ını, .. o. 

• h ~ ıı al tl'e . rucı •n· den Caıı • arı 
D er. 0 

1 e dol 
~)o tııı.d:ı~ınde 
t•sı;on h koşa 

~~lard Olıııa:~ere 
ty ı. ıçın 

ı ~ ~ ı.e llıb 
t ı "llıı.~ ayet k 

ta tı~ı lğıınız a. 
it a. 1 ltııı da 

:ıoıl'ı ar v torluk 
' d ı\ llı~ı e Çapra-
~b ·ı:•tntk~une ar 

k dl"r n bek 
(llı'l~ dt>,'l'e ~ııınaıt. 

il hakk ne ıh. 
~tııı ı "•r· 
~ <tat 

~ tlııı. lktı 
ter l ~otu dar 

ı ltıııı en h~~ucu 
~~ ba •Unı 
t:ıı tr Ilı Yatıının 
>a1~ fııınf0~ ib. 
~ o ıııea atın. 

ı b~:dııtu duny1• 
l •rrıy ın Yaş 

' •d·~"ır~ ınuca~ 
~ ~tı h·r ş Olan 
• 'dı ltı1ıy4darı:ın 

\, llıek u. de
t taD trıııt 'e llıah 

• ~ \'~ ~ hapı, 
ı ,ıı•ııkd~hruını~ 
~ t itlı:ııekllıUca 
tıı 1 lllrn "-· ltuı 

ı l'ııı uu &a. 
ıettık, 

fazla bebrr kelime icln hrr ıün 20 kuru• alınır.) 
fon: Akşam 6 dan sonra 83:572. 

DOKTORLAR 
DOKTOR ÇlPRUT - Cilt, Saç, 
Zuhre,1 Mütehassısı. Beyoj?lu 
Posta Sokak Tc!cfon: 43353. 

Dr. ABİl\IELF.K - Cilt ve Zlih· 
revt Hastalıklar MUtehassısı. Be 
Yoğlu, İstikHıl Cad. 407. Tel: 
41406. 
_______ , ____ _ 

EMLAK 
J\IRALIK YAZIHA lELE R 
Necatıbey caddesinde Maliye 
Şubeler karşısında 182 No. hı 
binada kiralık yazıhaneler. Mil· 
racaat: Telefon: 42485. 

'ERE~KO\'DE TA :\t KO:"ıiFOR· 
ı,u satılık Vılltı. Telefon: 8205 ı 
Saat' 14 • 19._ __ 
36 A \' VADE İLE FAİZSİZ , 
Bo tancı ile KaTtal arasında 
bahçc:·ı evlere müsaıt ucuz fiat 
la arsalar satılığa çıkarılmıştır. 
Saus yeri; Bostancı Tramvay 
durağı, fırın yanı 538; te!e!on 
52812. -İNTiBAH ÇAMAŞIR Fabrika· 
sında l'ıkanan çamaşırlar ev 
kadınının zcvkidır. Ferlkoy 
81268. 

KORDİOJ'\, GRA~JAFO~ 
Tamırau mütehassıs Kala)·cı
oğlunda n Eiffel Radyo evinde 
Galata Yliksekkııldırını 25. 

SATILIK FEYKALAOE IA '. 
Z,\RA LJ AR .A - Boğazda Bal 
talimanında denize çok yakın 
asfalt üzerinde 20 metre cep· 
heli 100 metre derinltğinde bir 
arsa satılıktır. Önünde üç gara
jı. olup üstüne apartman yapıla PRATiK ECZACJ yetistiri:mek 
bılır. içinde her konfonı ile yeni Uzere Ucret:e gençler altnacak
inşaat kAgir üç odalı köşkü var tır. Boğazkesen Sıhhat Ecıa!ıa· 
dır. Müracaat P. K. 124. Tele· nesi. 

i ~?~~~·:~~~~~ i 
lı 

GALA SUARf.li\İ YERİYOR. 
1etJer Atlas ve ?.Iarmar~ sinemalarında, saat 20 den sonra 

a Sirkten terlarik ed t' ~bllir. 

~::oo~~l- K~~!~y ~!T~~~~~~ H~ı 
TRAMVAYLAR/ T.A. ŞiRKETiNDEN 
Kadıkoy İtfaiye meydanı önünden Altıyol başına kadar 

tramvay )"O!u kaldırım arının tamlrl paıarlıkla ihale edile· 
cektir. Muhammen bedeli (5348.- ) lira, teminatı (802.20) 
liradır. Paıartık ı.r; mavıı: 954 satı günü saat 14 de Bağlar
ba$ındakı Şirketın Sa'•n Alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi Levazım mildür:llğünde gBrillebilir. 

VATAN 

Piyango 
~ekildi 

100 bin liralık büyük ikramiye 494639 
·1umaralı bilete çıktt 

Milli Pıyangrını,ın 7 Mayıs 954 
ç~kılıfi dun Ankara da saat 13 30 
cia ~ apılmışur. f kTamı~·c kazanan 
numaraları bildirıyoruz: 

494639 numara ıoo ooo lira 
459596 numara 50 ooo lira 
268014 numara 20 000 lira 
496289 numara 20 000 lira 

111.1100 lıra kazananlar: 

074918 132113 202194 26113 
338117 345963 378978 395429 
432018 47393!'1 

5.oon lira kazananlar: 
007203 010312 048272 076771 
096183 144066 178126 ~12218 
210037 236247 243190:!34190 
262236 2fi2580 272735 290490 
361522 367825 3744 ı:i ~78390 

J.000 lira kaıanan l;ı ı : 

002745 010256 015147 017219 
017591 023513 028828 0301:54 
033011 033342 036106 039501 
049333 053779 053847 053869 
056449 058544 058884 OŞ<!8C!'l 
063683 069686 077957 086414 
088976 089271 093384 096808 
101383 111221 113914 118931 
125402 128946 137250 137639 
1 58317 158580 164334 167321 
175742179925180992181394 
182009 18~691 187261 188060 
19l!l76 Hl37i4 106028 200938 
202427 205685 206116 207026 
208462 215736 21689!'121770.'i 
2203:; ı 22o.t9j 223 ırın 2.1R864 
239916 242190 243260 245271 
24fi238 249354 249871 2.rnı06 
261561 264932 265367 265791 
267:179 270921 271202 271491 
2767fi2 277335 281727 284351 
285158 28fi258 292048 2!l.l206 
295173 2!'15927 29!'1972 304242 
307020 307307 313094 315134 
318120 319202 321763 325180 

~zevkle yıyeceği 

ARI BISKOI LERI 

327778 331900 334()14 335140 
3S'l714 336906 3377fifi 343276 
344252 34~322 34920fl 35!l"22 
366073 391303 396265 39S2!'i2 
398474 3!19935 409203 409:i3!1 
409683 41·149 418261 41Sll0!l 
419327 423201 427286 4'lC.200 
-131444 432239 439052 442124 
442429 443321 4!'i797!l 45'!528 
-159782 463205 470017 470277 
470769 471528 47481 ı 485429 
489986 4910Rl 495060 405918 
496704 497351 

200 lira ı.azananlar: 
~rın Uç rakıımı (452) ile ni· 

hayet. bıılan 500 numara iki yu_ 
ZP.r lira. 

100 lira klllanan laı-: 

Srın Oç rakamı (101 640> ilr. 
nihayP.t bulan 1000 numara 
ıer lıra, 

10 lira kaıananlar: 
Son iki rakamı (19 20) ile 

niha) et bulan 10000 numara o· 
nar lira , 

5 lira kazananlar: 1 
Son rakamı (4 5 )ı le rı ıbayet 

bulan 100000 numaar beter LLra 
ikramiye alırlar. 

400 lira te~eııi mıiklfatı ka· 
zanım numaralar: 

0{1463!1 ..194639 29-1539 391639 
4Q.lfi39 414639 424639 434639 
444fi39 4!'i4639 464639 474639 
4R4639 490639 491630 492639 
493fi3!l 404039 494130 4942..1!) 
494339 4!'14439 4!H.53!1 4!H609 
404619 494629 494830 494631 
494fi32 494633 494634 49163.5 
494636 49lfl37 494638 404fi4!l 
494659 494669 494679 494689 
494699 494739 494830 494939 
495639 496639 4!l7639 408639 
499639 

Sabah kahvaltıaında 

Hallı sUtten, bUyUk bir itine ile 
hazırlanan nefis ARI Bls kUllerlnl 

.ı;:: her acıktığınız anda yiye b ilirsiniz. 

~'- . 
Bil kalori verir. 
Besler fakat · $İ$manıatmaz' 

ı-

İ~Gİl.TERE K.UPASI 1 t~.\.L MAÇJ - İn,ııiltrrrde y:ıpılan 1954 İngiltere kupası final maçın
da, \'e t Rromıch Albion, Preston N'orht')i mağlüp eduelı: kupayı almaja muvaffak otmuetur 
l"ukarıdakl resimde, Albion &olarığı Grorı::e Lee, <salda) topu aant rafor Allen'e ilk golil atmak 

ıizrre uzatırken görülmektedir. 

Profesyonel ligin 4 üncü haftası 
~------------_... _____ .......... ~-----...... -~-~---......... -----------~-------------......... 

Fenerbahçe bugün 
K. Pafa ile karfılaf ıyor 
Adalet de Emniyetle oynıyacak 

Profesyonel küme, dördün· 
cü hafta maç~anna b'.lgUn Dol· 
mahahce stadında devam edile 
cektir. 

Arlalet • Emniyet 
Gunun ılk maçı A:ialetie F.m 

niyet arasındadır. Saat ıs de 
yapılacak olan bu matı. Ada· 
Jetin rahatça kazannnsı mlim· 
kündUr. 

Frnerbahçe - Kasımpa5a , 
İkinci macı, saat 17 de Fe

r.crbahı;e ile Kasımpa5a oyna· 
)'acaklardtr. 
Bilindiği gıbi birinci devr e 

maçıarında Kasımpaşa, kuv· 
velli rakibine karşı• çok canlı 
bir oyun çıkararak tahminlerı 
aıtü t r.den bir netice almıştı. 
Kasımpaşa ikinci devreye de 

ga) et canlı başlamış ve lig 
liderine karşı al d ığı Ber;ı ber· 
Jikle, her :z.aman için tehlikeli 

Bisikletçi olan atlet, 
dünya rekortmeni 

Stockholm, 7 (T.H.A.) - fs 
veç'in eski &ampiyonlarından o 
lan meshur atlet Arne Ander· 
son, geçen glin yapılan bisiklet 
mlisa bekasına istirAk etmis ve 
bu mlısabakada !kinci gelme:e 
muvaffak olmuıtur. Halen ~G 
vaeında olan A. Anderson 1946 
&enesinde Gunder Haegle be· 
raher profesyonel olarak iUn 
edilmistir. 

Davis kupasında 
Macaristan, Yeni 
Zelanda'yı yendi 

Budapeste, 7 (T.H.A.) - ?ı~a 
caristan ve Yeni Zelanda tenis 
takımları arasında yapılan Da· 
, ·is kupası karşılaşmaları ~onun 
cıa rakibıni 3-2 yenen :Macn
ristan ikinci tura kalmıştır. 

bir takım o'duğunu bır kere 
daha ispat etmişti. 

Geten hafta Adalet kar§ı· 
sında galibiyeti kacıran sarı • 
lAdYertlllerin. bugllnkU maçta 
,ayet temkinli oynamaları 
lAzımdır. 

Fenerbahçenln bugiln kaza 

Harlem' lilerin 
Yeni Avrupa 
Turnesi 

Paris, 7 (T.H.A.) - Her se
ne olduğu gibı bı.; .sene de Av
rupa'da bUyUk bir tume yapa
rak olan meşhur Har~em Glo · 
be Trotters'in bu defakı prog· 
ramında hilyiik de~ işiklıkler 
mevcuttur. Bu trup ilk defa o· 
larak 10 Mayıs Londraya v.ı· 
racak ve 21 Hazirnnda da Av· 
rupa 'da ki turnesiııl b itirmiı o· 
lacakur. HarlemJıll!rin gidecelır: 
leri yerler, Londra, Fransa, is· 
\'İçre ve Almanyada muhte:ıf 
~ehırlerdlr. Henüz tarihleri tes 
bıt edilmemi& olmakla berabe: 
Harlemliler, İtalya ve Avustur 
ya'ya da gideceklerdir. 

Brezilya milli takımı 
hazırlanıyor 

Rio de Jenerio, 7 ('f.H.A.) -
Dlinya kupasına hazırlık mahi 
\etinde olmak üzere Bogota -
nın Milıonares takımı ile b ı:
antreman macı oynayan Brezll 
ya millt ııkımı 4-1 galip gel· 
me.slne rağmım tatminkAr bir 
c.yun çıkaramamıştır. Brezilya· 
lı lar bu m:ıça şu kadrolarile 
çıkmı§lardır: 
Casthılho - D. Santos, N. 

Santos - Ely, Mauro, Bauer 

r.acağı galibiyet oyunun bekle
nen normal neticesi te11kki ;dl 
Jecektir. Fakat öy.e •ahmin e · 
diyoruz ki, sarı • lAc!vertbler 
galibiyet için bugü!l Kasımpa
•a karşısında sıkı bir mlic!de· 
leye ıirlemek ve hayli yorul· 
mık zorunda kalacakı ordır. 

Orhan Şerei 
Macaristan' a 
Davet edildi 

Ankara, 7 (AXKA) - Geı;l'n 
lerde Yugoslav futbol [edera .. • 
yonu tarafından Yugoslavya'ya 
davet edilen fedl!rasyon başka 
nımız Orhnn Şeref Apak gelen 
bır mektupla Macariuan'a d:ı· 
vet edilmietir. 

Orhan Şeref Apak. yakın:fa 
Budapeste'de yapılacak olıı.n 
inı;iltere - Macaristan maçını 
takib etmek üzere şeref misa· 
firi olarak davet ~il:nektedir. 

Bu da futbolUır.üzün Avru· 
pa'da kazandıRı itibarı ıısster
mek bakımından tipik bir ör
nektir. 

R. Turpin artık yarı ağır 

siklette döğüıecek 
Londra, 7 (T.H A.) - Ge· 

çen pazar günll Ronıa'da İtal
yan rakıbı T. Utriye 30 unt>u 
~aniyede nakavtla yeni1er3k 
A nupa Orta siklet şamplyo:l· 
lu~unu elinden kaçıran İngil:t 
boksörü Randolph Turpin bun· 
dan sonra yan a~ır siklette dli· 
liişeceğinl bildirmiştir. 

- Julinho. Humberto CPinı;:a) 
Baıtaıar clndlo' , Rodriguez. 

r,----------------------------------------....;...~~~~~~~ 
ın .sesi biraz sertte idi. Bu suretle neticenin ağırlı_ 

~ını unutturmak. sonunda ~e-. 
lecek akıbete alıştırmak mı 
istı~orlardı insanı:' ' 

Komiser masasının gozünu 
çekerek bir EeY çıkardı. Bunu 
Guy'a uzatarak ıBu sizl,n mi?• 
diye sordu. 

Bu Guy'ın pasaportuydu. 
Hayret ve şaşkınlıkla elindeki 

1 
pasaporta bakırorrlu. · ,Evet, 
ama .• <li ·e kekeledi. •Bunu ne 
rt'de buldunuz. Sizin ellnizc 
nasıl setti?. 

Komiser dikkatle onu slitll 
yordu. cSiz. kaybetmemis mir 
dınizh 

•Hayır. Bende olmayan bir 
şeyi nasıl kaYb~ebllirdim:• 

• Bunu on defa ne zaman 
gordünüz?• 

•Le Bourget hava alanı~da .ıı 
Bu ne biçim bir oyundu? O· 

nunla alay etmek, _§aşırtmağ:ı 
çalışmak mı istiyorlardı? 

o:Lütfen hunun sizin elinize 
nasıl ı:cçtiğini izah eder misi· 
niz?ıı diye sordu Guy. 

•Cok tuha[ Mö yö. Çok tuhaf 
öyle bir ırsarlüf ki nasıl iıah 
edece#imi bilcmi~ orum.ıı 
cAnlıyamadım . 
ırHerhalde farkında olmaya· 

rak rlil~ürmll~ olacaksını z. Na 
muslu. kanun& saygı du ·an bir 
vatandaş tarafından buluna· 
cık olsaydı hemen biıe iade 
edilecekti. Fakat hiç de {SyJe 
olmadı .• 

cPeki nasıl oldu~• 

aÇok tuhaf. Bunun nasıl o 
ıupta bizim elımiıe dlişlUğUnÜ 
kat'ıycn tahmin edemezsiniz. 
Bu sahah serseri yataklarına 
yaptığımıı baskınlardan birin· 
de e'e geçen şfiphehlerden bi· 
nnın ll tUnde bulduk pasapor 
tunuzu. Bu adam uıun zaman· 
dan berı Amerıka~a gitmek is· 
tiyor fakat bir takım formali 
teler yi.ıztinden. kAlıtları eksık 
olduğundan vb:e alamıyordtı. 
Fakat bu sefer sizin namınıza 
olan klığıtları kendisi kullan· 
mak üzere hazırlamıştı.• 
«Anlayamadım. • 

4Önce pasaportu ona sızın 
nrdiğinızi zannettik. l\Tosyö. 
Yani ona satmış olab!lirrliniz. 
Çünkü i~lne yarayabilecek bir 
pasaport içln beşbin dolara ya 
kın parayı iözden çıkardığını 
biliyorduk. Kendisi sa~ salim 
Amerikayı ulaştıktan sonra siz 
sefarethaneye müracaat ederek 
@asap.ortunuıun kaybo'ldu~u· 
nu bildirip kolayca bir yenisi· 

-45-
ni çıkartabi!irdiniz.ı 

Bir kaç dakika ev\'el mti~hiş 
korkunun pençesi altında kıv
ranan Gııy şu anda bliytık bır 
rahathktığa kavuşmuş olmanın 
huzuru içindeydi. Kaçakcılık 
meselesi etrafında bir §ey bil 
mediklerlni anlamıştı, 
Hayatında ilk defa gülfiyor_ 

muşeasına büyük bir sevinç du 
;>ara1' cHayret.ıı dbe söylendi 

~Evet, ciddeo hayret.» Ko· 
miser dikkatle Guy'ı süzüyordu 
Yalan söyleyip. sövlemed iğini 
anlamak istiyordu herhalde. 

•Pasaportumu nasıl elde el· 
ti dersiniz?. 

Komiser koltuğuntia arkası
na dayanarak ellerini kavuştur 
dıı . cBana kalırsa kaybettiği
niz pas&port namuslu olmayan 
bir "atandaıı tarafından bulun 
muş olacak. Serseri yalaklariy 
la temasla olması kuvvetle muh 
temel olan bu kimse eline ge 
çirdiği malın kıymetini anlıya· 
rak hemen harekete geçmiş.• 

Guy başını sallıyarak güldü. 
ıHayret, cidden çok tuhaf.» 

Polis komiseri de güldü. ıE 
vet, çok. Benim blldıt:;ın karla; 
böyle bir şey ilk defa ,·ulm bu· 
luyor .• ~çeği yilıünde bir ser 
de bulurum belki ümidiyle dik 
katle Guy'ın yüzilnıi süzüyor 
du. Sonra bir parça öne doı:ru 
abanduLe Bourget'de olduğu· 
nuıu so~·lemiştinrz.• dedi. 
ıNew Yorktan mı dönüyordu· 
nuz.?o 

cEveb 
Bu da ne? Bunun altından 

bir ft'Yler mi ~ıkarmak istiyor 
Jarrlı yoksa. 

alş için mi, ziyaret maksadıy 
la mı gittiniz?» 

«Ailemden birini ıörmek i · 
çin gitmiştim .• 

cAnlıyonım. :Mösyö, bana 
Fransada ne yaptığınızı söyler 
misiniz?. 
ıPaaaportumda da ıördllfU· 

nüz. ,ıtibi turist olarak memle 
ketinizde bulunuyorum.• Guy: 

ıOnu biliyorum. Maksadım, 
mesleğinizin ne oldulunu öl· 
tenme.kti.ıı 

cHenüz bir mesleğim yok. 
Yaıar olmağa çalışıyl)rum.• 

ıGarip bir meslek. O ha'de 
bir şey daha .sorabilir miyim? 
Burada ne ile ıeçi!\iyorsunuı~ • 

•Ailem ..... • diye söze basla· 
dı 

ııEveı ... 
cAilem bana para gönderir ... 
cHah ha Çok tallhllsiniz. 

çok talilılisirı!z ıerçekten aile 
niı: !\ew York'tamı oturuyor?• 

•Evet.ı 

Komiser bir kaç dakika sesi
ni çıkarmadan oturdu. Göıle· 
rini masaya dikmiş dUşllnllyor 
du. Guy bundan sonra nasıl 
suallerin geleceğini hesap:ama 
ğa çalışıyordu. Asabı gittllı:çe 
boıulmağa başlamıştı. Polisin 
kendi hakkında zannettiğinden 
dt' çok ~eyler bildiğini anlıyor
du. Fakat onu bu şekilde oya
lamak, kendi sözleriyle kapa
na kıstırmak istiyordu. 

Komiser önündeki kAğıda u· 
fak tefek not a ldıktan aonra 
pasaportunu Guy'a iade etti . 

•Buyurun )Uisyö.• dedi. • t•e 
ride daha dikkatli olacdınııı 
ümitederim.• 

Gitmek Uıere ayağa kalkmış 
tı. 

(Devamı var) 
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İthal mal.larınd;~
2

fi~~f i~;~jht~biı l' .~~~~~b: 
edılenlen venyoruz :~ ~~;~~:e Frangı 28::~s~~ 

E. P. t:. '8 d ıhıl memleketlerden itha cdı'en madde erden 
tııı:ılarının E P. L'. dıs1 memleket erden ıthal edi en madde c· 
rin hep ının fıv t kontro tine tabi tutulduğu malumdur. 

T1caret Odı> ı rı~at kontrol'enni ko a\ }aştırmak mak adıy c 
bazı maddelcrın 1 hcı fı)a 'ıırını tespit ctmi~ bulunmakt3dır . 

Fı)at arı te pı: edı'en madde!er arasında çımenıo dcmır 

kereste. duı a ıt ve çırko hı unmaktadır. \.• 
E P. L'. dı ı me.n'ı: '"''erden (Mı ır harıç) ithal cdı Ptf!k 

~lmento C. 1. F. 1 • a:l'ı•ıl 23 dolara kadar ta~dık edı'ccelı.ti~ 
Ancak buna kon o·o~ ul\ \ f.' saıre masraf arı o arak 50 cent ıı:ı. 
ve edilecektir. 

C. ! F. Kar.ıdrn·ı lım:ın·arı 24 75 dolardan, C. i. F. \ de· 
rıiı 'imanları ısc ?4 do' ar, an ı:rtirtı"cbi ec-cktır. 

Mısır'd:ın ıtna: ed:'ccck çımcnto C i. f'. 21 5 clolardJn ka
bu edilecektir. 

E. P. U ve b· ha sn rransadan ilha' cdı ccck demirle,. f'' 
O B. baz o arak 80 do :ı:dıı·. Ekstra ma raflarla bırlıktc C. İ. :F. 
İstanbul 104 dolara k:ıı:1 r kııbu' cdı ecektır. 

Dura'ıt E P t:. rlı•ı metre karesi C 1. 'F i tanbul iııanıt 
!10 ccntten itha eçlı'ch.:eccktır. 

Çınko E P l'. d.~ı C. i. F İstanbul 360 do'aı dır 
'Kere le E. P V dı ı nırm'eketlerden ) apı acak ıthalit cin • 

Jerlne gore eh I(' tc pil <'d:imıştir: 
C. t. F. İslanbu' o ınak üzere, Tombante 'c\ ante mclı e kü

rıD 60 dolardır. Tomban•e ::ntimctrik metre kupü 57 do ardır. 
BaU\\ are metre kıip:ı '13 dolardır. 

Op'ata. met~e kupU 52 dolardır. Fınlfındı~ a çıra'ı 'e be) .ız 
Std. 1''. metre lcuı:ü 21)(• dn':-ra kadar ilin 'erı ecektir. 

Romanya' dan . 
ithal edilecek 
Maddeler 

! Switch muamelesi .. 
1 Onlenecek 

Bazı ihraç maddelerını:zi.1 1-ıa 
k kı mustehlıklere b:ı•k.t mem· 
leketler kanalı) la e\·kcdı,d ğı 

Eokonomi ve Tıcaret Bakan· gortilmekted·r. Bu g 'Jı \\ ııch 
lığı tarafından Romanyadan )a muame elerinın yaptıilı z.ar.:ır
pılan taleplere 30 nı:.an 1954 ar ara ında bilhas a fi)<1tl:ıı ı· 
tar1hı itibarı ıle 15 mibon ~i· mııı sun'i oarak yuk "''mP~ı Vt' 

ra ık tah:.ı )apı mı')tır. Tah- E. P. t:. memleketler n~ Jlan 
l:ı yapılan maddeler n taııfe ihracaıımız1 daraltara nıııbade 

ve istalıst k numaraları ı:e ı· ıe ımkAn:arına set çcKm!!:.l ıh· 
sımlen aşağıda gösterilm: tır: timalteri belirmektedir. 

274/832-834 işler kasalar. Bu ebeple iktısat ve 'ı'ica-

100 Florın 3.68.40-73 68.40 
100 Drahmi O 3l4-ll.3:l4 
ı Çrıcosıo ... ak K •r 5 5G- S 50 

>O l8vıçrf' K ır 54 12~0-54 12 50 
'ö 1 f'\IZI İ 1 \11\'lt ı ım 

.: ıı "' \T' T'ı\11\ iı.ı\ r 
S vas • Erzurum ı ZO 85 
.Sras·Erx~m 27 208.5 
1941 Dem r olu ı 21 35 
1'>41 D mir oıu ıı ı l 
l'Ml bem!.r)olu 111 2:ı 45 
il.! ı ı Mudııfaa I • 15 
:.mı ll.!Udafaa il 21 50 
'-1111 MJd:ı.faa 111 21 ';'O 
Milli Mudafaa iV 21 90 
Zlrııat Banka..1 I 'I 50 
Ziraat Bankas il IOi Ol 

.... b t"\ 1/1 i ]',\11\'ll,l.ttl 

1q41 DemlrlOI 1 v I 103 3' 
Kl\lkınma l 103 40 
K&lkıoma lI 103 hl 
Kalkınmv- ili 103 40 
1048 İstikra ı 1 10' 40 
1948 Tah> ili ll 103 00 
1049 Tahvili 102 40 

'"~ S t\IZll IAll\llltlt 
lll4B itrllml eli 22 00 
ikramı eli M ıda raa 23 40 
ı r 041 D Yolu IV 10!! 00 
ıns:ı Tahvili 100 8!I 
ı 51 Tahvili ıoo 'il 
Ziraat Bankııııı lII ıoo 00 
Z raat Banka ı ıv 104 00 
Ziraat Bankası V 103 GO 

tl\~kA ıılssrrı.ı.KI 
T c Muk~ Bankası 2 ııo 
Oa"tlntt Bankası il ı28 00 
Obllga ;on And. I·D 160 00 
O;;manıı Bantaaı ı 10 0<1 
r ırıı: KrPdl 128.50 
Sana\"1 Kalkınma B. D8.5'1 
İş Bankası n M oo 
\'apı ve Kredi nankuı N. 16 00 
Akbank T ..A o. 1320.00 
Tilrk rıcarct Rankaaı srı 15 
•rsıar rımrnto 4500 
Sıırk De ırmenlert 3!130 
ı• \iti" 11011 s \ :>I l.TI' f h \1 l 
(1 ı kilo altın 414 000 Fr 
(1 ı Dolar 3.58 Pr. 
"Hlll~' 1 t'll \S \ 0 ~ llÖ \ILl,l.K 
Ttlrklsch·Accc· m ı&SO·lli30 
f ransız Fr (63) 100 
Dc;'ar Efekti! 60~·610 
Dolar N '\' Amerlknn 632·b3J 
Ster.in Elek •! 
lsvlçre Pranı:ı 

'' KHl ""l \l.flN 
R~M 
Hamt 
Gulden 
Vahi~ 
A iz 
ın~lllz Lirası 
:>apolyon 
B. Horoz: 

lh.\llAlU 
ss 70-~.SO 
43 00·4' 10 
46 70·4G 80 
48 00.48.2S 
47 7S·48 00 
bl OO·S2.00 
<15 7S.45 O\I 
45 7!1·411 uo 

1'11.l;F. Al.H~ thAll,AKI 

Dtı:U&O 
M"t.alko 
Standart 
KUlçc 
Yerli 

:>;o.U ıs•ıe ırsplt 

733·73S 
7~.1·':'~0 
731-732 
731·732 
731-732 

edildi 

283/888 odun kömürü. 284 ke· ret Vekaleti E P. U. dı~ı mem· 
resteler. 295 998. 999 al'!aç do leket ere )apılacak ihıJca: ıdn 
kumacılık nıalleme:ıı. 302/1010 o mem eketlerin dahili st nliı 
ağaç kunrhra çıvısi, 324/lOiO- kinde kullanılacağına daiı :·e,· 
1073 ambalaj kağıdı 328 1076 ıni nıakam:ardan alına.~1!< bır 
-1078 muhıeiıf kAğıtlar. 341 belgenin tenıinıni \e a)nı za-
1109-1112 karton, 469/1531- manria ihracatı )apaca. fırma· 
1538 çımcnıolar. 483/1587, IJ83 nın ıhracatt:ın ltibar~'1 l'lamı 
karo fayans. 497 1635-1639 ıki ay zarfında bu matla'"m e\ 
pencere camı. 511/1677-16i9 kcdılen memleketlere fır "n ıt· Macarı'stan'la 
B camı mamu iıt. 535 1818 ka- tın edı erek ııiımrilğunun öden· 
lorıfcr rad)atöı'leri. 535/1819- dı~ ne daır alakalı •iımrııkte'l 

1
. I 

1823 elekır k ocak an. 53J/18 ·ı ;'•nacak bir \C ıkan n "k o? ıme ıcaret an as mas 1 
fitıllı gaıocağı. 538/18U-l85i sını ııı ı ko mıı lu r. ı · ·k 
el alctlerı. 54j 1880 :ı;aıeıne ı~ Anka 7 <D H. ) - 1 ti· 
neler", 552/1910 A "'emıcı fe· ---il- sat Vckal('ıi on )aptıı,:ı bir ı:ıh 
nen. 647 2282-2283 ıc brı·. DIŞ MEMLEKETLERDEN s ~ıc Çeko fornk:.adan tO m I· 
633 2333-2334 yaş \e kuru pı~ yon 1 ralık ıhalat ıç ,, mu;J:ı-
ler, 698 2536 parafın. 2-136 .\ GELEN TEKLiFLER de \Crdiğı malumı\ur. Bu ar:ıda 
vaze n. 702-709 \ernık \e bo . İktı atı Vckaletı :\!acar •.rnla 
yalar 71.1/2630 sudk:>st·k. 710 ll r.nrı \rnauıl da ~eni bir ticaret :ı,•:ıc:ııa ı 
-852 kım~ e\ i maddeler, ;ısJ! ;\laıamr.t ffı ;ın) ;;, Rouır.,aı d ~ apmak uzerc hareke'ı• geçmiş 
2762 karpit. 817 2314 ka ~lit. 1 r~lber~ .ı . ıor bulunmaktadır. Bu 3'1 1J"m.:ı i· 
R53/3303 ::ına.)ide miışıa.ncı fR.\:\( J<. çin :\lacaristanın ,\nkara t l.'a·. 
:kim) ev! maddeler. Mazamet > linti vr. taranmı ı ret ata es' le İktı at Vekı!leti 

___ ,0 'e )ıkanmış )ıin satahılccec.ını tem-iıc·ıerı arasında ·tenı·n o 

MlA:\Jtı E uonE~ 
'J.\H\.İLLER 

Dün Kambl.ro Boraaaında m:.ırm•· 
le ı;oren tab ... lllcrln kapanış f.atıa. 
rı l:td• ı;östt'rlimlsUr 

Yüzde S raıı:ll 1953 lstlkraı:ı 100 ~ 
llradan, Ziraat nankaaı nı 100 11· 
radan. u de a raı ıı Kalkınmıt ıı. 
103 otD liradan. J1l de 7 taızıı 10.;ı 
D D Y. w 22.-u liradan. :.ııııı ım
dataıı I 22 15 ıtradan, ll. 2ı.70 il· 
racıan, IV. 21Jl0 liradan muamele 
,örmUştur. 

-o-. 
ihracat durumu 

3 nıa:r ıs 1954 paı.ırtesi giı· 
nu Tıcarcı Odasından fo'ob. 
478.424 lıra değerınde 13 adet 
mense , chadetnamesi veı :lmış
tır. 

Alman)a:Ta 17,115 ıra değe
rınde 436 kılo bağırsak; 

Bırlc~ık Amerıka:r a 24,360 ı. 
ra dcğcrındc 3302 kılo ta\san 
po:.tu. 4410 ıra değerınde 240 
kılo 'ülcıası. 22826 1 ra değerın 
de 25 ton maH ha~has: 

ı~ransa} a 3794 lira rleğerin· 
de 120 kılo luletası, 28 800 ıı
ra değer nde 10 ton ıç fındık; 

İngiltereye 1 i7 084 ıra de
ğerınde 24 255 kılo tırtık; 

~lı:ııra 1372 ı ra dcğeı nde 
700 kılo ç.roz: 

Noncçc 6132 !ıra değerinde 
283 kilo bağırsak; 

bı rliri~or. lunmaktadır. \nla ma eskı an 
Jean l.rn1011 la matara ek olacak "e bHhas-
Rue Ernr ı ol\'a) ~a 3-4 avlık kıır~ılıklı b r mü 
s.ı Dol hain P ro\ inı e b:ıdele)ı ihuva edecc1<tır. Mgca 
De I.ıege - Rl:U:ıQt E rislandan bi ha a ,10•'.i~! ı 'I. • 

23 l a~ında men ucaı bo~ a raat \a~ıtaları. traktör 'e pul· 
t kııı )enı dıplomıı.sın ı h:m uklarla ) crlck paTçalar ı hal 
bir teknıs)en fabrıkalarım.zda edilme i istenmektecı:r. Buna 
iş arıyor. kar ılık olarak bu memlekete 

her nev gıd:ı maddeleri se\'ke-
Emilio Tabah P ilpo. dılecektir. 
na I.ayetana, 17 --0-
narreloııa - EsP,\ :\A niR ü n:-o ,__. 'T'.i< \lu,r 
Pamuklu reyon ıplik. kau-1 HE\ ı.Ti <.niHm 

çuktan tıbbi malzeme. elektnk Be\rut 7 (D HA ı - ıtı'>ı:an h • 
malzemes , mantar tek ıf etmek kfımctırte )akından al.Alta ı na.-

1 
· 1 k kamlardan a ınan malCımat& ııur 

tedir. 1 gdılcr e temas e·nıe ı.libnan h lkfımeıı ~akında Anl:llrı' 
istı~ or. >" bir ticaret he~otl ı;onderee~ktlr 

,Julrs nirtsth, 
H9, h enue \'irtor . llııgo 

Pari 16 e - J 'HA~CE 

Toprak sana) ıinde kullanı· 
lıın fılct \e makıneler teklıf e
d } or ar. Bu kabı! ana) ı !.Je 
uğra anlara tema:. etn1ek ıst.· 
)Orlar. 

Jo e Ral:ırl lll ar< o, 
Calle Rııllen 95y 97 
Hanelone 9 - t~SP \:\°,\ 

Sırınga, şınnı:a ğm\ •rı \e 
cı•ı rahı aletler ımaı ettıklerını 
bildirı~or ve Ugı'ı er c temas et 
mek isııyor. 

Lübnan Tlraret VekAletlııln ~errı ı 
rakamlara göre 'I ürk • 1 lhnan ti· 
caretl şimdilik u.decc Türkl\Cl le· 
hine lslemektedlr Ru bakı'l.dan iti 
memleket arasındaki anla nıadl\ blı 
dr-4.l !klik ynpılnum r.arur dtr l.llh· 
nan anla<mad.s vapıla ıı: d~l lk· 
llkl~rle Ttırktyc pazarlarına J- ıa 
fa la LUbnan ma ı ıı;atmak istemek• 
tedlr H"~etln hareket tarltı ı.enu 
!!iıklanm;:a;.;;;m::.;.ı~r.:.'.:.;.r;._ _____ _ 

Sabı. 
50. Boule\arrl dr. l'ari 
C.\5'ARl .. \~('A 17 

Zcyunya~ fabrıka ınıla ve ra 
fine işler ndc kullanılan teç· 
hiza t SJtma k iıLl.'re ilgililerle 
tema etmek ıstıyor. 

Polonyaya 192.531 !ıra değe· 
rinde 75.265 kılo ) aprak tutun 
ihraç cdilmi tir. 

, - s - J9~~ 

4 mayıs 1954 :ıalı gunü Tıca 
ı et Odasından Fob. ı.o 19.491 
lir.ı değerınde 16 adet menşe 
chadetnamcsı \eı ılmi~ı·r: 

Almanya) a 43.400 lıra değe· 
rinde 5541 kılo boğana ı derııoi; 
4956 lira değerinde 900 kılo 
yaprak ttltun; 

Bulsarıstana 59.875 1 ra dc
lcrinde 25 ton ıç ce' ıı., 75:!02 
lira değcrınde 40650 kılo paçav 
ra; 

Çekoslovak) aya 426 800 !ıra 
değerjndc 100 toıı vc.pı·ak tutun· 

Fin~udiyaya 179 200 lıra de 
~erinde 400 ıon kuşyemı: 

İngiltere:rc J 15 902 !ıra değe· 
rinde 25 ton tiftik; 

italyaya 4650 !ıra değcrınde 
5 ton acı çek rdek: 

Polonya)a 105 034 ı ra değe· 
r ndc 40 774 k o ) aprak ıu-
tun: 
Yunanı tana 18:!0 tıra d<'~I.'· 

rınde 2600 kılo tillE' tı:ıl k 26321 
lıra de crınd~ 1100 kılo çıı oz 
ihraç cdılm şur. 

!'iıll lu: 
liu cıay O!!Aln Dokme Kll05U 

Yumuşa.. > 
crt 

Yunı IUka • 
Suaam. Çuvaı:ı > 
Cnlz iç t.;lenmlş 

Un E E. 
• !; 

• I ct neYI 
• orııın 

> 

R moı K1loa1.1 
Kepe > 
Be:ru peynir ) a~lı taze Teen. 
Beyaz peynir tam la ıı taze re. 
Be}az peynir yarım )atlı 
Kşar pe) ntrı tam raııı Kilosu 
Kaşar peyniri :ralilı Trakra > 
Keten ya~ı Türk re. • 
Zeytınya ı E E Nil. le. 

T-ur>aıı 
Vlta 
Sana 

E. Na Te. 
Rafine re. 

Yumurta 
Tı!tık Anamal 
Yapağı Anadolu ı;;ırk•.ıı 

Yapa#J bO?. 
Ko ın derlal T K k'~&p 
Porsuk dertaı ç ıru 
Ko) un barııaaı ı el 
Keçi baraa~ı 1 eı 
Ku • banı ı I cı 
KOTUn bar l il el 

• 
• 

2683 
33 
34 5 
34 75 
ıoı 
205 

3300 
3150 
307S 
2513 

18~ 

ıs 

3200 
4000 
2700 
430 
3&0 
205 
288 
280 
2l!.\ 
230 
270 
300 

10000 
610 
300 
220 
1?11 

1650 
100 
70 
25 
75 

Kuruştan 

> 

> 

• 

• 
> 
> 

> 

• 

• 

2l5 
4000 
332!1 

2925 
20 

3!!00 
4100 
2!lSO 

42U 

281 

10300 

22!1 

1700 
17~ 

.100 
&o 
90 

,, ,, 
• .. 
.. ,, 
,, 

• 

• 

/ 
-------------------------------- 1. 5. 1~ 'V.lT.lN 

Kışın ayazında 

ya!m Slcağında .. ., 
Cl"l't. ~ 
d §\ 

Bakırköy Eski Baruthanede 30.000 Nufusluk Küçük Şehir Ku~ul'?'~r 
hane Kar~ısında ve londra Asfaltı Üze rinde Yeniden Parselledigı~ı~eki P. 

d A f it üzer•" .ı lf ye kadar Satılan Arsaların Fevkinde ve Tam Lon ra sa 1 •• 
0 

ırı"" 
!arımız Yarınki Pazar Gününden ltiba ren Satışa Arzedeceğinı ızı S 'I 
rilerimize iftiharla Müjdeleriz. 

BAHÇELi FERAH EVLER ARSALAR! MÜESSESESJ 
:\larpuççular Bli> ük Şı~eci han 18/19 'fe'.efon: 2:3919 -.cı 

Palar sıünu saat 9 dan 17 ye kadar her saat başında 2 otobü~ Beyazıt Dı. 
ka'.kacaktır. ~ 

Gıda Maddeleri Aluıacıt 
Trabzon Nümune Hastahanesi Baştabipliğindeıı :~J!I 

Xo. Cin~i tilıi.tan Tutarı 

Liu Kr . 
Geçiri teminat 

I.irıı. l\rŞ· 

Yazın terli terli rüzgar· 
da durmaktan mütevel· 
lit kırıklık , .e ba~ ağrı· 
Jarını Grjpin izale eder. 
Baş. uiş. atlalc ve sinir 
at?:rılarım te~kin eder . 
Ha\ anların muanen za· . , ~ 
manlardaki sancılarına 

kar~ı fa\dalıdır. .. . 

MİDEYi 

BOZMAZ, 

KALBİ VE 
BÖBREKLERİ 
YORMAZ 

• 
süratıe hazmolur 

......................... !~ 

Ayni zamanda sıı~fi~I' \C şehre l~ı.ım olan çcşit'i c~~a 

AÇIK ARTTIRMA İLE FEVKALADE SATIŞ 
9 l\la~ı 954 rn.ır ,unG saat 10 da Kadıköy Bo ıancıya gı
den tramva~· yo'unda Çııtalçc~me durağında 444/2 No.lu 
Pembe Vıllanın bırınri k:-tında me\cul \e muteber bır aı'e
~e ait e ~a'ar c:cık arttırma i'e .atılacaktır. 

9 parça ı b:r yemek oda takımı, i parçalı fıldı i renk i 
hasır bir salon takımı. ma~if marnndan mamul İngılız 7 par· 
ç .. lı :;a on, defa m•sıf nı~Yun 4 ko tuk, masif ma\'Un bir ber
jer, a} rıca hLy:. kaııapc ve kolluk takımları, Kristofl 102 
parçalı çatal b•ç:ık ku'tldr Ye ayrı parç:t'ar. anda'ya'ar. 
oyun ma aları. 'l:ırketcrı masalar, nıe;ıhur Tiirk ress:ımları 
])r. V. ,\r,,,lan'ın \'e J\R'ımıkoğlu·nun F:~panyo! res,amt, Ju'io 
Pcrez'in Romro, Scrontı'r.un F'ı·ans Ylclanrl'ın lıakıkatcn 

kıymetli tabıo·arı llnrlerwood daktilo nıakine~i e'eo;:trik ı 

çama ır makine:.! v,. h:ı'ı slipürgesi. havaga;ı.ı fırını oz ı :'ı ve 

air ha~li kri~tal ve n•rı<len par~·a'ar. çay takımı, Tlıonet 
portmanto. Mıihpte; l·ri~talli :.·aııhane ve koltuğu, \'iya'1:ı 
kadın yazıhane•i. hııyll tııbak ar. nzo'ar \e bib1olar, ~parta. 
Keşan. Şiraı ve sa!rc tat•n ve eccadelcr, pazarlık i e satı· 
tacaktır. ill••• Muame'eyi vapan ..\. RABiKYA:\'. Tel: 412:?1 ••1111' 
,. STAJYER MEMUR ALINACAK • 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 
UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Bankamıı merkl.'7. ve ~ubelerinde ı;alı~· r n-... ' Uz.ere en 
az lıse derecesinde tahsıl görmüş olanlar arasında müoabaka 
imtihanı ile l!lzumu kac';.r 'lajyer memur alınacakttr. 1954 
) ı'ında lise~ i il;mal edC'C·rk o anlar da bu mü aba kaya katı· 
· a bilir' er. 

.\lü~abakaıfa kaz:rnanl::rın Q(•retlerl ınu\'affakiyct derece
lerine göre teshıt edi't.C'c•ktir. :\le !ekle i'gili yilk ek tahsil 
mezun arı i'e Iransızca. in:iliırr ve almanca di' erinden bı· 
rine bihakkin vAkıf o'anların ücret'eri. bu hu u Jar gözönün· 
de tutu arak tc,.bit o'unıl.'aktır. 

fmlihan!ar yazılı o'arak 7 Haziran 1954 Paıartesi günü 
istanbulda Unwm l\Jııdurlüklc ve \ nkara, İzmir \'e \dana 
ubelerimizdıı •:ıöt 10 l'a yapılacaktır. Yazılı imtihan:\:ı mt•· 

\•affak olan'ar r:;rıca ~c;,. n imtihana tabi tutulacaklaı·dır 

1 tckli'er•n 31 Ma, .. s 19.'>4 ak.amma kadar lctarıl)l•l. B.ıh· 
çckapı, Yeni J'nstalıane cadde indeki Umum !\Jıid!ir'ül\ h·· 
nasında Zat İş'rr! nıiidiirliığüne \'eya Rankan•n Ar.kara, 
\el ana \'eya izır.ir Şıılıc•erint. basvurarak tahsi' .iıırnmı:'lu 
gösterir' ,.e~ika.'ıın ibrııı etmP.leri ve ierckli ta 1cp1amcleı ı 
doldurmaları. 

1 Tip ekmek 
2 Koyun eti 
3 Sığır etı 

40.00f Kilo 
16.000 
8000 

Karaciğer 
Ko) un paça 

50 • 
150 .\det 

4 Xi a:ıta 
Biskü\•ı ycr'ı 

Arpa şehrıye 
Tel ehriye 

:.!00 
80 

500 
200 

5000 
1000 
3000 

Kılo 

1 

Çubuk makarna l\o. 2 
Mercimek ~ e il 
Kuru üıljm No. 10 
Kuru Kayısı Malatya 
Toz şeker 
Buğday unu 
Pırınç Tos)a (Dıbck) 
Pırlnç unu 
irmik 
Kuru Fasu'ye Ho. oz 
Kuru Bam~a 
Domates ::.alçası 
Tuz 
:-;ohut ispanl o' 

5 Ze>tin 
Çama~ır soda ı 
Beyaz abun 
Ye i' sabun 
Reçe (Giıl. ka~ ısı 

Şam fıstığı 
Ku üzumü 
Ze)tinyağı 

Vı ne) 

800 
l.ı.ooo 

1.000 
12000 

1300 
300 

4000 
25 

1.)00 
:?000 
2ouu 

200 
500!) 
5000 
1300 

700 
• 20 

20 
500 

" 

11 

J) 

" .. 

ıı 

• 

6 Ta\'Uk 
Pılıç 

Yumurtı: 

1000 Adet 
200 .. 

20000 

7 1':rımış sadeyiiğ 
Tereyağı CTuzsuı) 
Beyaz peynır 
Ka.ar p<"ynıri 

8 Yo urt 
Sut 

:5000 Kı o 
500 
500 
:!00 ıı 

20000 ıı 
20000 l> 

9 Odun 
~lanı:a komuı u 

200000 
1000 

10 Balık Uitavrıt 
Ba:ık :\lezgıt 

1501) 

500 

11 l'ortakal .\dana 72 lık 600!'l Adçt 

12 

Lımon 
Elma Y<'l''i 
Taze üıüm <en iyisı> 
J\a\'un İstanbul 
Karpuz istanbu! 
Mandalına 
~cfta i 
.\rmut uümü•hane 
Erik (Can \ c Amasya) 

Ha\Uç 
Kereviz 
1'arna bahar 
Taze )apıak 
Semizotu 
Rıbcr dolma ık 
l-'asuh·c taıe 
Bamya taze 
Patlıcan 
Domates 
Bak'a Taıc 
Soğan Kuru 
Patates 
:\larıı' < \'edıkule ı 
.)laru• kn ırcık 
Hı\'ar 

'.:\laydnnoı 
Tereotıı 
Top'ahanası 
Kabak Taze 
1 papak 
Pırasa 

Sa'ıımura ~apl'ak 
Kara fi:hana 
Pazı 

Sirke 

170()() 
1;;00 

iOO 
600 
600 

·lOOO 
100 
200 
100 

700 
50 

20!) 
500 
l!ill 
600 

5000 
50 

300 
1500 

150 
40()() 

15000 
500 
500 

1000 
2500 

50 
2000 
2000 
3000 
4000 

Taze bezcl} e (kabuklu) 
'l'aıe bezcl~ e (tane) 

HiO 
4()00 
1000 

100 
100 
300 

• 
Kı'.o 

• 

Adet 
Ki"o 

.. 

• 

• 
• 

Adet 

" 
Bağ 

Kı:o 

• 
• 

.. 

37 
300 
190 
100 

10 

1.1:> 
1.50 

73 
75 
73 
60 
90 

200 
142 
60 
95 

150 
i5 
70 

650 
80 
10 
9j 

14:3 
30 

190 
145 

150 
850 
145 
300 

200 
125 

6 

.)50 
350 
300 
340 

45 
40 

fi 
20 

40 
40 

20 
10 
30 
50 
25 
20 
5 

60 
70 
30 

20 
60 
43 
65 
20 
25 
23 
90 
25 
20 
20 
20 
20 

4 
2 
5 
2 
2 

t:'i 
15 
20 
20 
55 
20 
15 
30 
30 
60 

14800 00 
48.000 00 
15.200 00 

50 00 
15 00 

15265 00 

230.00 
120.00 
375.00 
150 00 

3750 00 
600.00 

2i00.00 
1600 00 

19880 00 
60000 

11400.00 
1950.00 

225.00 
2300 00 

162.50 
1200.00 
ıoo o:> 
950 00 

4889:.!.!10 
290 00 

1500.00 
9300.00 
2175 00 

1050 00 
170 00 
29 00 

1500.00 

16214.00 

2000 00 
25000 

1200 00 

3450 00 
27."500 fiil 

21no orı 
1500 ııo 

68000 

32430 00 
9000 00 
8000 00 

17000 00 

12000 00 
200 on 

1:.!200 00 

600 00 
20000 

soo on 
1200 '10 
1700.00 
450 Of) 

350 00 
15000 
120 00 
:?00.00 

60.00 
140 00 
3000 

4400 00 
1-40 00 
30 00 
90 00 

3;?5 00 
30 O'.> 

150 00 
12~0 00 

45 110 
73 00 

300 00 
30 00 

800 00 
3000 00 

20 00 
10 00 
M 00 
50 00 
ı 00 

300 no 
300 00 
600 00 
800 00 

82 50 
80000 
HI0.00 
3000 
3000 

180.00 

1144 oo 

1216 oo 

_.,a.ıJ 

1275 oo 

915 oo 

60 00 

33000 

Mıı 

,_ FORME MEMUR ALINACAK _, 
7:!6 65 • ıı•' 

9688.50 tcrıt61 9 1 
·cı 

1 - llastanemızın 1934 mc:li ~ılı ihtiyacı bulunan cins, mıktar \C ı;e;; ,e 
1 e 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.O. 
UMUM MÜDÜRLUGUNDEN 

Bankamızın Mcı·kcı. Şube \'e Ajanslarında ca.ı tırı mak 
\(' Şef muavini \e Se( O lirak yelf tırilmek fizerc a~ağıdakı 
sart'arh forme eleman rı~nacaktır. lstcklilrrin: 

1 - Bir bank2Cia en az 3 yıl ~·a'ışmış olmaları. 
2 - Sıhhati tam o'nıaları, 
3 - As1<crlik hızmct,ni yapmıs bulunma'arı. 

4 - Ya"lı'acalc iMtihıında muvaffak o'maları, 
l azını dil'. 

Alınacak meınurl:•ır. licret'eri, durum arına ,·e mu,·ar
Cakiyet derecel~rinr. göı~ tcsbit olunacaktır. 

İsteklilerın İ:dtnbuıı.tı:. Bahc·ekanı, Veni Po~tane c~ddc· 
sinde Banka Umum ;\lüc!ür'iiğü Zat İ5'l'J'İ :"ıTüdiirl!iNne ,·eya 
Bankanın Ank:.ra lzmır \'eya Adana Şubeleri Mliliii"lilkle· 
rinc 31 l\tayıs Hf51 ı;kşamına kadar müracaat edere'; ala
cakları formü•teri do ıluıınaları ve 9 Haz.iran 1954 Ç~ı'<amba 
günll saat Hl da ;ynl roahal'crde ~apılaeak ~·aı.ılı imtihana 
ıştirAk etmeleri 

Yazı'ı i~tihanda muvaffak olanlar ayrıca ~öı:·u imtiha· 
na tabı tuhı"araklördır 

gıda maddelerinden :.!, 3. 4, 5, 7. 8. nei .gruplardan yazılı olanlar kapa 1 ıa ,0ııııır. 
nci gruptakı'er açık ek:ııltmc suretiyle ıhale edilecektir. . bıoll 1'\, '4s' 

2 - Kapalı zarf iha'esi 15/5/934 Cumartesi gunil :aat 11 de Tı 31 1;011115~,' 
sinde ~apılacağından tck'if mektup'arının ihale saatınden bir saat e\\C ııdıl.. çJ 
'kom is) onda bulundurmak üzere iadeli taahhütlü postaya verılmis oıına ~ 
cikmeler nazarı itibare a•ınmn. . i 1/5 ı:ılıı~ 

3 - Açık eksi tıne suretıylc yapılacak :;ıda madde'crinin ek~11tnıe:ır 1ı;te 
saat 15 de yapılaca~ınrlan ge~lci teminat makbuı ,·cya mektup'ar1yltı ııer I> 
komisyonda bulunnıa'an. ıarııı ceı: ı; et' 

4 - Her gurup ayrı ayrı e!>siltrne mercıı olup taliplerin bu ,ur.uP \'erııe ,crıl 
mını teklıf verme mı?cburlyetindedlr'er Kapalı zarf ve açık eksilt"!e~e :erde e•ı : 
''e iştirak:ı nazarı itibare alınmıyacaktır Kapalı ıarf ile yapıtan ekSıltJ1lC ver~lll1 11tııl / 
!erde gurup yekununun vllzdc nisbetl üzerinden yapılacak tenzi at•ıır .. e ıı;t• 

5 - Faza bilgi almak ve şartname'eri ~örmek istiyenleriıı Ankura .1• 

S. \' . .)füdürliiklerıne :rrabıon'da ha~tane idare memurluğuna rnUracaatıaı ,. 

iş~i A.Jııııı~!ı ·1• 
·nde ıJI raı< 

Haydarpaşa hava transit m crkeıı . •ııC ,a fi • 
tesisatçısı ile bır oto makınistıne ıbt~irsdır .. e J 
recesıne göre asgari ~aat ücrcıı bı~g54 1!~~<1 1 
hükümlerine t~bidir. Talıp'erın. ıo.5. uracall 'i66 / 
dan>aşa Hava Tranıoit Merkeıınc ın (5 

·- OOKTOK _, 

1 RI ~~~ ~ı~~=='~ 
Nısanıaş1 • Rumeıı ead 

i•••.:ıf.'vtm Apt No • 

ld: IUU --· 



I ~ •. 5 • 1 9Sıt 

~~-!t! 
ı~!8tahane ihtiyacı 

VATAS 

Bir Daha ve iki çocuğu 
yanarak öldü 

20 sehit 
..> 

istediği 
ailesinin 
tazıninat 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

. 
ihanet 
Yolundakiler oc 

,... 

,._ 

BULMACA 
1 2 3 .. 5 i 7 • • ~ 1lıı t'n biı · • 

' ~tfında Yuk ıhth, çlanndan biri hastanedir. Son yıl· 
~ llıt'tııı İb~~tak adC'din.n bir miktar arttırılma ına Tağ. 
lQıı 't>e Citın l\aq l\ar~:ıamaktan çok uzaktır. Her tarafla 
~.ı.ıq.11 a... ek için u~ra"aıılar. sıra beki h enler gorü lu\ or. 

( 8ajı 1 incide) 
ne ı:irdiklerini goren Saten de 
dukkAna ı:irince, Arda\·ast'ın: 
•- Biz yanıyoruz. Sakın bu· 

raya gelmeyin, sız de yanar,ınız 
dıye bağırdığını duymu,;tur. F.· 

<Bası ı lndöel 
uncu madde ·ne "Öre. andığın 
5 senelık ıazminaıı ta'chc hak 
kı olduğunun nazara alınması 
bryan edıl!yordu. 

Bundan sonra mahkeme) c 

bu durum karşısında • Nnbo· 
lancl :;:enıbı üıerıne 600.000 ı 

ralık b r ihtı~ ati hac z koıı•ı" I ma~ı ı incide} 
ma~ını \e ':!C!11 nin usuliin 101. .Sc gıiırl inin... ;\liiJtcn•k 
10:1, 109 ve lcra İf iıs Kanunu bir milli basiret lhaıııııın nı· 
nuıı 109'uııcu maddelerine o· ı ıııtlı lıir ifarlc·,i .. F:ık ıt Yal(•ın 
re de-rhal alılnrak haczın be \r. arkada~ları. aıasıra lırİJ lr hir • 
del uzerıne kalbine karar \e· kaç tallı si11 arfrtmek '· ortJ· 
rı.nıe,ıni isıerını. Bu t:ılep'er lığı arn!ınağa {alışmakl.ı, )&11· 

den onra mahkenır: tıklan 'r. 'aımrnğa· hiç •ıiphrsiı 

• ~ 

lt': 

""r ·~ ın rl • · 
1 Pt\ tokı a Anadolunun muhtelif mınlakalarından ge· 

•- ıtl~ab ur. 
"'"" tıı h 

hir tedhir d 'ekçcsi 'eren A· 
"ııkat Bekir Sami ~u tall'p:"ı -
dt bulunmıı tur: 

.... 
C": 

- - -
N ~~t>e alt :ı~tanl'IC'riııcll'n hi.ıkümete ait olanlarda 7.502. 

~~ llta]ı 0.lanıarda 1051 ) atak \ardır. llu usi ha tane· 
\tadır kl~ıktarı 2.~75 tir. Bu uretle nıe\ cut 11.828 i 

~ llıtlhcı k slanbuı gibi hiıyuk bir ehir için azdır. l\lev
ı.1ıftcıd· lltsıla.}aınadığı gortııerek on enr kadar enet 

~ ~. ~ra/>ek~ıv rra ınıla bin )ataklık büyük bir hastane 

' sa en dumandan fazla ı'erlıı r 
miyen \'C bazı yerlerinden ;} a· 
nan Saten hemen dışarı çıkar. , 
bitişıktc oturan annesinı uyan· 
dırmışlır. Bu ır:ıda iç.-rje ka an 
Ardavast ile ıki çocuğu, dumarı 
dan hareketsız kalmı ar. o. ra 

• Da\al r onunda haklaı ımı

zın tahakkuku halinde a ar, k1a 
rııııızı ha ım tarafa ait :-\abJ 
lrr.d. ge'n -inin atı~ bedel n<lr•ı 

Eme ·li Sandı •ından 'e Do dr\3m rılec·ekleri irıııılıJ...lıır1 -·--nanma Komutanlı~ından 1 tcnı unuttuıaınazlar. l\loı.ko\,1 da \:l" 

len nıaliımaılaı ın soru:nıa ı ı· kit \akit gı•rili~or gibi go· &ıl<tan "'11 1 K ru •ebzeler· 
çi tezkere ) ımlma- na. tedb r runu\Or, Kızıl ·' e..rine rtcn b rı. 2 Bir nota 3 sır 

da )anarak can vermi5'erair 
1 tahsıl cdeceğ miz açıktır 'a 

1 
bc.l~ı d. oemı H.ı. çtc demır'ı 

ı durmakıa olup hE'r .ün p ı .. 

.ı \CUmı 4 ldd•tll hlddeı. 
\ e • ' boland ın satıc: t:ı eb be ma kc takt) or. Ha- 5 Zamnnıı ıc 51m arından gOya 
h:ıkkındak U) hanın 3 "Ün ı· rı tan, do•tluktan b:ılı~edı· ıs tkba.ı 11;,. t \O ı 6 Ba~ı •• ma; 

ij '-.qtı a ~"tılnıisti. Fakat bu i in be allı mil) on llrn a 
t bra\ ... na~ l•1 ığın11:ın Beledi)e ha tane \apııma ını bir 1 

neı, liman. i ga 1) e. bekçı \ ,. çinde ce\ ap Yermek kal d ) la )Or, •:\",ıto'\ a girmPğe bir noıa. 7 Pışmııntık 8 - Nt-
~ k il b hl\ e• b r mr \t. 

:\luhtelıf ~ erlerınden ~ a'!an Sa· 
ten Numune Hastahancs:n<' kal-

o,, ... ,,,, . dırılmıştır . .(rdu asl'ın 5 vasın-

l 
s:ıir masrnflar ohır k 3000 ti· 
ra} a } akın bir ma raf al'lnda 

d .. rnlı accnta \ C' ·ı erme tP • ı ım.• di)cır, fakııt hiir in ıınla. Yuıcıırıd 11 •"' a 1 y .. ı. 
i İ} le tedbır \C satı~ hakkında ı ı huıurdıın m:ıhmrıı bır:ıknıak. '"' ırı l:atbıı adam 2 Bir basiılc. 

"'llıı . 
lldanb • 

tııdı 1~11 b erı in aat ma rafı çok arttı. Bin )ataklık bir 

dakı oğlu Ohannes'e tıır şey o'· 
1 mamıştır. Yangın ) erıne ge en 

1 
dır. llük{ım ıtasly~e gem n•n 
iera marifeı yle -atı~ı çın , .. ı 
d<ın grı;ecek müddette bu mas 

ceis<' arasında karar ıı ihaıına ~ oll.ırıncl.ııı alıko~ mak, filne aç 3 Elr balık bir nota 4 - Fıı ııı 
.ı:-:ııboland gcmısinm ~unluk rıııık )olundaki es:ı gayc~inıleıı erit !ı Ma del uı »r 6 - Söz· 

~ Cıııııiık Ug~n c~lıi~inln dôrt beş misli para~a ihtiyaç 
Kadıkfü· itfaiyesi. düiikiın ke· 

1 

penkleri kapalı o duğundın. da 
mı delmek uret:: il'' crı-'\'.? su 
sıkmak mecburivetinda k:.'mı,-

1 l•r Dükkan ) ·ındıktan soı•ra, et 

r 1 T d 1 d enlş Ilı: 7 Bir uzvumu:.. baD 
ına~ra 'arının ı gı ı a re er en hiç a mı)or. ıatlıl.ırın eneı ad 8 Kı..a :r • 

l bıı~r h ın .. M :ıf rla muhim tıir ) ekün tutacaktır. Fakat 
• aı ıııa ... a lan(' lhlivacını kar~ılama i inin a ~ırl.t hıra· 
•O ı..._ -.«r 1: • 

raflar ha~ 'i 1-.-ab.a:-:ıc:ık ve hu· 
kukumuıu pek cüz'i bir mık 
tara dii,iirecektir. Bu itih:ır!a 

sorulması iı;in müzekkere )alı14 Mcmlrkcti :uo~ko,a'nın şer·· a1nıı. bir cııı c ıaıı 
masına karar \l'rm \P duıus riıuleıı ı.oıuınak. ınillı lıiıli:iıı, l>l;.:\'Kl\ Kl ' l.~t \('.\~I:\ H \.l.Lt 
ma) ı başka gUne bırakmıştır. tesanudıin, hllkrarın. hmıırıııı Soldan ~a a 1 Kontu 2 _ ~1 •qlınak • o~lerempz. Ru acl'le ihtl) an kar.;ılam:ık i~·ın 

'r4 tk eııı lazınıdır. rafa sıra\ et etmeden sör.dıhı· -------------
tİ4tr\l\ııııs, ene ı·neı hastane lııılk nazannda korkunç lıir 

'Q orala 't il hkıııl gı mrk isf Pmez. pek fa1la mecbur olan 

1 lebı mişti~ • Y11rıılı Satr.tl llayda ı pa!)a 
t' ç kışinin hayatına mol~'ım 1 Xiimune- ha tant• ·intlt- Ceuıberlitır.s 'ın 

..> ., 

0 r/lttiıı t at'!ıle \C'd,da ırdı. Zamanla telakki değ: li, 
lb:7( ~ 1~'ık l • . 
l~ lalar ::-.nal!• olduğu anıa~ıldı. Bunun n!'ttrr•ı.ı 

yangının. gomlekçi Şinerk'in, ı:- suretı:. e ö ümc sebebi) et 'er· 
tlı)U prizde unutarak ;:ıtme::.i mek su~·undan tC\kıf edılmış
)Ütün~en çıktığı te bit edilmiş· tir. Hfıdıse:.c e ko~an saYcı i~· 
ur. Gomlekçi Şinerk. dün &k mail Ke5imgil tahkikata dcum 
•anı, dıkkat~iılik ve ıedbirsizlık etmektedir. 

taıniri fSeri a •lı 
'-,;:;J 

"'" 4t t lkr11 ~ 1~111ıa a rsa lı ihtimama muhtaç olanlar. hn~· 
lı~ btıtdı 1 

1\ 111 far Runları ge-ri re' imıemek hükumet 
)ı L llı.1111~ le itin d 

rna ı ı lnridl!l j b de hakkında gö erılP, ihmıı 
ur. Bahis men:uu :skC''' lsr. lin bil\ uklü~ıi örtü·cmemekte· 
abidenin profesörler tarafın· dır Bu menu ile ılgilc ı.n ~a~ 't t ..,,.Juı.ıa .. l' bir \ a tlfedir. 

~ llın, 1 tı rtni)onız ld atlık nakanhğı 1 i ciddi-
~ itin let:;~r; İstanbulda ı ooo 3 ataklık ) eni bir ha tane 

11İltllk hl ler Yaııı maktadır. nu tetkiklerin çabuk neli· 
D1 81 f k J • 56 " , .. k dan trtk ki ,.e ha:.ar le p tı ·• rıre mi şahsı)e•ler. •> E'r len 
ıen ıen U a esı, gun U çin Fen hler Mil~ürihg:i f,., bu ıhmal .}LİZUnden B1

J :lrnın 
rafından kurulmu uır. Bu ) ıl tamir m:ı raf arının· :: ;.mıı'? 111 

r :ın t\\'el ise ha !anma ını temenni ederiz. kuşatılmadan sonra du"stu" biltÇeje b r tahsisat konm:ıj n· \'e bu kıymetli ('erin teh ıkıı· 
• ra. bu ıskclej e ihuycı"ı cı:. n 

1 

;) e dıı ürilldıiğiinü "fade C't· 
<Ba 1 ı incidf'J ı den biri komünistler kendi hat· }~~n hlcrl lüd~irlüğü o~u söl. nıektedı~ rr. H~lk ~ra •~.da d.~· Enis Tahsin TIL 

~a· ıt Barlas, 1946 
sırasında açıklamı-nr. Son ve larından gırme\'e muvaffak o'· tJ1mek mecburıyc ınc\c ıı:almış Ccmberlıta~ın uzerı?dekı bu 

•• · - • t ytik bir kı,mın 'erınc~eıı o ılJ ka• ı savaş 20 j:;aaıtenberı fası· cııkları ır.kdırde ağır topları ile ı ır: . . .. . . • . . • 
!asız dt'\llm etmekteydi. krııdı karargfıhım bombardıman ı gılı müdurluk tnı. fı!ıcl:ın d~ğı ve her an t~hlık~ )Jrııtfı 
l•'ranSl7 rnf'('Jı,i oturuma ara ctmf'leri olmuştur \'erilen •zahata rağm<' il: (ar111r bııeceı;:ı yolunclakı Şa) ıalar ~ e-

h t d d
ı ı1 · ı·· h · · b t ıaıını <>eldiği m•l•rh.ı,~ı~ arı:ı niden canlanmış bulunmakla· 

danberi C.HıP. 
as a lr lyor H'I' ı , ı,e-n O\\f'rın e ·ana ı " . . t. 

de~ ( , Başbakan Lanıel l\lıli :'\teclis Ba kan Eı enho\\er butıün 1 raporuyla le\"S•k taılcn b_ır_,_'·_d_ı_r. __________ _ 

b l'iiıc ~~~ı l tnclde) 1 bile partinın enerjisini bu yol· tc şu yolda kon~ıcıııu_ştur: r! an.~ız ~ırl" ı kuvvetl?rlnin sim • 1 

. tıı:,~'t .,.ıırnete l!ğrat- da harcamıştır. Partinin esi çe· ·Ha ım, Cenene .Konferans.ı· ı el! duşmu. bulu~~an n.ıen . Rı"ll 1 Sovyetlerm demz Beden Terbiyesi 
ti C ff e bunun üze· ı şit i vasıta arla çeşitlı 1 !erden. nın açılı ından el"\ c a kerl bır F u kale ııde go tcrdıklerı mu· 
ıtıe 1 ~ P. 1 eıı:-ı dur çesıl i tarzda çıkmıştır. IDU\ af fakı) et .. ~azanmak.. ve ı.:~' emct•n tarı~ bü\ unca, hur Al d fi ff ~ <Başı 1 incide) 
tı f k.tje tare aram .. sı Ataturk un kurduğu bu tarı hı Fran a_~ a. bir olüm d~rbesı ın: 1 ~ııny nın t~Ca\ llZ~ kaN k~)ma~ fi n a pa a ~ g' iştirak hu ll larındakı ta' ep'eri-

nı rnudaf.ıa t'l \e buyuk partının bo~ le ıdare· dırmek ı t ) o~du .. rı_u;.man Dı· n.u)u undaki azmıııı bır ıı~salı nın kendi imkan arı içındP pren· 
sine imkan )oktur Son eçım 1 en Ben ~~ Kale ının. be~baht o .-rak anıl!'cağını sö)le!'"ışıır. H"d • bomb Si sıp ıtib:ıri~le kabulune. 

ına}. .. et:ni neticesinden ders almalı~ıı. He· m~dafı e.rını alt etmek. içın nA B.ışkan, Fran ~nın mazıc!e de f roJen · ..,, 2 - !:iicL ve lisan , C'e2.ı \e 
men kuru tay toplanmalıdır Bu ı mUıenahı a~ tda a kerı feda· ırı.vakkat mat!lubı) etlere uğradı ?ıfo,kova. 7 _ Kızı ordunun ohıl spor ~ uı·tları talimatname· 
kuru tay bir 8 kış top'antısı ol· 'a hazırdı. Bu kısa h_itab:ni~ ğını fak

1

at sonund.a daima mu- gazetesi Kızıl Yıldız.. SO\')et hal· Jerınde i gilı mıidurlu 111 tiıd.l 
mamalıdır. Partinın ha)t ıhkla:-ı sonunda meclıs, k~le mudafılen zarrcr o duğunu so~ !emiş ve de· kına. denız a'tında ınfıl!ı't eden t<'klıflerın111 rnuzakt>re ) le: 
ve :.aralan deşi melıdır. HadiSc ne hır hurmet nışane,i o·n~ak 1 mı ur ki: ~·ronsa ııı anların ha hldrojC'n bom hasının hepsınden a) Sicı 'c lisans talınıatname 
'erın sebep erı araştırı m'llıdır. uzere oturumuna ara \ermıştır. )~tını zcngınleştırmeve :.ara~an daha tehlikC''i olduğunu ıhtar inın 13, 18, 21 \e 25 ıncı m~cl· 
İşten .orumlular var a orgu.' a L:ınıel, unları .i'~ve .. Pt~ııştı;: 1 c r alanda dlinyanı 1 oı•der dev· etmıştır. Gazete, hidroıl"'l bom· delerınde tadılat ~ apı ma ına 'c 
çekilme ıdır .• onımlular yok da 1 ~ran. a nı~. t~pkısı, ~~~·uk ~·~ ll·tl~rınc\cn b ri ol!"ıa)·a de\ am basının havada, yerde \ t' d~nıı aktarma~ a mutcal ık o'an 21 ı·wi 
e de edi'en netıce sırf had:se p· ınılletın eı kekçe ı~pkısı 0 a c•nıı tır 'e l!decekıır.P a tında infılak rtmcsi ha lehn- marlrle clolayı-1) le mın akkııt bır 
rin scyrı icabı ise ona ,ıore Led· c~kt_ır. }'ran a. D ~n .Bıen F~ Re:ı az Saray o.ll u. ıı Jo e?h de ) apacağı tesırlerı tarı( etıııiş- nıaddcnın ek'ennıe ine, 
bir alınmalıdır. Seçıle:elt yeni uk~tı!nun ~erhangı bır Ş<'). ı i.\Jarnn demlştır kı· • nıen Bıeıı tir b) okul 'por yurtları talımat· 
se\k ve idare adamları ta,.ıhı SO· ~eğıstırece ~nı ~abııl .ct!'"c~sı· ı Fu'nu~ dli~sii askeri bakımdan Bu. SovyC't'erin hidr •l<'n bom name i 21 inci madde~ın n lidi· 
rum'uklarını miıdrik bır po'lt ı· zın Cenevre d;.kı te~~ıleı erıne re\ kalade mi.ı!ıım değıldır. Fa· ba ını muhlelı( şeki l d tPc· en sıcı talımatname ıııın ban· 
k gutme idir er. Hastalı!{ daha ona gore talımat gonderecck· ~at bu kalıbı clddl)etlc karşıla· rühe ettiğini orta)a o. tın 11. )esıne alınnıasır:a 

a.. le irs partinın gclece· tır. Fran a aynı zamanda 7 yıl n'ak ıcabeder. hürr13t'ıe manan a"ık amadır. Atom ve Jıld. ojc:1 I , k • ' 
muzmın e dd 1 . • b \ .11 11 • d ., c) n1er ·ez ccıa he~ etının su· 

inden endişe edılır. H:ı'bukı a- mu b~.ı :k) ııb.nızb t~ına • :a· tn ıkleller Dıı c bin planı,nı eb5~ i'ah arı hakkında bır cı i ma· reli te kılını go teren ceza a • 
mli o arak bll\ uk eçim lnıtı· nın U) ~ı . ır o ge,ın• mu a e emek üzere r'e lll"Z er~e u kale nc>srcderek ha kı bu me e· 

~ıanı aeç rmiş ~lan ta~ a tc l..ı- faa etm ş olduğunu muttefıklc tıın A 'ıı komiinı,ı lt'hdıdi ile lc'er hakk nda bir nıU ld ttcnhe maınam ının 24 üncü maddcsı-
.ıt mı~ bo\ e hır muam<'l" e hak rıne l~atırlatacakur. :-; r ı karıı1~ a kaloc .. ktır" ri tC'm ır eden Kızıl YıM ., bu nin tadılen klıbıılunc, 

d 
. d Lanı el. kalen n sukutunu a· . . . . . t h ~ • S - 'Ful bol fC'deı a yonun un 

kaıarımış e ı ır , 1.anlel 'ın fstıfa nıccburncıınde ısefer dort tlır u a om \e '" 0 

Yazdığım bu makale dolıı)r çı.:ı.arkrn. koınlınıst.cr harıç: kala<:ağı so\lenhor )en infı Akınden \C hun J'' n \ p futbol mu,abaka \e prJtt ~one. 
b kötü nıvet ·hıplerl 

1 
bü un '.\lec men upları a) a 1 · t ğı fızıkı tesır erde!"! bah •t· ık talımatname erınde değışık-

• ııı • nı 
1 

bu sı)k· eb .. ~zıB aman'da lxı. e l 3. ı ğa kalkmıslardır. Kızıl mC'bus· Dıen H t' ı Fu mUstahkcm nlf'\ ~ekterlır ık ~apılması hakkında .ı tc.kl.!· 
l, 411 h ÇI a 1 il' U z } d O k p 1·damam1<· k . d l ( f ) ' eı ınden; k hraııı a.t 'tğını zının dogru o madığını so ·lıyc· ar : er erın e ı ı v ııı ıı uşmcsı ızl'ı ıne e s r· BirlC',ık Amerıka ııın drn ı a'· 

lı. al'tııa n "?c ıne bi'ir. Bıı. bilha -a C. H P. i o· lardıı_. . rle buluna.n ba~ı çe\:cıer m.ır:_ıı, tında, bir hidrojen bonı~lt in· a) Futbol. prof<'S)On!l' ., tali· 
~ t>. rııı ~k, hcın 6· 1 k Avrupa sistemini kabul et Kalede m:ılı~ur kalan k. laca[:ı şıddcılı tazyık ncticesın ı filak ettirmiş oldu~u bıliııme· matnamcsının 18 \'C 30 uncu 
dt ~.ı Vatan~ aınıs üç t~r~miz iddiasında) ız. ~u sistemi . .ııastabakı_o . . ~ cıc, Lanie1 h~ikum:tinın ı.stifa\'~ 1 mektedit,. Bıı maka'edcn, füıs'a· madde .erinin Hıdılen '<. .. bulı•'lc, 
t:j li. P ,aşa ~ıızık kabul edenler otokrıtıktcn )ani Dıen Bıen ~u k~~esının. su im cbıır k~lııcal:ı ~aııaat ııı ızhnr rın. ~azete taf i'at vermem~ o·-1 b) rutbo. m;ı~abaka ta .nıat-

\ebaıci d:ıreciteri kcndını tenkitten kaçınmazlar, kutu haberlerı bugun Parı te. I e \ ııektedırler. Sıyasi .çeHeler, ıııak'a beralıer bllyle 1:ıir irfr n.ııııesınııı 7 nci maddeslıdn ç 
• 1 en sıyrıla. bilfıkıs bunda favrla goriırl~r. kurak ık zamanın<la pat.ı_ak . \ e· IJ 1 11 Bıen Fu ıclftkctının Cenev. lakın nelicrlerini hılclıklcri tn· I fıKı a~ının tadılinc 'e ou fıkra· 

1 ~n hal'ata • 1950. 1951, 1953 kuruHay'arında ren b r mera yangını :ura~ıyle ı ıc•'dekı Fransız heyetinın duru· ı ·a~ı'ınaktadır. nın bı.ümum federa yoııla:- mu· 
"'J ~trı Par ~•rdığim!z hakikatler deşilse be ki bugün- )a)ıı!lamışıır. Sokakta. ılk 1 ıtı- lnltl'U ün ~crece za)ıflattı~ını.I Kızıl Yıldız muhte'lf l:ıfi .ik· sab:ıka ta iıııalnamelcr.rıc ith.ı-

tt,nıın lınıız nas· den daha iyi netıce a'ınırdı. len " bclkı d~ en çok sonıla~ so) lemektedırler. !erin şu neticelerı H'rmış oHJ· Iıııe, 
~ heyetıden onra Partinın tasra teskllütının bır uallerden b r şu olmuşmr. inriıaı.: eden Aınerik.ın u~:ığı ~unu bidirmektcdır: 4 - Çanakkale \e Ktıma oö. 

(ada Pa~d~. t~pla· an ev\el kongrelcrıni )8p~r.I) ıKa'ede bu~un~~ ~~~!~z k~~ Sa)goıı. 7 (AP) - Hindi Çi-1 J!idroıcn bomba ın n lnfi akl gelerıne aıt aktarmaların kabu· 
h~ ~ ra 1 ınııın ge kuru tayın toplanma-mı ı ti!· dın hastaba ıcı n 1 

• •,.'de ko11ilı ısı kuV\ctleriıı mu· ta~ k da galan. harır •ıı:ı .1r \e ıune, 
ik ~ ar1 ng bakımın- mckte \C bek emekteyız. :;ünku 

1
olacadk?• Bu .h:ı ta1~akıGcı 29 .) aş h. ara ı altında bunalan Dıcn ı bövle bir ınfi lkirı 'ııku !mldu· " oz arın a ma,·ı noz u enC\'lC\e • 5 - !:iicı ve lisans ~a ım:ıtna· 

1..~)'1. re tA- Yumuı· beledı\e, muhtar ve il gene mcc 
0 

G 
1
•
1 

d'd ., F, h Ben Fhu kııle ıne ia~e \e ıkmal ğunıın dıimanııı heı 1 arııfrr.:la "( -.t "Q tıka 
1 

. • k t'nln e • ar ır ran ız ava 1 kü k , k nıe ınin bazı maddeleı·ınd,. da· 
•kışa rlma tisı seçımıne 1:ırer·en parı k. tici 'erbut gt'nç ka· rr.azeme.sı )llŞl)lln •l-'l)ng Box anl:ısılmarnı mum· n ·ıaca ırcınce tatbıkat doa)ı.. r lu· 

t' •r. n ar;ılmıs, )eni bir zıhni)etle hareket et· dun; ~ n~ mb k • ded r caro t pınde bir Aınerıkan ıa :t radias,on'ar tevlit ctmektC'd r. zumlu görulen ta\'Zih eı•'1 ~a?,l· 
lta~dantıe eınokrat mesi ıazım geldiği fıkrinderı~ Dınh d. ar ıan erı .. :(hasta~ u"ağı d.ı ı ha\•ada ınrıltık etm:ş, Hidrojen bomba ı Yere yakın masına karar l'ermıştır. 
( hıı da bir ri tUıu· ~Aksi ha de yukanda be'lrtu~ı· baka un genç ~e ;ur~ ,aşı· ucat!ı ıdare eden 2 sivıl Ameri· bir yük ek ikte lnCiliık etıı~i tlk 6 _ A~rıca: Futbo !<der s-

" ~ .. a d '" g ) onu başkanının 'e ona ınıt.sa· t ~ .. llıadt"ı hdefa bi., nıiz gibi bu \eba'in altından kım vaanıcK~noınnte anDnee:Gı. nlaaı·dısıeT:..ı\aıı ka ı pilot olnıüşlcrılir. dlrde tazyik da'gaları se tlr'a· 
.. 11 e 11 0 

e C. sc kalkamau ·be Gene' e\P :\ledaille \lıli· Uı:ağın ne sebcblc havada in· tıncı yaklaşmaktadırlar. u • ı- len Futbol Jcdcras:ıonu he)eti l Ola~ netı )'nam1· Cemli Saıt Barlas so.n secım· t : 's \e · d "inı ;öyle· iıl~k ettiği kat:yt•ıle bılinmeınt>k yik dalgası bir ka ırga\I andır· i e merkez hakem komı•r i az;ı. 
~~~ !\Ustu c~ e'de 1 !erde Denizli 'e Ga:uantepten aı~~· n~=~~kar r ge~<: kadını tcclir • makta ve tazyik metrC'kaı eti 5 ıaıının, ıstıİa sebeplC'ri tızeı ınde 

ıetıe t, OJ>'antı C. H. P. adayı idi. ~1ha1• e\vel Lejyon Donor ni· Koıııiiııhııcrin k:ı}bı 20.000 ton olc\uğu ''ııkit hinn1 ıır~ Y'k· Beden Terbıyesi um•ım nı.ldu • r ın . NA şanı da teYcih edilmiş. hl!r iki A k ~lakl~ 20 .. to~ olrlıı~ıı. \a~lt d~ \Cki melen, danışma kurulunu 
ı TO' • t klıfı d ')a d"ğcr ma'zenıe me:ıa· s ·eri nıiişahidler Dlen Bıeıı ın~an arı old!ırmC'ktrdır. in .111 ya g ırme e 1 1 ma / p~ şl .. 1 kalej e atılmış ru muharebesıııde komünisti!'· 'ar hiçbir tehlikeli duruma dli • tem ir etme:.! istenmiş, 

nın a • ra 11 c rırı 20.00fı zayiat verdiklcrilli mede-n 2 tonluk bir taz\ lke mu· llmunı müdi.ır \ekili Cemal 
• fba.. redded 11 ld fı tı. SO)fomektedırler. kavE'mt't edebilirlt'r. Bı inm0• Alpm"lın'ın muhabere eH akını 
• "-,ı D ğer taraftan CeneYre'de yen bazı sebeplrrdrn do'ııyı Kı· da orta) a ko) mak suretı)'le \er· 
s~ td.r l lnc:ıde) 1 susun da ki arzuların, ı yen'd~n Batılı dıploma \ark k~len;n u· çl H 1 d 1 1 . zı' Yıldız halka. hayanın rutu· dı~ı ııahattan, Futbo. ~cdc!·a~yo 

"tar lı'ı SovyCtler beyan ctmı~lerd"r:" E~aı:en s r· kut una yol a~an _ız1 aarru.: m m 1 mese esı betli o duğu zıımanlarda bomb1· nunun 1.darr \ e mali hu~ıı:salt ki 
~ 11 ı.tı b zun burada Çın Hınd sulh mu • nın 1 mrvdana gelircli"ini de da\l'anıs annın Beden Terbi)e l 

4 ~ab11ı .0lasında leşmiş Millet er Teşkı ·~· u zakeTclerin•n a.cılı5ın?a~ ev\'e~ 8 .. .. .. .. , k bildirmektedır. Gazete bom1la teşklliitının se))anen ittıbaa me~ 
ltf. fıa llıı, unu ileri konuda millet'erarası mü:-ake· yer alacak e~ılde p A~ aştır!! ugun gorusu ece deniz atında in(ılak eıtiıtı tak· bur o dıı u kanun \e ffiC\'ZUat a 

t İlttıı roııagan reler teTtip:em S ir Rusvanın dı~ı ~ancını ızhar etmış~e:dır-1 · • dirde te lrınin daha tam 0 aca· bağdaşanıadı~ı \ e aynı z manda 
ll 11j trıağfu DUn)a da gırmeyi kabu cıtiğ' bu mil Ka1enın suk.~ıu . ~avadıs1 19 (Bası 1 lnddel "ını ) azmaktadır. fe<lerasyonJn bu vecibeler da· 

t {'-ı \h ıı ctm.ıs ıakt're1er bu aY sonlarında Lon de\let tems11e terının t.oplantı 1 hal ~are i olarak 1:Ördükteri an 6 hılınde hare.ket edilmesi zarure-
o ltak Ya~a mA drada )'apılacaktır. hal•nde bu'undukları bır sıra· la,ılmaktadır. Bıı.tı ı devlcıterin B' ı k G f S' tinin kendi faa ıyetlerinl cnge • !aıc • i:ö erm. s :\tüıtefikler aynı zamanda, da kendıler ne ulaştırılmıştır. yarın muıakereyc .ı:ırı::nıeye ha- ır ra aze e 1 ler mahı)ette te akkı ('ttiğı, ıs· 

lı llı;IJ\' lı~ füısyal a. Kr~mlir I• tekl'f. el· Die-n Bicn Fu mud:ırilerinın ne zır oldukları, foı:ilterc barkiye <Bası 1 fnriılel ura sebebinin de bundan ne~et 
~loııı taıaltı Ukfır-., ti •fi tertipte bır AHupa GUYen olduğu belli değil mu teşarı \\". n. Ailen lar:ıfııı- pılan se.c;imlere ilk sahıfe'erinde cttıği anla~ılmıştır, 

'lah.1
''

1: ilk sistemine katı imaya hazır Bütün hür dilnya bu gece dan Sı>v) et Dısbakan. v..,kiii An bü:ı Uk ba~lıklar aıtınrla yer 'er- 1dari ve mali husu atta mev-
l) le lıh arını Ya k olmadıklarını b:ldirm:ş ve böy korku ile flien Bien Fu müda· cı.rci Gromyko'ya teblıl edı'.ece.k mişlerdir. lrak'ın en büylık ı:a· zuata uymak zaruretıyle beraber 

~h.. 1 h a•ı a,~1 sa· le bir sistemin sadece Rirle~· h kk d tır Batılıların bu hu ııst·kı nı· zelt. i olarak tanınan oEl Za· diğer biıtün federaıruonlann bıı 
.'QD, r an•a·..., tacak ın·ş h1 lletıer Teşkilfıtının bir hicrinin nıukadcleratı a • ·ın a · " . .. ~~ •t •nı 'rna haber hekleınişler~e de bu hu· hai sıratejileri bugün . öl!' ende ?1an • gaz.~te~ı ?uı:iı~ku nüsha: 'eçhile hareket' erinin ba~arı ı 
1 ı 11 bUıu . ak 1. ıı-slağı olacağı görtlsu ıti belir: susta Hgfıne öz sahıbi olan Eden. Bıdault 'e Amerıkan başı arında Turkı)e de ) apılan c çalısmal:ırına nıfıni tcikil etme· 

~ \ l'\ııııı bt nune s~ mişlerdir lyi haber alan m.a~- konılın.i tler h;çbir açıklamada tcmsıldsi Bedel Smıth arasın· çımlerc a)ırdığı ba mak~ e•ındc clıği de ma!Um bulunduğundan 
~ 1 ı t1llıas 1 r iilvcn· C.licre "Öre Amt'rikan. in~ıl z bulıınnıamışlardır. da kararlaştırılmıştır. ezcümle şö) it demekledır: Futbol !cdera >Onunun istifası-

~ l"tı ,,.."e buna \'e Fransız notalarında. mlıtıe· •Herkesin bü} ük b:r ihıımam nın kabu edi mek ureti)le ~ a-
~ ı\,,,_1' ~ın a"ık f klerin. Almanyanın da da. hl' Dirn lhl'n ı-·u ılu"ıtii? So" et he) etindr.n lıirbi iilılü la takı'p etmekte oldu u Türki· •ıı" " b A l\1Udo Dien Bien 1-'u'nun dü u.u C S pı an muame enın zarurı olduf:u 

e "l ~t ulunacaih b'r \TUpa • • encHe, 7 (AA) - Bir O\" )'e seçımlerı D. P. nin kahir bir netice ıne vanlmıştır. 
t ~ dah "

1
dafaa Ca faa Cam·ası kurmak azminde .ol Fransız harb ıarihınin en par )et uçağı bu sabah Cenevredeki ek-criYeti i e neıke'<'nmcsi. 

1 a ıı ılijıhndc Al. duk'an da açıkça be) an edıl· fı.ık " feci fasıla'arından b'r ni :SO\')eı murahhas hC\etınin kaldı Turk ~1illellnın )cnı bir ıktlda· Suriye ve Türkiye - Pakis· 
a r 

1
• lanma • ı m ştır. kanla kapa mı tır. Komüni~t ğı o·clde ölen bir R~ı un cesedi_ rın icraatını ne derece ıas\ ip 

tan anlaşması ta rı.... " \'ıeım'nh'lilerden mille•ckkil h' k ı Ca ı " a k"· ni am.lcn Moskovaya hare ·et ettı"int' dair en bil) ilk bir deli· 
Q ' K- ı Ah f · 1 r bir insan se ı kendı'erini sekiz /; ta Cıheıle u a ve es gıyen e ctmıştır. Po ıs, Pietra Youko\' a li teşkil etmektedır. \'rni İkıl· Şam. 7 - Bır eşik Ame• lkıı 

sa~... hafıadanber mağllıp eden kah d d '"'3 d k R K a111ıı '•urdan 1 k ın a ,, yaşın a ·i bu usun dar yalnız Türk milletinin gön_ Genel urmay Başkan Yardım· 
t. cezalandırı aca raman mudafıleri nihaj et al· ka'p sektC'sinden ölmlı" oldur.-u- J" .. k d ,..,d. A cı ı General Trodo'ntın üntımuz· 

'l' l\Uıcy kan\l muharebelerle bütün " ,; unu ·azanmıs eı.;ı ır ) nı 
e lııı· Atlan. Ankara. 7 (TH.\) - Son gün ku"rrtini ortaya koyan b'r a- nu SÖ}'emiştir. zamanda bütün hlır dünyanın deki pazar günü buraya <'ime i 

•tına terde bilhassa teravih namazı- u ıcıvcccUhUnli de kısa hır zaman bek'rnme)<tedir. Geneıal Şam· 'G. lıı:ı 1 alın n . b. . 1 . . \'UÇ kahrııman kar-ı •arar n lzmı'r Fuarında İ"ı·nde kazannıa,\a mll\affak ol· rla bıı undu~u miıddet z.ırf•ı da, 
~· 1·4 fıı. . a gıden azı kıınse erın camı insan seli karşısında çare~iz , 
.. ' a s '" n'ıdı'c \e "C ı'clerı"nde $apka . t ııııı,stur. hlik11nıet erkanı i'e \'C Sur!yr or-

'ttaı .... •il ""'U lll)d'ık'ı ~" "' ~ " kalmıc. ka'e ntahalı saa e 11 00 ~ 1 1 ·•ı 'l .. , t Kanu k olarak hacları " eg ence er TLlı·kı• e'nı'n cllln\ a dev cııerı dm•u ilerı ~e enleri i'e müıakc· 
ı • e,...\'ı e Cltkil na ay ·ırı · de (Gmt 04 00) komiinisterin ' • '" ı na k k' t'h fes ve bunlara İzmır. 7 (llu ıısi) - Bıı se.,r nazarıncİa itıbarı ~.·eni seç•mler relcrdl' bulunacaktır. Ven en t ' Vasfın ep. ·u a · elinr. .. "e"mişıir. ı .. : ~ 

1
_ mümas ı eyler giyd kleri tes· ' İzmir fuarına bir buz revı.i U. neticesinde bü~bUıUn artmış malumata giire. Bir eşik Amerı· 

~ıı ~t~ Vıı li'r pit edilmiştir. Gtne-ral Cashie-s'ia c;oıı emri zengın bir sirk ve birçok eğlen· bulunmaktadır. Irak'ta ya~amak ka Gene' Kurmay Başknn Yar· 
r t . Yay1nı:nsız Bunun üzerine Emniyet U· Hanoldt'n gelen haberleı'\lc ce i ''asıtaıarı havi ıinapark eel· ta olan yanm milyon trakit dımcısı, bu müzakerelerde, A· 
~ a b haber ~rna ınum Müdürüğü teşkilatına b r herke in general Castries"in son bi için teşcbbUslere geçil:nistir. Türk de son seçim netice erin· merika nın Surıyeye yııpaca~ı 
~ Otrı atıt1 de•"an i tamım göndererek. Şapka Ka· demınc kadar muharebeye de Diğer taraftan, Tekelin fuar den oldukça memnundurl:ır. sı fıh vardımı ve bu arada urı· 
~ tnern;:c~ nunuı:ıa mugayir hareketleri "O \'am etiği kanaatınde o!dueu te· pa\iyonunda her yıl ıiy'iretçile- Sene'crdenberi ni.svanıı uğra· :ıe·nın'. Türk • Pakistan paktına 
r• r b kını rtilen er hakkında derhal kamı barüz ettırılmektedir. re satı' an sigara \C 'liccir'erin yan Irak Türk eri. \'tn h'r za· ı girmek istemesi husu •ınıı Surı· 

a ıııaı: ~n: nı takibat yapılması lüzumu e ca ır e,'in ~at-elle me\ kii mü daha zengın çeşitli o iması için Cer kazanan Türk hükı·ı...,r•ın. ~ e de\ Jet adam arı ile "ıruşc· ı 
u hcm.mı)e le bı dirılmı~t r. ,fafılerınc vcrdığı ~on emirle. - te ebbu~c l:Cçı.ccektir c!cıı alaka bcklemektcdırler D cek \C ızahatta bulunacaklır. 

ıizrıinılr t ilrenıe-k ı•Jbettr. la· An. 3 Rııl l)at 4 l'>uz. !ı -
zıııı ... 1'aknt bıı, ara~ırıı hirkaı; 1 Atına 6 El, Cuma • - Kesim. 

tatlı ııımlr 'aımakl:ı ır.ınin rılil 1
8 )u::1

1dlt 1 K ,,. __ ,
1
.
1 

• 
1
.•. I . r an 11 a ı\a u:t . ._.,,... 

nıeı . ., ı lr.tın eç ıgı ıııkumPte 2 - Al 3 - Noh ı'. k 4 ırıre. 
randan hi.ıt etmek, bıınıı bıi'ıin 

1

.5 ..- 1 mıııs. 6 - Azam. 7 - A~; 
'l'urkleı in hıikiınıeli di~ e kabu1 llnı. 8 - ln. 
<'lınek, meııılckPtin ha)rtna ol:ııı ------------

~:~~<'~~':.rı~!zzı~ıı~ı;::i~=~·nı. d;ll: iC·Z ı m· 
ı urunu du) nıak, halalarını d:ı ' 

kötııtrme mak adı)le rlrğil, i - ··~,···· 
ler diizcl in, menıJPkct '<'~ i (;ı lı5· 
mat arın \'f'rlmi :ıı t ın i!lllC'ii~ lr 
orl:na J\o\mak, (t'nkit rlnıt•k 

ela ha İ\ i ) olu göstcnıwk irap 
!'dı>r. :\':ıınuslu bir muhalı•fetc 
milletin kredi o(·nıasını. ) arın 
onu lktiıl ara gctirnırği r,iiıc al· 
nı:ırnıı trıııin rıll'ı ek hiriril\ 3 ol. 
anrak bıı ) olılur. 

İhtira ları :ı ııziinılen nll'ınlc
krtiıı lı u111ruııu 'ıknıağa <":ıl ı,an
hır. to km a'nın tabir mÜHPfik· 
lr.ridir. ihanet ~olunun \'Ol• uıa. 
rulır. h iı e ortal ık aranırsa 'e 
\ oldanır n. bunlardan bir kı,.mı· 
nın arknınnıla: ınüfril mlllhC't· 
C\er, ~obaz H)a a ırı muni'\

ll'f mııskC'll ufliirler. tabrikciler 
\ r ajanlar bııhınduğu, elaltın· 
dan bü) ıik paralar dônduğü \e 

tamami) le un'i oJ:ın hımırsuz
lıık istidallaı ının bii\'ll' ııjanlar 

tarafından :\lo!>kn\a hf'sabına 'a 
ratılılığı. ihtira' '" ~:ıflf't 'alıiıı
lrriıutrn bir maskf'lenıne rn~ıta· 
'I ıli) e istifadr cılilıligl mr,·dıı· 
na çıkaeııkt ır. ' nlçınlar. ınii<:le
rrk tehlike' i görıliil.lrrini \C 

millı te aııiide knınrı verclikleri· ı 
nl; söı ni Htl eklinılekl tektük 
riiınll!IC'rll! drğll. fiillrrıe-. h i ni· 
'etin, huliı~ıııı clrlillrri\ ır i-.pat 1 
etmek. memlekette bir nuzur H' 
i tikrar mili olmak s•ırı•ıhll! 
ispat C'tınek me\kiinı!P,lııltr. 

r.unu 'a1ıma1lıır a. gitgicl!' gıire
l Cklerdlr ki kinısr' i :ılrlat.ım:ı· 
\"lll'aklardır. sı11lrı inr kuhk H'" 

ı-ı•nlrr ımılacak, hiçe inrrrktlr, 
unuıutmrık \e )a a\':ıntıu•n 'is. 
te lndC'n miinrn ı;ilinmrl;; ::Ilı! 
ac·ı hlr akıbet kendilerini bek· 
lryr<"rktir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Bayar 
(Başı 1 incide) 

C.11.P. il lılare kuı ulu ıoplantı 

halinde . 
C. JI. P. İstanbul il idare ku· 

rulu a' ukat i hami • ancar'ın 
başkan .ğında Uç ı;Undtir toplan· 
ıı )apmaktadır Seç·mıerı takıp 

eden C H.P. iller n de bu arada 
ı kırlcrı a ın rak ~eçınılenn ııı· 

çın ka~ bedıldığı araştırı makta_ 
dır. 

n. J>. lltecli~ grubu 
nkara i (Husu ı) - l>emok· 

rat Pani mcclı grupu 12 l\ta) ıs 
Çarşamba :Unü toplanacaktır 
Yeni mı lel\ekillerı ıı;tınırıa çağ 
rılmı~ nıdır. 

'.\l.P. gr.ııel icla ı n kıınııu 

C .ınıhııı ı) etçi :ılil'ct Partisı 
genel ıcl r<' kurulu dün saat 14 
ıc İstanbul i merkezınde top· 
lanOJI tır. Seç m neticelerinın 
goıdcn ~cçlrıldığı bu toplantı 
bugün de de\'am edecektir. Ku· 
ruf, Yuksek Seçim Kurulu ta
r.ıfından re mi rakamların ne~_ 
rindcn onra 2 Ma) h sec;im eri 
hakkında bir teb ığ ~·a>ınianıa· 
ğa karar \ ermıştir. Toplantıda 
tc kılatın tamamlanması husu)· 
su da a\nca ele alınmı tır. 

Şişli Terakkinin 75 inci 

yıldönümü 
Özel ŞişH Terakki Li~c·inin 

kuruluşunun 75 inci y1'.dönU· 
mii nıiinasebeı:yle yarın saat 
lO'da Şehir Tiyatrosu Dram Kıs 
mında bir tören yapılacaktır. 

8 llla) ı 19511 ('umarte.i 

7.211 
7 30 
'145 
800 
8 30 

A~K.\RA 
Açılış ve program, 
OUna)'dın tPl). 
Habtrll!r Te ha\"& raPOru 
Karma sabah mıtzıtı !Pil. 
TsC'haı.:ol\ kv: UYU) an ı; ı:-~ı 

bale mü iti, Dt F'n ııı: Üç 
kö tıı aapka ~uıtı wıı. 

9 00 Oüııtın provrıı.mı \e kapan:,. 

*** ı2 00 Asker saati 
11 ~8 A ılıf v~ pro:rram. 
12 30 'evin D~lrdöven. 
13 00 M S Ayarı Ti! habPrle!. 
11 15 E lenceıı tatil mÜZltl tPl} 
J3 :ıo ö it ııazeıt'sl 
J3 45 Piyano Ur 'l'Urk mnzı:ı O~ 

ran Fabrlye Oantr Pi) ancıru. 
:ı.ı ıa zıı O nerl 

14 00 Radyo bs#lama talı:ımı 
14 :O R att le ınıhur armoııl mı· 

ı:ıka51. 

ıs 00 Ka ıp mektuplan. hna 1'· 
poru. ak m programı n ıc. •• 
paııış. 

*** 16 58 Acılıt ve ııro ram 
ı· 00 Radyo cut saaU. 
ıs oo Hl a kir fulı 

18 40 Rad ile inı:llızce 
18 ~ ı e iki ıılik çalısoru2 
19 00 ı S. A arı vıo hlltı.·r er. 
l'l ı~ Tarıhten bir )ap:ak. 
l!l 20 l\lendeluohn. ı>ırıı•ıı ll.ol'.• 

ctrıosu aol m nör. M•mle!•· 
aohu · B r )'117. ı:ecesı ruru:n 
<ll\n ~her:r:o (Pil 

1t) 45 Maliye \"'kAIMI ıaa tt. 
20 00 l ed ler ı Pi 
20 U Radso ı:autnl. 
20 30 Kısa ıpor haberleri.. 
20 35 Sadi H r.s. 
21 00 Hafta wn ı aohb•t1. 
21 15 Hafta 110nu programı 

22 45 lll S Arım ve haberlt:. 
2'l 00 Eıtl"r. e ~erlrr •• 1 e•,. =· 
23 ~ Pro::r m -rf' ~.. nış. 

İ TA~Bl'I, 
12 57 ACll1' 'e l-'roııram. 
ı:ı 00 Haber er 
13 ıs A bttln YAUŞ(a. 

13 45 Salon orke~rıuı kon erl 
14 15 Dana mUl'!IC:I (Pi. 
14 30 :<ubar Tckyay - Fent A&la!l 

il. 
14.M Haftanın prQGramı. 

15 00 Muallıt Yakar. 
1!I l!ı Oaz müzt:ı. 
ıs 30 Şarkılar 

16 00 Gitarist Vlc~nte Gonıu (Pl). 
16 15 Suzıın GJHn. 
ı6 45 Hafit • rtılıır (Pi). 
17 00 Kadınlar tu:ı heyeti. 
17 40 Kayıp mektuptı;rı. 

17 45 GO(me kardeşin. 
18 00 Ntcdet Koyut ırlt 
18 25 B11le aahueltrl dtn iP:\. 
18 40 ŞUkrU Tunar u ıırtadatla,. 

ırı 00 Jlaberler. 
19 U ze .. ı l\I rrn. 
19 45 \ 1 olon st Hana '\\ilk. 
20 00 l.Alka Karabey 
20 ıs Radyo cautesl. 
20 30 Kısa ıehlr habtrlnl. 
20.35 Operet dUn;yasından cPb. 
20 50 Konuşma 
21.00 Mefharet Yıldırım. 
21 20 Dln!eYleı ıstelı:lerı •Ba:ıt k• 

tı mUzlth. 
22 00 irfan Doğruafu'~ 
22 30 Be~aı: perdl!drıı ınn:ı:•.ıı: (Pl). 
22 45 Haberler. 
23.00 Knmblyo • Borsa a p:o:;n.m 

lar. 
23 O'I Cu: müzt~I (Pi.) 
24 O Kapanı, 

İZMİR 
14 58 Açılış 't proınm. 
15 00 O ınan Türen'den ttir~ln 
15 30 Hattanın sonu konur! datd• 

bir 
16 O KU Ok dlnltl cllule ~•b•sa. 
16 45 Ba ııca pn:ıgramların !Akdimi 
16.50 Radyo kadınlar tnlı. 
17.3.5 (}ç değl•lk dana ıPI). 
17 4S Rad o yurt ttırkllltrl 

111 ıs F.atı~e Ayıl aö:rınyırr (Pl). 
18 30 Nıra ı Erden orkest~ 
111 co Haberler. 
19 15 Louıs Armetronı orkutrası 
19 30 Sadi HOlit-1 
20 00 Cumartt-1! ııohbeU. 
20 ıo Şehirden ltU.,llk h'berler. 
20 15 Radyo l;ar.~t eal. 
20.30 mnıtytcının aaat.I. 
21 45 Boru. T~ :rarlnkı programlıır 
21.50 Berb~yat Orhon. 
22 "10 Ya' ının ıonu. 

DSİ Umum Müdürlüğünden 
Gediz. Kemer 'e HirCanlı Barajlarında çalıştırılmak Ü· 

zere Yüksek :\hiheııdis. Muhendis 'e teknık elemana ihtiyaç 
\BTdtr 1 •rklılcrin Se}han har jı mudüılUğu Adakale okak 
No. son Yen· ehir - Ankara, adresine müı acaaılan r ca o· 
'unur. (5615) 

Steno Daktilo alınacak 
Harp ~kademi'eri ~I '.\1 Ak:ıdem' l kadrosuna 400 lira 

a~lık ücretle \ c ımtihanla bl r erkek Sıl'no Dakt :.O tluuı. 
cakıır. Sına\' 17/Ma)ı~/954 pazartesi günU saııt 15 de ~apı
'acaktır. t ,ıcklilerin en geç l 3/Mayıs/954 cumartc i gilnU 
saat 13 o kadar H rp .\kadem ilerı Pcı oııcl şube~:nc miira
C'aatıarı. 1278 

Daktilo Alınacak 
Harp \k:ıdcm'leri kadro unda 1 tihdam edilmek üzer' 

175 l"ra aylık ücret'e 'e imtı hanla dört erkek Dakulo alına· 
cak ır. Sırıa\' 17/:\layıs 954 pauır esi aat 15 de yapılacak
•ır t teklı erın beltıelerile b rl ktc en :ıcç 15 ~h~yıs 954 cu· 
mart!.' i saat 13 e kPdar Harp Akadcmıleri Per onel ubes·-
ne müracaatları. 12i9 (5691-1278 1279> 
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(" BEN AMERİKAN TUVALET SABUNU KULLANIRIM ..... ) 

Nilgün Filminin 
. · fakat~.J 

baş artisti Alman sinema vıldızı 

ERİKA REMBERG 
sozıerine devamla diyor ki: 

••Birkaç ay e' ,e], hir filim Çt' ' irnıı·k 
,; . 

i11.erc Ttirki)e)e geltli~inı 7.anıan Tu,alet 
~almııu ıııe~f'le:-i lıeııi lıir ha) li düşünıl iirü 
~ ordu. <;iinkii ufaktanlıeri Ameri kan ~alııın· 
)arına alışmı~tım. Tll\alet Sabununun <'İ lt 
gii:t,t•lliğirıde lıa~lıca amil ol d uğu nu h il J iğim· 
drn :-alnın tleği~Lirmek i"tenıi~ orılum . 

Bu eııcli~emi rf'ji ~iiriiııı ~ liiııir )fa) ri 

l'..geliye açtım. O c.la, menıleke t imİltle n a m 

~al m ı~ P RO a ıi ı nda lı i r .. abun \'a r. PC RO 
k u llan. ıııe ıuııurı ka laca L.., ı n , ıled i. 

İşte PURO ile ilk dostluğumuz 
böyle başladı . Türkiyede kaldığım mOd· 
detçe daima PURO kullandım ve bugün 
PURO'nun hayranıyım . PURO herhangi 
bir Amerikan veya Avrupa sabununu 
aratmayan cidden nefis bir sabun. PURO 
yu bütün hanımlara tavsiye ederim.,, 

m emleketim izde kısa bi r müddet kalan bi r yabancı sanatkir ... hem de • 
cild inin güzelliği ile herkesi teshir eden dilber bi r sanatkir, PURO'dan 
çok fayda gördüğünü söylüyor. Onların tecrübesinden SİZ DE 
İSTİFADE EDİNİZ ... Puro GUzellik metodunu bir an evvel 
tatbik ediniz. Çok daha genç ve güzel olursunuz. 

BOL KOPl:JKLlJ - NEFİS KOKULU 

MEMLEKETiMiZDE ON HANIMOAN DOKUZUNUN KULLANOIGI TUVALET SABUNUDUR. 

ANTiKA 
SEVENLERE 

ve STiL EŞYA 
BOYüK MÜJDE ... 

MU ZA Y EDE 
HAR i KA EŞYA 

i L E 
SATIŞJ 

9 Mayıs 1954 yarınki Pazar günü saat 1 O da 
Ba)an H~Fi:t.F: ŞEFİK ES.\T B\YKAN Bomonti E· 

1'ı>k111 okak 29 No. !u Hll.al .\pt. D. 7 (Romonti Tram
HY durağında). 

Vık ocycn \e Quin n harıka a:on takımları, Epok 
Ampır Kon ol 'c bahüler. Edirne Etajer 'e Sandıklar, 
Bohem Be) koz. Bakara. Ven iz J;'Uleptan şekeri k 'e kase
ler, J P. Sak . Se\T, Bıblo 'e aşiirelikler, Viena. Saks sa
han ar. ı\lıın c IA leğen ibnk \t' ürab ler. meşhur hattat 
Ye arı Şef ık, amı :ı azı ko"leksil onu. eski ku a, Gerdeı:, 
S no eccadelcr. Louıs X~' bronz amine takımı. Krsto!i 
~amdıın \e çat l bıçak takı mı. J. P. tabak takımı. katalo· 
ğe ı:ıblo ar htıı ka \eni ayna konsol, mağun )emek ma-
aları Quin An iıstu kndıfe kaplı 10 Sandali)e 2 koltuk 

Cskudar Çatmalar. Elışleme Çar~af!ar. Dantel '.s. v.s. 
Portaka'. 

T. C. 
ZIR AT B 1 

VADELi, VADESiZ TASARRUF HESAPl.ARI 

29 NiSAN ÇEKiLiŞiNDE iKRAMİYE KA ZANANLAR : 

.... 

30.000 LiRALIK iKRAMIYE 
'lenrııh'n'rl• ::\n !199 he ap ~ahibi Mehmet'• 

çıl.mı tır. 

1.000 Lira ikramiye kazananlar : 

'1 a kopru'ılc :\ •ı . h'ı~ ;\tı·hn et, Rilccik'de Xo. 1'?91 :'liuretlin, 
Ralıkesir'ılr ~o. 53:;,, 11ıııit İbrahim, DcH\i'dt :\ o. rtSl Mu~· 
tara. <:ircsıın'ıl ı '-o. 3:~ 'azmi, Gebıe'rle Xo. ıoız Fatma. 
\nknra'rla No 3.ıili Mu,t .. fa. Uhriğı'de ~o. 1760 Bıkltt, 
i tanbııl • 'l'ahmi 'rle ~o. 113 \ 'a il. Kınkkale'de ·o. 

-
Y0ZONOZ0h İ 

TERAVET n GÜZElllQiHIN 

SIRRI HEDiR.\ ' 
BILIRMISINI~ ~ 

~ KREM PERTEV 

Anadolu yul;sıada 

Tnila'ya 
ihtiyacı olanların Ü kUdar 

Balaban iskelesi No. 18 
Telefon : 60i76 

cild inizi k adife gibi yumu -
fak çiçek gibi taıe yapar 

~ 
~ 

;~ 

T. C. Z İ R AA T B A N K AS 1 
ŞİLE AJANSI 

10 MAYIS 1954 PAZARTESi GÜNÜ SAAT 15 DEN 
iTiBAREN EMRiNiZDEDİR. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
ISTANBUL ARI İNŞAAT MÜESSESESİ 

. Müessisi : TAHSiN KARAKAŞLi 
.\dres: Be~·oıı u İ stiklal taddt~i :?58 E lhamra Han <Elhamra Si nem:ı ı) Kat 1 No. 1 '('el: 4:?7·10 

.~lüesse5emizin kunılu'u m.ünaı.ebetiyle satışa çıkardı~ı mız arsalarımız I<'LORYA. KÜ· 
ÇUKCEKllECE VF: HAVALİSJNDF; en havadar. en güzel Ye en rıılitenev\ i manLaralı 

Cbilhasııa denize nezal'eıi) olarak basta gelir. Arsalarımız AVRUPA BULV \Rl VE LO:-J. 
DRA ASFAL'I'I üzerinde ve DENİZE :t D \KİKA mesafededir. Kil<:ükçekmece\'e otobüsle 
4 dakika, yürüyerek 10·12 dakikadır. CKüçUk~ekmecede her trenin arsalarım z ·önlindc du· 
ran 3 oıobüsil vardır.) Eltktrikli trtn \'e otobil le SİRKECİYE 25 DAKiKADIR. 

Par>eller 150, 277 ve 300 nıetrekaredır. Metresi 6 \'e 7 I.rndır 
Ar alaTa "İdis: Bu paıar mile se emlz öniinden 10 da hareke cılilecck 'e ar al arımız 

gö terilecektir. Müessesemize müracaat ederek lütfen sıra numarası alınız. 

19i.t Fatma. 

Bundan ba,k.ı l:?O tallhJhe 500 \'I' 100 liralık pua ikrımhe· 
Jrrı babet etmiştir. 

lstonbul Belediyesi İlônları *- . 
Safllık fevkalade manzarah arsa 

DlCER KE İDFLFRE KA'l'ILMAK 'CZERE Sİ'MDl
DEN TEVnlAT HESARl ACTIRMAK SURETİLE 

T ı.m1x1zl DE~ı-;~rnLtSi:NlZ. 

ZİIU.\'I ' HA:\K \ Sl:\f\; RÜ'Tt'X ŞUBE YE .\JANS· 
LAl:I J;:\tRİXİZDEDİR . 

5638 

ESKİ HİDİV KÖSKÜ KİRASI HAKKINDA • 
Boğazda Baıtalimanında denize çok yakın asfalt ı:ze· 

rinde :rn .. metre cepheli 100 metre derinliğinde bir ar a s .. • 
ıılıktı~. Onünde üç r.araıı olup iistilne apartıman yapı1:ı
b'1ir, lçinde her k!>nfonı ile yl'ni inşaat kagir iıç ..ıdalı kÖS· 
kü \'ardır. 
l\fiiraca:1t: P . K. 1 2ıt. Tt>l doıı. aksam G dan ~onr:ı: ıu;;•?. 

. ... ~ 
25 Stajiyer -et ı t 
Alıuaea1:.~ 
Bankamızın muhtelif !l'f\"İslerindr · cJ{ıJ 

imtihanla 25 ı.taJYer memur atınacaktıl'· 
hteklilerin; t t 11e 

a) 30 ya,ından (azla olmamaları, rı cer o dl 
b) AskE:rlikie iJ'~jkler• buhınnıamala t ı'~ c 

uhan 22 ma~·ı~ 1954 cumartesi "ünü ss~)ıs ~ ,; 
Şubemiıde yapılacaktır. Talip!erin :!1 ~ ~aıı:ı;,ı 
şamına kadar tasil hel.;" erı Ye bır yer c u,t el v 
~en·i.slerıyle biri kte .\smaa~tı inan Ha0•111 orıı 

~~ ;,~. ~·;"; ~~ 
isi:buı Telefon Müdiirl~~,~n, 

1 - Fenni artnames'ne göre 7.'i. 90:/f ,ıııı' 
1 Ju c·eın·an 4000 adet kur,un man~on ıel\ 

satın alınacaktır. ııeot 
2 - ~fuhamınen bedelı 83430 iırad•~· •ıra ııtı~~ 
3 - idari Ye fenni artna meler ~ } ı (\ell Ş j!P'j 

Va:de Han ~o. 3l'de le\·azım erv~c;ıı Ola~v 1.ıC 
4 - Bu i~e girmek ısteye ıılel'ın 2 90, ıı5·, li 

be günü saat H'c kadar üze rınde 75· .rıı 5 ıı;t,s 
lu kur•un man on ibares yaıılı \e 5 "'ds1'1 e 
ha\'i kapalı t<'klifierinı Yeni \'aldc .uıı~yıı ııdbııôt 
m ı.c makbuz,, mukabllınde \'erme'erı ' sille g 
olarak l:ıtanbuJ Telefon :\lıidii rJüğil adre A ' b31r # 

zımdır. • rı ili ııt't 
Postada \'Ukubulacak "eCİ kme naza ser 
3 - İdare ıhale~ i ~apıp yapmaınakta ~er1 

AS 

i
t ı lst. Lv. Amirliğinden Verile" 

Kıtaat tıcı ntor ı 19~ ~ 
1--------------;13/5/ :-ıır Kapalı z:ırfiil :!5 ·ton (.;uru fa u1Y8 I 0acS(; 11,ırf' 
15'de Kay~eri As. Sa. A:. Ko dıın satı~ı ad:t'· Şltl 116t~ı/ 
deli 17.iOO lira, seçı•:i tem;r,atı 1313 •ırıı ıe ssst\110" 
rnnda ~ör!i iır. 'Teklif m~ktup:annııı ıh9 

e\'\'e·ine kadH komisyona \eritme ı. ~~ti. ,-e ıı * ·t ,ı; ·so"" 
As; ihtiyaç içın 6 ton bir buçuk a;;at 16 ı!· 

:>ağı kapalı urfla 28 ma) ıs 1954 cuına1 09cıı1'1c5i r 
ıiçi Kısla As. Sa. At Ko. da atın 8~ 1 rıoııtıl 11 b 

kuru ~eçici teminatı 1350 liradır· ::>~8tıııdC 
görülür. Teklif mektuplarının ihale :ı 
veline kadar komisyona verilmesi. ~.soO 

k ılC t l~ 
. . .\s. ıhliyaç içın 63 ton taze. kaba 0111 sıı• 9ı: ( 
·clı bakla k'apalı zarfla 28.5 t9.:ı4 ('ti 11 tıııS: ııt 
Y.urtiçi Kıı: a As. Sa .. \1. ~o .. dcı sa.,tın ktırU'' d' 
kılo~u 30 kuru~. baklanın kılosu ... ~001·s) 011e''t ı'f' 
teminatı 2H2 liradır. Şartnıı nıe ı k 58:ıt ~~~~/ 
lir mektuplarının ihale saatin derı b r ,.,, 
komisyona verilmesi. e4.I 1t 

.,, ııı a ııt~rııı :I" 

Belediye em'Akinden bulun an e ki Hidiv Kö~künün 29 4, 
19j4 tarihli gılletemiz;c)e 1:.?.00 O lira yıllık kira bedeli üze· 
rınden 17 marı 1954 tarihin de İ.:ıtanbut Divanyolunda be
lediJe merkez binasında mü te~ekkil Daimi Enciimrnde 5 
yıl için kiraya \'erileceği ilan tdilmiş ise de bu kNre "'orti· 
len IÜL.um iıterine şimdilik ki raya verilmekten ~arfın:ızar 
edilmiştir. Ke)fiyet llgilileıin itulaına arzolunur. 

<:n'15) Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden 
Kapalı zarrıa 8 kalem paratoner ..,cçlC1 \r.~ 

tırı'ac~ktır. Ke if bedeli 31990 ııra 1 ı ~e.ıf ,-e ~ 
radır lhate i 27.3.1954 pcr.embe ı;ııa~ f\C ltl ı: 

imfüaı ahibi: Si:'\ :'-i KORLE 

l nıunıı nr<:rhııt "iııhırıi: ~rnLl H \ 'r::"i ER 

Ru ;l\'ııiıo '1t.c;'ul '1uılur: 

İHS.\ !'ıi • .\D !\ 

t\ fAN) Gazetecilik H' ~hlh:aacılık T. !\, S. - h ta.nbul 
VATA:\ l\I 18 A 1 

,,, __ AMERiKAN GiYiM EŞYA SATIŞI __ _ 

1 Bugün ve yar ı n .,, 

........ N.i~•a•n•t•a•~ı .. Po•y•r•a•z•c•ık .. so•k•a•k .. N•o•.•3 .......... 1 

Akademide on be• lira asli ma, ~ıı ik• memurluk açık· 
ur. 788 numaralı l\lenıurin Kar.unu "erl'~ınce tinımlu \:ı:.ıf 
'arı haiz o' anların 'e ıkRiarl\ e bırlıkıe 13 nıa> ı 1954 tar • 
hine rastlayan prr em be ıiin lı aaı 14 tr Akademıde ya p ı
lacak ımt hana ~irmek üzere nıuraraatları . 
~OT: Birı•ınin da lô tilo:rnfi bilme i 5aı1tır. 

<5658) 

4 Xo lu Sa. Al Ko 'da ~apı"8Cll1'tı. " .tC~ ı.J 
komi :>onda \'e öı!leden evvel !:ot. L~~ ıır ~f 8 t~ 
rülür Ye 150 kuruşa komiS) onda ~ ttı ;ı { 
glln Un den en aı llç gtin e\'\ el H''r · iur. '('c rıı ıf 
caat'a ,·e·e~lk bel.,.e·i almaları ar. dar ı;o 1 

ihale ~aatinden bir aaı e,·•elırıe ~a101ct 
!i. Po&tadaki gecikmeler kıı bul c 


