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Tıirti)ed11 hür miina\:a anın 

d 
her makul 'e fa dalı ekli 

enm d" ~ ı~ or, Hattı kin Te ıa-
raz l'UWnd hakikntıcrl !ıiçe 
~~ muğalatah Hı aldatıcı 

rı~at da ~a)ır cayır ;)apılı· 
Bor. Buna. ra ınrn bu mıifrit 
b ılk PartıllJer, Tiırk.iye)i ecne. 

1 
Here ko' ıı bir i tibdat altında 
nle)en bir mcmlt'ket dh·c "Ös-
terınekt rf · • 
1 

e \'C ı ıınn tala 'fC yan. 
13 haberlere karııı alınan on 
~edhirlerin gaye ini mağaıataya 
h ogmakta §ahı lan \'e partileri 
~~hına anha ne gibi faydalar 

Sonıyorlar? 

Sonra memlekette dinamik 
~~sadi _ lnk! aflar ttre~au. etti. 

k nuııetınln kaderi bu u~ e
de . d~iişti. Buna mukabil, ııur
:uı hır boy alınanın irau, nıah
urlan, yapılan bir kısım bata 

\e kusurlar da \'ar. Hep i tartı. 
a \uru1ursa. mü bet taraf tok 
~ır basar. Hulun dünya bunu 
oylec:_e kuı;ılılor. leni 3~1 te
iebb.u lerinüz için istikbalimiıe 
~nınıyet gö teri or. Geniş kn
kıler •tl) or. noyle merhalelere 

1 
arn an bir 'l'urlôyr.yi yabancı-
ara ka111 aciz halinde enrır.s-

Yon · ' ~ a suruklenmi }erinde a•· 
rnış b" . ' . " . ır er dı~ e gostermeğr. 
~urrtt Halk rarı ililc.rin nasıl 
ıl!~rl '"lrıynr? Buna cidden akıl 

erdırmek giıç ..• 

yabancılarla görü,ürken, hat 
'~ kusurların gizlenmesine :un ~ıddetıe muhalifim. ty1, o. 

11d;Clle • olduğu gibi i:iylenme
• Kaderlerini blrl~U~ 
CDe\'aını a: 7 u: 5 de) -

Türkiye, Amerika'yı 
10- O yendi 

"~sodat~d rr~o 

!Brüksel, g - Bugün Rru~s 
Stadında l'apılan Portek;z -
Yunanistan ordu takımları nıa· 
cında PortekiZ.:i.er, YunanlıJa. 
rı 1-0 Yenmi tiı-. Birincl baf
taym 0-0 bltmisti. Diğer ta· 
ra!tan Will.ebroeck şehrinde ~ 
P.ılan Turk~·e - Birleşik Ame
rıka Ordu Takımları · maçında. 

<Deumı sa: '1 u: ı de) 

Azot bombası 
Bütün insanları 
Mahvedecek 

A wıcla le d Preu 
?'ok~ 0 '. 9 - Kyodo Haberler 

AJansı b,ı· Japon a:iminin; Rus
ların bir Azot Bombası hazır
lamakta olduğunu ve bu bOQ\· 
banı_n 30'~. -~irden paUatıldıgı 
taktir~~ butun be .. eriyelin dün 
Ya yürunden silineceğini söyle 
diğini bildirmektedir. 

Bu beyanat Osaka Üniversi
tesi profe.orlerınden Dr. Tru
ne~buro Asada'ya atfedilmek· 
le dır. 

Kyodo Ajansının i:l\'e etti
(De\amı Sa: 7 Sıi: 3 de) 

Laiklik 
26 ncı 

İnkılabının 
yıldönüınU 

Milli Tesa '"t ı· ı · · nu ır ığı, yayınladıiı beyannamede di-
yor ki: «Çok harek ti' ·· ı e ı geçen ıu gun erde vatanda,. 
larımızın At r · k • k ' a ur ın ıldplarının muhafazasında 
aıami f kild ·· k mut ya kız olmaları, memleketimi· 
ıin menfaati v - t"kb 1. • 11 1 a ı bakımından zaruridir» 

Uık'ık inkıUbının 26 , . . _ 
T~anut Bırlıği Konr d ncı )l.donumu munasebetiyle Yi'll 
nam Y ' t e erasyonu tarafından asığldakl beyan· 

a) ın anmı ır: 

•Gazetceıler Cenüyetı, Hur Fıkırle.ri Ya a • r 
~~t~nbul Hemşe.rıler Cemiyeti, İstanbul b t ym Cemıye ~ı: 
lı.ıçı Sendıka'an Birliği. MılU T • , fre m~nler Derne ı, 
Re • . . urk Ta.ebe BırliAı, Mustafa 
~i ~ı Derncgı •• Türk. De\TJm Ocakları, Türk Kadınlar Birli-
' • k Ocak arı, Türkiye llhlll Gençlik Te•t.ı••t •r .. k" . 
.ıtıl i T 1 be · ;ıa 11 ı, ur ı) e 
C a e Federasyonu, Ttirkiye l\lua timler Bir'iğ" y la 
emı)etı adına :'ılı 'I Te anut Birlığı Konfederas•.onı,. ıeo~ı 1

1 

san 1928 d . .,, u, n -
26 

e Bu~uk Mıl et Meclisınce kabul edı'en Uikl"ğ" 
ken neı ) ıldoniımü munasebetıy'e Türk nıı.lelini tebrik ~~~~ 

' 

n bı:ha~sa a.ağıda gostcnlen husus'ara biltün vatand~:a-
n dıkkatınl çekmeyi kutst bir vazife bilir. 

ın. 1 - İrtica ve 1-omunlıın ıibi, bu memleketi idndcn vur
ar~;,;alı~a n cereyan'ar daima güru tu'ü \'e hareketli z.aman-

klerler. (Den.mı 5a: '1 ü: J del 

ismet İnönü, Malatya'da ilk 
nutkunu dün verdi • 

seçım 

C. Halk Partisi Başkanı, « Bizde dış politikanın: 
temellerinde ihtilaf yoktur» dedi 

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

Hükiı111eti teııkid edeıı İnönii «İktidarıı y eııitleıı geli11ce hiı• e111ııiget 
idftı•esi kırı•acağı~ ve 11aı·ti~aıı te(ftlci edeceği~:;» diyoı• 

Roıusi Muhabırımtzd,n 

lalat)a g - C.H.P. Genel «- 1954 scçimlerı Turk mıl- F-"-. ..... ..,..~~ ... -.ll 
Ba~kauı ismet İnonli bu.Un ~a- letı için ~eni bir ımtıhandır. Bu 
at 14 te ilk seçim nutkunu ver· imtihanı serene \ermek vazıfe
di. İnonu·~ ıi saman pazarı ala· mizdir. C.H.P. si vazıfc) i mesu· 
nında partı i partisız binlerce liyet duH:usu ıçinde ifa etmeğc 
kışi dinlcdı \ c sozleri sık :.ık haz.ırlanmıştır. ilk seçim nutku· 
alkışlarla ke:.ıldi. İsmet İnönü'- mu l\Iala~a'da verborum. \"al-
nuıı konuşmasının metni ~udur: (DC\amı Sa: 6 ti: 6 da) 
~ 

D.P. listeleriııde lıazı 
adaylar ~ıkarddı 

Con1et tepk li :ı:olcu uça ı Ro
mıı. ile Kahire • ra ında kaybol
muştur. Bu 21 kişinin 14 ü yol
cu, yed•si de mürettebattır. 

Comct uçaı::ının kazazedeleri 
nin te etleri bugün İtalyan :kuf 
vetlerine mensup ·İbis• ;..orve
ti tarafından bulunmustur. İbis 
korveti bugi..ın öğleden sonra 
üs~üne l o!ladığı mesajda, sıı ti 
ıerinde yüzen cesetlerin gemi
) e alındığını açıklamı~tır. 'Bu 
e nada arama ekih'ne mensup 
b.r İngiliz uça~ı da kaz.a mahal 
lindc bulunmaktaydı. 

Bundan bır müddet e\' el iki 
Comet uçağının birbıri arka ı
na kaz.aya uğraması \e uçakla. 
nn uzun muddet re\lı~ona tu
tulduktan sonra ı;eçcnlerde sc-

(De\ amı ·a: 7 Sü: 1 ctcı ---------

• 

lzmir Belediye B·aşkan ı 
seyahatten geri döndürüldü 

Aday listesinde, Hoca Lutlullah Baydoğon, Se
zai Akdağ ve Dr.Hüsameddin Petek' in yerine Sa
dık Giz, Ahmet Ünal ve Hazım Türegün konacak 

nus•ısl l\lohablrlmlzdr-n 

İmıir, 9 - Burada günün 
mevzuu Be'cdı~e başkanı dok
tor Salihattın Akçiçek'in Al
man~ a St')ahatmden geri çev
rılmesı hadisesıdır. Doktor Ak
çiçek ~·erine bir vekıl bıraka
ı ak otobi.ıs mliba~aası yapmak 

\iıere İz.mirden ~:man~ a~ a mü· 
le\ eccihen hareket etmışse de 
bu zamansız se)ahatten haber
dar olan genel nıerkc~ derhal 
'e,.ebbuse geçmiş \ c Istanbul. 
dan g<'rı dönme i ıçın Be'edıye 

(De\amı ~a: 6 :::.u: .t dr.l 

SEÇiMLERİN ARIFESiNDE BURSA 

Demokrasinin anası H tice 
Teyzeyi size tanıllyoruz 

D.P. iktidara geçince, Hatice Teyze Ankara' ya koşmuş, 
milli emanetleri teslim aldığına ve iyi kullanacağına 

dair Ce/ôl Bayar' dan imza istemiş ve almıştır 

·-------Yaza11: 
Bursanın çar~ı.arında dukkan 

duk.kin dolaşı) ordum. Mak
sadım. polıtika dalga!aıı.nın ha
ricınde ya,.ayan, İS erıyle, güı;· 
lerı) e ugraşan vatandaşların 
seçim arife:.indcki goni~:erine 
daır bır intıbaa varmaktı. Dük
kfln'ardan bırınde sı)ah çar!iaf
ıı bır ya~lı hanımla kar~ıla tık. 
Hakımbet gaz.ctesı başmuharri
ri İsmet Bozda~: cMemlckelin 
en akıncı demokral!arından Ha
tice Teyze. dıye kendisini bana 
tanıttı. Hatice Te:rze, ayak U -
tünde o kadar hos ve beklen· 
meı ~ey"er söyledi kl kendisıni 
)'akından tanımağı \e soı erini 
okuyucu:ara aksettırmeğı caz.ıp 
buldum. Ertesi sun evinde bu. 
lu;mak üıeı·e soı.'eşlık. 

Hatice Te~zenin \'eşilcami cı
urında kliçilk bır evi var. ıu. 
karı katını kira~a \ermek SUl"C

tiyle kanaatle geçini) or. Küçü· 
cük bir bahçeye nazır. !iade \ 'O 

temiz odasına bizi kabul etti. 
Sedirin :list\ine bağda~ kurdum. 
Demokrasimizın yetmiş ya ın· 
daki anasının anlattıklarını hay. 
retle, hayran~ıkla dinlemeğe ba~ 
ladım. 

Demokrui.ııin tem.sildsi 
Bana oyle ıe:di ki liarsımda 

bır tek in!an ~·ok, butun bır mıl 
<Dcnmı ~a: 6 Sü: ı de> llcmokra inin anuı Halice 1e)z.e 

1 Memleketın müesı;es iktisadi 

1 
ve ıı;tımaı nııamlarını )ıkma a 
ma~uc .:Be.inci Kol• ı::ıımlı ktı· 

1 mlinıst bir te kilat kurmaktan 
1 sanık 20 ki~n.n muhakeme·e
' .l·ine dun 4 üncu A~ırccza Mah

.keme.ln<lc baş anmıstır. J<;k e
risi i tanbul Umum İnşaat Jş. 
çil eri Sendikası iı~ elerinden o· 
lan sanıklar şunlardır: 

ı - :'1-lehmet Salfıhaddın Ka-

~a (1939 \C 1948 lıllarınd.1 ko
mL1nızm rıropa:anduı > apmar 
tan abıkah), 

2 - Şukıu Keı:al {Rl'Jim a• 
le~ hİndc pı oıuı:anda ) apmak· 
tan sabıkalı). 

3 - :Mu~ta!a Irgat (944 te re • 
Jım ale~ hinde propaganda lap· 
maktan sabıkalı), 

4 - Kanber Deınirkıran. 
<De\'antı Sa: '1 Su: '1 de) 

!
Demirciler Derneii 
bir itirazda bulundu 

Kaıım 'fa~ent dün iıahat 

' crlrl.en 

~asın mensupları 
için ölüm 
Sigortası 
Basının çok kı)metJ bır uıvu 

o.an Cema cttın Bıldik'ın kaybı 
kar.ısııida kendisini sevenler iki 
buyuk acıyı derınden duymus
lardı. Biri onun matemi, ikinci
si de hertürlü destekten mah
rum o'arak arkasında bıraktığı 
ailesi erkanının hazin durumu 
idi. 
Basın men-uplanna kar~ı da· 

ima ~akın alaka gösteren Yapı 
~e Kredi Bankası \'e Doğan Kar 

(De\'anıı Sa: j .su: 5 de) 
-o--

T. Okul öğrencileri 
Derse giriyorlar 

Lisanssız getirilen 120 milyon liralık demirin 
gümrükten çıkan imasına teşebbüsün, lisans bek
/iyen tacirlerin haklarına aykın olduğu belirtildi 
Hukümetın son dış ticaret --

rejmline göre ancak zaruri mad. I 102 · ı ( k 
deler içi!1 lisans verildiği ma- mı yon u 
lümdur. Ithalat yapmak iste~cn 
Iırmalar rejime ı:öre, . Merkez Tahs·ıs yapılacak 
Banka.sına ~uıdc 4 temınat ~a
ıırarak :oıraya :;ırmektc ve li· 
sans beklemek:.edirler. lial böy
le ıkcn bazı firma:ann h:ırıç-

tcki fınnalarla anlaşarak malı ?i 
s r.ssıı olarak gümrüğe getirme. 
si 'e boylece emrivaki yapartJI\ 
~r ... beklemekten kurtulmağa ca
ıı:ı.kları da bir vakıadır • .Nıtckim 
son defa gümrüğe gelmiş olan 
lısanssız 120 ır.ibon liralık de
mir'in çıkarılmasına tesebbus 

CDeumı sa: 7 Su: 3 de) 

ıru~nf ~luhablrlmlzden 

Ankara, 9 - Ticaret Bakan
Iısı bir ıki güne kadar uıun \'a· 
deli kredi'i ıthalAt yoliyle vaki 
ta ep erden hır kısmına 102 mil 
~on :ıra'ık tahsis J>apacaktır. 
Merkez Bankasına vcrılecck o
lan bu husustaki talimat Bakan
lıkça hazırıanmı.stır. 

Kredılı tahsıslcr arasında bu. 
ıunan bel'ibas ı maddeler ~un

me,·amı Sa: 7 Su: 5 de) 

Yeni açılan Teknik Okuldaki 
kabul sistemim protesto eden 
Yıldız Teknik Okul oğrencileri 
tema~ arda bulunmak üzere An. 
karaya bir heyet gondef!!1İ3'er-ı 
dl. Bu heyet dônmu.,tur. Oğren-

<Dc\'amı :sa: 7 :-ıu: 4 de) 
-o-

Kırk kişiyi 
Dolandıran şahıs 
Dun Ü.lmdarda, Menderes 

so) adını kul'anarak 40 kish i do. 
andıran Arıf adında bir ~ahıs 
yaka:anmıstır. Kendisine yüksek 
muhendıs süsu \'eren ve •Ame
rikan Ortaşark müdürü• olduğu
nu "osteren karhizit bastırın ~anığın muhakemesine Uslcildar ._ ____________________ _. 

ceza mahkemciUlde baalannıw 1 Adam - Yok canım brn aday filan deiili.nı ••• 
kum,panyuı mudunQum-ta. 



VATAN • 
AMERiKA MEKTUBUf 

r f. • H. night 
bir görüşme 

e 
rı ı 

az 
Dünkü kamyon 
Ve otomobil 

Amerikan Amme !darrsi Ce 
mıycıi (- Amcr can Soci 

cty for Public Administr.ı
uon = ASPA> nln yıl!ık 
lık kongre i 19 - 21 1\laı t 
ta Chicago'da C. Hı ton otelın
de toplandı Bu kongreye işti
rak etmek, bana Amme jdarcsi 
mcvzuunda gerek ı im gerek 
tatbıkat sahalarında Amerika
nın en 1 eri gelen ~ahsı) et e
rınden bazı arı) e tanı mak im 
kAnını vcrdı. Hem devlet ida
resinde hem işletmc'crde sevk 
''e idare mc\kıınde o'anları ya
kından i gılendıren kongre mu 
naka5alarını başka hır ) ama 
bırakarak, bugün Chicago Ü
nh;ersıtesınln dün~ aca Ş(lhrcli 
oları iktisat ve sos\ al i imler 
Profesörü Frank H. Knight 
(•) i'c )aptığım iki.saatlik bir 
gôrUsmenin baı.ı noktalarını 
be irtmek isti.>orum. 

Doclorama hazır anırken ki
tap 'e maka elerlyle hasır ne
şir o duğum bu tanınmış hoca. 
mın randevu· una g derken, iti· 
raf ede~im ki, he)ecan'ı ve 
meraklı ıdım. Acaba nasıl bir 
adamla karsı asacaktım? İçti
mai llım er bina ına doğru ) ü 
rürken, Üniversitenin kurulu
şunda Cambrldgc 'e Oxford'a 
benzetı mck istcndığınin farkı 
na vardım. İçerılerıni gezdik· 
ten sonra, o eski ıki üniversi
tenin medrese ha\8sını, Amc· 
rikada da teneffüs ettim diye 
bilirim. Rockfeller Foundati. 
on tarafından fınan e edılen 
Chicago ünh crsitcsi Amerika
nın bir kaç Jıdcr Unh ersitesın 
den biridir. Bı has-a fiıik ve 
sos,>al i imler ahalarındııki 
at tırma arı ileridir. Atom. 
l'k defa bu unl\ersitede par
ça anmış 

Beşinci kata çıktığım zaman 
Prof. Knirrht'ın 503 numara ı 
oda ının kapısını açık kendisi. 
ni etrafında yığın 'ı •ın kitap 
lar'a ma asında meşgul bul· 
dum Benı, Ameri ada }adır
gadığım bır nezaketle karsı a
dı ve gcirilştü. 

1951 \azında bir turist o'a
rak bır knç gün İstanbul'da bu 
lunmuş, inkı ap arımızı \"e Ü· 
rat'i geli me erımizi çok be
ğenmiş, Ataturk'un bu) uk'ü
ğune inanmıs oldul(unu soy'i
yen Prof or Orta~:ırk mcm· 
lrketlerlnin o~ le b r ' id<'r ye
Uştiremııdık erındrn bahsetti. 
O zaman. b:ıs l azı rından bı
rınde AtatUrk'u Genera Ne
cib'e (c' et hiç olmaz a Necıb'i 
Atatlirk'e değı') benzeten {l\Iin 
neapo'ıs Star) gazetesinin ku
laklarını çın attım 

l.\ZAN: 

Dr. Kemal TOSUN 

• lesinde hocalık etmiş'erdir -
hakkında ne duşünU) orsu
mrz?» dedim ıBılhassa iki ini 
faza heyecan ı bulu)orum. de 
dı 'e ls\içrede Ropkcnln ça
lı tığı w. Rappard'ın Enstitü
sundekl. bu kabil çalı~ma ar
dan takdirle bahsetti. 

Mesele~ i. nisbctcn ) eni o'an 
sevk \ e ıdarc ( mana· 

yement) nazarl~e 'e mlınaka
şaları kanalına soktum \'e r:'k
rini anlamak anlamak istedim. 
• Ford müessesesini an ıyorum. 
fakat General Motors (=G?ıl) 
beni şaşırtıyor. Komite halin· 
deki çalışma arın bu husustaki 
rotu bil) Uk .. Eğeı· manage
ment'ın bir ı ım olduğuna ina 
nıyorsanız. isletme cesametine, 
do ayısb e iktisadi kuHet tc
merkuziine hudct ~oktur. de
dı Maamafıh, Almanyııdakı, 
(a~aç ar gok'ere kadar bily ü
)emez) mAnasına ge'cn söılı 
tckrarlamaktıın da kcndısını a
lamadı. 
A}nı bii)uk mcsclrnin ikli a 

di buhran ismi verilen 'e bu
giı n'erde Amerikan hıikumct 
ve umumi efkArını en Ç(lk mrş 

llllnncapolls - A. Bırlcşlk Ot1·l~tlerl 

reti)le \'Bsıtaıı olarak, hem in· Ekonomi \"e Ticaret Bakanlığından ilan edilen bir emirle. 
san \'e maııann serbestçe akı- ta) in C<iilen tarıh'cr arasın ela kuçiık boyda kılıç balığı avlan
mını temin suretıyle dôğrudan masının ve yunus ba'ığının da tüfek ve ağlarla yakalanması· 
doğru)a insanlığın refahını sağ nın ~asak edilmesi kar<ısında İstanbu Ba ıkçılar cemiyeti dün 
lıyacağına inanı) orum. Fakat, bir ~azı i e Bakan ığa müracaat et mis \'C bu emrin kaldırılma· 
gerçekleşmesinı zor ı;orilyo- sını istemi tir . 
rum• de<li. sonra • Ben 3 uncu Balıkçı ar remi.> eti üç sene ewcl l\nkarada l apılan ba'ık
bır dünya harbındcn korkacü çı ık kongresınde 20 ki odan aşağı kı ıç balık arının a\ 'anma
kadar genç değilını• dı) erek ması mevzuu~~n bir i mi heyete tetkik ettıri'mesi kararlaştı
işi lat·ı~a \e latıfcyc ba •ladı. j nlmışke;ı bu~une k~dar ~un.un e e a ınmadığı ve ~unus ba'ık
Bunun a • Benden sonra kı)J" 1 arın n ı e Karadenıulckı dığcr de\ Jet <'re mensup ba ıkçılar 
met kopsuna demek ısteme. ıbi Tu;k. ba ıkçıları tarafınd3:ı da serbestte av 3nması gerck-
dlğinl • • hakıki bır ~lim bu ka tığı ı en surU_ı_m_c_k_tc_d_ır_. _________ _ 

dar egoist olamaz - in5anların 

1 
Yc~ilkiiy :netrorotoji iı.- ı 

tas~ onı~nun tal~m!nlcrin~ gii 
ı·e bugun ehruııu \C tırn
rmda hava abahle' 111 kıs
mrn bulutlu. ıniitrakıben kı 
a bir zaman iç!n hafif yn

ğışlı geçecektır. Riizfıirlar 
doğu 'e kuzey doğu ) önle
rinden kun etli re c erek 
lı3\a sıc·aklığıncla yıiksclmc 
olacaktır. 
Dünıin C'n )ilk ek hararet 

derr.rc i 12. en düşük 6 
olarak kaydcclılnııştir. 

-----------------........ •kU\"VCt temin etme c karşı Misafir Yunan Fransll Yazan 
olan zaafına da.> anan gllç!Uk'e- K.. "k h b 1 
re işaret ettiğıni an·amıstım. B I d. .1 . . J D I'. ucu a er er 
~;~h~~I/ ~~~~~~; ::li~~e~~r~ ~:- e e ıyecı erının acques uva m ~;~;:;;;:;,nim 90• 

T b 
nu kon•erı - Kıymetli acs aanatkA-

dar <linçsiniz ki. YlİL y:ı~ına ka. Temasları e erru" u·· n Münir Nurtıddln Selçuk, menim 
dar yaşıyacağınızı tahminde &anu munaıebctl)le ıa Nlsıın 1054 

pek hata olmaz. Şu halde. 30 Şchrimı'zde m ı"safı"r bultınan Ge"en ay i'"nde memleketi- cuma ı;unu akşamı &ıray ıınerua-
d h bl h b. ~ ' ııncıa bir konıcr verecektir. 

sene a a 3 unciı r ar ın Yunan beledi.>e heyeti aıa'arı miz.ı ziyaret rden tanınmış Fran Pr<>il'&mda tllıık uerıertn en 
kopmayacağını düşünerek mUs ~ercfınc cnelki gece \ ' ali ta- sız yazan Jarques Du,·al bir mutenaıarı)le beraber )eni beste-
terih O abiliriz.ıt GulUştük. gö- rafından Emırgiın Kd~kıindc müddet e\vel be edi)e sehir kArların ese:ıerı ve bu me)'llnda 
·· kt t' · ifa ?'ünlr Nuree1dln'ln •Sen ..,rkı eö • 
ruşme en memnunıye ını • bır yemek \ erılmiştır. Yemek ı Dram Tıyatrosundn tem il edil ledl~n zaman• ı:uııeıı en :reni e&erı 
de ederek e imi sıktı ... Ben de rasında bcledı,>ecllcr arasında nı.b olan ailu Ak anı Scmcrkant nrcıır. 
ona üzerinde çalıştığı \C •son kıırşılıklı dostluk mesajları te- da• eserinden kend ' ıne telif * Temmuz ayında başlaması ıcab 
cscrimn diye tavsıf ettiğı • ~çtL at' edl'mietır hakkı olarak tahakkuk ctt'ri'rn eden Cidde ıeterıuı tazıa talep u-

• P tik B k d Ikt' 1 ~ · ı:erıne . bu )'il, dünden itibaren ba -
maı o ı a a ımın an · ı- B Hl.hııre Atina belediye ba~- 588 !ırayı Kızılaya teberru et- Jamıştır. Dtin ilk olarak uı~en vapu. 
sata ad .ı c erınde mtl\affakı- kanı tarafından Prof. Gökay'a tiğini bi dirmiştir. ru sefere çıkmıştır. 
y~tler dı cyerek a) ~ı dım. Mc:· tlna şehrinin altın şeref ma- Bu para Kızılay Derneği Be- * Hı\len Amerika da bulunan Ma-
dl\ en.ter.de. n aşağı ıncr. ken ~o.Y da.~:ısının dı" ploması •erilmiş ,.e yoğlu Şubesine tcvdı edilmiş ıatya npunı Mana a}ının tık har-
ı du Ü d B AJI J • taaında ı6.5 biçer döverlc iaken<le-
c şun lor um: • ır 11 m e lstanbul Şehir Meclisi iki ne \'C değerli yauıra b ir teşekkür rnn'a geıecektır. 
goruşmek çok ZC\"k'i ve bir b:ı- başkanı Ferzan \ras ile Cahil mektubu gönderilmiştir. * Oruçgazı ilkokulu Yavnıturt-
kıma ~a t.atml~Ur... Fakat, EHanos'a da '\t"na şehrinin ~il Duhamel gitti ııırının nndlçme ve )Ildız takma uı. 
neye şımdı benı rahatsız eden nıi.ıs madal)aları ıe' dl C<lil · • . . . • ~:nıy~~~~~.;:1~~ ı~ ıe okul &alonun-

Kaza lan 
Cibali Üsküplti caddes ndcn 

geçen lbrahim İmren idare:.in
deki Ka~scri 18 p Akalı kam
jon 6 yasındaki Necati Bademe 
çaTparak ağır surette ) aralan
masına sebcb yet ,·eı·mi~tir. Ne 
cat kaldırıldığı t k Yardım Ha 
la hanesinde ölmüştür. Şoför ) a 
kalanmıştır. 

Balattan geçmekte olan KA
m 1 Vidimkaleii idare ındeki Ça 
talca 174 p'akalı kamyon Ru
scn \\cıya çarparak ) aralamış. 
tır. Fazla derecede sarhoş oldu 1 
ğu halde kam}onıı idare ettiği 
anlaşı'an Kamil hakkında taki
b:ıta başlanmıstıT. 

İbrah "m Koman idare indeki 
12382 plakalı otonıob'I, Aksaray 
da, Hasan Karaca idares ndcki 
12333 plakalı otomobil ile çar 
pışmış \"e her iki araba da ha· 
sara uğramıştır. Çarpışmadan 
müteessir olan Hasan Karaca 
hır kTiz grc rdiğınden C<'rrah-1 
paşa llastahanc:.:ne kaldırılmı~
tır. 

Et ve Balık 
Kurumuna kredi 
Verilecek 

sua'ler kafamda çoğa ıyor'.'. t ' Fransız Akademısı iıl esındcn lif 11 mış ır. . Gcorges Duhamel \'e e~i, dun * il ~itim B:ıkanıı 1 Şube rııısust :'fııh~lıırınıl1dfn 

gul eden tarafına • Hal'\'ard' ı c•) Prof. J'. Knight, 188:> ılc 
Profesör Haber'crln İst. İktı- cloğmuş, Amerikanın ha Jırıı iL 

Atına bcledıye ba•kanı bu ıı · Mocıorıerınden Vehbi oıı:ııy •t!hrt- Ankara. 9 - Et •·c Balık Ktı-ı 
• . ~ • • 1' saat 12 de Tarsus \"apuru lle Is· mız Mı.ıı Eitltlm M cııırıu ü nıua • • • · 

rııda Atına ~eh r me:Iıs•nın ~ t:ınbuldan ayrı'mışlıırdır. A}nlyaı İeıerı MUd ır Ynrdımeııı 1• rumunca yapı'an et tanzim sa-

sat Faklilte indeki lfeyanatını nher itclerintlen B • ,\l\J, Ph. 
zıkretmek suretiy e • temas et D. Lilt. LL. n.. derecelerini 
tim. ve Chicago'u hocanın fık- almı : RI k, ımrertenity ancl 
rinı sordum . • Deprcs.)onun ne Profit. Ethie of Compctition, 
zaman ge'eceği bir kehanet 'I he cronomic orclcr of rcligi· 
me e e idir. Zira p ıkolojik on, Jreedam anıl Reform v.s. 
faktörlerin rolu pek ehemmi- gibi c erlerin sahibi \ e bir çok 
)el ıdir Bu itibara Pigou'nun kı~ metli ctiiıllerln ~e nıaknlc-
konjonkt ır nazarhes.inı bef!f'. !erin müellifi dün}ııca tanın· 
ninm. 1929 daki buhranın 5id· mı~ bir ikti atçıılır. 
deti rnütesrbbislerin (aşırı ıtı- ı r -- -- - - ~ 
mat) tarından ileri gclml~ti. i 1 

Bugu.n ise (korku) daha z.ha- i".M~illijj ~~~ dr hakımdır• ılPdı. · Bu defa ~J 
bu (korku) nun depre yona e ~~~~~-~iı"l:i.-.m;ıtı 
hep o'ma ihtima i \'arit dc~ll ~ı ı 
mıdir? • diye sordum. • no~ru. c...:~"41-..._.L....::!~.......:a...--..!!IL.'ll~ 
s~ bunun. üzerinde düşiinme- Mareşal Fevzi 
dım dcdı. .., 

Bır de\ a te ki, eder mi ilmi- Çak Dl ak 
di ı e (ek~ik rekabet 'e lnhı ar 
rekabetı) nazarı~eleri hakkın-ı 
dakı fıkrını de ora' ım dedim 

Çok c) rr bek encmcı: prob- 1 
!emler daha derındir l\laam:ı
fıh o kadının (l\lnruf İngiliz 
İkti atrısı John Robhı~on'u 
ka tcdn ordu) tctkık eri takdi
re şayandır. Kitabı, Chambcr· 
lain'ınkındcn c;ok daha h ıdir ... 
dediğinde iktisat Fakü te in
deki bir arkadaşımın kulakları 
çınlasın o rli) e düşündüm. 

4 ~ ıl CHel bugun, 10 nis:ın 
J 9.>0 de :uarc al ı e\ ı.i 

Çakmak ölmüştu. ı :ıh llinı 
tamamla~ arak 1898 de kur
may ~üı.b:ışı olarak ~anlı 
Tiirk ordu~una katılan ve 
)arım a ra )akın bir zaman 
hayalını burada geçiren 
l'e\"Zi Çakmak, 1944 Sf!ne in
de emekli~ e ayrılarak mes
lek hayatını taınamlamı tır. 

Birinci Cihan Harbinde 
Kolordu ,.c bilfılıare Ordu 
kumandanı sıratıyle savasan 
Çakmak. Mütarekede fstan· 
bulıla Büyıik Erkanı Horbi. 
~ e Rel liğinıle ,.e 1920 haş
Jarında Harbi) e N zır lığın
da buıunmu~. İstanbulun fs· 
galinden onra Anaclolu')a 
geçmiştir. 

t:ınbul Belcdıye Meclısıne gon - ı d nn naklen tA>ln edilmiş ve göretl- tıs'arının de\•amını sağ'amak \'C 
derdıği tarihı bir .c~hayı da «A ana» vapurunun ne dünden itibaren başlamıttır askeri bırliklerin el ihtı' a"'arı-
t kd . * iatnnbul Onhenııeşı lktısat J ~ 1 
a ım eım şur. süvarisi 15 gün izin aldı Fakültesı. İlttlııat ,.e İçtimaiyat Ena- nı karşılamak maksadı,> le kuru· 

120 Emniyet memuru ' .\dana• vapuru SÜ\ ar si Meh tıtüsü tanırından işçiler ı ın tt'rtıp ma on milyon liralık kredi sağ-
edilen sosyal ııı alt't konfrransıan- 'anmasına karar \eri mi.tir. Krc 

Dog"' u'ya tayin edildi met \l i ~apıan dun 15 gün nın tıçuncustı cıun saa ıs de Ba- d" b , k ğ d b 
müddetle ız.ın almıştır. kırko~. sumcrbank Pamuklu Sana- 1 ono ar arşı 1 ın a anka. 

1 tanbııl Emn.)et m.ırliirlli ü • \dana• vapurunun bugün :rıı Müessesesi hıtnllnd• 1.ş m retti- lardan lemi'l edilecr.ktir 
•·adro undan 120 a"mı"r \" me· fi İlhamı Ooş.tundenııı tarafından Bu kredi i'e Et \e 83 ık Ku-" .. •Ankara • vapuru suvarbi Şe- T · ı • opıuıuıı:ta Iş htlllfının Hnzırıan- rumunun çalışma imkAn 'arı "I'.'· 
n •ır. şark h:z.mct'crinı y3pm:-k fik Kaptanın ıdarc inde sefere ınası ve YürütUtme Mc cıeaı. ı:o- . 11 k .. 
uw:c Anadolıı~a göp,d.?ri:?~e".t. çıkacağı sö~lenmektedir. nusunda verıımı tir nili yece ve son zaman arda ar-
crdır. Bu memur ıır ara ın<la D.ğcr taraftan • l\dana• vapu * Çatalca o-mn~ f ıctm" ı tnrtı· ı tan et sıkıntısı hallcdı ccektir. 
Enını~et II ocı Şube K:ı,,a'<",ı '" rumın ratı n1a tahkıkatına de· tmdan Edlrıı k.ıııı • s:ı.n:ıy orman Mimar Sinan anıldı 

J " )olu tıztrlnd bulunan lat.ranca kop 
Burosundan da. şef e.i ile be- mm edılmcktcd r. nıslınlln JanwılmA ~ı ıı aıe tıdil· BuyUk Türk mimarı Sınanın 
raber 10 komıscr munını H ' B' · · k · t' ınıştır Köpr ı E ıoı ı:oııunda cnıae . . lr erOlnCI rl% ne ICe• e.çılncak Vft )lll&rdlr yolsı..z hUIUDnn OJümunun :l66 acı ~ ıldönlJnJU 

, memur \Drrlır. d" sinde öldu" Istranca ve cı,·ar köykr İstanbul'& ı münasebet yle dün okullarda 
ı t•,>uştunıcu madde'cr \e o- bal:ıanacaktır muhtelif törenler \anılmıstır 
\'İZ kaçakçılığı mc\Zu•mda se.ıc-j Sabıkalı croinınan'aTdan \h- * Kaııada"nın Monıreaı tchrlna• r.aıatasarav y i;es•ndc • s~at 1 
ı ce "3' • k 1 t sas ~·apmış d 11 h .;: h · ı · D 1 b kk 1 11 Ell(ıtdc toı:ılanacnk oınn 17 ncı • ' ' er ! I§aıa ı ı ı J u a .,,e ıern nı . Ut u a a ııe neımııcı Gö.ı H:utalıkları Kon· 17.30 da )apılan törene fsıiklal 
olan Ka~akçılı_k, ~uro. ıı mcmur· ı sokağında kr•z. geçır rken bu- ı ırresıne Türkl)c den Doçent or. ·~c :ırarşı~ la ba~lanmı~. Ham :ı N. ı 
arının üçte bırının bır hamlede lunmu tur. Abdullah koma ha det Sezer Jürl flzaaı olmak uı:crc Tansunun Mimar s nanın haya 
\nado'uya nak C<ii m~,i, crC1in 

1 

lındc Guraba Hastahanesıne k 1 dlo;et edıımışıır. . ·· ' 
da\ asının halledı diği bugün· dı'h mışsa da bıraz sonra ol- kara \'aıısı Kcmnı A .. n d n a:ball naıı. e~erlcr' hakkında J;.onıı ma 

* Enını et umum MUd ırtı .. e An· tı \ c Zekı Omer Defncnın sa-ı 

!erde çok garip karşılanmıştır. mu ıur. vnıı Pror O(ıkar ı makamında ra· !arından sonra oğrenci konu • 
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$ bir~çekilişte hediye edeceğimiz. i• 
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1 f 10 EV 1 
j ~ i· 

ret etmiştir. ı J ' * 1atanbuı Htmşrhrllcr Cemıyetı- ma arıy e torene son ı; enlmış 
nln senelik mutad çarı bu;;lln ıaat lır. 
ı4.30 da Taksım Beıe<1tre oazıno· Tabanca taşıyacak olan 
aunda yapılacaktır * E:roıı Otak ı'ar ve Topçulı.r fık 
okullarının reni binaları dUn bab 
saat 10 da Vali tarafından törenle 
açılmıştır. * lstaııbul'da gömuıu tarihi ıah
ın> eti haiz: ve ea~r sahibi olan mu
hlm ş;~hıslnrın flmdlıc k dar bir ar
o!~·ı olmndığından 19.53 nenesi Ka
sım aı•ndn. Beled.~ e Dalmı Encüme
ni tarafından verıır.n bir kararla bu 
\U:lfeye neı,'lt n,ı·ntlı artıv m!ıte· 

has.sısı olarak tlı in cdUmlştl Fakat 
işin çokıutuncınn bu &r iv uzmıınlı
ı:;ı emrinde cnııoınak tızere Cemaled
dln Server Revnakoi!;lu )'llrdımc:ı aı

latlyle tAJln e<lllmt tir. 
--0-

Halka kültürel filmler 

memurlar 

Ankara, 9 (Hususi) - Hu u i 
kanunlara göre sılah taşıma sa
i hiyetini haiz o ma) ıp ad'i za· 
bıta vazifesi ifa r.dr.nlcrel zabıt'l 
\•azifesine miı tea lik ta:.arrur
larda bulunmak sa'iıhiyetını ha
iz olanların devlet, belediye, hu. 
su i idare ve iktısadi dcv'ct te
~ekkü!Jerıncle koruma vaıüesi 
t<drcn memurların, \ ezncd:ır 'e 
ta:ıs::dar'ann tabanca tasımaı:ı
rı kararlafım'mıstır. 

İstanbul adayları Be 
1. tanbııldan müstakil otırf He· 

ada~ lığını koymak pıt 
se~im kuruluna müraca~I s 
clenıer cl15ında 'ihi) r.tiııııJ 
da' l:ıı ınııı kimler o!dıııu 
hc~iiı pek bilnıivonız. ı 
sh a ı partılrr ada) ııstel~ M 
nı kurula sunmak ıçin_k1 1 
nun beli rttlği son gıinu ııt C'ıı 
lcmekıeclirlcr. .. .. ~t ola 

Uıı son gıin. oııuınuıP 'ug 
pazartesi giınıı olduğun• 

1 
ind 

o günün ak amına kadar ı,. 0 
tel er te\ di edllmi buıuo.a"" t: 
ğına güre gerek partııerı:ı Ratı 
dııylan 'e gerek miistaJ; 
da)lar alı günü tamaJ11 1 
anla ıllraktır. Gerek yaP1 

bu ) oklamaJardan. ı;t~ 
partı genci merkeııerııı 
ııan hııberlrrdcn adıı' 1d 

dan bazılarının kimler ol 
ğunu k:ıt'iye yakın oıa 'rtıı ı 
tahmin <'drbili) oruı atıl \e ı 
taın listl'ler seçım kurul~ l'İI 
urilip rr.snıh et kazan C 
ılıkr-a f tanbuİ aılııl ıarı b r hıç 
kııııla nok an ız bır fiJ;ıt tıaal 
dınıneııılze inıkan ) ottıı'/ tenh 

Bıh le olduğuna görr. , ı..an 
çim propaganda faallYC~ Utta 
ı;ıl alı gününden ftib 11 c't 
ba, la) arak \ e propaıııtıd ~olu 
nın kıınunca 'a ak edıl rıb 
güne kadar ğutikçe b' tetel 
ı ctıencrel: df!\'am edecc1'_" da, 

Ada' hsteJerinln partır krrı 
rlıı propaganda faali) et~ lUıır 
hu} uk bir rolıı olıluğU • du ı 
hesiıdır. Bir kere, her P rl'aı 
tınin ııılay olarak gö ter~ ılonı 
ahsı) etler. scı;-menler tı e~ı .. 
tından dıkkatlc gözden f kıl 
('irilcc·cktır. Sonra en f 

1 
tı 

bu ada} !ardır ki kapalı d • 
açık toplantı yerıeriP ti\ 

rııd) olarcla kendilerine •
1
, do 

lan zamanlarda panilcrı kat 
dına eçiın nutuklaı ı sôl kar 
yeceklcrdir. b•r 

J tnnbul seçnıenleriniJI hır 
lı guııiinii sabır ızlıkla bt 
lcdıkleri iıtılıe izdir. A 

PATO PAKTI 
Amerika IlirJc<;ik Or'1 '~Pd 

ıeri, Pasfik I>e\letıeri #~ r:". 
sında. NATO paktına bt la 

1 

:ıcr bir ıe kilatın kurullll )1 nı n 
tl'klifınde bulundu 'e ('1 le "1 

tr.lilir büyuk bir alaka ıı. 1:~: 
dmlı. 

\raılaıı yıllar gl.'çti ı!!i 
briki bazı cıkunıcuları11', 
hatırla ·nc·akıard;r. :ıı> \ f~ ha 
nıın kuruluşu sıralarıll.,. kot 
lııı iitunda )azdığım )11 im 
l:ırdJ ı in bu kadarla b 
nıe• cccğiııi. Pasifıkte 
N \ TO'' a hrnzer bir P' 
mrydana gctirııııır i 1aı.1 ap 
oldıığunıı. bunun da rr ini 
ıtr.rçekleşecrğlni bclırtı:! kur: 

um. ıı'' G lliıcli eler tahminiJll ı ' 
:ılclnıımadı~ımm göstaıııt (1 hın 
tr.ılır. Teklif ııiha~ et ort', ı:a ~ 
ahldıgına \C biiyiik hlr (. u:· 
laka toııladığrnıı göre ~~r · 
nun kardeşi PATO'ıııın 
ğumıı yaklaşmıs sa)1labi 

Sadun G. S.ı\ vCI 
ox ırnı.hrnn.E 

Et fi,atlarındaki anorııtr 
artı~ın "sehrbl araştırı11' 0 

mu... it' re' 
Asıl anormal müsebbiP nıu l 

ri aralihrmalı!... ~1 s u 

Liderlik bahsi açılmışke~ ~en 
disınc. ~su 'M a bu ö cude 

bütün mi !et er, daha doğrusu 
insanlık hakiki bır lidere ~;d
detıc muhtaç değil midir"n 
dhe sordum. • 1'.."vet ama öyle 
bir :lderdcn • ) ctı~mcsi giiç 
olsa . bılc - korkarımoı dedi. 
Prof. Knight'ın bu cndışesine 
sebep, iktisadi, dini. iyasi ne 
şekilde o ursa o un (ku\'Vet) 
temerküz.ünden hoc anmaması, 
zira fertlerin kuwcti suiisti
mal etmemek ,plgunluı,\una he
nüz. - maalesef - u'asamadıkl:ı
n fıkTine sahip olmasıdır. İk
tisadi, do'ayısiy'e sıyasi kudret 
temerküıiıne sebep o'an iş'et
me cesametinden uzun uz.un 
bahsettık. Pek büyük iş ' etmele
re bllhassa bu bakımdan taraf 
tar olmadığını be'irtti ve ıKuv 
vet temerküz.Unc sc\•ketlıği için 
sosyaliıme de aleyhtarım. de
di. ıÖyle~'Se, Pı'of. Knight• 
dedim ıLlbcratizm de, farklı 
bir mckaniz.ma ile olsa bile. ce 
sim isletmelere 'e kuvvet te
merkUz.i.ıne sevkettiğine göre, 
sizce buna mani o manın ikti
sadi ~olu nedır?• Bu sual kar-

Konuşmanın razıbr.sıne o ka· 
dar kapı'mışıın ki, saate bakın. 
ca şnşıı·dım; bir buc;uk saat ne 
çabuk gcçmi~ti. Halbuki, bu 
konu~manın saatlerce de\·amı
nı ne kadar arzu ederdim. Bu· 
nu kendisine söyledim. el\la
amafıh sızc bir sual daha sor· 
maktan kendımi alamıyorum• 
diyerek zamanımızın iktisat ve 
siyaset prob eminin diğer te
me' bir nokta ına şö} 'ece i a· 
ret ederek fikrini sordum: •l\la 
lümunuz. o acağı üzere Ameri
ka 'c A\Tupada gittikçe kuv
vetlenen Bır'cşık Dlinya Fede
ralistleri (UWF) teşkilat ve 
cerc) anı me\·cut ... Du ccrcya. 
nın gayeleri harbı bertaraf et 
mek ve insanlığın hayat sevi· 
ycsini yiikseltmektir. Harbi bcr 
taraf edebi'ecck kadar sıkı bir 
Mi ıetıerarası lsbirliğinJ.n ger
çekle tirilmesinin, sırf bu ba
kımdan, dünya ekonomisine bil 
yUk imkanlar sağ'ıyacağından 
şUphe etmiyorum. Fakat, aca
ba, bu kabil bir i birliğinin dün 
ya ekonomisine bu \'a ıta'ı fay 
dasından başka, yukarıda t~ 
mas cttiğımiz ikti adi prob'rm 
•erin hallinde. lnsan'ığın ha
' 'at standardının yükselmesin
de doğrudan doğruya bir yar
dımı olabi ir mi"n dedim. 

lUIUi l\Jücadelenfn hemen 
her nva ında Genel Kur
may Başkanı olarak tema
) üz etınis ve bu ,·azlfe~ i en 
bü.>ük aliıhi)et ,.e \'ekarla 
yapmıştır. Cumhuriyet de\·
rfnin iki Inresalinden blrl
ctir. Rutbclerini gaza mcy
danıannda kaıanmı tır. Ö· 
liinıü derin akisler U) andır
n11ş, cenaze~inl ),1ıhinlerre 
i tanbııliu ağlayarak takip 
etmiştir. 

$ ziyarete açıldı. i l 
~ f ı 

T.\TU~ . 1 

------~ 

ısında dilşündil: çenesindeki 
kUçiık sakalı okşadı, piposunu 
tütturdU .•• Fı hakika, zamanı· 
mızın bütiln iktisadi. siyası ve 
içtimai problem'erinin dOğtim 
noktası bu sua' de trıp anı) or
du. ·Bunun ce,abı kolay dcğı1, 
bi iyorsunuz dedi. e:\laamafih 
ben lla)ek'in liberalizmıni be 
ğenıyorum ve onun gibi dUşU· 
nü yorum di' e ılavc etti •Peki 
ya Mlses. Ri>pke \'e Rü tow 
- ki üçü de İstanbul Univcrsl-

Al,l\JA1''YAD :\.Ki 
0

H 

• Dunva fecleralistlerl tc ki'l 
tı \ e ç~lışnıa' arından haberim 
' 'ar. Hatifi bir kongreferinde 
de bu undum. Dünya I"cdr.ras· 
)onunun gr.rc:cklcştirilmesinln 
hem h:ırbl bertaraf etmek su-

rika, müttefik pilotlarına )eni Amerikan tepkili aHı uç:ıklan
nın uçu5l1nu oğretmek iiı.ere Almanyada l 'ulrotenreldbrııck'da 
bir havacılık okulu açmıı:tır. nu okulda her ~ ıı 250 pilot talim 

ormektedir. 1'urk pilotlarından • strgmen Akınt"ı ile (ortada) 
Üsteğmen Sabrl Or.gul, Amerikalı General Che ter Cecil tara· 

rından \erilen izahatı dinlerlerken 

Rahmetli Fr.' :ıi ('akmak, 
faziletli ,·e müteıleyyin bir 
insandı. :Sur içinde yatsın. 

... r. TÜLBE~'I el 

Makine telegrafının basında 
duran Elmasiye göbekli hay
retle ·İskele mi efendim.• di
ye sordu. 

Quceg haykırdı •E\et ıskcle 
çabuk ... Tc!grafla. Al ah bc'd
nı versın! Pckiı a... Halat arı 
fırlatsınlar. • 
Asteğmen Keith SC\gt'isinin 

yQzüne bir daha uzun uzun 
baktı. Aşk ve hasretten ser
semlcnıis durumdaydı. 

Queeg çığlığı basıyordıı • Kıc 
taraftaki çımacı'ara da ne o. 
luyor?• Tam o sırada halat fır 
!atma topu patladı. Fak:ıt akın 
tı \'e Quecgin ~anlı& uskuru 
torni tan etlirmek.c yaptığı 
hata kıç tarafı çok açmıştı. Ha 
lat gene denize dü~tlİ. Bu sıra
da baş taraftaki erler rıhtıma 
bir ha'at daha atmışlar ve rıh
tımdaki erler de babaya bağ· 
lamıslardı. Tek çıma~la Caine 
buradan rıhtıma amud vaziyc. 
te ge'misti. 

Gemi bu şcki'dc döniincc, 
sancak tarafta rıhtıma görlin· 
ıniistu . .ı\ ~teğmen Kr.ith'iıı ku
la/;ma çok tanıdık bir ses u
laştı • Will - EE! Wll!-EE, şc
kerimı Annesi halatın yanında 
durmuş mendıi sallıyordu. 

Queeg koşarak kaptan köş
küne geldi. Az kaldı Willie'~ i 
yere yıkacaktı. ·Mr. Kelth a
yak altından çekilin. Muhabe· 
reci. ::;u romorköre işaret v~r. • 

Oradan geçmek"'te olan ro. 

$ -- - • $ 

~YAPI ve KREDi B~~KASI ! 
ı $ 
~ $ i Her1gün,sact6 10 -'16 orasında i 
# Kadıköy" şubemizin önünden· f - ~ J her saat başı kalkan1 oto~üs i 
ı . ·ı . . . d"d' :'\ ~ J ııyaretçı erı n emrın e ır.. ı; 

.... , .... , ....... ~~""""'"''''~'"...,.~···~" ... , ..... ~~ 
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môrkörün yardımı i:c, geminin 
kıç tarafı rıhtıma .doğru itıl
di. Rıhtımdaki kadınlar hay
kırdılar. Bu çığlıklar arasında 
nıhalı~ a:ılar, ıslık calanlar ve 
geminin Çın bahriyesine mi 
mensup olduğunu soranlar da 
eksık o'madı. 

Caine nihayet rıhtıma bağ
lanmıştı. Quccg kaptan kBp· 
rüsune gc'di. Yuzü bembeyaz. 
dı, alnı kınşıklıklarla do ı:nuş· 
hı. Goz. erinde bo~ bir ifade var 
dı. Nöbetçi gu\'erte subay111 
dedi. 
Üsteğmen Maryk •Buyurun 

efendimı dedi. 
Queeg ona doğru dönmeden, 

çelik bilyalarını gıirü'tü'ü gil
ril'tii'ü oynattı .• şu tebli~i ya
pınız: Kıç taraf çımacılarının 
kötü denizclliğl yüzünden bU· 
tün mürettebat iki gün izin. 
sizdır ... 

Mayrk kaptanın yilzüne ba
ka kaldı. Yüzünde hayret 'ile 
iğrenti vardı. Kımıldamadı. Hir 
kaç saniye sonra Kaptan •Ne 
bek lvorsunuz. ?ıir. Ma11 k ~b· 
Uği yapınız .• 
•Eğer haddimi aşı} orsam bs 

ğı~layın kaptan, fakat bu bi
raz haksız.'ık o'acak. Adamlar 
pek bir şey yapacak ... 

ıMr. ?ıiaryk. size bu gemi
nin kaptanının ben olduğumu 
hatır'atmalıyım. Bir lôf daha 
söylerseniz. cezayı Uç misli art 
tırırım ve subayları da dahil 
ederim. Tebliği yapınız.• 

1\lar)k dudaklannı ısırdı. 
Mikrofona gitti .D!ığmcye bas
tı. Dıkkat. Kıç taraf çımacı
lannın kölU denlz.cilik'cri ~ U
ıiınden bütün mürettebat iki 
gün izinsizdir.11 

DUğmeden elini kaldırınca 
bunun sesinin aksi bütün ge
mide duyuldu. 

•Tcşckkilr ederim l.\lr. Mar· 
yk. Fakat size şunu bildırcyim 
ki, köprüdeki nöbetçi erler ö. 
nünde. disiplin mrse'esi hu· 
susundaki gösterişinlz hoşuma 
gitmedi. Bunu bir subaya ya. 
kısmayan r hareket. bir ita· t 
sizlik addediyorum. nu da sici
linizde belirtilecektir.• 

Kaptan başı 8nlinc eğık o -
duğu halde kaptan köprüsU 
merdıveninden indi. Bütiin ı:te 
mide ve tebliğin vuzuh a du. 

yu'muş olduğu rıhtımda. er'e
rin genç yüzleri. assubayların 
yorgun yfü:.'eri, sevgı ilerin gU 
zel yiızlcri ve Willie'nın anne
sininki gibi yas'ı yUı.ler hep 
üzuntıiye hliriınmUştu . l\lrs. Ke
ith Asteğmen Keith'ın subay 
olduğu ic;ın ccz.adan muaf ol
dufunu henüz idrak cdcmcm.ıı 
ve teselli du) amamıştı. 

İskele konulunca, rıhtıma ilk 
fır'a)an Willie oldu ... Vazi

yete gdğiis ~ermekten başka 
çare yoktu. fskeıenın ucund:ı 
?ıırs Keith duruyordu '.\lay de 
,riiı.Unde. dokunaklı bir şaşkın· 
!ık, memnuniyet korku Hade-
5i olduğu ha'dc tam annesinın 
yanımla duruyordu Mrs. K,.i\h 
Anırrika topraklarına - :-ıatı
ma toprak denllebi!ir e • t,.k
rar ayak basan oğluna te!ıa'ük 
le sarı'dı ... 

•Sekerim, ~eker o~'ıım. ı;e
ni böyle yanımda görmek ne 
kadar i)i. diyordu. 

Wil ie nezaketle ııHıldı. Ma· 
ye gü 'umsıycrck baktı. •Anne 
dedi onun e'ini a'dı, Mayin de 
elini tutu)or. l\larıe ?ıiınotti ile 

Yasa ti Ezani 
S\BAH 03.28 10.46 
ÖGLE 12.13 03.33 
İKf:.'llDİ 15.56 OD.14 
AKŞAM ll!.43 12.00 
Y\TSI 20.19 01.3:> 
İMSAK 03.46 0!!.04 

-

tanıcmanı isterim ıı 

DORDÜNCÜ KISIM 
İZİN 

Willic ve• ıoıay, Yosemlte vA-
disinde: Ahwanec otelinin 

önUndeki kocaman çam -ağacı
nın dihinde, birbirlerine sarıl
mış ardı. Yanak'arı blrbırlne 
değiyordu; nere eri bel az hır 
buhar halinde birbirine kamı. 
yordu. Karan 'ık'ar ıçinde hır 
yerde, ko\'boy müzi yenler me 
•ankolik bir uk şarkı ına h 5-
lnmışlardı. Wil ic \ c l\lay bır
bir'crine dönerek öpüştü er. 

Bir müddet sonra. ko' ko'a 
nte c döndüler. Alacalı renk i 
kızıl derili haıııan. derileri. 
boru'al'l i'e süslenmı~ o'aıı a\•· 
clınlık holden geçerek kırm1•1 
!Akc ıısansöre doğru ~ilniclii. 
!er. Üçüncü katta asansörden 
birlikte çıktılar. Willic tekrar 
kendi odasına döndilğii vakit. 
uzun bir kı- gecesinin sabahı 
olmuştu. Zevk rr onu bııdala
'astırmıs "ibi idı . Ha'A. l\ta) 'in 
beyaz basit ;rcelıği içinde. ka 
pısını kapatırken ona gulilmsc· -............................ _.._,, _______________ ....................... _.. __________________ _.. ........ ......... 
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e~ AlTEMUR KILIÇ 
. .,, Mare al Tılo, TurJd~c:ı:e ınıi
btl , le\ ecci lıen b rcket etti. 

( unıhurba5kanımızın d , cllısi kmlt"ketinıiı.i r nır.n zi-
ıd ~!arak :tapacagı zharet, Tıırk- \aret edecek olan \'ugos-
• . ugosıav dostlugunun geli mc- la\')a De, let Başkanı J\la· 
rı 1 ındr. hcıiıalıte ~eni bir mertıa- reşal Tito, Turkh e - \u. 
ııat' " olaı aktır. gosla\ :t a do tııığundan 
iO l:nııtmamalı~ ır. ki, l>ogu ıle bahsctmi tir. 

t;il Ratı aı asında il hlı bir çatı _ * lı ır ile 1 rail hududun-
~a tıknıası ihtimali. u H\ a da ) f'n l bir rarpı ma ol· 

u s_,.beptrn dola' 1, aıalmı ol- mu tur. 
6a bı!r.• 19!';3'te Tıırk _ Yunan * Bir inı:ilir. Coınet tepkili 
l \ ugo la\• it tıfakının imza- ~olcu uçağı ·apoli açık-

,ı anmuını icabettırcn ebeplr.r lannda duşmuş, 14 ~ ol. 
0ıd ~ sn~ itıhan le bugün dr mC\·- cu \e 7 murettebat ôl-
ıar1 ~ttıır. Runun İ\ İ ntlir lii. gerek .__ııııiniiııuiii· iiıi;u,;,,;r·;...---··-~ 
ııJ!I \ 1 k • \ ııgo l:n- do tlııı:ıınun 

11 ıul' ·~ grrek e ııaktın kunetll'ndi
ııı'- l'ıl~ı.es i lıal:l 7.anıriıl ır. 'Muhakeme 

Kar hadlerinin 
Kaldırılmasından 

F t D 1 ~ ,. • • Tacirler memnun os er ll es ıugıın "Bakanlar Kurulu kararhlc lıir 

areket 
. • 1 takıııı ıııaddelcl'in atı,ında aLa-edt'rO mı kar hadlrrınin ta~ın ,c le:.· 

el bıt cdi ıncsı 'e bu kararın biıa-
Anadolu AJan!l 

Parı:., 9 - Dı p onıatik ı;t'vrr eı den o rcnı tlığıne gorc, A
merıkan Dı~ıslcrı Bakanı John r11sıer Dulles .)arır. ~abalı Lond 
ra)a harel\et edecektir, 

Yonıınlıır 
Washin:;ıon, 9 (A.A.) - Iyı haber al n i}a ı ı;e\Telenn 

O) ledıklcnne gore Amerıka Dı ışlcrı Bakanı F.:ıster Dulles 
Çın Hındı de\ etlerıniıı arzu eır klcn takdırde f ransadan ayrıi
malarının sağlanması husu unca E_ran adan ku\' etlı bır temi
nat ı ıe,ecckıır. Dul <'S bu teınınatııı Çın Hındındeki komüııı,t 
rchdıdını karşılamak , c km! ıst. a ını Gune.)doı:u A ) anın h,.r 
b .. ngi bır bolgcsine defetme!. ı~ın Aıncrıkan ,e As) a .) :ırclımı-
1.ı dcstekleycccı:i kanaaıindedır Bu Ç<'\ reler, Fo ter Dulles ın 
l'ar15 se)ahaıı tahakkuk ettiği ukdııckı bu mcselclerı :;:ôrlisecc. 
~ıni znnnetmckıcdir1er. 

Gece Üniversitesi 
Kurulacak 

Mısır - İsrail 
Sınırında çarpışma 

harc ~ urnrlıiktcn k.ılı1mlnı.ısı 
mün:ı ebeli\ le dun i tıınbul Tiic 
car Dcrne.:i bir br~ an name ~ a
yınla mıstır. Eu be~ an namede. 
kararnamenin tatbıke konma&ı
nın i. aleminde lt'lc,siır \ e he\ e 
can yarattığı 'e bu kararın 'u
riırlıiklen kaldırılına,ınııı bih ,ık 
bir memnun!\ et dof,urdu~u be 
tırlllmckte, ha~ at paha ılıcının 1 
kar hadlerın.n lUk rk olu un
dan değıl. mal azlığından ılcn 
geldigı, dığer iktlı.acl ı arl•ann 
buna ami' oldu!:u i eı i lirul
rnektcdir. Be~ annanıedl' eıl·lim· 
le şö~le denilmektedir: 

ı b,ı 1ı · ( ,ızlılıktcıı 'e 'kapalılı'ktan 
ır r ıç ~ ır fa da çıknıa\'ııcağı ka
ıır· ~a~ın~ da~ anara'k, bir mııddet 

kcn erı ~ abanl'ı ba ında Ral
. ti t 1 •8~ Paktın ı n bir t .ı kım nııı kıı
~ 11 a karşıla makta olduğu , e 
rll e, seme i tl'hlıkC' ı bulunduğu 
td ~Undaki O) lentileri burada a 

; Edilirken dans eden 
Bir Mau Mau 

~- ,\rı \ e talrp kanununun 
kaç·ınılmaz netil'e:eriııın bu ka
bil müdahale erle bertaraf edı
lebileceğini tahmııı rtm<'k çok 
halalı bir gorii tur. Kararname· 
ler fi allar iızl'ri nde fııli bir tc-

ll ıuıı• I Mubablrlmlzdrn Turk H:ıbrrl~r Alan§ı kt~dı ı·ı~t \ ·ı,e 11"', 'ISl·ı·ı··. ı . ı ·. r: - llıııı) a ll"ııı~l ı·"lı'k ıı.ı rı :ı'ı 111 1111.a~A l ı t• tı'\. l ı' ılıın h::ınhııl l\ 11 1 lsrsiıııll! Kuıla\ Ankara. 9 Mı' i :Eği- Kudu , 9. - l\tı•ır _ i raıl kuv- sır ) apmama u r · u • • ' • • • ~ ' 
J sini arıı tal!'p liı~ın edl'r Fı)at Hemşire Ol.u lu ogrt·tmeni \sl~c \ ıicr~.ııı ı .ıı :ı fııı ıl:uı ıı .. ııısiıt•ıı i ıı \ aıirı•sı \t' lrnıi\t'liıııiıdeki 

tim Bakan ığı ) ıik ek tahsi- \etleri on 24 saat içinde Gazte tak\lt , e tahdıtlcri ne kadar a· rotu konulu bir konfcıaıı~ , cı il ıııistiı . ıı emsirı-lik ukıılıı ıı ıl:ı rı.ı lıiı 1111 rıı uııı lıımtıı-. 
le de\ am eden genç erimi- nıınııka ında 4 dl'fa çarpışını lar ğır ınüf'\, ide l'rı dcrpi~ eder c I --------

~ır' ~1 
a 'ıırmak i~lı.)oruz. Rlizı ga 

eli detclcrdc, uc meınlcket arnsııı 
rtill' k a, paktı tak, i) e ebnr.k 'e a -
ııı rrı ışhırliğini geli tımıck ıne\· 

1& ~Ut~nda fıkır ayrılıklan bulıın 
pJ: r~ 11

' 'l'urkil" \!' Yunani tanın. 
rd ılııan ·~ uı:o ıa,.)an ın doğu ·a 
tar' e ı"ıııc ıııılcn korktuklarını, 'J rı 
f k~ f' n~c~cl csıntn lı l r t':ngcl te -

r.P 1 ett ığı : 'ııgos!ıı ı a nın ıla ba 
1 ı ~ıku srbeıılerle nıııtıefiklcnne 
.'

11 
; dığı o 0\)t'nı Jnıcktcd ır fiU 

ı \1l) ellerin ne ılrrecMI' ka<lar 
' rloğru ı · rı, k o duğunıı bllmi.)onız. ı ·a-

o) ı.!t an ladıcınm bdar on An
b ;; _goru mclcı inde a kert i _ 

ill h~ ığı nır.nuunda ıırk bu)uk 
ıı< ır grlı mc kaHlec'lılcmr.mı~lır •• 

A••octatf'd rrr 1 zın tahsı muddetince kar ı- C:ır_. Bu çarp15malar nctı<.'~sinılc el ın. n<.'lıl'Cde ~ine mal elden 
Nairobı 9 - tngıliz Ha' a Kuv aştıkları gcçım z.or'uk arını gi- 1 Israil n kerl ölmüş, 3 hraPJi ele ~rçmek ureth •e l ıne arı 

'<'t er ne men up bır innılız. ~u- drrm<'k \e daha çok sa~ ıda gen· ı a•ker de ) ara'ıınmı ur. Hudut , r talebl' gore 1118 ~~ ıin edecek 
l:.ayının 4 ;)a ındakı 0 lunu kat- cın tah ı ~apabılmcsıne ımkAn h .. dı c erının anması üzcrinı>, fıat uzrınden atılır 
letmek en anık 0 an bır ıau \ermek maksad ye bırçok mem B rlc mı l\tilleılcr \Hııareke Ko Bugunkıı ha\ at pahalı ıl':ının 
~ıau bu"un burada ba a)a'l ek~tlerde olduğu ~ıbi, m<'mte:ı nııs)onu bugilrı tol> :ınmıs ,e \l . ebl'plcrı tamamen ıktis:ıdıdır. 
nıuh:ıkemesınde celsenin 45 rl:ı- kctımızde de gece unınrsite en tı-mava başlamıştır. Lısarı tak~ ıtlcri, ıtha at prımıe-
k ka tehir ed ime ıne sebep ol- k ru ması meuuunu ele a mış- Dlger taraftan 'İ•raıl mak.ım ri pamuk anla nıa ı. buğda~ an 
muştur. Sanık :nahkenıe)<' geu- tır, l, rı, on hadiselerde. l\ J ısır_ı•ı ıa~ması ı:ıbı ıki taraflı ticuı t 
l.r ~ctıri mez e lcrıni çırpıp ı Malik Eden ile görü~tü n,c uı oııluğunu sö' rnıekıcdır- ani. ~maları. fı:ıtlan ııılitenıııdi-
aıkı so~lcmekten bir turliı \•az. \nadolu \ i 11" 1 k... )<'il )tıkscltnıektcdır Yenı güm 
ı;cçmem ıır C'el C\e 45 dakıka Londra. 9 - Yetkili bir kay- Amerika'nın büyüklüğü- riık t:ırif~ kanunu ılc B aııran· 
.... a \ erıld ktrn onra suçlu mah. il kt:ın bılclın'dıginc göre. so:- .• t r dan soıır 1 fıııtlar ~ine \uz de 50-
1 rme alon una bır doktorla alın • eılcrın ı .ondra bıi) ukelçisi Mı ı nun eme 1 , lİl<le 100 ~ uk~e erektir Bu nıli 
n 1 ır lılı:ın bt un ôt.lrden onra nı~•ş. '\\ a5hıng•on 9 CA \) - Hür- t<'nrndı hat :ııtı-larııuıı öniın<' 

\ 'ak anın şah tll'rındcn o an lrr R k "'ııı Eden i'e ) aptığı go- • ;, eı pulu adı Hrıl<'n 8 serıthk kar hadlcrının tahdidi) le ncçi-
r•0lı mufcttı ı Henrv Da\ "'i rt•-m<' bır nezaket ıı,:ıreti. ma- • rııı i\ml'rikan pulunun cm<.'7. 
~lau Mau nun 4 'ar.ındakı çoc ı- hl\ eıını l'ıııı 0 mu~ ur. çıl. nlmı ı mün.ı cbf'ti) fo Kar hacldınııı aıa tılnıa ı \C-
ıoıı hl''llen o durduktcn O'lra s ·ı · h 1 f 1 f il rtlp edı en bır tele\ ızyon prO" \ ahııt \Ok cdılme ınden mfil~· 
;. rndı ıne şun aıı so\ edıgı:u 1 a sız anma op an ısı r mınd ı.ı. an f hCıtho\\ er ez- ~<'il t İıat ~ uksC'lnıc'crıne mani 
L ldırmı" r. Kuçuk h:ıkıkaıen New \ ork. 9 tAP) - B rleJ- c.ın c t n arı , Ö\ eını ıır· olunanıı' ağı g bı hakık ı tüccarı A ıl en nıühinıi. uç hu'kiımP.t , o duğunu o e,mek ıstı\ orum. ı ı~ :\hl cılu sıHıh ızlanma ko- •Bıı le ık '\meraka nın bu~ iık pi) a~ad~n uzakla tmr ) erine 

Pakt ınız.ıJ a nıhktıı n onra Bu çol'ı.k b zım çoc ıklarımız n mı 'onu Lu aksamkı toplantı ın ••.,ıı m ldı ell'manJ:ıı ın de_ ... izlı , 0 larda ~alışacak bır t .. • 
,1 ~:ııı ıkl;u ı nıuzakrrrl er netice~ u umune b<'p o mu ur. B-::n da I ngılterr. derhal dun~ a si 5h 1 r ndi nıaneH kı~ meıının ıeme:ı kım ~rntau sıtların me\dl~.: 
•~ rt·de, :ıralarından hl'rhangı bi- bu çocuğu olduıdum zira \ ,, .. 1_ 1 rının azalıı ma. mı :;:izlı müza- ım rıne k.ırulmu ıur Kırmııı, b" çıkma~ına bep o ııı· Su ıtı.b:ır. 
bt 

1 
1 Rulgaı1stanın "''a Bıı lgaıı ıı.ılı bab. ı da hızım çocuk! rdan l relerde ıe•kık edecr k5 ki~ılık 'z \C nı.ı' ı renkte basılan , .. l:ı pahalılığı onl<>) ıcı 'edbırlf' 

Jllt' an ~olu ili' b:ı ka~ ının lıı arru - 12 .sını oldum ı tıı Bu ek ide '> r ta ı KonııtC' kiJJillma ını ıa 1: ııınet hc)kclınııı re mırı ta ı de ıınc:ık \e )alrıız ıktı ... ıdl tcd-
1 ~na . uğradıgı taktllrıle, lıiı hil'- ode mı olduk. B..ından b:ı ı;a ıcp f'ımı ıır. ..r. bu pul Amerıkan ha\ atının biı ll'ı·dır. 

ıı> ~1
1 ının :ı:aıdınııııa ko ııı ak hu- O) <')ecck bır C}ım ~okıur.v Bulgaristan'da tasfiye rm1 ıolu lur. ı ı urrı~e ın ıne '.ıl"- son kaı.ırııa111enın kı a lı;ıu-
\unıt a hı r JHcıı siıı anla 111 ~ 1• Schlatter Ankara'da si d ıma hür kalıııak \e matlıı ııı ıı d.ıhı pı~a ada cleıha te,e\\lİ 

~.11 \arını laı ılı. nu, Tiirkh e , e j Loııdra, 9 ( ~P) - Bulgar r1d ıa~a hır mc ce o nıak hu-usunda ~ aratmıs. alıs '!'riş durmuş, mal 
rn u~ıını lanın :'\.\ ro ÜHll'.ri ,,1_ Ankara 9 ( \ A.) - Raşb;ıkan ·.o•unun bugun burada dınlcı1t- ki k. r:ıı ınıızı l'mbolıze etmekte ar saklanmaga başlanmıştır. Tc 
h a a rınııı doJ: ıırdıığu -durumla dn n ~lcndn (' bu:::un a.jl .!O 1 len bır } a) ımında, Bu ;;ar nı. a dır. o a} ili ı.amanda bütlın in- kılal ızlık I<' nd hı kaç ı.ontro 
agdastıı·ııara k. hır ek rırolu- Ba,b.ıkanlıkıa Gune, \ H ya nıcclı ı D mi•ri Zafrı~ aııofu Baş :ınlaı ın azam!' i i ahi} e' e tabı lor , e bır kaç Heledl\t' nıeıııuru 

kol olarak formuıc- cdılrtrk , r 'a ku 'r eı ı «' k kum.ınd nı ,,, cı ık tan buı:ıın aıl<'tmı ur. G.! olduklarını ı::o tcrmekıedir.o i c bu kadar 5!l'nı.ı bır fıat nıu
fmı.alanacaktı. ıı le uııh h •l orı:<'n<'r 1 . c.1 • t er le Ha eh llC' al ni rad) om•n ıla\ c cııiginc Bılind t:I gıbı bu pul, Amerı rakabe ını basarmak umıdi, ı ... -
P~kta nıl kıı" et \e maıı:n 1 ı .. ,,~grıınr ı Laurencc Caı.,ırlı ka ~ore, Z<ıfrl\anofun ) !'rıne Yor- k, n pu c.ıltığu t:ırihiııde ilk defa ) aldrn ba<ka b.r 'e' de lo ••. 
bö le bir anla ına , erecekti 4 etmı~ ır. c! n Çobanof ı:e irılmışıir. o' rak Bırlc~ık Aml'rtka'nın dö Mahdut imkanlarla bo\ <' ::e-
Ta~~kat imdi~e kadar nr İııı \İl o an Al aha gü\·en,~oruz.I nı mudahalelf'r<' te\l',•tıl el-
ı:in 'ı mı • Dl' dr a 'keri i biılı- ıb re •nı ihll\a cım<' ıcdir. nıek. dc-rın o )al )aralar aç· 
k ın e aslııı1 tam minasıyl e • Arap devletlerinin maktan ba k:ı bır net ce \ eri'" 
urulabılm ı tır. mez. 
GeciknıC'nin srbeplf'rinl bilmi. bir kararı Kız teknik okulu 

,ı ı \Otlll. Uelki de lıl'r şry \o- Kahire, 9 ( A A.J - R!',,nıi hır \ nkara, g (A \ .) - '\lıl 1 Eği-
' 1 1'~;~ad~~ ~ e butıın iı) Jr.ntılr.ı ,.. • 1 1 İ<r) nakı:ın bugün teblı!! c<lıld!- tim Bakan ığı Kız Tcknık Öğret· 

r <t< t' eu erın Mlıanıınıtan iharet CAZiP AÇILIŞ HEDiYELERi ~ıne gol"' Arııp de\ r lcri, ka)da men oku u bıııa,ına i fne sure-
•,\ g

1

1~ ı akat. ' 11 k:ırıda tla Sıİ) ledi - . - tabı tutulduğu takıl .rd<' Anıerı- t,) e )e'lı bu b,na )aptırma'a 
~r ız ı; ıbı, ııakt lııızıılanırkf'n 1 ~an a~kcrı ~ardımını kabul etıııe kaıar \eı·ını~ 'c bil i~ın latbi .. ı-

bİ;t ~:r~t .olan ı;ebeıılcr bugün de ı,:e karar \ l'rnıişlerclır. na ge~ı'mi~tır 
vCI J'ı ~ltır '" kaHrtli bır Balkan 

a !ı, ınııhtenıl'I h ır Sonct tc- • •• 

.-...f ~h llZUn(' karşı halli mukemınel Gu·· n ıu·· k 1 kra mı"ye Ket 'ıdeler·ı 
w r:r rnı:P.ldir... l malım 'ki, Pakt 1 
1' 01' ,, ;eler ia a\'\Ur f'di!diği ı: ıbı 

.... 
1 iırılsin \c umalım ki "ita 

re aı ·· · -l ıtonıın Zl\'aı eti bu 'olda 
'lrıııbinı h ır nıcrhaıc tf' kıl ct-
5ıa. 

SATILIK 
~' ~fnl.: •~acından lt•l:r• ma-

ç ltullanıımamış kadar 'I • 
~I 1-0n mocıeı 11 r>ar~adan 1-
ı ar,L satalı: oda takımı tı• 
~11tır Mtırac;aAL Portakal :Mo
Pa • !:vı Galata•ara:v OUYo 
,.:::ıı neıanı loka n taAtnln 

l_Iabib Hdib Torchao paı·U. 
lenn cçinı M.) annamelc.rinin f ~rak~a beL:lrndiğlnl, hizim 
~ın ımdi CİİLoııiınrle tııtulıı 

t':ak_ en ınuhim fie\ in iktisadı 
\azı~ ı· · . J• ıınııcıldııgunusö)lıı301 , 
•lı)or ld : 

12 NiSAN PAZARTESi 

Jllımctc 1: recek olan 

BEYOGLU ŞUBEMiZiN 
Sürprizleridir. 

En az 100 liralık Bir Hesap Astırmağa Haxırlanınıı 
• 
ISTANBUL 

DÜNYA 

sı:çi ı llLRlL 11 ... ll(;O 
K.AD.\R 1 E:\KİI> 
HÜRCS n.lı ca 

l"alih Rıfkı Ata>, son 'ıın· 
lcr 1.arfmda ~ apılan Sİ) ası toıı
Jnntılarrlaıı bir kı~mınııı ka)
gı uyandırdıgını o'hı} or, muit 
teıü par1ilf're men up bazı 
hatiplerin ter.ssur u~ andıran 

BANK ASI 

Şe' ket Rado ~azı) or: 
htanbul'un dun) aca mes

hur arkco 01ık sahası Yardır: 

ÇAMLI BAHÇE İÇİNDE 

APARTMAN KATI 

12 Nisan 954 Pazartes i akşamına 

kadar SÜMERBANK' to oçtıracağınız 150 liralık 

bir hesapla, 

lstanbul G ö ztep ikinci Ortoyoldc 

Çamlı Bahçe içindeki apart ı manın b ir kcıtını 

koz.anabilirs iniz. 

Her 150 lira ic;in b ir istirak hakkı veri lir 

OMERBANK 
St.rma~ e l: ~00.000.000 rn •. 

3773 

Ankara' da fişek 
Fabrikas' 
Kurulacak 

\ nad o lu .\ Ja n~• 

Ankara. 9 - İ' rtmelcr 
kanı Sıtkı Yırcalı A nkaraıia ku 
rulacak o an li~<.>k fabrıka ı hak 1 

kında ,\ nado'u ajansı mulıabırl-
nr a~ağıdal be) anatta bu'uıımu 
tur. ı 

Yep) eni bir fi ek fabrıkıı ının 
Ankarada le !!>İne karar \ermı 
bu'ıınmakta} ız. Huk(ıml'tımı~irı 
~iriştiği te ebbb5 er üzerine. fabl 
rika Amerikan a kerı 'ard•m 
heH~ti \C Makina \e Kım'a Fn
düstrı-i Kurumu ara~ında mu - ı Kuç11kmıısbfap:ı1adaki 
terl'k bır çn ısma ıle lahııkkuk j 
ettirilecek \'e makırıa'ar. do ıu- D.P. ?aste e •i 1 ( e 
muz \ 'e mlittcfikimiz \merıka 
h"k·~ t' t r d:ı skcri \'ar 11 ·unıe ı ara 1~ n .a · . • rna~ı 1 inC'iıl rl ı ll l kııırt J: :ı qır \l aıılsa' ıbın ııtla~ 
d ım olarak tf'fnıbınkl'dt'cc~~~ma~a-1• bı!ıııln pazar gtinü ıkmal e,lı e- i,,tanbııl d.ııı mıı-tak.1 o aıak 
zi ın,aat ve a rı ·anın ı •· ' d 1 k ıı k B • ' · .. , d'cr.. ma raf' ar c:c{:ı unıu maktadır. 

1 

a a~ ı~ını Ol n ı me· a) ıır 
kın uzum~~ 1 

./ d" t ı~· Ku Genel kuru un gece topla1•ı- un ~lın:ı a'd n ll P. lı tc,ınd~ 
"ıl :ıkiııa \'" Kını~a .n ,11 ~;kl~r ında Inönlinıın ,on ~la':ıt\ a ko nıu t:ıkil ad. Y go tcı ı mcsı kıı-
rumu takrafıııdan yapı ~<'d"li '25 nıı~ma ı ıizerınde durulduğu tah rarla tıı ılnıı tır Hu \BZI\ et kar 
Fabrı ·.anınt ntırcmduud '-'abr·ı· ı mın edı mektedır. şı ında Hıknıct BaHır İ tanbı.:I' 
" ·o ' ra u arın a ır •· -mı) n .1 l k t'mlz .\dıl\l ar dan ada\lı,.ıını gl'rı a ııt•aıttır :\I. 

ka ;:imdı)e_kadar nıheme·1c,~;ı·ır: Ankara 9 (Anka) - D. P. P den a)rılan ınkıliıpçı pup 
de ima' edılme,·en u th • . . 1 . kl . · kt r Amerika- gene' ıdarc kunı'u bugun Baş- bu::un erde bır be~ anname ~ a-
ta [~,e, er ~.apaca a \~ \'e A'el- bakan Adnan :\!endere ın r. a. ) !" a'acakıır. 
da ı~a- cddı en n~ ~ t~ 'ze gr'- etınde abah Ye öğleden Mır:ı ıı. ı.edm kurulunun toıılantm 
er ~akın 3 memk e <' ım\ ~ka da Ba bakan ık bina,ında iki tep Jl Seçım Kurulu dun a. • 1 ~ 

• b 'l\'aca • ve n · ra meı:c 3
' . • 9~- antı ~aparak adav istele ·iııın te top anını tır. Kurul duı.kü 

kurulacak o.lan bu İl' 1~~~ 1· ;>;ı hazır ~nma 1 ic:ı iİe 'lleşgul ol- toplaııtıd •. p ı1ılerın prop ~an· 
) ı'ıı da faa l\'CIC {:f' Çl'CC . ır • mu tur da arı. ~ c:rlerııır. daır (' H.P. 
Kontrolit fabrika ı kunılıı ) or Bugün te pil edi'en \UZde nin bır muracaatını ince rmı~ ve 
' Ankara, 9 { \ . .\ ) - Ka tıımo 20 ·er ara ında Adnan Ötııı:l'n, arı c-r l~.n ~er tah<ı ı ışin n, 
nu 'i'ineti dahilırıde orman'a Baha Tekant. 1\amıl Ed "l, FC' - doğru \ap ldı .. ı nrıır!' ne " ı
rın en mlıtekAsıf o'du!!u bir mrv ruh Samır bdullah Aker. Mu- mı~tır İl Srcım Kurulu nı.ı~ta
kide kontro ıt fabrika ının Or- nıs Faik Ozan O). Q,marı Fa- kı olaı.ak mı rııc.ıat edf'n Arif 
man umum nnidurlliğlincc kıı- rıık Io:rııııer Burhan U .ıta ı da Feuı t lkll, C'a\11 Pck:,:iır, \ e· 
nılma,ı karaı 'aştırılmış 'e bu urdır. · dını Sürl'r ~luhıttın Se) men, 
ht1>u,ta tetkik crr baş aıınıı,tır. Ralı kr,ird e Ahnıe Ka\alı lD<'niı.~o larında 

- o- Balıke ir. 9 ( llusmi) - Bu- ate çı ı ııın ada' 'ıklarını kabul 

d · k. · gtııı (' H. P. 'ill'r tarahndan ~e- etmı tır. Dı.,C'r taraftan Şcrr! 
Doğu Almanya' a uç ışı çim kuru una Kurtde;;e \'e Pı;- Ta kıran \(' Ahmet \ lan mu~-
idama mahkum edildi mukcıı kö~ü Dcınokrıt P .. rti takıl ada' ık içın nılineaat et. 

muhtar arının C. H. P. mi let- mı•lcrdır . 
Bcrlın, 9 (A \ .) - Batı Al- \ckılı aday arına kapa ı )erde I>. r . niıı ıl unku sh asi ıoıılanlıst 

man'a ajansının p<'r em be gunli top anlı )apmalarına nıa'1ı ol- D P diln Fenrr'de Kuçukmııs
I?:ıu • Bcr.ınde alınan bazı haber- duk arı hakkında birer şildh et tafap.ı a'da bır 1\ .ısi toplantı 
rı e atfen bıldırı dıne göre, Kari ) apı'mışlır. ) apmı ıır. Saat 17 30 da C'ıba'I 
horı;ı ıa uzifc gore M\~Ct harp Dığer taraftan. gecen paz. r ol·ak lo a ınde ~arı an top antı 

j c:vanı, son günler t:ırfında Ber- giınu ehrimizdcki D. P nıı·ın- ~ ı bucak ha kanı \IC'hnl<'l \ el· 
lın ~ehrınden kral \\ oltt'r adın- ginde İzmir i! başkanı Burh:ın m<'n açmı • 'e ~ aptığı konusma
c!aki bır mlihcndısle Johannr s Mancr'ın ) aptı~ı konu<ma n1k- da C H P. n.n hu' undan 'aı
Drc\\S adında bir tiı<.'can \ e 1 - 1 kında C'umhıırhet ~lliddciumıı- geçmed ı:ıını, mı lcİı k:ırı<lırmak 
mi bild mlme~en ui r Hollanda te mı if:ınl'e tahltıkata baş anmı·- ta cle\anı C'llıC•n o~lenııştır. 
baa ını idama ınahklım <'lmiştiı·. tır. · Bir j,.,t ifa 
Il~r U(' sanık casu hık \'e balta- A)l'ıca. C H. P. nin 12 nisan Demokrat Paılı tarafından \a 
knıa har<.>ketlerindeıı suçlu ad- paıarte i gıinü şrhrimizde ~aııa- , ınlanıın hultcnde Tıcaret Odıısı 
clı:dilmekıedir, A~ ni suçlarla mu c·ağı mctiııg, Osman Bö iikb:ı ı- ~İ\ e!erinrll'n Sırrı ı:rn f'I' Batur' 
i· .ıkr.mc edilen diğl'r sanıkların nın ge r-nıl'mı-~i ~ iizünderı tehir u;ı C H.P sındcn i tüa eltı~ı bil 
2!: C' lll') e kadar a.ııır hap e mah edılm.şlir. Pazar ~ünü :nem ok- dır.imiştir. Sırrı En\ <'r Batur 
k~m edilmi~ oldukları ila\ e edil rat Partılılcr A)'\'a'ıkta bir mi- bır haftadaııberi Auupa'da bu-
mektedir. tı g \apacak'ardır. lunmaktadır. 

~------------------------------------------------------------------. 
VATAN SEÇİM AN ETi 

1 - Ünümiizdcki scçimlcl'dc reyinizi kullanacak mı· 
sını1? 

3 

4 

5 

Ilan~i listeye rey \'erecek iniz? 

:nrclislc müstakil ınillelHkillerinln 
sını İ!ilcr misiniz? 

bulunma· 

Sizce, bizde ideal Baş\ ekil kinı olınalıdır'! 

Cumhtırrcisi halktan 
kime rey nrirsiniı? 

rry topla.} arak seçilse 

6 - Bugünkii iklidarın muhalefete kar.ı olan 
rekcl taı~Lını tas\'İt> ediyor mu unu1? 

ha· 

E\et .. ....... Hayır ........ . 

... parti, karı~1k, hiçbirine 

E\et .. ... ... . Ha) ır ......... 

. ııBız D.P. nln be) anname
sınde ıniıbatAtadan çckinme
sını \e C.H.P. nin de her şe· 
li ~apkaı a ~ıi.stermek dusun.. 
ces!l'~co ayrılmasını samım~. 
~ctımııe gü.,enerek ta,sı~c et· 
tne)ı fa~dalı bulu~oruz. Bıl
ha ? muhalefet icın kırıcı hır 
tenkıdden ılyade vapacatı 

o7Jeıindrn hah eılerek di} or 
ki: 

Su.ta rıah ın cl me~ danı! I<:ğer 

i~tanbul'a c ki eser görmek 
ıçın sc)) ah ~rlirsc bu mey
danı gormC'k uzere gc .r. \ \a. 
sof} a, Sultan.ıhml't or:ıdadır. 
llıpodrom kalıntıları, Dıki ılaş 
bUTacladır. \ )a of\a ile .. ul
tıınahmct ara51!ll :->ınan'ın bır 
gu l ham:ınıı uıoler. Topka;ıı 
Sııra) ına. Ycrebatan'a bura· 
dau gıdılır Bura'! adeta açık 
ha\3 muzc.~ı ıııbi bir ) erdır. 
Bo~I<' b' r ) err ne derce(' iti
na ı:o~tem1cmi1. lazım ı:e d ı
~ıni artık bo ırtntl'\ c ltı •um 
\ar mı? 

-

ft' 
~e 

et' 
ır1 

e)leri mUsbet olarak orta)a 
koymasını dıllyoruı:. Çeşme-

, le.rdcn şerbet ' e fırınlardan 
bol ve ucuz ekmek dağıtaca
fını iddia ederek oy topla
inak zamanı aruk ı:ctmi ır. 
T_iirk mılleti )aptl:ınları bı dı· 
iı l:ibl )'apılacaklan da öğren. 
ll'.lek istemektedir. 

~ Onun için her iki tarafın 
cyannaınclerinin bliytik b'r 

eheıntniyetl \ardır ' e Türk 
:1ııeu bu beyannameleri ık'ı
arı e e a mak iste• en parti 

ıtln hır taahhUt senedi telBkkı 
~bnektedir. Seçim esruısında 

u taabhılt senedi goıden ıc
tıtılec ~ 
1e~'kt ' ona ~ore 07 nrı
b~k ır. Onun cin ht"r u,; 

Partimize de tı& annı -

c Bızdc kulhanb<')lıtı \C 

ierbı)es.ılığı a1.1tma a gel· 
nıcz.. Me~tı)et tarıhı bunu 
go termı;ıtır. Kanuosu:ı ar, so· 
nunda, brzzat kendılcrınden 
bır muddet ıçın faJdalannıak
ta mahzur gorm<'} enll'rın tc
PCll'nnc tık.ır ar. DC'mokra , 
dedığımız da\:ı, bıı m"mlck<'l" 
1.e hukuk \ c kanun ı eJımi ku. 
rulmasıd ır Partilerden su. 
nun ' ~ a bunun ıktıd r ke\ fı 
sUrmc ı deeıldır B.ı k~t..ı 
partızanlıkla, onun kotu ruhu 
lle mucadc e cdı oruz.. lktıdar 
partJ.<iınden hak , e ınsaf ı:o
ıclen erin de biz.im e beraber 
olmamalarında h çbir seb"p 
gormihonn. Daha b:ışlangıç
t:ıyız. 2 Ma) ı a üt hafta var. 

D.ın } olum du tu de S.ı tan
ahnıet me) danında 'bir do
laştım: Bizaıı ll ıpodron.u
nun mrrdl\enl<.>ri i C' tarihi ı- r 
k lısenın ) eni Ç'ıktığı s ha 
hakikı manasıııda bır çopluk
tur. Bakımsızlık, peri anlık ı
çınde arkeolojik saha hır ııl<'Z" 
be c-dcn fark ızdır i\'akalılar 
ders a mak "tı)orlar a Ro'll~' 
) a kadar :ıdıp, e ki dm arla
rın ~cnahlara nasıl go tc.ı'
diğıni, en ufak taşına kad<ır 
na ıl ıhtimamla bakıldığ nı 
gorsunıer • 

HOS MEMO - Merdefe iyi nişan alamamış !! 

#AY/..e":{/ K~ŞUV 
ŞAPKAM/ P&/P 
vcÇT/ - S4PECE" 
SE..eS"EML.fiTT/ 

l?E/Y/'ff __ _ 

'Y.4.s;Al/ SC'N / 
~4~.PP'?P...:W..e
#.611:-Ya'V 
P..:.Pp.-.ıe 
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«Atom Bombasının 
yapılmasında ben 
ômil oldum» diyor 

p asif ık Ok) anusundaki Mars-
hail ndalannda, l\lartın 

birinci günü. bir Hıdrojcn bom 
bası patlatı dı Bu bomba Ikın 
cı diın)a harbı c na ında Hı
ro ıma uzcrıne atı an atom 
bombasının 600 m ı kun t i 
idı O zamankı atom bomba ı· 
nın ) aptı ı tahrıb:ıt du un ulur 
se HıdroJcn bomba ının ne ka
dar muthls kU\'\ etı o dıığu an· 
a llabı ır 

Alimler fen adam arı bunu 
tahm n cttıkl n ıçın bombl 
pat at• mazdan e e h r türlü 
tedblrı a dı ar lar hail ada a 
nna \akın aha arda b.r upu 
run bulunmamasına ıtına etti. 
ler Buna rağmen ınfı ak saha
sından 120 kı ometrc uuıkta 
ba ık u amak'ıı me ,.ul olan 
Japon ba ıkçı arı bti) uk arııa
lara uğradılar Bun !arın vücut 
l rında muhım )anık ıır oldu. 
23 balıkçıdan b€' lnın sıhhı du 
rumu e iın ıı ırdır. 

isin garıb bun arın tuttuk· 
!arı ton ba ık arının da tehli
ke ı bır hal alma ıdır Bu ba· 
!ıklar rad)o aktıf şualar neş. 
rettık crındcn, buyuk ıtına ı'e 
imha edılmı erdır. 

fkınci bomba Martın virmi a·-
tıncı gunU pJtlatmıstır. Bu 

defa Mar ha" adalarına ~ akı'l 
yerler radarla ar ştırı mıs ve 
150 ki ometre mc afetle • iç bır 
vapurun bu tınmadığı gorü'· 
mliştlır. Buna rağmen daha u
zaklarda bu unan 8 Japon ge· 
mı ındeki 73 ba'ıkçı infilftkten 
mutec sir o mus ve teda\i al
tına a ınmı tır. 

Bomba patladıktan sonra çok 
uza'klardnki in :ın arın bundan 
rnutees ır o ması ha'iada ha ı 
o an kullerin, rüzgllnn sevkiy
le uz.aklara gitmesi ve bun'ar 
daki rad)o aktı[ hassanın tesi
ri vüziındendir. 

İkinci bombanın paUatıl-
1!13 ,ından bır kaç gün sonra 

z p içind ••• 

fünstrin Amerlk:ı'd:ıki 

Amerikan atom enerji i komi~ 
) onu rcısı Amırnl Strau 'e 
l\Iıl i Savunma Bakanı Vi on 
elde edilen neticenin her tür 
'iı tahminın üstünde. inanı amı 
)acak derecede miıhlm olduğu
nu soy'emışler, fakat başka i
zahat 'ermemi 1crdır. 

Verilen malumata 1:örc, bu 
bomba, İsvıçre~ e kadar geni~ 
bır saha için teh'lkelidır. Bom· 
banın kuvveti 12 milyon ton fı
di bomba kadardır. Bombanın 
diiştuğü ~erin 10 kılometrc 

kutrundaki sahada her şey bu. 
har haline gelmektedir. Bir 
bomba iki buçuk mılyon in a
nı derhal ö'dilrmeğe kiıridir. 

A im'er buna bakarak ·Yeni 
bir harp o'ur, hıdrojen bomba
sı kullanılırsa in anlıklan eser 
ka'maz• dıyor ar. Yine bunlara 
göre Amerika \'e Ru va'da Jlid 
rojen bombası vardır, İogılte· 
re de bunun yapılması usu'ünli 

e\ inin J.ütüph:ınesinde 

bi'iyor. 

H idrojen bomba ının tııhri-
batı karşısında en çok a· 

zap du: n mc hur a ım Eıns
teın'dır. ı-:ınsleın bir kac haf
ta ewel yetmiş beş ~a ına bas
mış ve elli senedenbcri ilk de· 
la olnrak o glin ('a ısmamı tır. 
Kendisine dlin~ anın muhtelif 
noktalarından tebrik te'grafla
rı ge mi~tir. Fakat bun'arın 
hiç birisi teessUrıinü hafiflete· 
memistir. 

Einstein bulduğu izafiyet na 
zariyesile atom bomb:ısının )O 

lıınu açmıstır. 939 da bu bomba 
nın yapı:masını o Roose\'elt'e 
tın he etmiştir. Şimdı b:.:'ldan 
do'ayı azap çekmektedir. 

Son hııberlere göre, bir ll
çüncü Hidrojen bombası pal a· 
tı mış \'e çok mühim neticeler 
e de edilmiştir. Fakat bu hu
susta henüz ınalümat yoktur. 

e izeil· Baııkası T. A. O. 
ze e Mü Iügün en 

S. :\o: l\Ialın cinsi 1\liktan Son teklü gunu 

ı İthal malı çıralı kereste - 70 1\13. 12.4.1954 

2 Çıralı kereste 60 • ) 
3 Çıralı kalas 30 • ) 14.4.1954 
4 Çıralı kalas 45 Ad.) 
5 Döşemelik Köknar kereste 20 l\13. 16.4.1954 
6 Meşe azmanı 60 M3. 20.4.1954 

Cins ve miktarı yukarıda gösterilen 6 kalem kereste teklif alma sureti ile sa-
tın alınacaktır. 

Bunlara ait şartname hergün l\ıüdürlügümüzde göriilebilir. 
İsteklilerin tekliflerini en geç salmayı arzu ettikleri kerestenin hizasrnda ya

zılı günün mesai bitimine kadar Tophanede Müdürlü~iımüz koridorundaki teklif 
kutusuna atmış olmaları. (4254) 

RAB EVLER 
s eıı: 

BARU111 \NE KAltŞISII\DJ.\ n;xl p n .ELl,EDiC;bılz 'ATIŞI~A 
fü\ LA~'l\11 'TIR. 

Yarınk' pazar ı;:Unfi sa at 9'dan 15'e kadar her saat başında Beyazıt Dısçi Mektebi 
önilnde bulunacak 2 otobüs. arsaları görmek fizere sayın mUşterilerl ficretsiz olarak ta-

snaeakur. Pazardan baska be!' gün saat 12.30 da mağaza mız~an .. vesait kalkar. •••ıi 
Marpucçular. BUyük Şişe.el Han No: 18 - 19 HAYDAR KUTUK. T~I: 25919 

ÇAYLAR =ı 
. 
lslanbul Teknik Okulu Müdürlüğünden 

* M T. T B iktisat Derncıtı 10 
Nta:ın l9S4 Cumartesi cUnU Konak 
ulonlartnda menimin aon çayını 
vrrecektır. 

Öğretmenler genel kurulu ile yüksek ,·ekalelin 
ikllran eden dısiplln kurulu karan suretini ihtiva 
Yıldızdaki okulda ilAn edilmiş lir. 

Öğrencilerımize ehemmiyeti e tebliğ olunur. 

tasvibine 
eden yaz.ı 

r (Ba~ı 3 llncüde> "\ 

1 Bugünkii muhalefetin iktidara karşı olan hare
ket tarzını tas\ ip ediyor musunuz?·: Evet......... Hayır ........ . 

541 den 

8 - Sizce gelecek l\lccliste kaç D.P. li, kaç C.Il.P. U. 
kaç Kös lii Partili, kaç Müstakil bulunacaktır? 

D.P. c.n.P. 
K.P. C.i\l.P, 

Vilayetinizin adı: 

İsim, sos adı: 

Adres: 

J\leslck: 

fükck, kadın: 

.l\lii takil 
········································· ................................................. . 

.......................................................................................... 
································································· ························· .......................................................................................... 
·························································································· 

Cenp nrttannın auoneı (Vatan cuctesf &eelm Aıılcetl • btaııb•J) 1azıllu.1J rica olunur. 

(İsim \le adresler tamamen mahfuz kalacaktır.) (37) 

Bir randevu evi daha 

basıldı 
\İzmir Belediye Başkanhğından : 

Dun ehrım zde bır rande\'U Fen i leri l\ludıirlüğündeki keşif ve 5artnamesi gereğince 
i!\ı daha basılmı~tır Beyoğlu şa·r Eşref Bulvarının Atatürk Caddes yle Fuar Lozan Kapı-
8 lık sokağındak 22/2 numa- sı arasındaki kısımda parke dosemenin onarımı isi açık ck-
r 'ı l\loza Alev n ışlett ği bu sıhme sureti) le yapılacaktır. 
e\e )apı an ba k n sonunda lk Muhammen bedeli (22513.20) lira olup geçici teminatı 
c ft uygunsuz \aı) ette ~aka- (1689) lıradır. İbate i 30 4.1954 cuma günU saat l5'tedir. ls-
lanmısıır. teklıler tcmlnatlorını belediye veznesine yatırarak makbuzla. 

Dün iki yaralama hôdise· Tı ile bırlıkte iha'e ünil encümen başkanlığına müracaat'arı 
• ld ı ilan olunur. <4359) 

Si O U 1 
H.ılıcıoğlundakl pay mahnll;n -

de koyun tıc retı ~ pan Meh- ı 
mel Tok.,bz. ıs ·, ız ınden ar:ı
tarında cıkan munakaca ı.onun 

TERCÜMAN ALINACAK 
da Alı tarafınd:ın bıçakl nm.s
l r 

O kudarfa otur n F 
\) ıldız dun akca C\ ınr .,ı-

C:uken k r ı .n;ı çık N 
'c Uç a kad ı ta f 

tura ı e ) ralanmı ıır. 

Harp Akademi eri kadrosunda istihdam cdı'mek fiıere 475 
lıra :ı) !ık ucretle Askeri terimlere ukıf iyi ıngı ızce bi'en iki 
Nkek mutercım alın:ıcaktır. lusabaka sınavı 27/4/954 tarihin. 
d saat 10 da H:ırp Akademı erınde ~apılac:ıktır. istek ılerin 
26 4/954 günu saat 17 ~e kadar Harp Akademi erı Per onel 
Şube ı e munı.caııt nrı. (976 - 4225) 

!la.uıt-: Afu,dud, · 
. r . " ,;- ,•, t 6ENERAl ALİ FUAT CEBESOY~ ' ,. 

Yazan 

1 

El 
- 55 - kıile 

ra:o!
1

'L--~~~-~~~--~-~ 
'e \'e adeta bir Sil ah • beı·:ız Knntl•a Kon •r ,.r Tııaıro 

lltlrornnıın 6 :-.ısan 19SI ·Salı 
ak anıı saray "nenıasında 

trrl(ıılrdı i:I rlyano 'on tri. 
l'lyırnht : \\ ıllırlm Krmııtr. 

M em eketimize i k ge'diği 

kontrastiy'e dınlelİi. Soıı:ı
0

lın 
son kı mı olan altı vari)a,yon 
lu ,\ndante'de; temanın hava
sını o engin sükunetle devam 
cttiren, onra ) aramaz bir can 
lılık a kabına ıgıııa)an, yer 
)er gü'iınç \e garip bir kılığa 
bLirllnen 'c yer ) er sur bir il· 
hamlıı do'up tasan \e sonunda 
kontrapuntik iclemclcrln ardın 
dan temanın o dinlendiren sU. 
kununa donen mu:ılki. Kempf
fın anatında en sadık bir biz· 

kam 

Mosko va'ya giderkeıı,:!~ 
r glindenberı bü) ilk piy:ı-

nı t Wilhelm Keınp!C'in kon
ser'eri a) ı'ı birer mu ıkl ola· 
~ ı ol mu tur. Bu efer de biiy
le oldu. Programda dort ônem 
11 eser \ardı· Bach'ın so mi· 
nör No. 3 İngıltz Stiitl, Beet
ho\en'in Op. 109 mi majör so
natı ve phanı tin Op. 69 İtal· 
)an oıırcaları adlı kendi he te· 

Stalin'in müdahalesi ile Türk • Rus m ünôsebetleri hakkındaki iyi niyetlr'e~~i 
rimiı çok kuvvetlenmiıti. Fakat bu iyi niyetlerimiı hakikat olamadıys0 t l~r. 

ı) le Schuman'ın Op. 13 Senfo· 
nik ctUdlcrl. nach'tan onra 
a\ nı musikı h:l\·asını dcvnm 
ettiren llaendel'in küçük bir 
mı•nııet'sini de ıınutınıyalım. 

Gec:cn bir l azıınızda belirt
tlgiınız gibi, büyük C:ıntor'un 

herhangı bir beste;,İY e kon e
ı c baş'amak ve bunu Bach mu-
lkl inin ruhuna uygun o arak 

ifade etmek i k hanı etle dinlr. 
rlcı,> i anatkArıı baillar. Fakat 
Kempff !çın Ilach'la konsere 
ba lamak; piyani tıe dinleyici 
ara ında böyle bır yakın'ık kur 
maktan çok. Ö) e sanıyoruz ki 
bu bU) iık be teciye ~erekrn 
saygı) ı göstermek ,.e ona baş 
kci ede yer vermek içindir. 
Çi.ınkli Keınpff, bu boy hır e er 
le değil de mese'll Hande 'in 
o kiiçiictik menııetsiyle de re· 
sitaline başlamış o sayclı, din
leyicly'e arasındaki o samınıi 
ha\'a) ı, o kaynaşmayı :;ene de 
yaratabilirdi. Bach'ın İngiliz 
Süitinde o çok ge'i~nıis Pre'ıı. 
de'den baslıyarak Gigue'e \ a· 
rıncarn kadar her kısmı: hat. 
tA Courante gibi can'ı, Gavot· 
te gibi o) nak ve Glgue gibi a
te 11 parçaları bile Bııeh li -
lCıbunun ağır başlı'ığından hır 
nn ayrılmadan ~·alan piyanist, 
Sarabande n~ bunun vari) as· 
)'on'ari~ 'c bu be.:.tcnln en yük. 
sek nota ına ula tı. Sarab:ınde 
vc ,·aı·i~:ısyon'ar ağır tempolu 
bir rnks ha\•asından st) rılmış, 
bestecinin innnç dolu ruhunu 
giik ere do,:ru atıp götüren 
semavi bir Alıımk oınıııstıı. 

B eethovcn'in Op. 109 mi ma· 
jor onatının ilk kı mı o

lan Vivace ma non troppo'da 
pi)anıst; zarıf ve aydın ık bi· 
rincl tema i e ağır \'e derın 
bır ifade ta ıyan ikind tema· 
yı, • Adagıo e pressivo'yu - gö
riı nıemış bir durulukla ça'dı. 
Bu bestede Schcrıo'nun :ıerini 
tutan Prestı imo') u sanatkAr: 
kuwct i, hatta vah i hır ifade 
ve birbırine zıt ke kin renkler 

metkiır bu du. 

W i helm I\cmpff'in besteleri 
ııı asında On. 6fl c er sayı 

sını ta~ı~an beş İtalyan parça
sının adı: Uzak :ıhi. Kıli•e ka 
pısının iınlınden Pıııı'ın fliilii, 
Kııls:ıl İıılermeuo, i\oclıırne 
\ e l'crıler ... Konusunu canlan 
dıran bir musiki ... Bilgi i ve 
hcr~c) i ~erli yerinde bir ya
zb le. hu u İ) c p:ır ak bir pi
yano yazı iyle i lenmiş küçük 
parça'ar... Pivanist besteleri
ni, din cyiciyi şaşırtmıyan \e 
bu konserde daha önce din'e
dığımız e er' erin dili) le kes
kin tezat'ar teşkı' etmiyen iti· 
dallı bir li anla an'atıyor. Ho
~a giden beste er ... 
Schum:ınn'ın Senfonik Etüd

leri bu resitolin. hu nefis gece 
mu iki inin şahlkaıoıydı. kinde 
bulunduğumul konser nıcvsinıi 
boyunca hu eseri bir kaç defn 
uinlcıniştik; hem de şöyle böyie 
pi~·unlstlerden değil .. Bu ele\· 
r<eri dinlerken, Kempff'in men: 
lekctıııme geleceği günlcruc 
hır dostumun bana söylediği şu 
sözler kafamda öt tip duru} ordu 
~Kemp!f'in son gelışindcn son
r.1 epey pi)ani tler dinledik. 
l!em de ha ırı al ılır pilanist. 
ter ... Bakalım bu sefer Kempff 
bııdc ne tc ir bırakacak?. Bu 
sözlerde gızlenen nPJ}anıstı hii 
la o eski parlaklı~ında bulabi
lecek mı} iz ac:ıba?. soru unu 
tıulup çıkarmak guc değildi. 

Bliyiık piyanist Senfonik E· 
tudleri erkekçe biı· çalış, dolup 
tasan bır ktı\'\ et \'c kudret, duv 
ı,:ulu hır ifade ve bu boy bir c.. 
ı;rri kucak gibi saran lıir iha:a 
ile ılin'ettl. He italln sonunc:a 
cırat ımd:ı he~ecanla el çırpa;ı. 
lı.ra baktım. Her yiiz aydınlı'<· 
tı; her çehre nıc•ut bır glılum 
•eme) le ışıklı) dı. O an içın de 
ot a benlığımizl gun ük ka) gu· 

ı .. rdnn uzakla tıraıı \e arınmış 
ı uhlanmıza daha u} dınlık ulke 
lerin kapılarını acan bu mu ık: 
.. ncak Kcmpff gıbı aHlı sanat 
~damlarmın mucize ıdır . 

SERBEST KüRSüf 

Eski bir zihniyet 
Yazan : MUNİS TEKİNALP 

2. 4. 1954 ta rıhli nüshanız. 
da gayri mUslim \'atandaşlann 
Aada)lar hakkındaki görüşten 
etrafında bir roportaj dikkat 
nazarımı çektı. l'ıluhbırınız bır 
kaç Hum, lusevı \e Ermeni j e 
goruştükten .onra şu kanaata 
varmıştır. (Gayri muslimler 
B. M. M. ne dahil olascak ve
killcrınde sadece hır husu ıyct 
aramakta .• \nkarada kendi cc
nıaatlarına ait meseleleri takip 
edecek \ e netil'cleidirecek ev· 
safta şahsi.) etlerin seçilmesini 
tercih ettiklerini açıkça bildir 
mekteılirlcr.) 

Unce~ e kadar bunlar münh:ısı 
ıtır. mü lım 'l'lırk vııtandaşları 

\ e hıçlblr ga)TI mlıs ım bulun
ma) an Nıgde gıbı intıhap da 
irelerinde seçilmişlerdir. Bun
lar hıç bir zaman cemaat işle
ri) le meşgul olm:ıdırar. Esasen 
memelekt>limizdc H:ı~amhane 
Patrikhane ııibi dini ve mczhe 
bi mües c eler dışında cema
atlara ait hiç bir mesele ıııe\'. 
cut değildir. Dını l\lczhelıi ve 
lıa~ ır müc ı.>selerinc :ııl tef er 
rual kabilinden idart isler )hl 
lcl vekı•ıni Uırafı ııdaıı el eğil, 
cemaat idarecJl{ıri tarafından 
takıp \e intaç o:unur. 

L ____ _ 
Rl' ·ı.AR BiZE KARŞI OJ..A:"J 
l'İ\'ASETLERİ:'li İ !\'iÇI~ 
DEG 1 ~TIRi\IİŞLERDİ? 

A yni )ll yaz: nıeı·sımlnde Be-
kir Sami Bey ri) asetımle· 

ki murahhas he) etimizle bir 
ıııuhadenet nıuahcclesiııin esa~
ları k:ırarlaştırı'ınışktıı, Sov
yet llarkije Komiseri Çıçe
rin'in birdenbire ~ark \'ilAyct· 
Jerimizden nıühinı bir arat! 
parçasının Jo~rmenistana terki 
ta'ebinde bulunma ı kendi i
nin dediği gıbi yalnız garp 
proleteryasına hoş görünmek 
itin değıldi. Bilaki İngı:iz e· 
rin İstanbul hükümetiy'e bir
lıkte Ankara hükumetini yık
mak için çalıştıkları bir 23· 

manda İngiliı ere yaranıp bir 
ticari anlaşma) a varabilmek 
nıaksadıy e dUşünültip hazır· 

lanmış si) asi biı· mııneuadan 
başka birşey o'aınazdı. 

İşte bu iki yuzlii sij a.sct o 
zamanlar bili bir ha) 1i ~asırt
ın15lı. nu yada yavaş ) avaş tc· 
essüs etıııeğe başlayan yeni 
rejimin de harici siyaselinin 
e~ki Çarlık Ru ) ası siyasetin
den !arkstl o'duğu kanaati 
U) anmıştı. Rejim erimiz bir 
olmamakla beraber, empeı: a
lizm \ e kapitalizme karşı mıı
cade emızde tabli bırer miitte· 
fik ha'inde bulunu) orduk. 
1920 ~ılında Sov)et hükume. 
tinin Ru ya dahı inde istinat 
ettiği kuvvetler hıç şliphe iz 
Rus olmıyan ark ve mü ü· 
man mıllellemdi. Hıın'ar iıze
rindcki mane\ İ nüfuzumuz ise 
herke çc malııındıı. 

İngnz emperyalizmi ile li
lünı kalım ınücade e~inıle ikeı\ 
Çiçerin'in biıinı'e bağlanma
yarak adeta arkamızdan \ur· 
mak isteme i gerek bızc \'e ge
rekse şark ve mus'üman mi:· 
Jetlerine kar ı çok al!ır bır 
muamele o'muş, emniyet~iz'ik 
y aratm15lı. Çiçerin hem t ııgi. 
liı..lere jaranamamış, hem de 
bıLim emnl\ etımiıi kaybetmiş
ti. Vakıa b •-rr )ardını edecek· 
lerinı so\ emi~'erdi. :r-·akat bu 
vaad bir· om lama r.h a eti idi. 
Diğer l:ıraftaıı İngilizlerin A-

Resmi ne isin almış? 

~orveç Veliahdı Prens Ola[ 
Amerikaya ) ııptıt:ı seyahatten 
:\on eçe dönmii~tür. P rens A
merik:ıda iken Holl) \'oodu da 
ziyııret etmiştir. Bu ziyaret es
nasında fılm stüdyolarını gez
miş \ c bunlardan biı"sinde ta
nınmış bir artist'n odasına gir
nı'ştir. 

Odada, kapının tam kapının 
karşısına gelen du'Ynrda Nor
veçli me hur facia muharriri 
tbseıı'ln büyiik kıtada bir resmi 
asılı bulunuyordu. ::-.:orvec ve'i
ahdi recmi görünC"e hüyllk nırm 
nunlukla 5unları söylen~ 

- Büvlik Yatandaşıına karsı )lcı.kur fıkrada ismim bulun 
dugıı ıçin esasen malum olan 
gorü terimi bir kere dahıı bir 
kac kelime ile açıklamak mec
huri) etı ııd eyim: 

Ga~ri ı_.:.lim \'ataııılası .... n ı gösterdiğiniz sevgi beni çok nıü 
':ı:uyeli hakkındaki ıı-ciruşleri· teiıassis etli, size bi'hasa t~ek 
mi 928 tııtihlnde neşrettiğim ,.e klir ederim. 

Ga) ri müslim vatandaşları
mız me}anında O:ımanlıhk dev 
rınden ıı.rla kalan bir zihni) et 
taşı)an (Yadıgfırlar) bulunabi 
lir ve tcsndüfcn muhbirfniı bun 
!arla :tirüşmüş olabilir fakat 
bunlar hiç bir surette Türk de 
ğil Osmanlı bozuntularıdır. lliç 
şüphe 'ok ki ) akın bir atide 
bunların nesli blisbütlın tuke
necektir. Bu ı:ibilerin göruşlcri 
biittin gayri müslim vatandıışla 
ra ızafc olunama·l bilhassa Va
tan gibi bir fikir \'e ideal gaze
te.sinden bö~ le bir zchap bek
lenemez. 

bu mesele lıakkındakl Köpriılü Artist kısa bir duraklamadan 
Fuat \e l\'ecmettın Sadak, Ağa sonra şu itirafta bulunmuştur: 
oğlu Ahmet gibi en güzide rnii _ Doğru unu cöylemek lazım 

tcfekkirlerimızın kıvmetll miite gel'rse diyebil rim ki ben bu 
alalarını havi olan (Tiirkleşlir- adamı tanımıj orum. Resmi sa
me) klto~ımla muhtelıf lisan- kallı b'r adam rolünü ~aptığım 
~ara ı~reumc olunan (Kema zaman model olmak üzere sa
liznı) kitabııtıcla ('T'ürk ruhu) tın aldım' .. 

Şura ı muhakkaktır ki nıuh
birinizın göriişmü~ oldugu aOs 
manlı )adig;, in, (bunlara 

Türk demi) eceğinı) memleke
timizde }aşadıkları halde mem 
leketimi'zde olan biten şeyler
de ' blisbütlın habersizdirler. 
Bılmborlar ki bizde )irmi sene 
drnberl gaHİ müslim Mllletve 
kilerı ~alnn: Turk milletinin 
\'ekillcri sıfatı~la vazife ifa et 
mektedirlcr. Son deverelere t:e 

nam eserimde muhtelif g:ı1.ete 
'YC nıecnıual:ırda yajınl:ımış bu 
lunılugum irııı bu ıııe~elc üze 
rinde Cazla ciurıııağa şimdilik 
lüzum görmll\orum. Yalıll'l. bu 
Jırsattan faydalanarak yukarı
da zikri geçen ıriııidc mutefek 
kirlerimiz tarafından açıklanan 
Türklcctirnıe hakkındaki fikir 
ve 11örli~lerin Cumhurh•et reji 
mi saye inde ku\'veden fiile çık 
makta bulundu~unu \e ~imdi
den ~eni ne ıle men utı J:ayri 
mllslım cocukların Tıirkçe; i 
Anadil Cibi konuştuklarını \'e 
\akın hır lıtide vOsmnnlılık 
; adiııiırlarından • eser kalma
) aca!!ının cfüıhc il bulundııi!u· 
nu hatırlatma~ ı \'Celbe bili-

rim.• 

KONYA VAlİLİGİNDEN. 
1 - Taşkent • Çelıni yolu iizerindeki Alala Köprüsü ayak 

larının yapımı pazarlıkla ıhaleye çıkarılmı~tır. 
2 - i.in keşif bcdelı 269li.69. muvakkat temınatı 2018.83 

Ura dır 
3 - İhalesi 28.4.1954 çarşamba günü saat 15 de mahsus 

binasında Daimi Komisyonca yapılacaklır. 
4 - Tnllp'erin Tıcarct Odnsı vesikası. tem nat makbuzu 

ve ehi )el \esikasi)le bırlıktc Daimi Komisyona başvurmııları 
\e bu l e ait keşif. d ğer evrakın daimi komi~;·on. Ba)ındır
lık MiıdUrltiğu kalemlerınden "Ôrulcbılcccği ilAn olunur. 

(4395) 

Faruk'un düşüncesi ! 
:\tısırdakl son lıAdi•elcr Uze

r ne e ki Kral Faruk iinı•de 
diişmüstür. Faruk bir gazctcci
) e §Unları sö) leın'ştir: 

•Birçok kinı e benim kadın 
arkasında ko maklan bac:!<a biı· 
şey düşüıımcdığinıi zanneder. 
Halbuki benim düşünecek tah· 
tımdır. :Mısırda şimdi mevcut 
olan korku rejim' beni çok mO 
tcc slr ediyor. Mısırdan ayrıl
makh~ınl tahtımdan feranat et 
tif!im munasına rclmez. l)imdl 
biitün mc culiyctim Mı ırdaki 
\'aıiyeti tak.p etmekten lbııret

tir.• 

Cepteki tehlike düdüğü 

Anıcrikaıı ın bazı bilyük şe
hirleıiııde tenha okaklarda ge. 
celeri taarr111<1 uıtrayanlar ço. 
ğaldığındnn hir ~ merikım rr
m:ısı •cep dlidiiğU • adını \'er
d;ği bir dildUk yapmı~ \'l! ııivı
saya çıkarmıştır. Kııdınlıırın 
caııtalarında ta ıyahl'd klcri dil 
dülte ba~ıncıı 50 • 60 metre u . 
z:aktan du)tılnn millhiş bir ses 
çıkarnıaktadır. 

Tehllkc düdu~ünün &ece ta
ıırruzlarını azaltacağı ümit e
dil) or. 

pılar, 
kabahat biıde değildir :! ıa. 

naaoıu ı'.:? nla~abi eeck bir 
hükumetin iıtanbulda iktida
ra gelme:.ıni tervici, kendi \'a· 
sıtalarımııla ~arktaki Ernıenis. 
tan onlu~unu mağ'üp etmemiz, 
garp cephesindeki ıne\Zİİ ba· 
şarılarınıız, Kltikya'd:ık; mu
\'affakiyet~criıniz netice inde 
llolşevik'erin amansız dli5ma· 
ııı Fran~anın bize temayU'ü, 
l.ondra Ali komis)onıınun mu
rahhas arımızı Londra konfe· 
ransına daveti kararlaştırması. 
Rus) a Harici) e Komi er iği
n in 1920 yılı kinde bize kar
şı güttüğü siyacelin değiştiril
mesine· :>ebep olmuştu. 

Lenin'dcn ~onra ikineı şah· 
sı) et o'arak ge'en ve belki de 
Lcnin'in müsaade lyle Ru va
dnkl bUtün kuwet 'e kudreti 
~!inde top' amış bulunan Sta· 
lin'in :\losko\·a konferan ına 
fııa • bir surette iştirak edcce
ğınin re men bize blldlrilııılş 
olması Sovyet Hariciye Komi
seri Ciçerin'ln Tiırkiyeye kar
şı takip ettiği becerık iz siva· 
~etin diiıe'tileceğini imAdnn 
başka birşey o:amazdı. 

('ı\RJ,ARI:\ 

:\IİRASI 

R us Ilolşevik'.erinin, komli-
nistliJ!e hiç istidadı oımı· 

~an bir u'kcde iktidarı ele a'
clıkları dtişünlilUrse yeni pren. 
sip \'e gayeleri her ne o'ursa 
o sun Carların bıraktığı kos
kocaman bir memlekette evve· 
la onların ''arisleri o'acakları
nı tabii karşılamak laıım gc· 
lir<li. Yani Çarl:ırın Pan~ıav ve 
cmpcrva'ist ~h·asct'erlni orta
dan kaldırm:ık şö)le dursu n, 
bunlara 7.amanla yeni rcjim 
'e zihniyet eri dahilinde daha 
kor ·unç birer istikamet ve "· 
ccklerl de beklenebi irdi. Biz 
o \'akıt'rr. Rusy:ıda )eni re
jim kunı'urken Carların eknıi5 
o'duğu Tü rk - Rus düşmanlı
ğının tohumunu ortadan kal· 
dırarak mıl'ct 'erimizi bırbirıv. 
le kard~;; \'e dost )apmağı çok 
dü ünmü~tük. Fakat bir tür ii 
yo'unıı bulamamı tık. Ha'a o 
fikirdeyim. garbın hakiki me-

TiYATROLAR 

.ampu 

-------~- Şı 
deniyetin l Asya halk1111 -rı d 
tem ekecl ve müste,·JI b p rça 
la değil. hakiki bir ı\5)-ı. ıo 
nu ile götürecek o'al1 lc:ır \' 
iki mil'ct vardı. Onlar d tı \e 
rupa ile Asya arastncl• &enis 
yan Tllrk ve Rus ııı T 
.idi. li nd 

Asya o:du~ıı gibi }; lü k 
tarihi mukadderat orası~ ka~ı~ 
ylik milletlerin \'e rcJ 1: j 
menfaat mücadelesi ( um~ 
ha'inde bırakacaktı. li ın 
kadnr tarihi "azife:erin1 n und 
mamış olan Tiırklerin \t .Uıer 
tarın )'erine artık AS)' B 
başkıılarının menfaatler>. 1 ti.fa 
ne o'maktan kendilerl111 

tarma'arı umanı ~ 
Bunu candan temenni e 

Bu son mütalaalarıın'• • 

!arımın silsilesini karlı' ı 
gibi olduğum sanılmasın zm 
Kı\R\llAT BİZDE l'h 
DEGİl,Dl rı 
5 talin'in müılahalesi~l~ 1 tını. 

Rus münasebet•crı n 
kındaki iyi niyetleriın1tb aran 
kuwellenmişti. Fakat anı 
niyetlerimiz hakikat 0 e 28 
ı~e, kabahatin biz'erde" n tı 
de otuı iki yıllık vukll8l s 
mln akışında ve Rus)• aç c 
ru'nn ) eni rejimin koJJl' Bur 
takil devlet ve millete cntı 
yıf kalrlıkları müddete'' ( fi 9 1 
devletlere sıcrama taht• r' ni tit 
bl'eceğl endişe iy'e on 8 İh 
dan bahaneler'e kendi 1'

1 altına almasında araın• 1 

Rtil ük konısuıııuı 
s 

Rusya hükumetinin bite 
olan siyasetinrle husule 
değişikliklerin sebepıcrl, 
olursa olsun, bundan. e on ti 
fnl dalanarak iki hük\l(. erı 
mi'let arasında ba;;laY8~ ra ~ 
i) i komşuluk nıUnasebt e ki 
ve do tluğu tak\ i~ c) c fi> 22 
Jta) relim e ça lŞmak. , 6' 

n D 
Bu 

a )' ~ 

Büvuk Mıllet l\lec'i i Iıil 
tinin To5kova bü~lık c'C 
Cntıyle benim en muhıf!l 
Cem o•aca'i:lı. 

(1 lSt 
<Dc,·avı Ya, 

ran 
lm 

lth 

~bz:ı 
ıra - .ı el r 

1 
* İPEK: Tel: 44lSD - Boııı" ha· 

ce~ıniXu:: Tel: 43S9S - -ot' t 5 
Rarbt. ~at * ~Elim Ti\ ,\TllOSll llR \M KIS· * MELEK: Tel: 408GS .... ıa 

Ml - Pazartcat'dcn başlı:n her gece Yıldızlan ~ 
21 de, Pazar matınıı 15.30 da SOK\K· * SARAY: Tel' .u~e - > 19 
TA • \'azan: Elmcr Rlce. Türl:çt.I: dası. On 
.Uude Ze)'bett~ıu - Tel.: 42157. * sO.MEn: Tel: 42831 - Çf 6.41 * ~Eıılıt rt\ ATROS{) l\o~ıt;ul dam " 
KlSl\11 - Sall'Clan oa,ı.a ber ge~e * ·SAN: Tel: SG792 - O • ıln 
21 de, Pazar ı>UndUz 15.30 da nn;.. Krnllccsı JJ lra ı 
ı.r.K 11\Nl~l!S Ki KA~l:Lt(a • \'a- * TAKSbt: Tel: "310- - U ır 
zan: Louls ı; erncull. TUrı.~cııı: llur• bidesi. - -"ille 
hım !"elek • Tel: 40409. •. . * YILDIZ: Tel: 42847 - P' D 

:fr .~El.~llt Ti\ \TRO SU &.\llSOSÜ Oaklk&al. :B 
UULUIU - Pe~Clllbe, Cumarteal ISTANBt'L CiRETI iıau 
ve Pazar sat 21 de, ıyrıcn Pazar "'1. 
JS.30 da \ ' "'·' l\l '.I. - Yazan: Jacqu- * ALEMDAR: Tel: 23683_ !; 'l.l lU 
es Devaı. Türkçuı: ihaaıı Boran. Yerini Buldu • BIZlm ArşA1' * Gt~'l(.'LiK ThATROSU - 00· fUCUIU. J 
\'ER \'OLU • Komedi 3 perde • Ya• * AZAK: 'iti' 23:142 - ŞS 
r.1111: A A. f\ltlne • 'rOrkçes1: M. Bu- A'k Adası • Sonsuz İnktur· ~ 
rıan • Sahneye koyan: AYnl Otıltgll. * ÇEMBERLlTAŞ: Tel: ıı~• te 
Salı, Çarşamba eu~re :ıo.:ıo: Çareaın- Altın Köşk - İki Atlı: Ar&51 ;;.'r ı:rı 
ba matine 16 30 • Emlnöııu Öfreııcı * BULV Aft - Kor tak it" l hli 
Lotallnde. nın Oğullı • Toledo Afıklatl• ı:rııt 
* 1111.JA~l.\tElt KAIUC ~ • Gtt'O• * , IARMARA : Tel: 23860 ..., t kst 

ıerı uat 21 cıc. Cuınarteaı. Par:ar mı :.ıeyva. ~11.';J 
mııtınc 15 t• cuaı.ı h..\ltAkULU *. MİLLi: Tel: 22.<162 - ""~ 2 
Teli 43134 Doktor • Yıkılan Saadet • ı:ıP" ı:ı elt * \Esı ses oı·ma. ıl - 'lcJ· Kralı. Jl'ltoı 
493G!J: tSKt;V\RA (illlLRKE.'I • * YENİ: 'J'el: 2.S892 - i!d J>ını 
Operet 8 perde - Her ı;ecc 21 de, ruında • Altın Kız. 0 
Çarpmba, cumarteaı ve Pazar ma- • Kı\DlKÖY cinE'l'I _Jtı l:i 
tine l.5 te. ;ıtll"' n.ı * Kt ÇlK S\ll'OI: - Qa?fftmba- * HALE· Tal: 80112 - kt 
dan bafka her ı:ccc saat lam 2ı de, lcr • Blrle n Kalpler. J1 
Salı. cuma tıılebc matlncal ve Pil· * OPERA: reı: 60321 - .,,. l or; 
ur matine saat tam 17 dn l'ıı..nı:r * SÜREYYA: Tel: 60682 
\ ' \il - Plyc.ıı 3 perde • Ya an: Fre· Ressam • Kanun Pençeatı:ıd;;. 
derik Knott • Çe\•lrcn: Tevfik Sadul· * YlJRT• Tel: eo:ı44 - K 
ıah _ Tel. 40276. ceraları • Çöl YaTru&u. O "' * SC.U~\ Rl'?. nEvi.lS eti-

SiNEMALAR 
HM llG Llı c.:ııu:n * ALKAZAR: Tel: 42562 - Sarhoış. * AR: 'l'~I: 44394 - Dcııtzıııtı 

liarbl. • * ATLAS: Tel: 40385 - Kanlı Ya· 
rış. * LUKS: Tel: 40380 - Şehvet K•· 
dını. * ELHAl-JnA - Sc,·ı;lll caaus • 
Sefahat Kurl>•nı. * mel Tel 845V:i - DOrt l'ahl· 
tenin Rom Dl. 

ak ın 1\larıı 0.30 dl\, razart d' 
ıı. Pe!'ftmbt, Cuma aaat ıs 1 
l'llfıtıı halk matineleri. P~ ~ 3~ 
m11tlne. / l 

KONGRELER~ B 
* iıtanbul Tebtll ve örııı' 

:rıı İttiler! Sendlk.&41 Mail~ 
fl.ll>Calmlrln ııencllk ı:entl lts-09 n 
ıantısı ıt ı-asan US4 Pazar d l'ar 
at ıo da Aksaray TeccddU,ft:f 1 k 
1'o. 29 •E$kt Pa tlh Hali!: evi• ı:t e 1 
catıarı aaıonunda )11pıla~'- ~ ınu 

~ru11 
~ sy1 

,. Kirahk Apartman Vah Katı ,f ı ı~ 

1 
Humelıhisar Bııllalımnnı cııdde i Alemdar Apartııt1 f 1' 

6 odalı kalorifer ve sıcak sulu fcvkalAde .manzaralı ~alt er 2 
1 

1, ;arajlı ve kayıkhancll yazlık, kışlık kıralıkur. rııur• .J a 
at: Telefon: 36'clan 46 ve 21975. ~ na 

İstanbul Edebiyat Fakültesi Dekanlığınd1 ~ı 
Fakültemizde 35 lira kadro maaşlı bir seminCT kUtil~ 

ne memurluğu açıktır. İsteklilerin Memurin Kanununuıı 
cU maddesinde ~ a7.İ'lı şartları haiz olmalnrı "erekıl'. Bir > f" 
~.ek okuldan mezun olanlar ':c yabancı di bilenler ter~·~ 
ıır. fstek111erin 15.4 954 tarlhıne kadar belgeleriyle bır0 sekreterliğe milracaaıları ve 16.4 1934 cuma gunU saat 1 

yapılacak yokiama ıçın dekanlıkta bulunma an. (42 



Hazırlryan: Fasih İNAL 

Kredili listeye ithal edilen oto ve 
kamyon yedek aksamı 

Ekonomi \'e Tica t B k 
kü ere ek olarak n/~r J~n :ınl ı tcı ~fınd n 493 SJ)'ılı sir-
kıım)onct otomob l b k 49J a) J sır ulcrde. ka~on. 

ı d k parçaların \'I ar nakıl 'a ı alarına a t biııı ye. 
alınma ına karar v ::> ıl\tzu ~ ' d~lı kr d l ıthalat l'stesine 
's:ım ~unlardır: ı.mı .r. rcdılı l trye Dl nan ~ edck ak. 

Karo eı · ak amınd n " tir• •i sek ldc on 'e ıırk on ~ arka tamponlJr ,.c aksam, hu 

BORSA 
ist. nur asının 9.4.934 flatları 
1 Sterlin '184 00-784.00 

100 Do:ar 280.30-'280.30 
ıuu Liret U.8o-44.80 
100 isvıçre l"ran;-ı M.03-64 03 
100 Flonn 3.ea.40-73.68.40 
ıoo Drahmi D.334-9.334 
ıoo Çeıcosıonııc Kur. 5.50- 5.M 
ıoo tsvıcnı Kur. 54.12.50--M 12.so 

r. 7 .... uzı.ı TAHViLLER 
F.SflAM \'.E TAll\·ır.AT 

Sı~aa • Enururn I 20.85 
Sivas • Enururn 2·7 20.65 

Dinleyen ve derleyen : AHMET RErlK NOY AN 

Kurşunlu Kazası halkmm örnek 
olacak bir fesebbüsleri 

ri, kapı kol an v a c n r, on 'c arka fener çerçe\ e-
sO ı lar. cam kaİd r c kıl l ter tı>atı karo crıdc müstamel çı. 

pılar, fabrika ka ~~ ~erl b:tı, çamurluk ar, motör kaputu, ka. 1 
:ieJa, kupıly~lıır) f b/~ın ka k )ı Iı <cıva omun, )a;>lı ron 
,aınpuJ'cr sa" 'e 1 .o t lo 1 r nda k.ı) ıtlı atom ve 

Ş . , t> so ı aretle . 'e parçaları. 
ıı• ası ok aınından d b · · 
b r rı , d'fe ans \el • e rıyaJ parçaları. şanJman ve parça!a-

lll41 Demlryoıu r 21.75 
l'l41 Oemlryolu ll 21 ~ 
1941 Demlrroıu ııı 22.20 
Mili! ~!Udafaa r 21.68 
Milli MOdafaa II 21.45 
MUll MOdaCaa lll 21.60 
Milli MUdafaa ıv 21.15 
Ziraat nauk11sı I 21.30 

Çankırının Kurşun u kazasın. , Bu• t P<'~ ı 26 defa dula nan na· 
da otura_n emekli fen memurla· kil 'ası taları bu keskin Hraj. 
rından Kemal Sabri I(anıanııı ve !arda çok zorluklar 'e telılıke- I 
arkadaş'a~ının _lcşcbbU~ enyle !ere maruz kalmakt:ıdıı· ar. lle
Kurşunlıı da <çeşıtlj mahsu ter le kı§ın kar tuttıı"u zaman1ar 
istihsa • istıh ak \C kredi Salış lllliSkCil· t bır kat daha artmakta 
koo~crntlfi) adıyle bır şirket 1 dır. Bunları ~ıdermek \e kaza
tcşkıl o'unmustur ... Şimdiki hnı. l:ırı bnlcmck i~in bu vırajlara 
d~ on _beş. sene muddct c \ e on ba amadan (Uçoluk} jandarma 
dorl hın !ıra sermaye ile kuru- karakolunun j .. nın.la ) a~ ıa ~olu 
lan bu kooperatif mUstahsi'den 1 nu takıbcn Devrez su\ una inen 
d~ğrud?n d~ğrıı~a mal :ı'ıp bU· )enı bir ~ol açılmak suretl~le 
~uk mUstehlık mıntakıılara sevk güzergahın deJı~tırılmesınc Iü· :s p rçaları ô~ /e ~trçaları. m:ır al 'c parça aTı, ön takım ve 1 

ınaz.ot po'm . n-•ı ve p rçaları. k rbı atör 'c parçalan 
ıı 4-11 r Ye ma::ssıa'~ tefcırüatı, r ıd ator ht'l zon )a)'arı, maka~ 

ı ve Par ahır ı tcrt b tı. aınortı o lrr, d rck l)on tcrtiba-
' enlşlıkte ç f~c ı, fren terlıbau ve par al arı, ~alnız 2-20 

' n balat:ıları, d r a p:n-çaları cm. 
Teker ek ,. k · 

l'nde, buj k e a anı • ~otor 'r ak ımı. buj !er takım ha-
J;• 1 kara nakıl ~loları, bobınl r, P Al nlcr, mckscfclt'r, motör
sı~ ka, ıtlı hnssas öı3ç~uıl~·ıartılna ma h us 'e fabrika '.kataloglarında 
1 Yk ül'eT. 

u arıda 1 ım er· • 1 umi cet\ elin n ha~ '.azı ı ycc rk parça! r, Umruk tarüe u. 
k sına tebliğ 1 ı pozı Yonun er c gırs n, Merkez. Ban 

ı nunda gosterıfe~;:c~\t~lcp.n~mclcrdc 667/2460 tarıfc pozisyo 
,-t llzerinden muame'~y a l:b. ıt ali cdilı'rkc.n tarife pozisyoıı ı 
a Bunı e ı tutu ocaktır 

1 tiiadc aerdınem~ısındkaki parçalar uzun ,·5.deli krcdıli listeden 
HCe l r. 

art aymda DIŞ MEMLEKETLERDEN 

: İzmir' den yap!lan 
GELEN TEKLiFLER 

Haın,,ııton l\Janufncturing eo. 
23·2a lleanr trcet 
NI'\\ l oı k 4 N.Y./U~. , ' 

ihracat ve ithalat , C errohi s r~ılar \esaıre tek
ı! edı\orlar. Bu sahada bilgıli 

b r mume ıl arı~orlar 
i İzmir T' O l'lla :ıu h. D ıcnret dnsı tarafın. ; s f'nas ı angoor ancl Co. 
ıt n neşrcd len istat' tıklcre na ı .O.B. 20 l 
~ ıran mart D) ı itinde İımır ı Baghdad/llt \Q 

o ~a;ınd~ 29 Yabancı memlek~ J~urrna leklü edıyorlar. 
ıı, ın 8 mılyon lira dcgcrınde 44 D \leJo Rinol Noblc 
s ton muhtelıf cml a \e 97 Pn.,ajc l'ermanyer 9, 
ııd ka~aplık canlı hayrnn ih- Bnrcrlonıı/I: PAN \ 

t edılm st r Por 1 nd ç menlosu teklif e· 
a~~~a g~re 19S4 mart ayı ih dı orlar. Alakadarların kendi'e. 

e 
6 

.19:ı3 manına n.ııarıın rı) le temasa .ı:ıcçmeleriıı4 arzu 
ta< ııİ9tiınıl)'on lira azalma "Ôster cdi)orlar. 
ar' r. lloıııimpex Company 

İhraç edi' b 1 P.o.n. 2 oo ' 
ıı er .en a ıca nı:ıdde- \\ iııg on llank Building 

a S rd~r:mıktar \ e değer erı şun- Jlong Koııg. 
13 1 ·ı Keten lastik ayakkabı. cep fc· 

2 ., mı yon lira de er'ndc ı n m n. alur elektrik ampul-
"~ ton Pamuk. 4 6 m !'on 1. ı1 a değerınde 1207 tonJt. C'rı, buz \e elbiseler, ~ün ve 

, 7 mılyo 
1
. uıun kroŞ(' c dıvcnler, na) lon dis 

C•' on n ıra dcğcrındc 26798 I 1 bugd ırça an, p u tık emtia, ema) e 
111 crınd ny 1 5 mılyon lır de- ~n. domuz )a~ı teklif cdı•or· 

e 2598 ton uzum 7G4 40".. 1 • ra değe d • r. 
k kı n e 3362 ton kuspe Tri't 
epe.a15179, d 2 , . 

2242 ton 1 . ıra ger n ı ı.uc Ueranger - Paris • 3 
, 678150 1 ncır ezmec;ı \C bur' J ll.\NCE 

on Pnl~mut ra dhr er nde 2665 Ağ ç ve r.ıetalden mamul o· 
Bu \c ul ı. 'uneak tek C edı)or , e , i.lk:ılı 

a Ytıomaddcler n :ılırıl Tı ba, rm "' tema a s:"~mek ısti. 
ris 0 ln\~a olmak iızerr Ma- \Orlar. 

ı ı1 1 y tııni • Çeko~lov:ıkyn, Fınl n- llanıh•l ant! iıulustri 
a. sr:ııı. 1ta•j a 1 'lalmö/SWF.DCN ransa i\ • Pan) a 

lın ' / merıka, Brcz !ya , ~ Gazc• mızde p j a a ihlı) açl:ı· 
anyadır. rı dı)e b r sUlun arıl'orlar \"e 

lthalfıla "el ~ Is\ t ı 'ı zarr d ol ncc, 10J4 mart n c en ma taleo eder. erin 
aba ın a zm r lım nıııa 28 ta ıep erının İ ngıfüec l aulması 
ra :~ğı e ~emlckctten 8 m 1) on :ırtı) e bi!Aücrct bu sUtunda 

• el r e rındc 28 7 b n ton muh ne d le ni bıldırl)or ar. 
~ aliıt:tıa ıtha_ı edi mı lır. Bu \ııılrew StC\\:ırt (Wlıolesale) 
~ le 518 t334 bın !ıra değerin- Ltd. 15/17 l\larylebonc Lane~ 

;<at onunu kabulU muvak- \\'igmorc • lrcet W. ı.. ' 
.,.. ıa t suk:~t ) le ithal cd len cm- IAındon/E. ·Gı, !\ND 
ı e ıl etmi tır. T\.d, se\ahat halıları, eşarp, 

1953 mart d . pelcr n ıılkı, bo)'unbağı, kadın 
.ıı on 167 ayın a ı c 7 mil I" l 

Ç'fl'IG417 bın 418 l ıa de •cı· nd~ ,ın orme ç çamaşırları, kadın 
o •ı;İılm· tton mu~tc ıf cmua lhal cll' .k rrı t klıf cdi~or \'C ala

! a d ş . Bu ıth Uitın 149.113 k darlarla temas etmek istiyor-
>' u eğerinde 182 tonunu kabu 

1 

_.ı(Jıle~uvakt~at suretı~le ithal e- SE DİBİ & CO. 
J!."' ,, em a le kıl etmişti. 5 ll, Uo\cr J.a!lc fflat No. :?) 

:.ouna gci Cah:utta - 29/Ji'IHİı\ 
~ iıa lfuı l953rc, 1954 mart ayı lt-

":t n 260 l martına nazaran 881 
~ ı ıra artış gostCTm t r. J -o- .. 

r.ı::\wrİ!'\\ \(': 1'1\4 ASINDA 
·~ IL'ltl,;t;NLLK 

ıııl• :ZttUn) t 
ı •pfr tııdadır a O 111)11 ı sakin bir dtı· 

l hllk a;tacanUınUzclekı •> larıııı ı . 
• f!tıı1ttar lUk ıından flntıarda bir 

ltınd tan ce\ izi illi ve bu 
ıınerdcn m,ımul sair muhteıü 
mnddc' r tcklıf edılorlar ve a· 
lf!kadarların müracaatları İngi· 
' zce ıs.ınında yapmalarını ri. 
ea edıl orlar. 
Jon ieur Tolon DanicJ 

72, ltue Augu tin Thierry 
Se\r.ın, cine et Oi c 

Zlrant Bankası lJ 107.75 
.. 6 F'.,lzı.i rAHVll.l.CK 

1941 Demır:roıu vı 102.SO 
K lkınma I 103.50 
Kalkınma lI 103.00 
Kalkınma III 103.40 
1948 Iatlkrazı I 103 00 
1948 Tahvlll Jl 103.00 
11149 Tahvili 102.00 

.... 5 t ~tzı.I T.\R\'ILLEJt 
1948 İkramıreıı 22 oo 
ikramiyeli Mlldataa 2:ı.80 
Ikr. 1941 o. Yolu ıv 108.'!5 
ikr 1941 D. Yolu v 109.30 
1053 Tahvili 100.40 
ıo:n Tahvili lOo.10 
Ziraat na nkw 111 103.l!O 
Ziraat .Bankası IV 103.10 
Ziraat Bankası 103.55 

u~:-o~., nlsst:Lı:nl 
T C. Merkez Bınkaaı ~S.50 
Garanti Bankası H. 128.00 
Obllpsyon And. I·ll 160 00 
O&manlı Bankası ııo 00 
TUrk Kredi 128.50 
6&nayt Kalkınma B. 100 00 
1? Bankası R. 53.50 
l"llpı ve Kredi Bankası N. 18.50 
J\li:bllnk T .J\ O. 1320 00 
'l'tlrk T\caret nankw 630 
Aralan Çimento 4~.00 
Şark Değlrmcnlcrı 39.30 
l'ARIS UORSo\Sl A.Ll'J~ Fİ\.\TI 
o ı t.ııo altın 4lO 000 Fr. 
(1) Dolar 3111 Fr. 

SCRBESf rlYASı\Dı\ oovizu:ıt 
TOrklsch·Account 
Fransız Fr. (63) 
Dolar Efclı:Uf 

1585·1600 

Dolar N. Y. Amerikan 
Stcrlln Etck• lf 

100 
~-590 

597-!198 
n•:ıo-ıs20 

l3ll-140 lsvlçre Pranı;ı 

lil:l:BEl:iT AL'll~ 

ne...,,t 
Hamit 
Gulden 
Vahit 
AZl:.ı. 

İngiliz Llruı 
:Napolyon 
B. H:ıroz 

Fl\'All.Afü 

55 10.SS 2S 
ta 00-48.2S 
46 15·46.20 
46 25·40.50 
<l~.50·46.60 

58.75·59.00 
44.25-44 :;o 
44 .2!1·44.50 

lt\!ı.ı.;ı;; AL'IIN tiY A'Il Aıtı 
DtiUIO '114·715 
Metaıto 'l°ı0-725 
Standart 713·714 
KUlçe 713·114 
Yerli 712·713 

ti.ALIN UF.ŞiainLIKLER 
Cumhuriyet Ata. 
Rc~t 
llamıt 

J\Zlz 
ısaat a•te tespit 

242 50·24!>.00 
422.30·425 00 
340.00-342.00 
298 00·300.00 
edıldt. 

50, Rue de~ Siaglıins, 
Tonger. 

l\lf'mlcketimızdrn kuru kaysı 
talt•p ctmC'ktedirler ve aliıkadar
lal'llı kendileri) le tenıasıı gc1:mc 
lerinı istemektedirler. 
rarro 'l'obacrn Co. 
l'. J'arrugia Est, ısoo, 

\'nllelta/Malta. 

~ e satış yapmakta ve kazanın zum \ardır. \cnı ~ol 2·3 \lraılı 
ı~.tlya_cı o an maddeleri de bil· olacak \e dağı kolayca aşacak. 
) uk tıcaret merkez erinden a a. tır. Dc\Tez SU) una gelince. ~ e-

l 
rak kasaba \e kö) lcnlc r:nafa ııi bir kupru 1le knr§ıya ceçilc· 
atmaktadır. llun'ardnn ba§kıı 1:ck \'e ;ıradan ll~aı. kasabasınn 
Azala.rından ihtı>_eı olan' ara d:ı i \'arı!. eaktır. Buradan zaten mcv 
krf'<lı Ycrnıektedır. Scrma)csınl cut olan kol ile Ka tamonu \'e 
aı·ttırdık~·a şube'er açmak isti- Tos~a şos !erine geçılmesi müm 
yen bu şirket aradaki bir takım kün \ c kolay olacaktır. 
~utavassılları ka'dırmak sure. Kasabada tcşf'kkUI elmiş bir 

l 
lıylc . hal.kın mallarını değerlen· dernek )'eni )apılacak köprünün 
dır~!ş \e esnafın satı~ madde. bir kaç a~nğını ın a ettirmıştir. 

1 
.erını ucuza ıılıp ucuza satması- Geri kalan ıkl a} ağını da pek 
nı sağlamıştır. Her .yerde .k~r~· yakında ;aptırııcaktır, llÖ)lf'ee 
ması~ı. çok temennı cttığımız köprU haıır olduğunıı göre N:ı. 
~u gı~ı kooperatıf ~rl bu mınta. fıa \ ekiıletinin i§i ) nlnız. ;ı; eni 
kada ıl~ defa te~~ılc ~uvaffıık jOlu açtırmaktır, Bu takdırdc 
olan mlile~ebblslcrı tebrık eder, ) ol eski ve nazaran dört kilomet 
muvaflakı;·ctleı· dileriz. re daha ·kısalmakla beraber hem 

Belediyenin nazarı t<'h ıkelcr ortadan kalkmış ola-
• . cak ve hem de Ilcaz kasabası 

dıkkatıne bütUn nakil vasıtalarının uğrağı 
l3ir oku1 ucumuz mektubunda halıne gelerek her bakımdan ıs

Pangaltı'daki ETgenekon cad· lifade edecektir. Gelıp gidenlc
desinin halini şo) le tas\ ır cdi- ri \•e kasaba halkını se\ indire
;) Or: cck bu isi Nafın Vekiı elinin 

cBu caddedeki ya)a kaldırım. mahallen tctkık ettirnıesıni fr 
ı ları sabahtan akşamın ccç , ak· ea ederiz. 
tınc kadar bir cok seH ar ve sa- lk T' v k • ı 
bit balıkçılar tarafından hiçbir tısat ve ıcaret e a e-
kaycla tabi olmıyarak i~ •aı edil
mektedir. Gayet i5lek ve ka'a. 
balık olan burasının ~ a;)'a kaldı· 
rımlarından ; ürümek kabil de
ğildir. Çunkü balıkları sulamak 
ıçin mUtcmndbcn bura'ara bo' 
su ılokiilclüğiindcn \ıcık \'ırık 
kanla karışık bır çamur tabaka· 
sıyle örtülüdiir. Balıkçılar Bclr· 
rl~ t' kanunlarına itaate mecbur 
değil midirler? l\Ievzuata a)kırı 
olarak pek çırkın \'c iptidai bir 
tnrıda balık satışına nC'dt'n goz 

1 yumulu)or? Halkın sa(:lık ve 
1 huıunınu bozan bu rnzı~ et ne 

1 
\'akıt l.'>lnh edı1 ecrktir'> Be edı}c 
Sağlık Ye 7..ıbıta Tcşkı 1 alının ha· 

ı ı ckele geçmelerini bck'irorm .. • 

Demiryolları, müvezzileri 

rahat bırakmalıdır 

Gazete mü\ rz:ıilerinin sürııt 
katarlarında ı:ilzrte :ıtabilecek· 
lrri 117 numar ı talımatname
ııın 7 ııcı nıadcle:;ınde ~azılıdır. 
Bııııa i~tinııılen ~inıdı)'e k:ıdar, 
halla ,ı.at k'ı \Jgonlarıı lıi.e gi· 
aerck )Olculara salış ~ apı) orlar, 
halbukı sUral katarından başka 
bir şey o inli) nn motörlü tren-

tiyle Ziraat Bankası U. 
Müdürlüğünün nazarı 

dikkatlerine 

Ziı ant Bankasının şehir ve 
kııs:ıbalıırımızın çoğunda şube
'rri 'ardır. Bunlar zürraa oldu· 
ğu kadar tUccar ve c nafa da 
ııarıı ıkraz etmektedirler. Zira· 
ııt Banka ının bu hareket ııi 
herkes memnuniyetle karsıla
makt:ıdır. 

Ancak banka. c~nafJ ) aptığı 
ikr..zatı umunıileştıı mı) erek 
mahdut ~erlere inhısar ettiı·. 
miştir. Halbuki şehır \C kasa
lıalarımuda az serma) e ı c ış 

.,oren \C paıa)ıı olan ıhlıjaçla
rını b'r t. kım kımselerdcn ağır 
foızlcrle temin etme 1e çalı n 
kıiçük c nar bankanın j rdımı 1 
na çok mııhlaçtırlnr. 

D,ııılaın para \'el rn ~alıı•Jar 
her ) uz ıırn için a\ da on lırn 
fı iz alı) o nr. '.\1e\Zl. tta jcrı 
olnıı) ıııı. in anlığa bile sıgnı:ı. 
~an bu tarz mu mele) e zarnllı 
küçük esnaf razı olmak mecbu
riyetinde kalı) or. 

'Iürk tı:tUnü yaprağı \ c Tan. lcrde mU\ czzilcrin gazele sııtma llayatlnrını :; nall. rı)lc \e)a 
ufak tefek t cnrctıylc kazanan 
bu adam'nrın cllerındcn tutu
larak bu fccı durumdan kurta
rılmaları elı.emd r. Bu ) apılma 
dıl:ı takdirde bunlıır sanat ve 
ticaretlerıni ınki5af ettırmck
ten mahrum kalacaklar, bu mu. 
rabahacılar n es rctlcrınden 
kurtulamı)'acııklardır. Bu halin 
önlenmesi ıçin Halk Bankası
nın o matlığı yerlerde Zıraat 
Bankasının her şeh r \ e kasa
badaki kilçük esn:ıra ikrauııtn 
bulunmasınn kat'i ihli) :ıç \'Rr· 
dır. Bankanın St'rmayes ndcn 
hır kı mının bunlar için n) rı
lartık her tarafa cm r 'crilmesı 
ve ic:ıbederse hukumetçc ban
koya yardım ) apılına~ı kliçi.lk 
e nafı Ç<>k scv'ndırecck ,.c fe
rahlataeaktır. İktısat \e Tıcarct 
Vckalctb le 7.ıraat Bankası U· 
mum MıidürllığUntin bu iş üze. 
rinde chcmnı) C'tlc durmalarını 
bi hassa rica ederiz.. 

ı;r.s tuıünü istemektedirler. lıırına musaade olunmamakla ve 
ı'\Jr. M. S. ~ounou hatta kendılcrinden nakdi ceı.a 
120, Aı.hır Street, alınmaktadır. Bu hususta Umum 
C'airo - EGYPT. ~tüdürlükten lcblignt ;npıldığı 
1pek fabrikaları için koıa mü halde bla~ on \'C ı:ar şeflerinin 

bayaa etmek istemekte YC a:aka· bunu tatbik etmedikleri sö:ı tcnl
darlann '.kendileriyle temas el· yor. Bu i5in halledilerek kat'i 
melerıni arzu etmektedirler. emrin verilmesini De\'lct De· 

F. R. Schwanke Co. Jnc., ıniryolları Umum Müdilr'Uğün· 
100 South Jdferson Slrcet, den rica ederiz. 
C'hkago 6, llllnois, Ilgaz kazası halkının Na· 
U, S. A. 1 
idrolik fren kısımları. yağ \'e fia Vekaletinden 

\•aküm pompaları, otomobil tab- dilekleri 
losundakl sayaç parça!arı teklif • . 
ediyorlar. Mufassal kntaloğ Ti· Çankırı • Kastamonu şosesı 
cıuet odasında rne\'cutıur. llgai _kazası merkezine çok la· 
Societe Generale Pour l•'ayoriser kın hır yerdC'n geçer. Buradan 
ıe ayrılan bir yol kasaba) a \'e ora-

dan da Kur unlu, Çerkcs kasa· 
fle\·cıoppemcnt du Commerte et balarına uğra~arak Gcrrde'ye 
~tı gider ve orada Ankara • Bolu • 

·:··..... • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• . :.:~.::.,.~ .. '#t;;;;~~~~·~-:!::0->~ııt""""'"'t:"'-7.~~;<;-~~~~",.,~~"ı 

~ Genç takım 
• 
~ Pazar günü . 
i Belçika ile 
• • i ~~r ılaşıyor 

Bonn. 9 (AA> - <Hususi 
muhab•rımlz bildiriyor) 

Bonn Bli)ilk Elclmız kampı 
mızı zi) areıle bil tün "ençlerlc 
hasbihaldc bulunmuş \'e id· 
man:arını ~c~retmişı r. Yarın 
turnu~a başlıyor. Türk Genç 
l\Jillı Takımı :ıyın J 1 inde s:ı

nl 15 le, Lc\crkuşen şehrinde 
Belı;ika 1lc O) nı) :ıc.ıl!ız. Yarın 
frlareeilcrlmiz Be1cıka • Lıık
~emburg, oyuncularımız dn 
Is\ icre - .\ \'\ısturya maçını 
seyredecekler. Bu maçlardan 
sonra kendi müsabaka arımız 
ic'n kullanacağımız tnkl k \'C 

tabiye) 1 tcspıt edeceğiz. 
Askeri Güçler futbol 

maçları 

Bir haftadanberi dc\8m et· 
mekte olan ıı .. keri güç karşı
laşm:ılarının finali bugUn sıı· 

at 11 de Gelibo'u KaragUcU i
le 1zmlt Kaı·agücü arasında 
1\1ilhatpaşa Stadında yapıla· 
caktır. 

Avrupa Rugbi Kupasında 

ispanya, Portekiz'i vendi 
M:ıdrit. 9 CTHA) - Avrupa 

Kunası ele tur karşıla~ıııasın
dıı f•panya nıı?bi takımı Por
tekiz! 23-0 gibi ağır bir mağ 
Jubiycle uğratmıştır. 

Lcm;en, Seixas'i yendi 
Ncw,ork. 9 (THA) - Por· 

to • RiC'O'da San Juan şehrin 
de yapılan bevnelmilel tenis 
turnuvası final'nde Amerikalı 
Art Larsen. arkadası Winıh:e 
don ~alibi \'ic Sclxas'ı 12/10, 
614. 614 yent'rek şampiyon ol 
mıı~tur. 

Tek kadınlar tinaı;nde Shir 
ley ~·. ku\'\'etli rakibi Do
rı Har t'ı 6/2. 6/3 mağlüp et 
meve muvaffak olmu•tur. Çift 
erkek r nal"nde i•e, Seixas -
Larsen çiftin G 3. 8/6 ~enen 
lul!oy - Sıewarl ekibi şam 

p yon olmuştur. 

Avustralya'lı atletlerin 

güzel dereceleri 

~le boıtrne. 9 (T H ,\ ) 
Pcr tı'tt' yapılan atlemm ınll 

sabakaları esnasında Frank 
O C'onnel ııd ında bir :ıllct 800 
)· rd y• 1.52 1 10 gibi nuıel 
bir derece le kazanarak Avus 
tra'ya rekorunu egale clmls· 
tir. 

-0-

Türkiye - Mısır 
Atletizm 
Yansmalarr 

Ankara, 9 ( ~. ) - Nisan a 
yı iç•ndc yapılacak Tür ki) e -
l\lısır atlet zm karşılaşmasına 
hazırlık olmak Uzerc aşağıda 
ııdları ) azı'ı aılctlt'r 11 4.1954 
pnzar ı:linli denemeye I5bl tu
tulacaklardır 
Tekın Şah'n: Yüksek atla

nı:ı. Akın Alııok: Uzun alla
ma •. \t•llA: Üç adım. bclul· 
lnh Gôkpınar: 5000 kosucu. Ek 
rem Koçak: 400 metre. Ak:ın 
EpCT: 400 cn"e'li koşu \ e 41\1. 
Cahıt Önel: 1500, .Muhittin \. 
kın: Sırık. Seıvan Göker: Sı· 
rıı·. Nazını fçr: 10.000. 

Dünkü lcnis nı:ıç larından bir görünü~ 

Şehrimizde bulunan BrezJI. 
yanın .nesportes• tııkımı bu
~ün dördüncü maçını saat 16 
da Vefa takımı ile yapacak
tır. Yaptığı karşılaşmalarda i· 
ki berabt'rlık \'e b r ~alibiyd 
alan De~ııorte lılerın bub'unk1i 

Dünkü 
Tenis 
Maclan 

' 
30 :\'isan, 1 \e 2 Ma,·ı~ gün

'erı ~Jısırn karşı Da' is Kupa
sı kari la malarından A nııp.ı 
zrı.ıpundak 'Ik tur kar ıla~nıa 
s•nı yapar k olun TJJİlli tC'nb 
tal ınıımız bu mü ab:ıka'ııra ha 
:r.ırlık m hi)et de olmak ÜZ<'· 

re dün Tenis E~krim ve Da~
f't' k Kuliıbii kortlarında -\1-
nıanl'<ının tanınm s raketlerin 
den Vun Cramm ile genç tc

ni•ri Bidrrlot'h e ovnamıstır. 
İk'nc 1 tanbu' EntPrna•yo

nal Tf'nis TumuvMmda mem 
leketimiı.e j!eJen ve mu\·arfa
kı) elli O) unlarını hayranlıkla 
c:evreden tenis S<'\'C'rlerlmiz. 
dUn bir defa daha bu kurt te 
n:sch ı tema•a etmek fırsatını 
bulnıu ıardır. 

Dünkü ka ~ bşmalarda Von 
Cramm - H derlachte ç !ti bi 
zim Suzan Güre - Nazmi Ba 
ri çifti kar ı•ında 3 ~ette G 3, 
6/3. 6 2 nalip gelmistir. 

Dav's Kupası u•ulU) le ya. 
pılan k:ırşılasmıılara bu;un de 
saat 14 ten itibaTen Tenis Es· 
kr m Dağcılık l\ulubU kortla
rında devam edi'ecek ve ilk 
mU abaka)ı Bidcrlachle -
ı az.mi Barı y:ıpacaklar. bllaha 
re Von Cramm ile Suz:ın Gü
re' kar ıla acaklardır. 

,. Yel 
maçta ne gibi b'r nel'ce ala· 
cağı merak edılmektedir. Ma
ınaafih, umumı kanaat, maçın 
Brezilyalılar tarafından kaza· 
nılacağı merkez nded r. Maçı 
be)nc'm le! hakemlerim'zden 
Sulhı GaTan idare cdccektır. 

Ankara' daki 
Basketbol 
Maç lan 

Ankara 9 (AA) - İstanbul 
da Kadıköy por sal.onunda ya 
pılacak l9S4 Fcdera >on Ku
pası Ba keıbo Fıksturü asa· 
ğ ) a çıkarılmı tıı·: 

l i 4 954 .,unu: Kocaeli bi· 
rincısi Edirne kınei ı. İs
tanbul ıkıncı i - Eskı~ehır bi 
r ne.si. 

18 4.{!54 gunü: Koeac'i birin 
c. i - Eskışehir birincısi. İs
tanbul ık.nebi - Ed rne biran 
c si. 

10.4.954 günü: Edırne birin 
cısi - Esk şt'hir b.rınc'si, İs· 
ınnbul ikıncısi - Kocaeli bl· 
rincisl. 

Pu\'an mil a\3tı hal'nde a
Yeraj tatbık cdı.ccektir. Lf. 
sans mecburidır. 

Fransa - Bulgaristan 

basketbol karşıla ması 
Par·s. 9 (THA) - 29 n:s::ın 

da Sofyada Fransa - Bul"'a· 
r•stan takım'arı arasında ya
pılacak olan milli basketbol 
karşılaşması iç.n Fransıı: Fe· 
dcra•yonu biıaraf b r hakem 
talebinde bulunmuştur. Bu
nun üzerine Bu'gar Federas· 
yonu bu teklifi kabul ederek 
maçın hakemliğini yapmak il· 
:ıere bir Rus ve Macar hakemi 
tayin etmi~tir. .,.. E: atıa t«atr: ıne brklenmektedlr. 

0 loıau 28S·290 ze tınra lnrın t • n 
275·280 t' dtatra J'llliların ııoau 

lrtktedır. uruıtan m ıameıo 

;:ı-111,\(; 

1 UANCI:. 
1 

l ransıı. f bri!calarına sipariş 
\er. n tuccarlarımızın, siparişle· 
nnın ımalıni mahallinde kon. 
trol, tak p, hız13ndırma hu us
arında ı•lerinı kolaylaşlırabile· 

J.'Jııchı~tric en France S. A., 
Departement de 1 Stranger., 
~E'cretariat Commerdal, 
2!l, Boule\'ıırd Hausmıanıı. 
l'ari /France. r------------------------------------------·-------------------------~ 

İstanbul ) olu) la birleşir. Çan· 
kırı ile Ilgaz arıısın<la <İııdağı) 
denilen l Uksck bir tepe vardır. 

son haddine Yarmıştı. 
cOtuz iki kırmız.ı!o 

r \n' ~llE lll Ll N \N 
A MıK•r,uu 

t:ıun M"k n 
~tı bültene e~ anıtıı ının r. ret•!· 

!C lllllı:tarı 1 
1 re teda~Uldekı ra 

liradır ınıırar •sa mıı1on 4.) h n 
Jll sı ra Geç~ hBuna &Ore tcdav ı•-.ıe ı 

• "" :ron 11 iftara rıazaran '17 mil· 
d•· r&lık artış lcayd lm4>tır, 
µJ -o-

Karadeniz' de 
f.-/' 300 bin fon 

c ını bıldirm ktcdir. 
l\Jr. ı:ıh\arıl Delboıırgo 
488 Sc\ enlh A \C~nuc, 
:\'cw York, N.\', 
l.! •• \. 

El kıgahlarımız'a dokunan ve 
elde boyanan mensucat imalat· 
çılarımızla temas etmek ıstiyor 
\ c alikadar arın kcndısl)·le te· 
ma etmesıni :ırıu f'<lı~or. 

Selekıörden geçirilmiş hayvan 
)<'mi Ye sebze tohumları tekli! 
cdi) orlar, Memler~etimizde kcrdi 
lcıini temsilen bu işi yapabile· 
cek muktedir bir firma arıvor. 
ıa.·. • 
!U:ıniyil nrotlıers, 

Ccntral ro t Box lOH, 
Kolıe, Japan. 

Memleketimize hırdavat, kıı· ı 
!E>.slı tel, afat, zcccaciyc, pors:i
ien C§ya, en iı i kıılite kaşık, ra· 

B 
Cotnngex 

, f. ahk mevcut ~ompagn~e. Tange~oi e de 
~ tıon et d l.xprotatıon 

t .. l, ofis malzemesi pamukluda·ı 
mendiller teklif e<liyor ve :ıla•,a. 

Ges-ı ciarların kendilerine yazmalarını 
arzu ediyorlar. 

Borsası 
~ 'l' Birleşmiş lilleıler Gıda 'e .-------------------------
~ lc~rıın Teski ~tı tarafından mem 1 Tice1°et ·ve Zolıire 
tıf• ınu ctımıze gonderıkn \c bir 

ru ddeltcnbl"l"i Et ve Dalık Ku ' 
s ınun~n •Arar. bJlıkçı gem. 

~ l Yle Karadenızde incelemeler 
,,. 11~Pan. be~ nelmllel iki b:ılıkçı. 
ın~ rek ıniitehas ısı Ankaray:ı done 

1 hf kınd tetkık erın·n net cesi hak. 
rııc' tah a Et \C B lık Kurumuna 1• 

at 'Crmlşlerdır. 
rıaZ:luıchassısların ifadelerine 
-30~a~ Karadenızde \asatl 200 

d 
olduğ ~n ton balığın mevcut 

~ lık u \c bunun zengin bır ba n d1r,f~1e~~ti manasına gcldıği bil 
1sta ed r. 

tun K nbu dan füze) c kadar bU 
ha sı j1radenıı.ı taı a) an müte
zengın ar, b lhas a Sınopta çok 
soylenıe~"trildlcrın bu.undu~unu 

e lrler. 

t - 4 - 19.H 
SatışlAr: 

B.ı da1 rum. Dökme Kll0$\I 
• Sert 

Ak<b.rı • Ça dar > 
K 1 tohumu C vaUı 
A 1 • DO mt 
Fındııt iç tombul 
\;n E. 

• E. 
• I el nc~l 

l'.a 1 
Ke e Klle&U 

~r ı> mırı rıı~ıı Tratra : 
' tin ı I Y. Nn, Te • 

Sade at Urra crtt11ını, • 
Vlranşthlr • 

\1 • 
.. a 
l a ı Anadolu labak • 

• • kırkım 
K ı kılı ,kırkım 

31 5 
32.S 
1825 
2(1.5 
61 
565 

272 
3325 
3100 
3125 

16 
ı:ı 

3$ 
2G3 
630 ()" 
270 
300 
300 
300 
2~0 

turu lan 

• 

3.1.75 
33 

3650 
3300 

21 

350 

6:ıo 

turu• 

tutarak 

tıklım tıklımdı. Smokin \era 
frak gı) inmı. erkekler, açık 
saçık paha:ı tm:ılet er i!:ındc, 
ko hırı bol un arı en kıymet'i 
taş arla şık şık yanan kadın ar 
kalabalri:ı ıcınde ınsan zengin 
lık iilçülcrını kay bedi) ordu 

Krupi) e kaı.anıın ren"i ve 
numarayı ı an etlığı zaman kay 
bedcn'cr ahla~ıp, of uyor: ka· 
7.anan'ar ihtıras \e hırs dulu 
kc ik kahkı;h:ı ar atıyor, mu· 
zaffcrane eda) la etrafı sUzü. 
yorlardı. 

Guy bulun vueudünlin heye· 
can'a tıtrcdıgini hısscdı~ordu. 
Ringe çıkmak üzere olan bir 
boksöı gibi gerılmişti ~ abı. Ka 
z:ınma ıhtıma'i içini ürperti. 
yor. ) a ka) bcdersem dıyc de 
korkuyla kıvranıyordu. Bu iki 
his, korku ve zevk ilrpertisi 
her zerresındc korkunç bir ;ıid 
detlc çarpışı) or. mıdcsindc 
burulan, dönüp duran garip 
bir sancı uyandırıyordu. 

Bır sesin •1\Iadam oturmak 

-22-
istemezler mı'?• di~ e SÖ) lendi· 
ğıni du~ du ıır. Fraklı garson· 
!ardan biri nıasanın başına var 
dıkları zaman Lılliana yeni 
bosa'an bir sanda')<.') i ikram 
ediyordu. Gu) da onun arka
sıı:ıa geçti. l\lasanın etrafını 
çc~iren kumarbazları çepcçe\· 
ı e s ran he\ ecan ka ırgası bir 
c'eklrik akını gibi on arı da j. 
çıne almıştı. 

Fişlerim aldıklıııı sonra Lil· 
Iian ·Kırnıııı mı. sıyalı mı:'• 
di~e sordu. Ote'den ayrılma· 
dan CV\f'' Gu) 'a oyun için ~ ır 
mi bes bin frank vermişti. Dl'· 
likanlının rehindeki binli•. do· 
:ardan haberi :>oktu. 

•Si) ah. dı) c nomurdandı 
Guy. Ru el dönmeı;e başlamış 
tı. Aradan bır mUddet geçti 
rlla)Jr, hnyır, k1rm1L.1y:ı ıJe. 
~iştir • diye atıldıysa da geç 
kalnıı:>}ardı. Krupi~c •Tamam, 
bayanlar bay !ar. Bu efer'ik ta 
marn.• dl) c bağlrmağa ba~la· 
mıştı. 

Kırmızı renk kazanını~. her 
lkısi de ka) betmişti. 

•Al ah kahretsin!» diye söy
lendi. 

Lil ian •BU sefer ayrı a)rı 
O)nu~a·ım dı)e teklif etti. 
•Daha heyecanlı o' ur .• 

Guy bu Ö) 'eni' enleri Juydu 
amıı onu dın emi~ o,.du ki. Kcn 
dini kumarın he,ecanı içinde 
ka~ betmişti artık. Bır otomat 
gibi hareket ediyor, sadece o. 
) unı:n gerektirdiği şey eri. a· 
k'Cıde bir rcrıcks olarak yapı. 
)Ordu. 

1-\rııpi) e uzun masanın ölP· 
ki ucunda •Oyun b:ıs'ı) or. O· 
j ırn başlı)or. Fışlerınizl ~cr
}('ştirın.• dl) e haber 'crı;·or· 
du. 

Gu) fiş!erini yine siyaha ve 
bir iki numar:ının iistOne bas· 
tı. MUddet bitip de ru'el dön. 
ineğe baş°a) ınca, bu kUçUk bil· 
)e oradan ora)a sıçrar. delice 
kosar:-en Gııy'un hryccaııı da 

Li'!ian ·K:ızandım Sevgilim, 
kazandım!• di) e çırpınıyordu. 

Otomatik bir şekilde o.GÜ· 
zeı.. diye mırıldandı. 

Guy renklerde kaybetmi~, nu 
maralarda kazanmıştı. Fakat 
rcnk1cre daha fazla bastığın· 
dan üç bin frank ık bir kaybı 
vardı. Kurupiyenin uzun so
pası ma anın üzerinde dolc~ı· 
) or, ka) bedenlerin fiş erini çe· 
kerken, kazanan'arın hissesini 
onlerine sllruyo.du. 

.oyun haşlıvor efendim. Fiş 
lerini7.i Yt'rlcştirin ... Çabuk o· 
l:ı! m ba~an'ar ba~'ar, oyun 
ba, lıyaca k ! 11 

Bu sefer Guv numera'ardan 
birıne beş bin frank, sb ah ren 
ge lıç bin. bir rakam:ar grubu. 
na da iki hın frank basmıştı. 
Şayet tuttuğu num:ıra kaı:ına
cak o'ursa o gecenin gerı ka
lan kısmını parasını sa) makla 
geçirebilirdi. zıra tam vuracak 
tı. Bilyenin dönuşUmi takip e· 
cli)ordu. !.il ian'ın bir ~ey söy 
lcdiğinl duydu, fakat ne elendi· 
ğini an ıyacak, cernp \'erecek 
halde deği di. 

•Ün sekiz siyah.• 
Lil'ian ·Bu serer de sen ka

zandın sc\gilim:, diye bağır

mı~tı. 

(Oenmı nr> 
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Bir Güzellik 
K raliçe$inin kanaati 

"cildinize 
ne kadar iyi 
bakarsanız 

cazibe ve 
güzelliğiniz 

o derece 
artar!,, 

l ıliııı \lldlLI \C Tiır· 

k" e Cıiıcli BE LG İ N 
DOHUK ci lt bakımı 

llatir<" ıl<"mokrn~i mııt•ad clrl<'rinin hika) c ini r.asmuharrir iıııirn ani. tı) or 

SEÇiMLERiN ARiFESiNDE BURSA 
iı;iıı P uro Sa lıu ııuıı u 

tın ci~c ı·uİHı r. Puro, 

r 
• 
1 

O:a ı 1 i ncı<l(') 

le tın cera arının h 'c ,{ rıı ın 
eyı)e kavu.mak aımının bır tem: 
ı;ılcm \ar Hatıce Te) ze ki.ı~ u 
hır kadın . . Tah:>ı gormcm.ş, 
ulnı:ı: fıtri ze a ı kotu ug<' ka.
fı du~du u ·~~an h ı. ı)ı)c \e 
dosru) a o an hası clı yo unu a)
dınlntmış. kendı:ıırıc bıtın<'z tu
kenmez bir ııı.ıcadc e Ş<'\kı \er 
mı~. Tuı *' demokra:>ı.~ının halka 
mal o up olnıaclı ı h<ıkkında bır 
tereddudunuı. \aı)a, ız<' ta\ )C 

edcrım, Hatıre Tc~ıc ı c tanı ı
nız \C konusunuı mut aka mus
bet hır kanaate urır n z 

Bu kadar ate " mu\ aı.cnc ı, 
o çuıu b r ıuba )etmı ~a-- n1a 
bır ko~ u kadın nJ:>ıl .ıh p o
luı? Bu ua n bıı tek c \ahı 
\ardır. O dcı; Tu k hak nda akı 
ermez. e<rar • ıhıı ı b r takım 
kudretler bulundu uduı. Bu ıop 
rak arda bınlcrce sencdır ~J a
)an medcnı)et er.o mıra) arı, 
kendı mıl ı ku turu a ır a c.ı 
de\ am eden c~ z bır bckcı mu
«:.ıde e ı bu akıl rrıncı kudrcl
lerı ) aı atnıı~lır. 

Ha ha \C U\l') h. ıba 

H.ılıce 1 C\ ıc, dcmokı a • ı ~
runa lo .ın macade c:. n n hık;ı· 
)C ını bana ~o. lece an allı 

'\ unan ış a ı zamanında Bur
~ada bu undıım. 1 a kahrını ' 
acı nı çcktım Koc;.ım ,~e lı 
Harpte a dı ı ) , a ar ne ıcc ın
dc ehil o du 1:. 1 ikla ~luc.ıdc e-
ı a) c ındc m m eket kuı tu

lunca \e )liksr ıncc, dunya ar 
bcnım o du. Ataturk u mı etın 
babası bıldım. O ı ahmctc ka
' usunca: Babamız odu. )Cl m 
kaldık dedım. Bır muddet on
ra gordJm kı başımıza bır lı\ c) 
b:ıba gelmış. Ada et ıı ık er ol.ı 
lor. Bun un sene ere c acı ını 

heı kc e beraber çcktım. 
Bır gun hakka Ha an Efcn

d.nın dukkanına u~ramıştım. 
Bırkaç kt ı kendı aralarında ko
nuşu) or ardı. Ben de ılko'.'ICC 
kulak 'erdım. onra ozc karış
tım Meğer bır Demokrat Partı 
kuru mus u\cy babanın hak ı:ı:
ı ına kar , mı Jet hesab na hur-

rı) et, hakkanı) et. saadet ara) a
cakmıs Tamam benım i tedı
f ım şe). .. Ben de ara arına ka
tı dım Bursadakl teşkı ata ka~ -
do dum Butun bırıkmış uzilntü
lcrım şıkA).et erım benı adrta 
kanatlandırdı. Her tarafa )CIİ~· 
meğe, çarpı mağa baş'.adım. 

O sıralarda bır donanma 0 1
-

du. O senekı kadar par ağın bir 
daha hiç gurmedım. Demokrat. 
:ar hır a ay tertıp etti er. Ben 
de e ıme b.r Turk sancağı a'
dım. Ba,ta )urudum. 

nir bak ızlığın hiki) e 1 

Oglum dokuı encdir Bu a 
otobU 'crınde şofurdJ Zekı 1>0-
an'ın şoCoru sıfatıy e ha\3 ku\

\etlerı emrınde a ker k Nler
ken Dı)arbakırda ku ak arından 
bırının dıbınde hır çıb:ın çık
mıs. hır ku ağı al!ırca ıcıtlr o·
mustu. Donanmanın erte ı gu
nu oğlum ı inden çıkarıldı Se
bep: bcnım demokrat alavında 
bayraktar ık etmem .. V:ı ı Ha
eım i can'ıı ıkhcte gideecllımi 
ese. dosta so) cdım Dediler ki: 

- Bo una u~ı aşacaksın tş. 
!etme moduru, \'a ınm An ta 'a
dan getııdığı adam ardandır. O· 
nun ) aptığı. ~ aptıktır. 

Dınlemcdım \'alnın makamı
na gıttım. Belrdı' e daire !!lele 
bu'unduğunu ve varımda mu
hım 1.1) aretçi er o du~unu ~o~ e
dı'er. Be edı)cye kostum. Ses-
ızce kapıvı açtım, ıçen gir

dim Oda mı afır ere dolu\du 
Şapkalı, k.ırklu hanım ar da 
vardı. 

Hasim t can· ~c istersin. 
hanım?. dı)e soıdu. Derdimi 
&öylece anlattım: 

- Oğ'um dokuz senedir oto
btis'erde ofördU. Bu sabah bır
denbire çıkarı dt.: Bir fenalık 
mı etti? Hırsız ıhı mı var" Bu
nu an amağa gc dım 

Vali. bır ~ere telefon <'lti. 
Sonra dedı ki: 

- O !unun hır ku .ı ı a r ı i
t1yormu5. Onun hn çıkarı mış. 

Ben de eu cevabı 'crdım· 

.. .. 
: : . . 

- Bu brarınııdan do ayı si. 

• 
1 

1 

1 

ci ld i lıc:. l er ... l... oı ur ... ~tı· 
nıu şaıır. t<Uı•lt:;: t i ı İr. Pu t o 

~ıı ı t•a1.ı p \ e g ıı ıı·I )apar . 

Bol köpüklü • Nefis kokulu 

PURO 
TUVALET SABUNLAR! ıoo OE 100 SAFTIR 

Trakva~·da, 
.1 

lıavvaııcılık 
el 

tehlike • • 
geçırıyor 

Traktör alanlann plansız ve gelişigüzel bir 
şekilde mera/an sürmeleri hayvan yetiştiril

mesini imkônsızlaştınyor 

1 

Hl HH,\~ AJ:P.\11 
\aı:ın \ nıı ll r ~tınrten 

.\Jpullıı 9 - Rugun erde Trak' gı ı makam ar da \ar. ll<>m sa
l ~ada gunun nıcuuu eçını er- dece ı:ormcınckle kalma\aıu 
den daha faza, daha ı ı ara 'e '.ıkıa arın tem aksını sa~ıınan 
hemen her ~erde, hangı paı ti- boş ıddıa arı eçım 'e partı pro-

1 den o ur a o un. ko~ lü \ e şe-
1 
paganda ı vapt} o B h a 

1 hır but Un Tı ak~ alı ııı bır e - 1 on on i:Un ıçındc ıı·cn ısta ) on
t gı bır 'ııkıa 'ar. Bı ha"!ta on arından ko) oda.aı ın.ı kadar 
ıkı ) dır Tıakyada nıer'a ar a- her )cıde .. sılan ıenk renk ah -
ıalııı" hatta tamamb le ortadan lcr, nıeı"alaı ı 'e hıı\' ancı ı,l!ı 
ka knrn a ) üz tutmuş. Herkes mah\Olan Trakya i'e hıç ~·ekın
a} nı dertten fer} at cdi~ or. mer- medcn a ay cdı~ or. Tarım koo-

i'ıle~ daıı ı \r. atı te~lim .ılıtığına \ I' i.\İ kııllanauığına ılair ua. J arımıı. ka madı, hay\ancı'ığı- pcratı[ criııın \C~a z.raı Dona-
.}ar'ı n H ııııı)t t.tn sonı ıı Jl aıire Tt'yZc)e \ l'rdigi imza 1 nıız nıah\Oldu dı)c dci\ümi~or. tı m. Kurumunun çıkartmış o.ına 

. • l\leı 'alann ortadan kakmak sı Jl'ap eden hu afışlerclc, n<>ş-
z.ı tr.bı ık cdcrım. Demek ki ku- lnıza lia ınız ~ Cc al Ha) ara; De- t• _, h 

1 
. k 1 reden mues r. e resmen nö,tc. 

ğl d " • k. t p ı ı f t h . \e ne ıce11e a) vancı ığın ın ·ı- . . . "' a n a .. rıza o an ann mem c- mo ı a .. ar ı ı sı a ı) c olan u-
1 

. . .. , rılmemı~. Saclece } aran re' .ım-
kct ı cıındc kullanı nıama:.ına \l}et cuı.daııınıı uı.attım, gıi e· raza )tız tutmak uzere bu unıııa- a ba an matbaanın a<lı var. 
dair umumı bır karar \crıldi. rck imza ını b tı. ~·ok şUkur sının başlıca cbebi, traktor a- Ankarada \'lik~ek Srçim 
Buna çok memnun o dıım. E er emaneti ıyi ku andılar Mem'e- .an ardan bırçoğunun p'iınsız 'e Kuru' unun ı<:tibank afı Ieri 
bah ettıgınıı Arıza bır kusur a, kelı ıleri gciturduler. E!:er ku- prograııı ız, her önüne 11c'cn hakkında 'crdıği imha kararına 
oğ um niha) el bu } uzden en fe- surları o'sa) dı. imza' ı go:.lcrıp bos aı azı~ i urmuş o'nıasıdır. karşı kaçamak bır yo bulunmak 
na ı bır tek kı,l\ ı çığner. Fakat he ap sormağa g decektım.• Hatta bu g bıler, sonradan bir ı.stenılmış. işle bu sahibi meç. 
a}nl arıza) il u rıımış o an ann . . . . . hukuki yo unu b~lup, arazının hu afı erden b ba a uç tane-
\ırmı mı )On Turkun ı ıııe b k· Jlınpler \e Halice 1 <'Y7.e kanuni ahıbı dahı o'u\crmi~ er. i, mer'acılığı \C ha~uncı ığı 
masıı dan kımbilır ne kadar arı- Bır aralık Bursada bir hizıp Bu muştcrck ı tırapta partı fark mah' o an 'frak) ada, kalkınan 
za ar çıkar'• mucade e 1 kopmuştur. lde:ı 1 t

1 
lan o derece hır tarafa bırakı ı- ha)\ancı ığımııın \C ı:elışen 

Kö} terde nıiıcade le ~ b ,_ · fif k · Tc}zc bJ mucade e ere karışmış a .. anı, partı n uzunu otu)c yapı)or. Propagandasının me -
b r demokrat sıfatı' le Hatice ı) or in, me:.e a Lüleburgaz D. P.

1 

mcı ·a arı mızın propagandc.sını 

Oğ um benını ) uıumdcn i ini tır. Mukabıl tarar, demokra ın.n ~u ~nar.ak usu~~ı muamele' er- ne~ızlıgını bi'en meçhul daıı·c, 
ka\ belııııştı Bana guccrdi. Ya- ana ını partiden çıkarmak teh-; e i çenın nıer.a arını. ~una bu-1 afiş cm } utde nı bclı 'cya ra
nımdan ti\rıldı iş bu mak üze- dld nde bu unmu tur. llatice na devreden hır parlılı avukatı kanı da ko)anıanıı. Sadece 
re başka bir schre gıttı. Fakat Terzcnın ce\abı şu olmustur: herkesin )a~ın~a uzu? uz.un yeri renk renk ıe:;ım c \e ~iislü 
bu haksız ık. beni blıtun biltti- - lktıdara !!eçtığırniz zaman ~c~ten. çe~~n.~ı)~,r. ~e <lı)ecck- cuıııle'er \ar. Etıbank'ııı seçim 
ne çı eden çıkardı. Her tarafta ben atı ve mc)danı Ce:aı Ba- sınız kı, bııtu~ .ı ra~yaııın ~ıı 1 propagandası afi~!crı <le \aufe· 
Hak Partı ilerin karşısına dıkıl )ar'a teslim ettim, ondan imza musterck drı-dını gorrne}cn ıl· !erine devam edı)or ar. 
dim. Kö)clen kö)e ko arak. de- a'dım İmza ı clizılanımda duru- • 
mokra inın bize ne nimetler ge- )Or. i könce ciızdanımı Ankara- lzmı'r Beledı"y 8 k h ff · tırrceğını anlattım. köyü eri )a gondcririm. imzasını siler. e aş an 1 Seya a en gen 
demokratlara katı mağa te \ lk Beni ondan sonra parlıden çı-
ettım. Bır kö)dc (Hacı bey) ad ı karırsınız. Yok a ben ö'Unccye do" ndu .. ru" ldu .. 
bir zorba adam \ardı. Kendi nü- kadar bu partıde)im:• 
fuıunun kırı acağını anlayınca: Jlızip mucade'c ınde Hatice <Başı 1 ncicl e> 1 miıhım ro il 0·.ıcaktır. Bılhassa 
Bu kadın Ticanıdır • dıye beni Tc) zc~i~ haklı bu duğu \ e des- ı baskanına kat'i emir vermıştır. I ıscı erın kazanı1ma-ı ıçın "cnıs 
karakola tcslım etti Bereket ki lcklcdığı taraf ü tün _çıkmış, Doktor Sa'ahattin Akçıtek'ın nıık)asla faalı,et go terı mekte-

jandarma çavu 11 aklı başında B.ursa teşkı atının kaderınc. hi-ı ~u. Se) ahat tc~ebbil u gc~ek par- dlr. Ekmek sıkıntı ı çeken ma
bir ge ti Nıçın ııgıaşlığımı o- kım o ınu~. me~<'lr çıkaran arın lJsı \e gerekse be edı hızmellcr 1 hal elerclc i c bilvuk hır ckserı
na sö,>'cdım. Ataıurk'ü mı letın kınıi gıdışe ayak U\durmuş, ki- bakımından çok ıaraılı gorul- 1 ~elle ı çı er otu.rn akladır ar. 
baba ı b."en bir kadının Tıcani mi. a)rı .~uştır ı_-ratıce 'l'e~zc de mı;kted~r. . ıstc ıznıır Bcledı~e ba~kanı
olama)acağını :ın altım. Beni hiup mucadelc ındcn kurlu a· lzmlrın Tcpecık ve Eşrefpasa nın tam bo) c bır zamanda th-
crbc t b raktı Brn de i ıme rak bıitlin kuv\ cı.nl. iktidarın °ıbı mahalle.erinde gıinlerden- tc ık eçlmler de bu kadar vak-

de\3m ettim. Yab:ıncı kovlerc muha if rrine karşı olan müca- beri hır ekmek sıkıntısı çekil- ıasmışken es ız sada ıı \ ~aıı-
bohç cı kadın dı\ e ~oku'dum. de.ele \ernıiştır. mektcdır. Bu nıaha!'elerde otu· ya) a gitmcğc kalkması ILmir'i-
Jlep,,inın gôzunu açtım. ran lınıir i'cr fı rınlarda ekmek lcr tarafından hos kar~ılanma-

Y esil ınt') ılanda miting b 
n .ı) ar'ın bir ıiıii 

Bir taıaft:ın dıı Demokrat 
Part kongre cı ıne gıdı~ ordum. 
Yenı ~enı der er alıyordum. 
Bır defasında Celiı Bayar Bur
saya ge dı Kongrede sö) ediği 
nutukta dedı kı· 

el\lem ekctı kurtarmağa -.e 
demok•a ının nimetlerine ka
\·uşturmağa çalı ı~onı:ı:. ÖnU
muule mc)dan \ar, fakat hcnü:ı: 
at yok.• 

14 ma' ıs ıo-o de partımlz se-
çım eri kazandı. Kendi kcndıme 
duşundum: •Demek ki şimdi 
mc)danımıı da \3r. atımız da .•• 
Bun'ar hızım emanctımiz altına 
geçı)Or. Fakat bu emaneti iyi 
kul anmak liızım ..... 

Ka ktım Ankaraya gıttim Ce 
la Bayar'ın l anına çıktım. De· 
dim ki: 

Bur.)ııdaki nutkunuzda 
ıl\Ie~dan \ar at ~ok• demıştı
nız. Şımdi at da me) dan da eli
mize geçti. l\!ıl et sıratıyle si:ı
den bır imza ıstcmcğe gc dim. 
Emanetleri tc ım a dığını:ıa \e 
bi ku anacağınıza daır buraya 

... 

u amanıakta veya kendı'erine mıştır . .\kçiçck'c karşı bılha~sa 
4 nisan paLar gunii Jla'k Par- verılcn ckmek'erın çok düştik Demokrat J'arti ~·c\l'e <'rındc ,ııf 

Usi, Bursa mıtıngini tam Hatıce \eıı.ndr. olmasından ~ikayct et. clctlı bir kızgınlık go teri m~ış
Te\lenin e\•ınin öniindc vapnıa- mektedır. Gerek partı ınerkcıl- tir. 
s~n mı Kasını Gü ek or;da ko- ı ne gerekse Belediyeye hr~et er l 11nir u. r . li,tesi 

nuşma:.ı~ m ? Hatice Teyze bu· halinde mııracaat ar.vaki o mak- Izmir lıııte:>i kat'ı bir .. ekil ı;J· 
na çok kızmış ve parti büyuk- ta, ha kın fırıncı'<ır tarafından mış bu:unnıaktaclır Elde etti
lerinc şöy e demiştir: ckmek:>ız bırakı dığı iddia edıl- ğiın \e kat'ilelı lızerınde temı-

- Kasım Gülek'i dinlemek is- me~tedır. Dem?kratlar bu hare- nat a dığım son haber ere gör~ 
ti)orsanıı, başka hır :)erde kar- ketı hl_r sab?taJ o a.r~k ~·a.sıflan: İı.mir h;tc:;ıııt' merkC'zden Brh
ınıza alın, din e) in. Ne diye ı ~ırmaktadır ar •. Bı!ındıgı gı~ı. 1 cet Uı, Abdullah \l.er. D 1ııval . 
benım e\ imin önüne yo layor- lzmır seçınılcrınde merkczın \kbcl \C Rcsmı} c Bo) -an da hı' 
sunuz.'• - edılecck'crdir. Behçet Uz iı n. 

Hatice Te)ze bu şlklı)etinl tl kar~ısında köylerdeki muha- rın e:.ki Ele edi~e ba~kanı1ır. 
ifade ettikten sonra bana dedi lif hatip'cr mutlaka mat olu)or. \ bdu ah Akcr Dış Ticaret da-
kı: , Hıkayclerıni ben de hayran'ık:a 1 !resi teftiş he~ctı başkanı. DJn· 

- So~ endığıne g<lre Kasım dın'ediııı. Demokrasi ruhunun ral Akbcl c kı Beden Terbi~ eı:i 
Gu ek: •İsmet Paşa yaşlandı. halkımıza ne dereceye kadar 1 genci nıüduru ve Hesmı)e BJ\

Çekı ecek, ben sekız dıl biliyo· mal o!duğunu belirten bu ko. &an da Kanclil ı kıı lisc~i mjı\i. 
rum Partimiz. kazanırsa ben nuşnıa içııni hazla, ümitle dol- rcsıılir. 
Cumhurreısi o'acağım.• de) ip durdu. Yctmis yasında istirahat ı izmıı·dc te kı iıt tarafından 
duru~ormus. A'lah etmesin ..• de~il. mücadele arayan. menfa· ~apılan yoklamalarda ka'landık
Böyle bir fe'akct o'ıırsa. içinde al değil, fedakarlık arka ıııda !arı halde hoca Lutıu lah Ba)do. 
dol!duğum, buyüdiığüm )Urdu- ko an bu muhterem demokrat ğan Sezai Akdağ \'e doktor Hil
mun hu ası bana haram olur. ruh'u koylu kadının ellerıni öp· anıettın Petek ~er rrini başka 
ka'kar, Pakıstana giderim.,, tum. Vaktım mfisaade etse)dı. isimlere bırakacak ardır. Bun-

Halice Teyze cıdden kendı daha aat'erce o yer odasında !ardan doktor Husamettin Pe
başına bir Alem •.• Gayet hoş ve ka ır, Halice Tc) zenın hoş soı.- tek 1950 seçimlerinde de ) erini 
canlı bir anlayış tarzı \"ar. tman lennı dınlerdim. ba ka isim'cre bırakmak mec. 
lan kat'! ve kU\'\ etli ... Ta'a"a- A. E. Y. buriyetınde 'ka mı~ çok feragat. 

---

• A ...... 
• 
ııö ııü, Mala Isın et 

seeiın ıı tknı o 
..> ıı 

IRa ı 1 indde ı Dı:ı llDlilika hak.in o.masını ı;ernı • t 
nız seçını bo :cm oldugu ıçııı Bızde dış !'Olılıkanın teme le- nınden daha once ~cıcıı p a 
dcgıl. Dort senelık muhalefet rınde ıhtı"ii.f )oktur. Ancak dış hcnımi)elte goruruı. J) ı 
dc,rınde ı:..tıdarın en çok ezı)et polıtıkada hıikumctlerııı Bu~ uk rıhimızdc ) crlı 'e ) ab•d ke:ile 
etmiş olduğu ~er.crın ara~ında Mılict :ııcclLıyle beraber çalı - nıa}e f rkı asırlarca te tuna 
bulunduğu ıçin :ııalatyalılar ken malan birincı derecede ~hcnımı clilmışl r. Yer'i scrnıa5t • • 
di evHıllarından birinın resiııı ) et kazanmıştır. :ıı ıııetierın s~ılh:ı le)ıp gclı~cmcmesinın as ~ldı r 
ı:erçe\esıııe karşı ıııakınell ıJ- karnşıııalan en enıııi)etlı ıııcsc- bı idarcnın ıııli~adcıcsır. a 
fekle askerı harekat tertıo edil. le o ar:ı~ ortada durıı~or. Kar~ı tehdıdındcn uıa un ka1 • lik 
diğını gormil~lerdır. De' lct Şü- karşl)a ıki sa! halınde bulunan dır. Pahışahın ıradesı5le bulu 
ra.:ıı kararı)!e bu barckctlcrın dun~ a mıllctleri geleceı!ın cm- deı r )apılması \e) a Bt g 
haksızlığı tcsbıt olunmuş mudur? nl~ etı içııı tedbır 'e tcrtıo ara- ) ınin baç alma.:ıı ıle 1'd • 
Malatyalıların kendı Beledı) c maktadır ar. llur cephede bu 11 nıusadere. parlııan teh siye 
Rcıslcnni seçmek ı:ibı tabıı hır nan bir mı Jetin bukuructı dış parlızan bır Bakanın Jll. nıüd 
haklarını ku'lanmak ıçin ne ka- me:.e ede bıitun mıllr.lın ıııanma u ı \ r do\ ıı usul er ~ k a 
aar ~uçlukle uğraştıklarını ha· 'c beraber o mak kudretinden etnıesı ara ında fark ) 0 her g 
tırlarsınıı. :\lnlat~ıı·da Bcledıyeı fa)dalanmaga çalıst)Or. Bu u- rıhte )abancı ar kapı lemeı. 
scçımlcrırıc karşı ıktıdarın hak- sulun bizim nıemlcketımızde \er hinıa)c.:;l)le Turki)c~ı l\ 
sız zıhni:; etinden bUtiın mem- ·c~nıesı lazımdır. Bu) ük lı • let cttılcr. ~ enı dC\ ir erde 
lckct elem duymuştu. ~ie<"lisı bızdc hıırb \C su!h mc- tandas hakıkat dışı , c 

.Sadece bır il."! mlsalını sö)lc· selesi muahede \e bağlama mc- ~ctsıı usullcr:e ıstıraP hali J 
dı~iın bir ba:.kı deHıııdcn bu- ,elelcrinde hiçbir zaman o uo 'e 'a hancı serma~ e ü n 
gıine geldık. 'l'crakkı cttığımızi bitti karşbında bn akılma malı· kan~n arın hima\esındc m blı 
zanncdı) orunı . .\lal at) a muhale· j dır. J l ukıimticrın Bu\ uk .Mı !et caköa kendı clımiz.lc ~ e .uzak 

1 fet denındc \atandaş haklarını! Meclbl ~al.ilii)Pt erinP dıkkatlc nıa)C\l )abancı olmağa bt değişi 
b~lcn \e. bulu~ 'l'tirki_rc halkının ria~et etmelerini ıstcrız. nış pıı· o'wuz. A ırlarca tecrU ın ın l 
hıma)esıne ~ıı' enen şerefli va- !itikada mcm'cketin emı İ\ aki kar mış mahzurlu usul crıll nın J 
tan ko;clcriııdeıı bıri o arak si- -ısında kalması A ılın :ılındrn ı:ıbı ~cıııdrn fctirilıncs rakol 
) :ı.sı biın) cmızde ) er a~1?:rt,r. daimı bir endi c içinde 'a~ı) o- sebblh edılccegıni asi• bunt 

1 
~Talat) ahları } urcktc_n se.am\.•ı- ruz. Dış oo ıtıkamızın cnın.:>ct edeme:ı:dık. 
kcn muhalefet deHındc .\ laf t- Ji \e murakabelı hır ıdarr altın- Aıız Malabalı'ar; si de d 
) a) a go)tcrdikleri ı :ı 'c ;;e\ · da bulunma.sına kcı.in ıhtn aç zurunuLda ı k. seçim nu•l> •klın 

1 

ı:i~en dola~ ı biıtün 'l'urkı:1-e·nın , ardır. • ozti 'Ularak ıç 'e dı ,e ~e • 
asıl \ e alıccnab h.ı.kına da ;\la- po ıt.kam zın cmnı•etc onün 

1 İktisadı \ e ma lı durum J • lal) a ı henıschrılerımin ıııınnct ru~ u so) •C'mek un urunt )erdi 

1 

\'C ~ukranlarını arı.etmekle şeı cl İktısadı 'e malı ha\ :ıtımıı. ka- ma ını ıdarcnı.zın ılk ıh bir ıı 
kaz.anırtm • rarlı bir halde hır an oncc ka- larak 1 an rdı) oruz. BU eak 
scçım nıiınakasa arımızın ka- \'U malıdır. İkıncı Cıhan Hııı - c H P. s.nın iktdarı teıll k 1 

nunl haklarımızın emnı,et irın· b.nı takıp eden serbest çalı•nı~ eektır çı a~ 
de yürüme ı urctı\le • mcucnil ımkanı)le do:ot Jardımlarının ı:e lnorıü nutkunu so'' 

1 rcrçc\ eler ıçındc ııtmsıni dı'~· tirdiğı ge ışmc ve scrpı me de- sonra hır çok be~ ctıcrı 
rım Biı) uk Türk mıllctının C\'- 'erim:>.z tedbırlere olçusuzlük 'u ctnıı tır rı 
mcnlcrı bizi iktıdara gctıdrlcr•c 1 zundeıı durgunluğa '<' zor·u~a İııo nu Malat) a'rlan ıı' • 
ne ~apacağız. Dcrha: so)lıyc,mı uğraıııı tır. İktisadı ha\atımmn :\la .ıl\a 9 (J'clefon a 1 
kı bıı ol~ '"iız \aııdlerclc buluna- en buyiık ısıtrabı hakikatten ıı- · k ası" 
ma~ız De\:ct \e millet i•lrri her ıakla~maklır. Ha) at rahalı tf:I ~~:k~~~ım\C;.::pa~ H r 
zaman !!Üclür \ncak secımle alıp ~ ürümuş. nııl!ı paranın ıic· Başkanı hnıct ino!liı te1 
gC'lecek )enı ıktıdarın \azıtesı ğerı içcrde 'e dışarda dusnıuş la ugurl nnııştır. Jnbn • 
her zamanda da guç o•aca • .:t:r. \ c dı5 tıcaretıınıı. borı,: arımızı çık bır otomobıl ılc fi J 
Bız ıktıdara Hnıdcn ı:::clınce hcı ödı~cmı~ccek dcıcccdr dara mış ı;ındaıı ~cçerek istas)cıı r bı 
~eyden oncc \alanda ıçın \atan \C kö~ lümiız takalı uslunde bır nu~tır. Çiçekler atı•ını< \ e~ 
daşın umumı hızıncılerı ıcın bır borca daldırılmışkcn idarcmız bu ne gel sağo , gulc .ı;:a, um 
emnı) et ıdare ı kur:.ıl·afız. İç • ıkıntıların çaresıni hakıkatc bağırmı ıardır Bır ar<t n fa 
po ıtıkada dış polıtıkada. ıktı- goz \Ummakta \e \atandaşa ha- nunun bındı ı otomobtl r tab 
sadi politıkada bugün her şe- kıkatın ı.ıddını ö)lcmckte arı- \erden ka dırmıstır. etrı 
~ ın ilstünde muhtaç o dul:umuz ~ or. Bunlar ) an'ış hareketler- • Ekspre <' Ankara\a ·aza 
unsur hır cmni:. et ıdaresinin dır. Daha 'anlıs o anı da hak•- cdrn inönune ıstas' ot'dl 
kurulmasıdır. ldarenin bütun 1 kat 'erı.n. 'atanda~~ara s~' }ennıc. lan bU\ uk tczahJratı trcr. mışt 
aalları doğru~u so,le)ccek, de\ mesı ıçın kanunı tedbır.cr al- lunan bır grup Amcrı1' r lak 
Jel ıdaresınin bu!ün dal'arı \'a- nıak hc\e)ıdır. • mı ardır inonu ıkın" • •apı 
tandaşları e-ıt ~oıle. ı:orccek, Azız va~andaşlar; mı letlcrın ı masını \dapalarında. uç ı uç 
dın, mezhep farkı ıııbı .ı~ası ka- ha~atında ıktısadı \e nıa i mc nu ele Istanbulda )apııC: kazı 
naat farkı da nıtanda~ı sozde ,.e selcler hakikat 'e cnınl\Cl ıııı-1 ı nön ıı Pazartrsi gunu ~r~ \'\c 
Ciı'de hı~bır a1'rılı{:a uı:ratm.ı)a- ,urlaına h<'r mese'edc oldu- grliJor , amL 
<'aktır. lecrubclcr go trrmı ur ğundan dah .. Zi)'ade nıııhlaçtır. ('.il r ı;enrl P,::skaOI ole 
kı • ı~a~et partııan ığı .ı:uzcl \3-ı !ar. Pahalılıktan huııalan in•a- iıılinu Paz. ıle ı _:!LİOll \ ta 
tanı l'<'hcnncn~e. ~e\.rınek ı~·ııı na pahalı ı~ .olmadıtını •o\.c-1 n )O u ıle chriıl'lızr ı:· ı >met 
en men hu dcıllıı. j nıek rlc bulun do llaı ın b.ıım ınonu , u Ha) ctaı pa~. da k pa 

Hıı ıklı~ara gc dı~ımız zama? borçlarımızı odemcdıgııııııdcn mak u c e :partıı <'r c K• 
partızan ıdare uhnı~ ctını katı ı ~ıka~ et cttıklerı bır zamanda en 1 hazırlı a ı::ırı i Jcrdır ğın 
olarak te-da\ ı edcceğız Bu ka- saliıhi) etli resmi ağızl .. rd n bor- te,1 "ll'lU lnonu için ıı: n Yı 
d.ar uz.un müddet ' turlu se• cumuz olmadığını ılan e•mcklr 

1 
b r tczahurat )apı aca.. a~a 

kıllc:de )Crlc mı ~eh s ışınden ,.anız fa) da ~oktur Del:ıl c.d nı ki dır n. d ııld !!ın 1 ti 
\ crgı tefıı~ıne her ka.~emc~e dıyctten eser olmadıgı ıç n. bun onıi l tanbul'da muhıı11 tep 
~c.murı)ellcn. banka mume ıl- ıar ıçerde \e dı arda ıktı adı\{' tuk 0 , l\rcektir. • en 
lı(:ıne kadar dal budak salmı o- malı ıtlbarıı:ıı temelinden harap ('. 11. r . bugiı n Ta1'•1 n 
an partıLan . idarenın ~ii~ellıl- eden zararlı hareketler sa) ılır. miting ~ apı~ or fodü, 
mesı .~ola\. ~!r .e:;. değıldır. ı. j Ticarette. tarımda 'c sana) ıdc C. il P. bugun at 15 C lak 
!n. !!~duğunu ~~kdır etm~lı' ız; herhangi bir ıktisadi faalı) t' ll ım ınc)danında biı)uk 

Gu_ç ı lir... Uıkın ba arı ınııs bulunan 'atancaş hir de ~"asi tıng tcrtıo c•mışt r. ::1r 
1 mumklındur. Sonra pıırtızan ıt.!a- kanaat farkından dola) ı partı- ba;ıkanı t hami Sancar 8 L 

re~ i k~ldır_mak 'l'urkhc'cle b~şa zanın tur'u şe:tilde te~didine miltcakıbcn Şemsettin Gıo ) o.ne 
rılıın ·~~sı ı:lrrın en şcreflıtc· miıru1. kalırsa ıktisaclı ha\.?tıtııı Bııhrı 1-:rsoy. Fethi ı na er , in 
rinclen bıri ola<·aktır. rart.ı.an zın ıf ah olnıa~ı •·arc i kalnıı' a- Oran Burhan Fc ek 1;:llt aı · ı "d · h · b" • ~ • ' ' ~ ge,. zı ını)rl ı aıc)ı e~ ~ıın ,ıraz caktır. Bıı ikt!sadl Ye mali t:ı- l<'r ve Rıfat Onat b.rer • Ad 
daha ~·ıkmaza du-urur . .Partız.an '~tıınııa ha' ıkatın \C <'mnı' tın nıa \apacak ardır. / 
idare bağım iZ 01<1hkcmeclc•1 \ (' :_ __ --" _ ' • =----"' n V 

teminatlı hakımdcn dch,rtlc z E o p • • T k" d v ele~ kor~ar. Partızan idaıe kendı , rafaman , 
1 

f(tn e ır ag •n k 
emrınde bır adalet 'lıcı ,fa l:<'lır ' • h 
nıek ıçin uğra maga m clıurchı r. ı k d d • aaı 
Bo\ e bir ::ıdiş \alaııdı lt>nıc- O um ur, ıyor it sc( 
lını derin ere kadar ~ ı:..:ır Tek- . • bu~ 
rar ede' ım ki bız ıktid;ıra "C' dı- <Ba 1 1 ın r ırl c > ı r 'erlerı de~ı ti Com 

• ğimiz zaman demokratı< r;Jimr 1 hafla ka'masına rag:n"n duru'- 1950 seçım1erıne 1 \ e 
musallat, olan r.n zarar 1 hJs~ _ d~ğu~u : C)a azaldığını ı;osteren ~ ' .ıı. ~ uzde ~rkscn ._.,. ık 31 
lığı ~ani partizan idıırı- hasta-1 hıç hır ı~arct yok. k. tı an 'f<;otırdağıod8 \il 

1 lığı~ı kafi 0 arak teda\i edcce-ı 'l'~kirda~ının her p r ada)ı 5 · r.co inı D. P., 37 0111 ' n . ıı 
ğiı. Rız hiçbır sehe!"l 'e haha ne ı nıc_rkez a~a) ı~ı \ c .ıstenın tas. I' <' mı ; D. p ıı:ındeı<~ ıı, Iı J 
fe ıııuhalcJr.t partıleıi alc,hine dıkını beklcıken ~er )Cr do a ı- cı. mc crın bunu a eh z 

1 hususi kanunl~r \e ınils~clerelYor~ bır yandan da. aralarında , ••• mesi ıh'ınıa ını li-~ n i 
kanunları çıkarnıı)al"ağıı. Yalnııl çek!}n~e)e .~C\'a~ crlıyor'ar. s.on 1 dı 'l'N 1''akat Ze_k! Er.'~ c. b 

1 ,çıkarnll\acağıı. drl!il bundan ıat.ı)e.e :::ore şımcll burada ıkl fıkırde değıl. ·Bızım ıç • 
sonra k.im~enin eıka;·manıas ı i· hızip var: 1953 .mayısında mer-ı dağında eçınıi kayh!tnıd Or 
çin !o.na' a a '!ahkcnıc:.i kura- kez hay~ıyel dınnınca ewcıtı bır ey ) oktur. Mııc:ı 
rak sİ\ a~i:. partılcrın ~·ok u~u ı~trn ~lç1ektırilıp sonra da ber~- lD50 dek! oy fark,ını. <l~h,f, 
uslÜnt" bağım~ız ~ ar~ı eııı adalet ~t ettırı en •. fakat son defa ı f:altmak ıçındır. Sc~ı~ .;,Pil Un 
lıükmünıi )r.rlc tire(e ~z.. ne,- ıdaıe hcyctındcn gene !11crkez gında lokum yer gıbı k ce 
letın bun~e inde \e hür \atanda karaııyle çı~arıla? Fethı. l\lah- ·ı~ dıyor. • 

8 
'I'url 

ın hususi \"e si) asi faali~ctinde !'<lnılı. ve h.ı en mı et\ekı. ı o an n P. l~ nısanda ~ ~r lara 
tam hır enını\ eli. taın bir e- fsmaı ~akkı Ak~'fiı bu ıç mu. da hır s~çım. mitingı ) et 0 
it ıği sağlamak icin \.rıa\a a- cadclenın nııh\crını tcşkıl cdı- Mendere ın bır TraJ..-ya ltdı 

dan b.ı il\ arak butiln idar~\I e- ~arlar. ti ıhtımalınden bah<edı !) 1 rr 
• H ik" . d T k" d ;, D p "dıırC m ı;a Jı tcdbırlere bağı' acal!ız. De er ·ısı e 1D54 •nı 1ehc1\ı i e ır a~ı · ı ı t TUr 

nıokratık rejimi ı:etirmıs bir ııclayı. 340 kışı ık yok' ama kuı ıf'. lu ton antı arı partı tı una 
partı olarak onun ek5ikliklerıni 'unda iki yüzer oy almış':ır. dan zı)ade, u~c1crın ~·ııf0 ama 
de tamamlama)ı \'a1.1fe sa)ı~o- D. P il bınasında dun 14 - 11) rınde 'e e\lcrindc ~~ırdır 
ru·l. arası be ilçenin ıdarc hey~llerı 1 - ~alcct 

(.\kyüz hariç) ve dtırt aday, Te- Kaymakamlar cııcss1 
k 

kar bir ıni"eh'ckllı aclayıclır. kirıiağ seçlm'erinı idare ıçı-ı • I · ıı e ki~ 
İllnir 1ı te ine bu Uç ad:ıyın m~rkezcc .. gönderi'en .Kı;~.ıar~ ı . ncı < ı er _.. t. l rdl 

\·erın<' ~ok amada ka:;bcd;n <ln- ıı!ı ~~\'ekılı_ )la~mul l·.rbıl ın ı - • Ank~ra, !l (An~;ı) ıır il nU 
'·uz.uncu clevre nıillchckıl'erin- 1 tırakıylc ) aptıkları top1antıda ı. .. ~ makamı Ba rı l)zpın ~ e Bl 
den Sadık Giı. grnc \Ok amalar- bu ı;ekişı;rıenin ~eni bır tırnegl. Ju kaymak mlıgına c•,or,1 ün· 

• • h d •ı· t d V\e k kk G ğlll 11 • 

1 

c1 .. kazanamıı-an f_sçı Scnrlika arı n_e sa .ne 0 u. op an 1 a ~ - m· ·amı H~ • ı enço 
1 

eı 'J 
ba~kanı Ahmet Un:ı \e Danı~- a cçııı.ı ma~raf ~rına a~aJ ~rın r~ kavmakamhğın • ça ni Q 
tay başkanı H azını Tilrcgun a•ı. \ercccğ!. para mıktan uzcrındC' ' " TJk rıı bölge i cali' ka1 

1 nacak ardır. uzun munak~_-a_ıa.r yapı dı 'e o r rı.ı v<' e•k Pararcık 1'3 S in• 
T. ı tcden çıkarı d ığından he- ~ıunda beş .~uzu ı'çeleı e bını de r ı Feı ı• llaraloğlunun }; Tut 

.. . • ıle olmak uzerc her adil' ın b n oldu u maa ıle Tartıl n k 
nuz haberı. olma)an ~oca Lut- be \ÜZ 'ıra seçım m ~rafı ode- mlıJ.?ın ı ıavin crlı mı~ıcrCh'a 5 
Cullah Ba)doğan bugun Mene- me i karar'a tıı·ı'dı Fakat a'tı A · ı . rcıo:,, 

·c1 k H ı · • k .. • - ~ · merı ca'nın Ses ı "r mene gı ere e 'acı ar o)uıı ad.ıvın Tekirdağının atı ı çe in- ofu 
?e.ıı~pı'an bir D. ~· top'antısına ..ıc., n~rı""·ınr!e .,,.o•wrpntiq f~a- sunda lstanbul sel e~nu 
ıştırak ctmış \e hılabcde bu un- lı)etini idare edeceği daha çc. • • , _.. • oın 
mu tur. Hora foragat ettıl!ınl kişnıelı ~cçtı. )lunaka•a'arın 50_ New)ork. O (LSJS) i· .1 
nıuhte~.ıe en b.u gece \"eya yarın nuna doırıru ,.e ilçe ba kanlan- r kanın Sc•ı R1drosu ,. • 
,abah oğrennııs o acaktır. 0

• • • hın şchırr 1 k b:ıkımınd 
Burada :tıilhassa Halk Par.till nın tek'ıfı .~le ~ır .~arar~ varıı-ı min·. roğrııfl durıımunıır 

ı;evre!er, l ımire ynl'anan •Z:ı. dı. _Bun~ go:c, Zekı ~l'..ıatanı:ın ten \e mahalli renkleri 1 >:; 
fer. gıııete erinin İ zmir yo'eu Çoru, ~ecmı Arma~ ·ıra' Ha- lcnmı~ bir rıro.ırramı İ\ ita 
uçağında ı l öı·t ko tuğıı birden san G ur~.ıan . .'i l ~ k r.ıı. i.~n.ai! chr ne tah•h etmistir r d 
i5gal ettil(I iı.ldiasınrla bulun- Hakkı Gu cr)UZ :;;arkov, J•e.hı karl Kiitı"ı•m •arkıcı> 1' ur 
maktad ırlar. Yani per <'ınbe gun \ l ahranı ı ve mcrkcı ad.ı:- ı dJ t nbıı a :ı ı b r scmoati , t 
kii uçakta Alman c'çısi ile aile- lc.kirdağ:ı isa J •: edtV"l"d 1 füı ka artın ~ bıılunmaktııctı f 
~i için avrı'an ycr'ere gaıete'e· • a'··ımc at:ıhrPnılı şıJicı:c 1 ı· "•kanın Se•i Radvo ıı bıl 
rin konulmuş bu'unması kar•ı- fi~ ettı ve H '"nıbuıuv~ u ,.· · mını 14 n •ıın car aınb1 

-ında elçinin sinirlendiği \'e ga- r:•,.s.• ' btedi. Ha• rab.ı ' ı·ç .. b 1 , ~aat 20 de 25. 31. 47. 49 
ıetelerin başka ko:tuklara taşın- .ıır ı b:ınu ;ır s na ;:..ı 'ı. z ,): kı a da'ı:a 'e 238 mctft 
masını istcd.ıği bu meyanda ıik- ra•dı , d l"a üzı:JP.nden ~a)ınl 
redı mektedır. l' tlıcedc Al.) uz e Maı:r .,1 ı- ur. 



t kapısı 
pa~~.erı si~ast birer teşekkiılılur, idari işlere kan ... mas 

a O) e <>iması lazım r k ,... ... e keılerl lda • gr ır ·en bizde öteden beri parti mer-
'' tünde bir :~h~akin~slntı•n lıir diz'ii, hattı bn makinenin {is. 
• r. uzıve ındedir Riri ı R 1 d" 
as nldir, P:ırtı rnerb?iıı • • 5 e ' ı)edea ı&ikSyet~I 

VATAN 

Laiklik 
26 ncı 

İnkılabının 
yıldönümü 

<Bası ı iııdılt l 
Umumi e!Unn dikkatinin bl has a s<!~·imler füerinde 

top'andıRı su sıralarda, irtica kıpırdama'annın ba ııma ı, e\'
vc'denberi tatbik edılegeltn melodların dt'~işmcdiğıni \e ir
ticaı kalkan olarak kıı 'anan komünizmin i r ı:cne harimimizc 
sokulmak için fır~at aradığını go termektedır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Ecnebilerle 
Konuşurken 

<nası 1 lnıitle) ;.: 
olan hür meııılekr.Urr, blrbirle
ı inin hıılini olıluğıı gibi göı meli ı ıı. 
" tanımalıdırlar. lll'ı'tje\i ııenı- c..-. 
h<•n• l11l\11111ak bil\ iik lı:ılaılır, 
bu.na m;ıkabil Mllklr.ı i g'7le· 

1 
c:"l 

nıck 111eı e lıcrşc) 1 kara va ho) ıı- oJ 

BULMACA 
1 2 3 5 6 7 

ır. hakkuk ettlrilnırslni ;a~~~er, b~r !lllrği mi \ardır, bunun ta· 
1 alakalı makamlar mu. eun?en bekler. Ha~ılı derdini 
te bulur. p ti d a delil partn e bıldirmegi <la ha ke tirıne 
J3t 1~ f rl ~r r muracaatlıırdan mühim bir kısınına alaka 

e r, lCap eden trsebbıi teri >apar .•• 

2 - İrtıeaı horllatmağ:ı ça ı :ın ar ve bu ~ oldan ga~ ete. 
rine erı. nıek ı tı~ en er, aik ığin din iıJlk o'duğu , ek ınde 
menfur propag:ında ar yapmakta \e bılha a huıafe'er <!, u)a
nık: ve aydın Türk mil elim. ma'ünı gayelcrıne u'asmak için 
i tı nıar etmcğe ça ıı;makladırlar. 

mak da, ııarti ıaa~sulıuıııın mı- -ı 
rıı ielc·e ııgratnıası Hİııınılr.ıı ~a- oı: 
pılnıı hir gafkttiı. l:(!rr m:ık- ____ _..__;.... ___ ..; 

d nu, 1.;idenbui kunıı 1 • 
siye kat•• mu~ ena hır an'anedir dC!mol\ra-

I)") en U) maun bir h k · ' 

Soldan 611 a Bir drnız 
sal. ~abaııc·l\a lıugıınlın Tiırki un• 2 Bir edat so hı 3 

1 
)C i lıakkında mutlaka frna lılr ra ma 4 n r nota . nokııaıısı 5 Üdahale d k • arr ettır. Doğrudan doğnn·a 

e ere ')ahııt • Ra~kan ı... ı· d. . b r gonder k • . • "'!') (!anı e l\or .• dne ha. 
. 3 - Ana) a amıza, hıç bir t!ı\ ize imkan \erme;> ct'ck şe· 

kı de a'ınmıs olan laik iğin, )aln11.ca din'e dc~·ct islerini a)ır
mak ga~esi bu1unan, bir usu' olduğunu ve \ icdan hiırrivetine 
hurmel e.sasına da) andığını bu arada hatır atmakta fayda gö. 
rliriiı. 

fikir \ ermek,r. lıun:ı da ':ırıl· nır nkek adı tJ Çol: 1)1 bir f'CIAl 

1 ına~acaktır. Çunkıi yabancı, ba - Put. bir b ı maddf·I 8 ere ı takıp ettirmek hl bl . h" . • ... 
lemer birçok i" t" Ç r \CÇ ile hafıf gonı· 1 l'k u~dı rup ao~l~me. 

k. larını da cliııll'H'<'l'k, lwr C\i Yut;.Ar daıı ıışa ,,. Yarım· bir ' 11 15 ınıallere sebep olııbllir. 
l\ft' ruti> et de • d 

e nür vnn e vıırtı merkezlerinin bü' ük hüküm 
c ıızu 'arılı ('umh • l d • 

1 
kendi gözi~ le gorr.rek, nrliredl' Pe' amber 2 Bir revk b'r hu. 
hiıkıniiııii meınlckrlin drğil, par. • 11 3 Ansı ın 4 U:rıHma 5 

hat tA bir aralık . urı'e en:lnde ' "Uiytt pek drği$111edl· 
halini al] '' . ııartı nıerkezlerl bir nC\i hııkiımet dııire~ı· 

1 1• alılerin ııart" b k c iıhim b" k - , ı a~ anı oldukları. l"akitlt.rinin 
ır ısmını p:ırli m k • d • . 

4 - Bii~ ük kam Peygamberinin bir h:ıdisınde mı'veut 
olan: ( ..• diinya iş erinize dair re') imle bir mtitalrada bu u
nıırsaın ona uymak zorunda değı siniz; çiinkli ben de ızın 

gıbi bir insanım Sizler diin~a i~lerinizi daha iyi bı'ir iniz) 
soı"eri. '!iik ik ale) hinde menfur propag,mdıılara gir! en din 
istismartı'arına kar,:.ı, \atanclaşlarımızın vereccğı en nıükem
me cevaptır. 

ti gar.11kfırlığı \ İİ7lınılrıı keneli- Kuşun a 1 le d dlklem 1 6 Ad· ı • . • • tar 7 Pırıl pırıl. urı>lanmıt ka)a 
sını ;) anlı~ ) ola se\l;et mrge ç:ı- parçası 8 nır ba et ır 
ıı~aııların aleyhine olarak Hre- ııPXKlİ Rl ı ,:\l .\( '.\ ;\'.l:-0 ır \l , l . İ 

c uzak değ"I 1• er rı.ın e geçırdıkıeri uman çok 
dcği lklik:ı ı :~· Dr.ıuokrasl fll'\ rine girdikten sonra tıfak bir 

bt ının bu üo u, r~kat parti ml'rkeılerinin hnccl kapı 1 olma· 
n n anca~ :o~e ~nüne grı;ilıııis degildir. 1\luammer Karaca. 

ı·ektir. 'iilrkiın K:ı .. ıııı c:iıl.t'k "' I &old:ın ı:ıı. 1 1 ~ı 1. 2 
1 kt•mlisiıır benıer kafaıl.ıkı ar· Al 3 Par a•ır 4 , - Arı, an. S 
1 kaıla tarı~ le koıııı•an valıaıır•ı· Alkı 6 :ı.ıonık . 7 Har.<ret 8 

s rakoıu. . gunler 7.arfında se~ rrdebitdiğim, •f'ibali Ka- 5 - Siya i hareket'er bakımından çok hareket•i geçen 
şu gtinlerde utandaşıarımızın, bir kül o'arnk müta'<!a edi'me
i lazım gc'en, Atatürk inkı aparı ,.e prensip'crinin muhaf:ı

ı.ı ında liz.ami ~eki" de mfitc' akkız o ma'an, memleketimizin 
)ilk ek menfaati Ye ı-tıkba'i b:ıkımından elzemdir. :ı:aruridir. 

l 
larclan pek ç·ok ılrfal:ır bii' le KrkA. 
hiikiimlt'r isltliın. Yukarıdan a r.ı;ı)a 1 LaıHı 2 

Ara 3 Yanıımnk. 4 - Korr 5 
insafın bir kahı olarak şunu ırak 6 'ra. 7 Ara. kt s 

bunlıtrı !'ie dııule buna <lalr iğneli nükteler var. lltuammer 
de du" •• a artı lalıkla )apı)or Kİ insan hem gülıhor lıAnı 

Ö\lı•mrk 70rtınd:ı)lnt: il. I'. mu. El.. !>:o· lr l ıı~ıefrtte hulundıı •u sır:ııla er
i nt'bilerlc olan teınasl:ınnd:ı \"asunul or y ı .. 1 • • " akı • • • apı an tar 7Jerden dola)1 kıxmak liim e • 

ına gclmıyor. nın 

l>emokr · ı ~ ~ Ü a t)e ıaelılıfımıı hakiki ve amimi ı b 
on ne germeli\. P e unun 

• )erdir idari ız. artı merkezi pcrtl iı;leri) le uğra an bir 
' bir n~kta ol mek c~rlere karı amaz. Bütün partllcr bunu e aslı 

cak 1 ra ııbul etmeli, Yt'ni cçimden onra hasla~ı-
1. o an de\lrıfo p.ırtl merkezlerini müracaat • 

rı .. ırnıalıdır. yerı olmnkıan 

Enis Tahsin Tll 

Coınet ~Tolcu 
""' .. , ne· .,, d.. t•· ~ . uş o 

6 - Bu prensip erin ·srar a tatbiki ı:ıetice inde dJ!"va 
de\ et't'rl arasında •C!reflı bir mc\·ki edindiğimizi \'e bu şe;c
rın. tamamen bü~ük Türk mıl etme ait o'duğunu ~adert' ha. 
tır amak, liııkliğin hakiki dc.:erinl \e m!'ına mı kanamak için 
k.ıfıd r. 

l\lı"i Te anüt B 1 rliği adına, bugun saat 22 de İstanbul 
Hall~ o unda. Yönetim Kuru'u iive i Ve 1 Orhan 'fiile tarafın
dan ) ıldcinümü ıııiina cbt'tiyle bir konuşma yapılacaktır. 

,\~rı<"a, önlımiizdeki hafta i<·inılı•. Tiirk nevrim Orak'arı 
ekihi i !'!. !,tanhııl i.~ni\'er ıle•i Tıı'ebe Bir'iğl ekıbı arasında, 
( 1.lıikliğin nıııhafaz:ısı kanun'a mı, yoksa terbiye ve telkınl!.' 
mı temin edilır.,) mr.Hııııncla bır m ınazara tertıp·eııcccktir. 

w 

tanseH•rJigin iuı1ılann:ı ıluiınıı 
:ııhk kalmıştır. Hu ne\ i konu • 
ınaların birçogıında h.ı11r bıı· 
ıuııılunı. O ırada trk ıınrlinin 
ııılnıiıne 'e lstıbd ılı na karşı 
:ıınnn ız bir nım·mlrlc halinde 1 
bıılıınan J>enıokr:ıt Pıırli liılı'r 
ll'ri, hic bir 1.anıaıı f:Jr.17.a k:ı. 
ııııın:ıı\ıl.11., memleket hnkkınıl.ı 
"ılıanı·ılnra !"i fikiılrr lfıııle t't
ıncge kn ııı~t H•ıılilcr. Fuat 
Ki;pritlii"ııiin lt•ııkiılli hir siıııi
niiıı. ~oııraılan fnHısı meHl:ınll 
çıkan :li ı•w Yoı k 1 iııws ıııııh:ı· 
biri ,\ lan Kııınlı.ır:ıcı t,ıı nrın· 
ılan mıibnlag:ılı lıir sekil<lt' h.ı· 
ric e aksetlirilmesiııdcn ilı'ri ge. 

r b <na 1 l lncl<le) Sİ için s"parls \"erm ştl. Deını·rciler ll'n hadi e elbetti' hıılıı Jardııılır., 
en ~~a~a ındanhCTı \Uku:ı lngilteı-e ile Tok300. Johan Derne!!i Halk Parti inin nl' ıl ııl ıeııhe-
ü ·aza üzerine in l z ne burg, Singapur ve Colombo ~ si. ·fü·nebileı r mrnılekct lıok-

me J bu uçakları ımal e arasında seft'r yapan Comet u (Başı 1 lneide) <idenmck üzere m mlcke'c so- kında lıo\le fikirler Hrilmez, 
n fabr ka} a kar ı çok c ddi k' d ı · ·ı·b lııı tarzda r tahkıkata gcçılmr 

1 
b ça arı S md·ye kadar 30.000 e ilını lir. kulma ınn müsaade C'dlkce..:i bı' ıarırı ı ı arıııımn . 

retmisrr. s nı ugun saatten fazla uçuş ) apmışlar 1 Bu h~ksız vazi~ct karşı~ında tlirilmektedır. Mucıp sebebi ne ;ı arc;ılıııasına nır) <l.ın 'eı iln11
'"

1 

aza malı 
1 

i r-.; 
1 

. dır. Dt nıır ruccar ,.c Hhaliıtçı nrı luıı.a 0 un bu teb ığın pi) 3 , 3 ı bir ihanellir·• dh e ~ :ı) lınıatec:-
ccnubunda ola::~ t~sn llO • B. O A. C. kumııan) asının Derncg_ı harekete g~erek Bakan h.ı-ıl ettı.i te ır derın bir tc· ter aı;ıııı lardı. ll:ıllıuki arnl 
ıs'.r. plt C· ı bazı hatlarında 2 ma}1s 1952 ta I• •a muracaat etmc·ğc karar \er e ur ve husran olmu,tur. Bu- kiııı eler, lıugıınkıi çok lıa arılı. 

fıliik ol 
1 

. • rıh ndc sefere başlayan Comet mı terdir: Dernek, lısan için 1 günku normal ) ollardan \t: me\' çok ililıaılı olan H. r. iktidarı· 
cı • . 1 uğu tahmin c<lılıvor uçaklarından fiçü şlmdıye ka- ! s•ra bekli:. en vüılcrre tacır rı!- zuata hlirınct ederek <:alı,:ın fır- nı çı•kenıi) orlar, onun ııııisbet 
t 

1 
~po~ı, 9 (AP) - Comet yol dar kaza)a uğramış bulunmak- du~u halde, li ans~ız mal getir· malar ~iitdc dört ~atırıp usu'ii in:ıatını kartı)a bo,aıııaktıı, ha· 

~ k ça6ının kaza mahallındc tad r. mek ,urelb le, nizamlara a~ kırı dairesindeki ta epname'erine a' tal:ırını şi~irmcktr. ) ah:ınul:ıra 
,rJt n~ıı~ı ~orcn Anıerıkan ha\ a 26 ekim tarihinde b"r Comct h~~·eket cdilnıesıııc Bakanlıkı:a forra resmi ııı:ıkaml:ırımızın mir memleket h:ıkkııııl.ı tamanıı) le 

3~ ebr~n~ ~ensup ~ lotun bu uçağ~ Romada Ciampiano ha n~~sa?.ıaha l?'osterılmernesini \e snadesini b klcme.kle \ak.it geçi· vanlı "" lıir t:ırarıı lıir fikir 
ı 

1 
dırdığ ne r,ore. tcpkı \ a a anından hareket ederken gumrukt<!ki bu malların daha rirken 11 Jl \C nıwm dınleme- \ <·ı·ıııege ç:ılı makta hiç teH'ıl. 

\ kto c~ uçağı geçen defa ıo 0 •

1 

kaza~ a uğram ş, fakat ö'en ol- e\ \el \lerkez. Bankasına ~atın· ~en , e de\let otoritesini biçe dut J!ustcrmi) orlar. >; a, a?a lnfıl k rden diğer manııştı. lan teminata tekabül eden ta- sa)an arın çeşıt ı kaı arılık kom t llııı ı het \e itilaf deHini ~ :ı
k et3;ıbı ha\ada infıllk rde- 3 nıa~ıs 1953 t:ır"hinde Sin- lep mıktıırında da~ıtılmasını ı • hın ı.onlar tertiplr}crck :;!tım:iık anıış, nıcmlrketin fr.laketıeıi-k çalandığını idtlıa etmış gapur - Londra ara ında c- temcktedirler. ~erimt"Le bClirip bır kı nnnı fik· nin hl'P ini ) akınıtan gornııı~ 

10 Mart 19.>4 ('ıımarlesi 
''1'\I(,\ 

7 "'8 Açılış ve program 
7 30 OUna~dın IPI ı 
7 4 Hab rler H' ıaı-a raponı 
8 00 Y.arnıa .abalı mi ı ı Pi 1 
8 30 a ı r chalkcnskt Kıı u g6· 

1 1 balet muzııtı bl Verdi 
Travlsta oıırrasından •r me 
parçalar. c) Mo•ar• Re ma· 
Jör Bt'nrorlden mönüet !Pi ı 

9 00 Olın\ln ıırnııramı ı-e kapl\nı' 
il 58 A 1 vr pro ram 
12 00 A!ker ~n ıı 1 
12 30 ~l'V m Erdi , Oôn il Akın ı·-

dım şarkılar 

ı l.00 !\I S Ayıırı ve habnl~r 1 
11 1 F lrııcPll ıaııı pro ramı (Pi ) 
n 30 ö ıe ı:a l'tt' ı ı 
13 ~ Piyano ile Türk mi ı O· 

kıı an· StTlm ıan t"rrk Pi· ı 
nurda MuaUl'Z G ı. rl 

14 00 Rnd\O bıı IPma talcımı 

J4 20 Dıaan KilnCt'r ldares ndl'tl 
Rlruetıeumhur armoni mı· 

r.tkas. a) Pau•ıı• r ı · O ıuı 
Seııorltıı bı ~ne ky· Po· 
lone:z, c) Kun S rlN."kh r· 
Türk hmır ııvrrtüru, d) 1 Is· 
Zt Rapsodi No 6 

l!l 00 Karıp utt ktuplıı.rı. haı-a ra
poru ak~m proırrnmı re ka• 

16 58 
1700 
18.00 
18 40 
18 55 
19 00 
19 15 
iP 20 
ili 45 
ı9 ıs 

ııanıs 

Açllı$ v~ pro"r•m 
Radyo Çocuk Saati 
incl's&:Z ısu:zldll faslı) 
Radyo ile inı:ll l7C't 
Bu sr.s kimin usl 1 !Pi ) 
M S Aya•ı ve haberler 
Turthtl'n bırraprat 
Hatif il\ rrtıır .-e p0tr111Tller 
Mall\"e Vrklletl uatl 
ı arlhten bir yaprak 
Suna Korad 

· ğ aza mahallinde. ılk defa r~.r yapan diğer b r Comet. Kal Bö~ lrce hem nıcvı.uat:ı a) kırı tıf depolarda ma r:ıfsııca bir olduklurını bildiğim iki nıufrit 
n ~ enkazını görmüş bulu- kuta hava a'anından hareket n hareket eden'crin taltıfi gibi nıüdd<!t bek ettıklcrı bu m.ıl a· Halk Partilinin parti t:ıa "ubu ~~ !~ 
ra a nrbay Carham, bu akşam den b raz sonra dü müştür. p. "arip hır vazivt't ortadan kalka· rı ımdi pı) asa~ a ~lirmege n'U· ,"Üıiinclen hu kadar gaflele <lii - 20 

Radyo a ete ı 

Kısıı. sııor hAbrrltr1 
Muallii. M\lkıı.dder Atııkan'• 
dıın şark.tar 

1 
tf . dondUkten sonra bu ka- lanço: 43 öhi. r:ık \"e hem de ınun zamandan ,aff:ık :,OJlınma arı dürü t is .,ü· nwlcıi yfııcğlnıi sızlattı. <•tin 
te 1~~~r etmiştir. Pılota gö . 10 orak 1954 tarihinde grne b ri sırıı bekli~ en it ha atçıların ren fiı malara rağmen kıınu:ıla· gıirmu insanlar olan bu iki ri-

• P 1ı U~ağın yolu Uzer in- S ngapur - Londra ha hında u ı. ) apm:ısı kabil olacaktır. ra aykırı iş gorenkrc hUkumntçe kir adamının. hiraı sogukkıınla 
etr~ az 40 m"l d:ıh lınde Co- çuş )apan bir Comct uçağı I>ün htanbul Demircıler Der· veri'mic; bir prim ol:ırak kar~ı'an <liişiinürlrl"Sf', tıılluklıırı 'olu 
Jndu enkazına ras lam ak müm E.~be. \?.ası açıklarında den·zc neği bu nıev·ıııda Başb:ıka~a \"e maktadır. Binaenalc} h a\ 111 şart dogı u bulma~arakl:ırını 'e er.-
fı ak· B~ da, uçağ n havada gomulmu nı. Netice: 3j ölii. Tıraret B:ıkanır.a a~a!!ıdakı tel- Jıırl:ı arnı miktar \"e eiıı le m:ı'- nebilerle konu urken claha in. 
r cllı~ınc en bil) ilk delil- Diğer taraftan Kanada Hn\ a grarı Çt'krniştir: J:ırı ithal ~tmek i tben"enı de ,;ıflı " makul lıir ılil kullıınıııa-
. yollarına ait baı:ka bir Comet 11lktisat ve Ticaret \'ckiılctinın :ıynı miis:ıadenın \erilmesi su- ğ:ı kcnılilerini alısln ıııuk lhli-

Daha evvelki kazalar uçağı Karaşi ha\a alanından ha bugiınkli gazetelerde ~ayınlıınan reU\':c Jıııksızlığın tetafüıni \a· ,aonı ıluyaraklarını kun·cllc 
Lo.ndra, 9 (AA) _ (B 

0 
A reketindcn p~k az sonra yere tebliğinde mer'i 3 ve 4 sa} ılı, hııt ·da nizamları çiğneycn'e:-e ~mu~ onım. 

e' .> ~ngıliz Ravayol!nrı Si.."kct"~ sııplanmı .t.• .. O'ti sayısı: 14. Jı telerc dahil oıup da 27 .\ra· prim vermek çığırının kapatıl- Ahmet Emin y ALMAN 
e aıt bulunan Comct uç:ık'la •Olum ta\llnıo !ık 1953 tarihine kadar gumriik. . ih t ,. yllksek 

r ~ geçen 10 ocak tarih"nd F.I. . Londra, 9 (A \ ı _ f nniiiz De !erimize iıinsiz ı:etinlmış bulu- masını genış a a e 
~ •\dası aı:ıkıarında ~k:a g• ~ n ~a.şırı. Ha\;11yolları ş rketi Mü nan ma"arın bedelleri ~ubat ve takdiriniı:den saygı ile bek'cmck 

\e 35 kişınin olilmU .
1 

dhrü Sır 'Mılcs Thomas bU"Ün Nisan bin dokuı.ytiz elli altıda teyit..• 
elenen !kazadan sonr ı er ne 1 burada verd ği beyanatta dii

'n ka'dırılmıslardı 23a se cr-t Up parçalanan Comet 'oİcu u 
ıh nd ' mar çak'arı ·· •· h • 

C Hniden \lçuşlarına . ~ın u~nun de mu an t'n 
u aade edilen bu uçakların b ~ lru.raa )ilk elirken tarır. i
~ serer hattı Lonra - Johan za ed emeyen bir bllım tava-

burg olarak tespit edilm t• nına. çarptığı anla ılm:ıktadır. 
Comet uçaklan tepk"li ilk ı~~İ dem ş ve şunla.rı ilhc eım·,rr: :k \e nakli~e uçaklarıdır. U- nı.ı\l&kalı .f~brıknlaT bu facla
a\i~6 Yolcu tasım:ıkta olup bu~·· sebeb~ı meydana çıkarıp 

and--Ghost tepkıll motor . u!1 ma zur'nrı gidcrdıkleri
,". ile nıücchhezdir D h k d nı bıze b'ldir"n('eyc kadar, )01. 

lı Rolis Ro c . a a ~· cul:ırı Cometlerle tasıyamı a 
çh:z cdilece~ ;c~0~t:1%1 ~le ii~mız tabii ve aşikardır, bu ;ü~: 
n ınşasına ba~lanmıs \c ~ ~- .en aı:ıl~n gediği kapatmak i 
..:._bu tip u~ak!ardan 12 . . r;ın servıslcrlmizl yeniden teş-

• tane- kil~ Llandır1yonım. 

-~· ~~ula~~~~~ 11 ••d••ı Köprüler atölyesi 
11 c; .a~~!:~~=crın fe\kinde ne Tesisleri açıldı 
).,r la~: k~~~u bTakımı Amerika- .Köp.rlile~ Ba'at atö'ye inin ye. 
>, o Yen:e r san farkı i'e nı tesıslen dlin saat 9 30 da tö
~ ardır. Birlııy~ muvaffak o muş re~ e açı mışt1r. Va'i Prof. Gök. 

re 1 rr. c devre 4-0 bit- ııy ın da hazır bulunduğu tören-
i: Türkler de tamiri sona eren Kııraköv 

una kad .oyun~n b:ışındıın so 1 köprüsiınün en bu~uk dubası 
r anıan 

11
2r. hfikımiyeti hiç bir denize indıri'mıştır. 

ardır ~ erı~den kaçırmamış. Doksan bin lira~a mıtl olan 
ıf alecı~· mer ka ~rdu Takımı dubanın bir eşi geçen sene te i· 

51 er ku~ John Mılllganın şahc- sat kifayetsizliğinden Denizcilik 
e ki d tanşları olmasaydı, nıaç Bankasına yaptırı'mıstı. 

'ıl rdi. e~;k;e ~attn 207° bite- lngiltere'de Yaz saati 
.....- Una crın gollt'rındcn ll 
11r ı A~taç, 14 üneU 35 ·ne· Londra, (A.A.) - Yann akşam 
rl~ e ü aı. inci dak kalarda' atmı 1 tırı cumancsiyi paura bağla~ an ~e 

p'tl • nU Çetinr! 20 nei 3i ncı SÔ Ce 1ngiltere ~az saatini kabul e-
ı cı ''.~ 65 inci dakik~larda 'ık· c!ecektir. 11 Nisan pazar gece .. ! 

ıı· ~.ı Oktem 48 inci ve 76 n~ı d~ gmt a) ariylc saat 02 00 de bil 

5 
•9l:ırda \'e b"rini de Erden z tun saatler bir saat i eri alınmı~ 

?ci dakikalarda atmı 'tardır t lunat'akur. 
ı; 'I'ur~ıerin hu zafC"rlni seyrel~ ild uçak ~arpı tı 

rrC ~~e~ U~re ~Vil.lebrocek ta hası- Exnard (California). 9 ( A.A ) 
ocı :e ~ n scyırcı "elm"5t r. Turk - Dun gece, F.v:ıard hau ü '..ı 

f ur müessir futbol trknikleri vr :ıkınlannda cf 94 e• tipi iki u-
1ocı rnuvada 5"ındiyc kadar sorfi. I ç, k arasında vul:u bulan bir kaL:ı 

en en fovkaliide oyunları ile n~tıcesınde dört ııınarccının ôl 
!-'"' 0~lfin:ıllerin en kuvvetli fa- dJğü blldirilmcktedır. Tn) \ :ırc 
j~ ~un~eri arasına girmis'erdir. IPr uçarken çarpışmışlardır." 

ıııı >azar an .. s~nra en mühim maç ncthlehem - An~n, Yn 
ır 'ye gunii ~ npılacak olan Tür tes, 7.erguıeıı. .l\tale'" Crı.-
j, ı Tak Mısır maçıdır. ruıhe • • • 

~ kadro;rn:ar sahaya :ı~ağıdakl Belı;ıka - ı.ük embıırg'u 3--0 
) I' l'tırk ~r1ıc çıkmışlardır. mağlüp etti 

Tito, seyahatinin gayesinin 
olduğunu söyledi 

işbirliği 

(Ba•ı l incide) Dost Türklycnin dev'et adam-
dım edeceğine cmin"m. Tiirk ye l:ırı ve halkının memleketler·· 
Cumhurba kanile doğrudan dcı{i nin gel"~me i ifn ve barış için 
nıya memleketimizi ilg"'end ren de ileri ham"eler yapılmaı:ı yo 
ve milletlcrarası durumu ı'gi. hında her tür'ii ga' reti sarfet
lendiren rnese'r•'cr hakkında 1 mckten \C gerekli fodal:fırlıkla 
i ti,arede buhıntl\l)'l arzu e- rı yapmaktan çekinnH~rklerine 
d"yorunı. Dost de\•'el rcısinln innnmış bulunuyorum. Riz Yu
de :ı~ nı aı·wyu izhar t'deceğindl·n go!>la\lar da aynı hi 'erlr mll· 
eıninim. Şimdiye kadar ekono- tehnssis bulunduğumuz "çindir 
nıik ve siyasi ba1amdan iyi ne· ki. iki memleket ıırasındn ge
ticeler vermiş olan Tiirkiye i· niş b'r iş'biTl"ği tesisine imkan 
le memleketim ar:ısındaki i - bulmu~ olduk.• . . 
b"rliğine büyük bir ehemmi~·et Tiio. Yunaııistana dh et cdılı~! 
atfetmekte~ im. Türki~e. Yuna- Atina. 9 (THA) - Yunan hu 
n' tan ve Yugo·iavyay1 birbiri kümeli, Yugoslav Devlet B~~
ne bağlayan Balkan Andlıışma- kanı Mare~a· Titoyu Yunanıs· 
s nın. Avnıpanın bu ke iminde tıını Tesmen ziyarete dli\et et
olduğu kadar bfitiln dilnyada m"!ltir. 
barı~ın ıemad;si ve fiç mcmıc- Ver•len malöm:ıta göre. !\ta
ket"n bütünlük ,.e istiklalinin re~a' 'l'ito bu daveti kabul et· 
konınması hususunda büyük m"!;Ur z·\·aret t:ırihi bilahare 
yardımı dolı.::unncağına eminim. tespit olunacaktır. 

Azot bom~!,~l 1 ;.".'' \ T. Okul ~~~.?~~!!~~: 
IHne göre Profesör Asada. Kyo ei'cr cliin blr teb iğ yayın'aya· 
to şehrinde pazartesi günü b'r rak derslere g,reccklcrinl bil-
eczaCJl:ır toplantı ında konuş- dirmiş'rrdir. Tebliğ şudur: 
muş \'C sı.ınlan ı:öylcmi~tir: •?ıh"i Eğitim Bakanı. Anka· 

•Bir Azot Bombası hazıl'lnn- ral a göndrrdiğimiz tem il heye. 
dığına daır So\•yet Rföy:ıdan tinıızi kabu ederek d:ı'a H' hak 
gelen son haberler bunun Azot laı ımızla 'takında i1::ilrndi~ -ı' 
ve Hclium ıçıne yerleştir 'mis \le bund:ın bö) le ilgilenect'ğini 
b r Hidrojen Bombası olabileec lenım etmiş bu unma arı do avı
ği kanaatini uyandırmaktadır.. sı) e 10 nl an cumartesi güntin· 
Azot Bombası Kobalt Bomba 1n den itibaren C\ ni'I mektebimiz· 
dan daha az tahr pkardır, fa. de derslerimize ba 11\•oruz. 
kat çok daha trhl"kelldır çiir- Diıvamıuı ilgi gösteren savın 
kii. radyonktivitesi fazladır. nu :mm F.ğıtim Bakanına ve b"zi 
bombadan 30 tanesi b"r anda yakından desteklc)en s:ıyın ba
patlatılacak o'sa birkaç ene 1- sınımıza 5Ukranlanmızı an.ede· 
çinde dllnyad:ıki biitiin insan- riz.n 
lıır mahvolacaklardır., 

Son hıfilaktrn miilressir olan 
Japon balıkı;ıl :uı 

Tok'o 9 (N'afen) - İkinci 

Fas'ta 14 kişi tevkif 

edildi 

\t şuh,~u Ta'kınıı : BrUkscl. 9 < A \ ı _ Ordular 
n u Ersov - Çakmak. :ırası Futbol Şampıyona 1 el mi Hidrojen Bombası inrt§kından 
n a~talı - Önel, Ta 'kent. nas) on maçı için Arlonda ya- sonra Japon sahillı>r"nc gelen 
tra~:ı - ÇeUneı, .!:rtan. pı!an ka~ılasmayı Belçıka, Lük daha iki balıkçı -zemisinde ve 

Kasablanka, (AA) - Fa~ Sııl 
tan na hitaben yazılmış tehdit 
mektupları 'le dolu bir çanta
nın ele gec"rilmesi Uzerlne 14 
Faslı te\•k:f cd:lmiştir. 'Mektup 
larda tcvk:f edilen milliyetçi
lrrin serbest bırak1'maları ve 

Aıneru, • Aytaç ve Oktcm. sem bura u 3--0 yenerek kazan getirdikleri balıklarda radyoak 
:'ltiill 3 Ordu Takımı mış \C yarı finallere katılmak n Araz: bu'unmuş•ur. Balıklar 
ren &an - Gillef le. Bod-1 hakkını elde etmistir. Blrınci imha edilmiş. balıkçılar mil•a-

- Martın, Tolland, dc\Tc :?--0 neticelenmiştir. hede altına alınmıştır. • 
mli ff'mlekcc"ler·n. memleketi 

terketme:eri istenmektedir. 

Basın mensuplan . 
için ölüm 
Sigortası 

()hı ı 1 lnri<lc) 

deş idare mech erı ba kanı l•:::A. 
ıım Ta kent bu mlın. ebc•t'e ba
sın men up annı dun akşam füı. 
~'i.ik 1'1Gıltl! bir topları! ) n çağır
mış. top antıd:ı bu muh 'lı bo~
lugun do duru nıa•ı o ll ıı müş· 
tür. Kftıını 'l'aşkrnt .ııel bir 
konuşma ) apar:ık ba n mensup. 
'arının ö .ım sigort ı~ı mesele. İ· 
ne temas etmıs. bu hu usl:ı her
tiırlti ~ aı dımd:ı bıı unnıağa ha
tır o du~unu b! dırnıl tır. 

Konu an muht ,f b::ı ııı men· 
suplaı ı. ölen nıc e ·d rının 
da ruh arını :ıdedecck bo\ e b"r 
te ebbu ten do u~ ı kend sın<' tr· 
sekkilr elmi er \ e te cbbUs ın 
ehemmi\ etinı be ı tn11 erdir. 
i'ietıccde Gazeteci er t'Cnu~ eti \'C 

İstanbul Gazctccill'r sendika ı 
ıdare hrJ etlerinin nıuhtc if for. 
mi.ı cı i tkık ctmr i 'e kısa bir 
müddet sonra bir ton :ıntı ya
pı'ması karıırlaştıı ılnııştır. 

102 milyonluk 
Tahsis yapılacak 

(na ı ı lıwicl r) 
la dır fç 'e dı l1\ tık er ray, 
buhar kazanları, hcrnC\ ı ku\\ et. 
'c mliteharn • makinelrr, vol 
traktör eri, ktl\'\ ei muharrıke 
motör eri, e ektrlk motor eri. 
lir:ıı iı et ve maKlne t r otobüs, 
knm)on ve kanı,onetler 
Sana~ ıc ait, mal\irıelcı e C\ -:el

ce nıuhtelıf şeki de talı "s er 
~ apı "llı<ş o'dıığundan krc·clı 1 it· 
haliıttan ııncak ) Uzde 25 ri~br· 
tinde nıilsaaclc ven'mektedir. 
Bıı ar:ıda inşııata :ıit bnzı mal
zeme ve demir df' krrdilı •ha
lat 'ıstesırde ) cp a mıst ır. 

Şubat 1954 sonuna knd, r lhtı 
lünc uygun şekı de mUracaat ar
dan bu madde er dışında kalan· 
lara taallük cdcn'cr mem ekct 
ihtiyacı, kredili tedı~e p'!'ın ve 
p"alfonu gözönünde bulundum· 
arak ı erıdc ~apı acak tah~is

:erde naıarı dıkk:ıtc alınacaktır. 

21 Harta sonu sotıbrtl 
2 1 15 Harta sonu pror;rnmı 
., 4:; M S Ayan vr haberırr 
23 E lence :ı«rlrrlnl ı:ezl)O?ll:Z 

2 30 Program ve kapanı, 

12 57 
13 00 
J3 15 

is r,\:\tı ı · ı . 
Açıl• ve program. 
Haberler 
Şa rlı:ılıı.r Ptrlhan A:tındal 56· 
Zfrl). 

J3.4S nad~o aalon orkeetraıı kon
seri. al O Ft•ru AY ı,ıtı 
\e Yıldızlar (Vals) b) Fr. 
Keli . Grup Serenadı c J 
Engleman: Paprika (Klcnl· 
rıer Polkası ı cı ı o. lletra 
Espau)Ol &rena.dı 

1415 Dana m ı~ı cPıı 
14 '0 Saz eaerlrrı ıN ııar Teıt~ar -

E: ımtnt natanaı-ı. 
H SO llR!tanııı pr ramı. 

ıs 00 Sark lar F.krt'm HUr). 
ı~ 15 ca mu:zı t ıPl ı 

15 JO ukılar tö:<:f'I pi. ki 
J(l oo Dloaıı Shorc ve Doru Dar'· 

den prkllar <Pi). 
11115 Şnrlnlar ıT\ırkAn Dlzrr Ttı 

S11111 Dı rrı. 
16 45 Tenor Prtcr Andrrs (Pi). 
17 00 Hakl>:ı Orrman fasll heyeti 

17 40 
17 45 
18 ı)O 

1"1uzınakı 

Ka\ ıp mrktupları 

Şarkılar (Oltzlıı Siper). 
Nrrdet Ko1 utUrk dans orkest 
rn ı (Söylc\·~n • Şecu ıtln 

'fanprl1 ı. 

18 25 Bale ~hnelerlndrn !Pi). 
JB 40 c.ıyıın lıanıarı (Ştıkrü Tunar 

'e arkada !arı). 
ı ı 110 Ha bcrler 
J115 Sıl•kılar (Ztkl M ıreıı). 
l 1 45 \'h o onlst Han• \'li ilk 
20 00,Sa est>rlcrl IHadlfe Öt!lgcn 

• ve arkada lanı. 
20 15 Rad o Gıı. dc 1 
"'0 :ıo Kı a rhlr kabrrltrL 
20 35 K içlik, orkestra (idare ~en 

OrhAn norarı. 
20 50 Konu ma (llas&n Brdrettln 

ttı rn). 
21 00 
2120 
21.30 

22 00 
2 :ıo 

22 4 
23 00 

Şark. ar !Mcfharct Yılctııım) 
S~ le ~ııt ICe Al Şahini. 
Din ~.cı ı•teklerl (Harır B 
tı m • 1). 
Sarkılnr ıAtltRP Kararan). 
Be\A7. perdedı ıı mü2Jk. 
Haberler 
Kı>rnhıyo - Borı;a ve proırram 
ıar. 

23.07 Karışık hafif şarkılar dans 
\•e raz mü:zlll;I (Pi). 

24 00 Kapanış. 

ız.,liıt 
14 58 A ılış \C r;ro ram 
15 00 Tılrk,ıler , 
15.JO Hafta sonu konseri. a ı nrah· 

ms MI bemol 1101111.t No 2 
Op. 120. Çalanlar· Mıa~!Yla'!lr 
llorozowaky (klArnet ı ve P.r· 
glnald Kecl ıpl anoı. b) 
Dellbes: •Coppr•la• balt,.ln· 
den Kısımlar. Çatıın Arthur 
• ı~d er ld. Doston •Popa• 
orkestra ı 

16 00 Küçük dlnlr~I< ilerle b:t başa 
ı6 45 Ba lıt"n ııroıırnın!arın takdimi 
16 50 P.actvo kadınınr fasıı 
ı7 l5 Polknlar !Pl.) 
17 45 Rad~o l'llrt Ulrkl\lerl koro.'!\ 
18 15 ~rvım Tan &öyl!lror !;:ıUI 

pıakl 
18 30 Nha t Erden orke•tra9ından 

danı m•ız1tl .-e dana prkıları 
19 00 ifa b~rlrr 
19 1'1 Rad~o • Sııor 
19 ıs iki pi it 
19.30 S&rt-.ar 
20 00 CumartHI aohbetl 
20 10 Şehirden 'le çllk hııberltJ' 
20 ıı; Radyo ı:aı:e:ı.uı 
20 30 oınıevlC'tnln udi (Hafif :Ra• 

u n T<ırı: muslltUI hteltlerl) 
21 4.5 Bor :ı ve )arınkl pro:trAm 
21 .'>O Sı>rkılardan bir deıneı 
22 30 Yarının &0nu 

Baş ·ve di~ 
att-rılarına 
karşı 

GR 
başan ile kullanıl1r 

Soğuk :ılı.:ııı lıgwclaıı mİİleH'llil 
ağrı 'e ~ızıl:ırı clı•rlıııl kr:-n. 
Bına11ların 11111a\,l't1 zıııııaıılar
ılak i .. ,1111'1 la rı na karı:ı fa) ıl:ı l ı<l ı r. 
Siirnılc· luızmolur 'e derhal 

gii:-tni r. 

l ay b~r ı:On ze T. L. - ı:. cOD u o ı ı - J clıo ıı 1 ı <On I<•· 
llmrdrn farla ~rbn 1'•1lme ıc:ın tırr ciln to lo;unıı alınır.) 

......................... , ........... 
~ 

llOk 1 on C,:IPKl l - ~ı ı ~aç 
ZDhre\1 Mütebassı ı Beyoğhı 
Posta Sokıt rell'fon· 43353 

llr. ABIMl'U~ I. - Cilt Vf' Züh 
re\'I hastalıklar Mütehassısı 
Beyoğlu, lstıtlAl C:ıd.. 407 fel 
41406 

bl: a ınır satı'ır. Te : 42735 Tak 
s ır \'cnı C'htr ScrU:ı Ömer 31 

i:"l:Tiıı :\H nırnt
K \Si - <,; m rl rı zı ) Lkar 
utıı er \dı e ını e ı;:etırır. 

F r ko\" 81268. 

--------
EML IC Tı;ı:ı ('ME - in ıl"zcrdrn. Al

oın \Ki>\'·m: - 467 l\12 üze· nıancadan Turk~ı \ e. müracaat: 
rinde ha en tutun depo~u atı. J<:LEKTROCIN H. rb )C Tel. 
lıktır. Tel: 2208i. 87735 

KO'\TORl ,U DAİRl:ı.ı:R - 225 ·tsı,i \il.E PAS IYO~ 
ila 275 \rna\'utkô) E~lence so. Açı mı tır. C'amı karsı~.nda 
kak 35, r~te!on 36 36i. 1 Koca :\lan ur Sokak G7. 

~iÇ 
Suçlu 

Yakalama Müze • 
eresı 

Tutuk evinden firar. 
K<'mal K r Hu C') n O 931 Doğ.'ltı 'Mar. ~ Pnzar 
cık !çe,i Kala)eı Ça) koyunden olup ha!en 66. 
Tıım. L\. Gr. crlerınden. 

Yukarda hü\ i) etı \ e kcndı-;iııc lsn:ıt o'un n suçun m hl· 
~eti ) azılı şah15 hakkında tc\ kır kaı rı \er mış oluıl lı:ılı fi. 
rın·da bulunduğundan yakalcınıp 61i P Tum K. lı ı tutuk e\

0

• 

ne ır. 1 m hakkında \ . Y. l'. K nun 111. madde ereğ.nce 
\erılen )akalıım.ı miizekkeresidir. Adli Amir 

( 1002 - 4:i86) . 
DAKTiLO ALI ACAK 

Harp Akademıleri kadrolarında i lıhdam rdılmrk uzere 
seri )azı )azan il erkek I>aktılo alınacaktır. l tek ı crın ına\· 
'rı 21/4/954 tarıhınde aat 10 d.ı Harp Ak. dcmıler1nde yapı
acaktır. Ta ıp o'anların 20 ' 4/ 954 ı;:.ınu :ı t 16 ~a kadar Harp 
Akademıleri P<!rsonel subf .ne murncaal arı. 

(977 - 4226) 

«Besinci Kol » samklannm • 

durusması basladı 
• ' 

(Başı 1 iııcldl') ı S nıklardıın bir kısmırın mü· 
~ - ~lehnıet Hamdı Çapa, daf:ı rını dcı uhtc c~,,n il\ ukaı-
6 - Kcm:ıl Tezcan. lar ,ıınlardır· <'tvdrt Gunday. 
7 - \11 Demır Otılli menfa· g at \d ?\1..ı r bı Orhan A· 

ft'cre a)kırı hareketten sabıka· p:ı)dın. il.' u h Ö akı '-
lı), JI ,, I\ et ll b tındcn sonra o· 

8 Emın Tor,ınol: u <Hukuk .un. 11 oı • 1 ha mı k:\: .;ırna-
meııınu. komunızm propagar. nıt ıade n k • rııı rnd 11 \ıuk 
da~ı ı.apnıaktan abıknlı). nıı h 1\ t nd n fa\dalanarak 

9 - Kadri hişen, JllSO d n Hl<>3 ) ırı kadar ~en-
10 - O nıan 1•~1 lKonııinL~t· clıka merkez nd , Br\azıt ta A-

hklen alııkalı), cenı Hu c\ 111 n \e \lı n kah· 
11 - ~ıhat Fehmi Hah oı \ elcrıncle bulu rak So'' al ~ 

(932 \ e 944 scneterınde komu- ıncı Koı kuıduk r Ru 'a d:ın 
n ı.ııı propagandası ) apıııaktan et r lrc k ı it 'e reph:ıııe ile 
ı.abıkıılı), ı abotııJ r. frr\l r te tıp edılc· 

I:.! - '.\tusrnfa Zıhni Anadal rek tu!\ü•nctı cr\ırp d:ırC\ı e
<HcJ ını :ı e~ hınde \ e komiııııım ıe a':ırakl:ırın d ır ı~ı:ııer ara
.-hın«ie propaganda ) , pmaktan ıııda rnış o ç.ıde propııı;ıanda 
s:ıbıkalı), \'e fJ 'l\f't o tl' d klıı" belirti-

m - Ca\İt \'ard, r, 1 or ,e trcz \C'ln ı~ 1 en.)<>rdu 
14 - Celiı'rttin Ç, y, Kar rnıınıenın okunma ından 
15 - \ ııı.uf Zı~a G ray, uz a an ~ \('!, uç n mı· 
16 - Edip Karahan. hl\ c ıtlb, n~ e el uru mamn ı,:ız 

17 - t mail Bih iıke 1, 1ı } aııı ına mı !•tem: \ e bu ta-
18 - Veli Dolu (Edebi) at Fa. 

kiı'tesinde talebe). lebı k bul edı m· •r Sanıklar 
19 _ Yakup lrgat, ll . b zı·ı hakkında istenen c.e-
20 - Haç ık Armenak. u 15 ) ı a kadar bapi! tır. 



1 

Servis 
1 1 Nisandan itibaren 
K L M Yaz tarifesi ile 
lstanbula servislerini İ· 
S<i misline çıkararak 

~Türkiyeyi bütün dünya· 
/ya en yakın bir mem
leket haline getirmek
tedir ••• 

• Şahsi ve nazik servi!. 

• Dikkatle hazırlanmış ne· 
,fis yemekler. 

e Doğru ve muntazam ak· 
tarmalarla bütün dünya· 

_ya hizmet -Lüks ve 4 motorlü uçak· 
.lar. 

KLM'i seçmenizin batı se: 
bepleridir ... 

!rahat ;çin sıygalıat 
octnleniıc müracaat ; 
edinir, 

ALMANYA 
AVUSTURYA 

BELÇiKA 

FRANSA 

HOLANDA 

INGlLTERE 

ITALYA 
\SKANDlNAVYA 

AMERiKA 

ile 
UZAK 

ve 
YAKIN 

r inşaat ilanı 

Feshane Sümer Yapı Kooperatifinden 
ı - l'rshan• B me: Yapı KooprratUlnln inşa etUrecetı biti lk 

nizam ı ı tınlı 192 •det işçi evinin anahtar tullm1 tekllt a lma ıu 
ret! " !'lale ı )apııa aktır. 

2 - '8 ı ı~ a t dos alar her &On saat 14 t•n 17 7r tadar SO· 
nı rbank Dtflt>rdar MıleueseAI nzııulnden 1~0 lira multablllnde 
temin edl eblllr 

3 - B ı ı c alt muvakkat teminat 20.000 liradır. (Defterdar mü· 
esa~ '"' vt .. uıne la tırı ması) 

4 iha e ıs 4 P54 tarih saat 10 da Df'fterdar mUenuwnde 
top.ana aK i a,e Komıuonu huzurunda kapalı :ı:ıı.rt uruıü 1 c 
apı il· aktır Otrekll teminatı yatıran ar aıacal::ları makbuzıarıa 

b..rllk t rn ııtç 24 4 954 ak mına kadar Sum~rbank Defterdar 
tabr kasındaki i ate ltomls onuna tf'klltlulnl 'termrıuı •• 

S - Pos a c kmrlerl nazan IUbare alınmıra.,alttır. 

6 - Ta pıt>rln en a 1 ŞOO 000 liralık ben7.nl rapmış olduk!&· 
nna da r ,. ltıl ı >ra ı ı ımdır 

7 - Yabancı in at tekllflul kabul edl\lr 
a K R • ı \'aJ'1P 7apaıamak•a aeorbeıı' Ur. 

8 111 18 Mayıı 195• uaaındı dıvım ıılın\ 

B~LE ;svıçRE FUARl~nı 
Ziyaret etmek için 

uçokla~ku lonınt. Si: 1Fvee1 ~ohıado 
götürecek yegône uçaklardır.\ 

12 Nıson 1954 ten itıboren seri ve rohot y~lculuk 
için yeni ımkônlor soğlonmııtır. 

--=----- Hareket gunlerl : -----

ır Pazartesi sabah saat 9 da Zurich' e OOGRU uçuf 

Her Çarşamba ve Cuma günleri sabah saat 9 da 
ATINA ve CENEVRE t ariki le ZURICH ' ı 

Bu tun uçuşlar en asri, tazyikli D C e 8 

uçaklarlle yapılmaktadır. 

Fuar hakkında izahat almak için 
o) Ankoroda lsviçre seforethonesine, Tel. 23016 

b) lstanbulda lsviçre Konsolosluğuna, Tel. 81950 

SWISSAIR ile yolculuğunuz hakkındaki tafıillt için 

Seyahat oc~ntenizi veya • ' 

Beyoğlu, lsııklôl Cad. 375, Tel. 44770- 44779 kôin 

SWl5SAIR 'e miıracaat etmenizi rıcı ederiz 

Muğla Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanllğmdan 

ı Yapılaca w Fe•hı) c por saba~ı drrnaj ln~:ıatı kapalı 
zarf u ulu\ le ;rapılacakıır. 
A ı Ke~ f bedel 11700 l r:ıd r. 
B Eksı ıme 26 4 1954 pa1.artcsı ~lınil saat 15 de Mutia 

hiıkfımet konağı cnc.umen odas nda , kom s~on hu· 
zunında ~ ııp l.ıcaktır 

{') :\lu\ kkat tcmınalı 877 l ra 50 kunı.tur. 
2 Bu c aıı C,\"laklar ~unlardır : 

\l Keş f 
B ı Hu u~ı 'c fennı şartname. 
C> B rım Cı)a• ı te '. 

8 !<;tek ler bu cuakları ~ıu la Beden Terb S e~ı Bö ı:e MU 
dur! ~unde go cbıl rler. 

4 Talıp er o mu\ııkkat t<'mınat \erme er: ve 1054 yılına 
aıt T c:rrel Oda ,·c•ıka ı ıle biri kte ek tmedco ıiç 
gun en el dılekce le ' la) ete muracaaıla ) cterllk bel· 
ı:c' a ma nı ı şarttır. 

ti rıaıre halt>)i )ap p ).pmamakta srrbe ıtır. (4406) ............................. 
S -SLİ SIHHAT Yurdu 

.> ... 

ş ,de n ıı ettırd t?imız \ e çok ) akında fııa'iyete ba~· 
l '&cak o an ) en ha ta hanemizde ça ışmak üure 

Hemşire - Hastabakıcı ve Bir Santral 
Ace'c ·ı~anta~ nda Sıhhat Yur· 

VATAN 

örece1f lasfik 

"'- -::... ..-:.., _,,_ .. -.--. .. -

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

tikleri ile taşınmaktadır. Dünyada her bir 
Fabrika' dan daha fazla lastik yaparak 
daha fazla tecrübe kazanmış olan Good
year Fabrikası aynı eb'addan muhtelif mo· 
dellerde de lastik imal etmektedir. Bunlar· 
dan işinize en uygun olanına size tavsi~ 
için lstanbulda Taksim Bahçesi karşısında 
\TA TKO Şirketindeki mütehassıslanmıza 
müracaat ediniz . . 

' ., .. 
HER iŞE GORE 
AYRI .' MOt;cL. 
GOODVcAR . . ... 
LASrır;ı 

tlud llock Lvo 

Modıll lhl k 
\ull•nan oul• ft 
6n 1tktılıU11I ld• 

aıuk •• ul•v• t •~• · 
111ulO ımıa sıı 

GO 
Merkez~B yii : Otomobil LAıtik ve ._ .,_ 

Makine ,Ticareti T. A. Ş. 
'Beyoğlu, T ksim Bahçesi karşısında 

T~ie'ton ": 82240 • 87419 .-.,Telg. adr. TATKO 
., T" • .,,( ... ... ,. ..._ -

~emı ketinıhe~bir'iır fıoDlGO..OD.YEARlb•Y.!!!tb' 

YAP 1 

"lh Ar 
JSTANBUL 

KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN· 
Bahcekanı İ! Bankası rka ı Y rni i~ H \XI kat 2 No. 15 - Hl Tr'efon: 27310. Tcl;?ra! adresi· f,,tanbul - EVLER 

iNATLI REKABET SEBEBiYLE YAPILAN GöRÜLMEMIŞ 
TENZİLATTAN iSTiFADE EDiNiZ 

Metrekaresi 590 kuruş olan Cill.\XGİR '.:\1.\11 \LLE..,I ar al arı adccc bu ay sonuna kadar 
390 uru tan \Cr lccckl'r. 

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

1 

1 
Bir ömür vardır. 1kinci defa dünyaya gelecek dcğıl ın·z. 1Ta)ahnızı ı;:cç rece{:ıniz yer· du•Ünerek seç"nit. 
Çorak, manz~rasız, bir ~erde. çukur içinde olan bir ar anın Toı>kapı)a mesafesi, bter e 1 kilonıet'l·e o'<un, bu hiç 

bir i.e yaramaz. Usıelik sıhhatiniıle. hay:ııınızla o~namış olur~unuz. 
Daima ~ üksek, yazın bunaltıcı sıcalHannın. te ·r etme) cccği. ha\ ı\dar, Df:Xizl ve~a it' bol olan. 'l'RE~ t. yeni 

modern. tur! tik geniş ~olları yapılan, ist'kbalde, ev yapınaııanız dah". ~alll"Cıl'ağınız paranın beş on nıi:ı liııi alab fccc
giniz parlak bir mevk:i seçi ııiı. 

Elektrik i rrcole 17 dak kame afede, telefon. mua)cnelıaneleri. BJNE ~a1'ın ev. '"llA. kö~k. ~alıları, :?O adet ~a. 
bil gazino u. 10 adet oteli. yUziı nıiıteca\İZ dükkanlı ucuz çarş ı. elek•rı~· bu'unan. dün)nnııı cn meşhur plaj sıtesine 
sah·p FLORY \ - Küçlıkçekmcccye bir bt1';tık kilometre me af ede. dcnız c'het nde. sah•le \C plaja lO metı t' me afedtn 
başlayarak a Calt boyların<.'a devam eden, halel) LO:\DR ASF.\LTI \e yapılmakta olan 50 metre st m akli )Cni ,\ VRt!
PA TVRİSTfK BULVARI:SI~ tam üzerindo bulunan, her giın onUnden ll.000 motorlu va ıta geçen, 

CiHANGiR MAHALLESİ 
hakiki ıh hat kaynağı, insanın ömninü arttıran, cnı~alsiz ve rak P ız bir mcvk d r. 

Mahdut olan ar al~rı görmek \<' almak istc)eo ta'ipler Şirketimize müra<.'aat cdıp ücrets:z otobus fı~i , e !ıra nu. 
maıası alab"lırler. 

Bu ay onuna kadar. hCT ça_rsamba 'e pazar günler· ~aat 14'ıte ) az.ıhancmil önünd<'n kalkan otobüslerle mü ter·. 
r terim z toplu b.r halde ClllANGIR :\t \H r..LLESINE götbrü'ecckler 'c 11rzu edenler. beton kaz klarla çevri'ı. numa
ralanmış arsaları mahallinde gôriip kap2ya('aklardır. Arsa kapa~anlımlan 2'50 lıra kaparo alınır. bedelin üstü; tapu \C· 

ri'irken tah l cd lir. ller ar anın Bakırköy Tapu S cil ııuhaf zlığınca ta d'kli ÇAPl ticreb:z olarak \erilir. 

CiHANGiR MAHALLESi mj,ruC ~lılleneklllcri, Hıikırnler, 

Sa~cılar, Be ed'~e Rı•i ler', Bankacılar. ~lıi le,ar. ~Hidllr, Tiiet·ar, S vıl ve A kert b'rr;ok munııaı, giı llde ~ah ın s rkcti
miz: r.Fylc aı •a -ahibi olılııgu 1 tanbul'un ı-n şiıh:ıne, en mu teııa ( BI ha a. ipek kumlu denizi, ı,:ukur ıç·n d e olma) an 
araz"si \e manıara~ı ~ııvesinde) b r me,kiidir. 

--- <.öneı,m: '1İS Tl:'-'Zlt. \Ti. \Rl , \ A \ O~l s \ K l>.\R y \Pli,.\(' \K :-1,\'llŞl..\RD,\:\' ls1 İf'.\Of: r:nbiz. ••ili 
, .. ---- • 'P 

-ı A 
GALA ~oıta Su •• nB.~ IİZİN 

GALATA ŞUBESi 

Po5ta Kutusu 922 Galata lstanbul 

p GA 1 ·Ti SUBt~ıt İZİN 
" 81799 değil 

T.ıılefon numarası : 

_-:;;;;----- .. 

ARANIYOR 
Bır pamuklu mensucat , 

fabrikası KASAH, RO~'A, 
\PRE ı~lerı icin bilı::ııı ve 
k~bıli.\~tli bir tahaşı ıle 
JHtI\U:\I, ROBİ~ . t ,\ Sll· 
r: m:ıkinalıın iı;ın rie yı 

• ncı bilgili \e kahılılctli biı 
RE\'IZYO~ ustası aramak 
tadır. Ü('retler dolgundur. 

Müracaat: 'ropkapı .\la) . 
tepe Xo. 3.), l'el: 2192R. 87534 

._ ~ ITiiih-iliiiili. iiii"iliiimi~· 
. dir. 

"-
lm~u aıııbt: &D<AN xoru.c 

tl'n111ınJ 1' t şı17a t 1 UG Ortt: MELİB 'f'Cll 
Bu aıyula Mu'ııl Mtldtır: 

lBSAN AD' 
n aT.t.S l Ciauteclllk Ye :llatbar.ılık T . A s. - lrtultlll 

\ATAN MATB.lA8l 

Yu;oalaeya Fed~raı Halk Cuınhu· 
rlyetı f6unbul naf)tonaoloslutun · 
dan almış oldu:um ı22024 No. lu "' 
111.7 033 U.rlhll Ue 122SS3 No. ıu "' 
l3.12JIS3 tarihli ba,.lı elt ııaaaııort-
1'ınmı n:vı ettim' Yeni alaca ımdan 
Wllertn hukmU olmadığını bULll· 
rlllm. ı rı: .. lltor,. • ı ~•,. 

l <&k!lm, l,illJUrUıı C.:;ut. (4 • 

• 
• 
• 

2 o o G R A Mı. I, 
ANBALAJLAR I~ 
YESlNOE oA , 

• YANINIZOA p.f 
BISKÜILERINI BULUNDURABiLiRSiNiZ. tı&JS~t 
KlC'alTLARA SARILMI$ OLAN BU BISKUILEA ~ı 
REKLIC'alNI, T AZ~Ll~iNI HER ZAMAN MUHAf 

• EDER. 

a...--~HAliS TAZE SüTLu---~ 

HANNOVER 
ınuın 

~şi1';~~--
TEKNiK ve TiCARET FUA~:~ - " 

:?4 .'.'\i an - 4 )tayıs 1954 
~~er tül'lu nıa ıimat \C izahat için : ıın 

l'uı·kıyc mumessili Dr. O. Zeki Torgay Mehmet.:L ıuz, "; 
İSTA~Bl l. - Galata, •\ lan Han 

'l'e efon: 45280. Telgraf: 'lchmetli - i:,tanb= atta 
...................................... ~~unuy 

I
.;;.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;?;;.. ı ıJ~~~ 

lst. Lv. Amirliğinden Verilen Asker tıyıe 
Kıtaat 1 lônları kataı 

................................................ ~~ en, 
.\s. ihlij a~· ıçın 4000 lon lınyil kbnıuru kapalı z:ırf ! ~~:: 

~ l.!1 1954 pazartesi saat 16 da Gc ibo u As. sa Al K:>· 
111 .fıa 'a 

altnacaktır. Kım} e\•i e\ afı haiz tahmin bede ı 140.000 V irl,. 
çici teminatı 10500 :ıra hikcnıı e\safı haız lahmın bede 1 "ı f 
ira geçici temınatı 9300 lıradır Şartnamesi kom ıs~ o'l ('t 1ak 

den ev\ el Ankara, lst. L\'. A. l An kısmında ı:orülur· ar .• 
k . b ... ~l'b ıl mc ·tup annın ıhale saatındcn ır a<1t enelıne kadar.:" J ne 

\eri mc-i. (03V" g 

* n Kapalı zaı-füı 300 ton arpa 30 n' an Hl54 cuma s~; la 
Karakö.e As. Sa. Al. Ko. da ~atın a ınacaktır. Kı osu ' \an ft 
tutarı 7.'i.000 'iı·a ~eçıcl trmınatı 5000 liradır Şartnamcsı T~rk 
~onda ~örulur. Hep~i bır istekli~e \cya l;jO'fer ıon•u1' 1 ~1 -'. 

istekli) e iha'e cdı'ebilır. 'l'ek'if meklup'arının ihale s~ h:rn 
bir saat e\\eline kadar komi yona \'Cri'nıc•ı . (931 he;.:1 

* dlların 
A~a~ıda cin~ ve mikdarı yazılı ,ıııa'zemclcı· hiza!arııı ı cuın1 

lı "Un \e ~aat!erdc kapalı zarfla lını it Dı. As. Sa. ,r\I ~ 'rerb 
satın alınacaktır. Şartnan1e'cr Ko da \C öğ:eden C\\Cl 111 

İst. Lv .i. . itfın kısmında gö füür. Teklif mektup'arınıll da uı 
~aatinden bir saat e\'\'e ine kadar komıs.) ona \Crılmcsl dırdı. 
Cinsi ;\fil.dan Rf'ıleti G. Teminatı ihal~ trkc 

'l'on Lira Ura iilıil 
in 'b 

1237,5 =6 ~ ııin ı Litapon Ü'sttibeç 10 16500 
-------. Ühiı 

1286.25 ~ 'lldıl :\eft .................... . 7 17150 

Lıtarj ................ .. 
:'ilini um 

l{t) 

10) 
41000 3o;s 21 ' Diğı 

ıı 

* 
(868/870 _., rasi ı 

araıı 

' A•. 1 hlıyaç kın 2:10 ton Sığır etl kapalı zarfla =o ~eten 
9.54 ~uniı saat 15.:lO da ;\lalat)a .\s. Sa . .\ '. Kn. da s3 at:\ 
nacakt~r Tahmin bede i 370500 lira, geçici teminatı 1 rey~ 
rarlır. I:bu Sığır eti 100 \ c 130 ton olaı·nk ayrı a) rı 1~ harı 
'l)e iha t cdi:ebi ır. 100 ton Sığır eli bede ı 16:i 000 11 tar ~ 
çıcj teminatı 9500 lira. 130 ton Sığır eti bedelı :.!14·5 rası 
gcçiri teminatı l 19i.5 liradır. ~artnamc•i komi yonda f. fet~n, 
Tek'ıf mektuplarının iha 'e aalindcn bır aat C\'\'cıınC v lıy~ 
komis) ona \'erilmesi. (694 ,.,,, .. ~ 1 

* .. ı. 111 

A•. ih tjyaç iç·n il ton b rınci ne\ ~amaşır sabııııtl :.d~~ 
ton pirına. ikıncı ne\'ı _çama ır abunu kapalı :ıarf' z. lİdin 
pazarte·i saat 16.30 da Jzmır Yurtiçi Kı,la As. Sa. A1· tirııu 
satın alınacaktır Birıncı ne\ · sabunun kilOS\I 170 ~~~e tiyıe 
d ne\ i sa bunun k •• o:ıu 135 kuruş; her ikisınio ~cçic1 •1 sı 
tı 1372.3 lira dır. Sarlnaıue i komısyonda o:?orülür. Tcl:Jll faali3 
tup'arının ihııle ııatınden bir saat e\\t.line kadar ı.o /nıuh~ 
\erilme;;;, <9!1!1__::::/' ıfın 

- l ta 

Kazan Borusu Safın Ahnacaktır~~~· 
• 

1 - :'.\t :'.\f Y. Deniz Ku\ 'etleri Kumandanlığı jçı~ 
sa) ılı kanun hlikumlerlnce ~e tık kazan borusu satıll 
caktır. 

2 - .\lınaca:.. boruların olçu 'e 
rılmi:tir : 

öıeülr.r d " t 

1 "x0.1043'"x10'3 1/4'' 5l'i5 
l 1 R "x0.126''x9'10 3 4' 3280 
1 3/4"x0.1339''x10'5 1/2" 750 
l":x0.1043" x10'8" ı'i3i5 
ı 1 S"xn 126"x10'1'' 1345 
1 3/1''x0.l339"xl0'7 1 4' 575 
1 1/2':x0.1 18 'x6'l0 t 2 1260 

•70mın x 3 mm x 22G!lnını 1245 
36mm x 3 mm x 2835nını 225.l 
5:imm :x :'i.5mm x 2385ınııı 255 
ii3mm x 4.5mnı x 2260nını :160 
asnırn x 3.5mın x 4700rnm 3595 
45mm x 5 nım :x 4350mm 700 

3 - Fenni ~artnanıc Denız Ku\"\ ellen KumandaııJ 
n:k Grup Başkanlığından taJep ed:Jeccktır. dd' 

4 - Boruların F. O. B. olarak fı~atı \C te_lim ınu sil 
kındaki tekliflerin 1 haziran 19S4 larıhıne kadar Kutıl 
ğımıza ~önderilmesini. 

5 - Amil; fabrilrnsının or jınal praforma fatura~~ 
olm;ı,)aıı te~lifter dı~lı:at naza ı a alınma) acaktı.r. 


